
REVISTA 'ELEITORAL 
PUBLICAÇÃO MENSAL ESPECIALIZADA 

Redação: 

AVENIDA NILO PEÇANHA N.o 12 - 8.0 ando 
Grupo 802 -- Tel. 42-5737 

Rio de Janeiro - Março e Abril de 1954 

ANO III VOLUME VIII N.OS 3 e 4 
/~----------------------------------------------------

SUMARIO 

APÊLO AOS JUIZES ELEITORAIS 

(Discurso pronunciado pelo Sr. lUinistro Edgard Costa) 

COMPOSIÇÃO DO TRffiUN AL SUPERIOR ELEITORAL 

(Dados biográficos dos seus juizes) 

JURISPRUDÊNCIA DO TRffiUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL 

(A partir da vigência do Código, por assunto e em 
ordem alfabética) 

CóDIGO ELEITORAL (Atualizado) 

íNDICE ALFABÉTICO E REMISSIVO DO 
CóDIGO ELEITORAL 

Consulte também o APÊNDICE, nas últimas páginas 

IMPRENSA NAVAL - MINIUTf'RIO DA MARINHA - BRASIL 

I , 



REVISTA ELEITORAL 
Fundador 

FRANKLIN PALMEIRA 
Diretor Responsável 

ALBERTO MONTEIRO DA SILV". 
Diretor Secretário 

DELCILIO PALMEIRA 
Redator-Chefe 

DARIO CARDOSO 
Redatores 

JAYME DE ASSIS ALMEIDA e IVAIR NOGUEIRA ITAGmA 

COLABORADORES: 

EDGARD COSTA - Ministro do Supremo Tribunal Federal - Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral. 

LUIZ GALLOTTI - Ministro do Supremo Tribunal Federal e Vice-Pre
sidente do Tribunal Superior Eleitoral. 

HAHNEMANN GUIMARÃES - Ministro do Supremo Tribunal Federal 
SAMP AIO DORIA - Professor de Direito - Ex-Juiz do Tribunal Superior 

Eleitoral. 
DJALMA TAVARES DA CUNHA MELO - Ministro do Tribunal Federal 

de Recursos - Ex-Juiz do Tribunal Super ior Eleitoral. 
AMANDO SAMPAIO COSTA - Ministro do Tribunal Federal de Recursos 

- Ex-Juiz do Tribunal Superior Eleitoral. 
VASCO HENRIQUE D' A VILA - Ministro do Tribunal Federal de Recursos 

e Juiz do Tribunal Superior Eleitoral. 
PEDRO PAULO PENNA E COSTA - Jurista - Advogado - Juiz do 

Tribúnal Superior Eleitoral. 
A. O. GOMES DE CASTRO - Jurista - Escritor . 
AUGUSTO SABOIA LIMA - Desembargador do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal. 
GUILHERME ESTELITA - Desembargador Corregedor da Justiça do 

Distrito Federal - Vice-Presidente do T. R. E. do Distrito Federal . 
THEMISTOCLES CAVALCANTI - Professor de Direito - Escritor -

Procurador da República . 
FRANCISCO SÁ FILHO - Professor de Direito - Ex-Juiz do Tribunal 

Superior Eleitoral. 
ATILIO VIV AQU A - Senador Federal - Professor de Direito. 
JARBAS MARANHÃO - Advogado - Deputado Federal. 
MOZART LAGO - Senador Federal - Jornalista . 
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO - Advogado - Jornalista. 
NESTOR MASSENA - Professor de Direito - Jornalista. 
OTTO PRAZERES - Assistente Técnico da Mesa da Câmara dos Deputados 

- Jornalista. 
---'f:---

ASSINATURAS: 
ANUAL (12 fasc1culos) Cr$ 
ANUAL (fasc1culos encadernados (3 volumes por ano, com 

indice alfabético e remesslvo) remessa de -4 em 4 meses) Cr$ 
VOLUME ENCADERNADO (avulso) .......... . ......... Cr$ 
NÚMERO AVULSO ....... . .... . ...... . .. . .... . .. .. ..... Cr$ 
NÚMERO ATRAZADO ....... . . ... . . ....... . ........... . Cr$ 

250,00 

350,00 
130,00 

25,00 
30,00 



dUHI~~Hu~~nml ~LmT~HAh 
DELCILIO PALMEIRA 

Secretário da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral 

SUMÁRIO 

APÊLO AOS JUIZES ELEITORAIS 

(Discurso pronunciado pelo Sr. Ministro Edgard Costa) 

COMPOSIÇÃO DO TRffiUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

(Dados biográficos dos seus juizes) 

JURISPRUDÊNCIA DO TRmUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL 

(A partir da vigência do Código, por asslmto e em 
ordem alfabética) 

CóDIGO ELEITORAL (Atualizado) 

íNDICE ALF ABÊTICO E REMISSIVO DO 
CóDIGO ELEITORAL 

Consulte também o APÊNDICE, nas últimas páginas 



* -:o!- * * -x- * 

~lINISTRO EDGARD COSTA 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
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MINISTRO EDGARD COSTA 

Nasceu na cidade de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, a 

27 de fevereiro de 1887, sendo filho do Dr. Paulino Gomes da Costa 

e D. Cândida Ninna Gomes da Costa. Fez seus primeiros estudos e 

os cursos secundário e superior na capital da República, tendo-se 

bacharelado, em 1905, em Ciências e Letras, pelo Colégio Abilio, 

e se formado, a 10 de janeiro de 1909, e r:1 direito, pela Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Antes mesmo de 

sua formutura, entrou para a administração pública como Diretor 

do Gabinete de Identificação da Polícia do Distrito Federal. hoje 

Instituto Felix Pacheco, cargo que ocupou até 1911. quando S8 dedi

cou à advogacia. Como diretor dêsse serviço, substituindo a Felix 

Pacheco, foi o instituidor do registro civil de identificação das pes

soas honestas, quando se introduziu o uso, hoje divulgado, da car

teira de identida de. 

Em 1910, teve oportunidade de ir a Paris, em missão do Go

vêrno brasileiro, incumbido de estudar os métodos modernos de 

identificação. 

Em março de 1917, foi nomeado, por concurso, Juiz Pretor, e, 

em 1924, promovido, por merecimento, a Juiz de Direito e Presidente 

do Tribunal de Juri, que elevou no conceito público pela rigorosa 

seleção que realizou no corpo de jurados. 

Em dezembro de 1929, foi, ainda por merecimento, nomeado 

Juiz de Direito da 29 Vara Cível. tendo em 1925 e 1926, exercido o 

cargo de Secretário do Conselho Supremo da Cárte de Apela.! 

ção e, posteriormente, o de Presidente da Comissão Disciplinar de 

Justiça . 
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Em maio de 1931, foi promovido a Juiz de Direito da 1~ Vara 

de Orfãos . Nesse mesmo ano exerceu o cargo de Secretário do 

Interior e Justiça do Estado do Rio de Janeiro, durante a interven

toria do General Mena Barreto, tendo sido nomeado para essa 

alta investidura mediante autorização em decreto especial do Go

vêrno Provisório. 

Em março de 1943, foi promovido, por merecimento, a Desem

bargador do Tribunal de Apelação do Distrito FederaL tendo sido, 

além disso, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 

desde a sua instalação, em maio de 1932, até julho de 1933 . 

Dois anos antes, fôra nomeado membro da Subcomissão Legisla

tiva do Código de Processo PenaL tendo sido, outrossim, o pri

meiro Corregedor de Justiça, por indicação unânime de seus pares, 

ocupando êsse cargo de 1938 a 1941, quando o renunciou. 

Em dezembro de 1942, foi eleito Presidente do Tribunal de Ape

lação do Distrito Federal, para o biênio de 1943 - 1944, cargo no 

qual se empossou em 4 de janeiro de 1943. Nesse mesmo ano con

vocou e reuniu, sob a sua presidência, nesta Capital, a 1 ~ Conferên

cia de Desembargadores de todo o Brasil para o estudo e exegese 

da nova legislação penal, tendo sido, ao encerrar-se aquele con

clave, aclamado pelos seus pares com o título honorífico de "De

sembargador do Brasil" . 

Como Presidente do Tribunal de Apelação, integrou o Tribu

nal Superior Eleitoral quando da sua constituição, em 1945. Re

eleito naquele cargo para o biênio imediato, foi nomeado em no

vembro de I 945, Ministro do Supremo Tribunal Federal, e nessa 

qualidade continuou a integrar aquele Tribunal Eleitoral, em subs

tituição ao Ministro José Linhares, até 31 de janeiro de 1946. 

O Ministro Edgard Costa é autor dos seguintes trabalhos: "Tu- . 
risprudência Criminal» - 1 vaI. ; «Consolidação das Leis do Pro

cesso Criminal» - 1 vaI.; «Juízes Especiais para Menores» (Tribu

nal para criança) - estudo, 1917; «Prontuário da Legislação Elei

toral» - 2 vols.; «Da Territorialidade da Lei Penal» (Estudo); «Dos 

Crimes Eleitorais» - 1 voI.; «Prática do Processo Criminal» - I 

voI.; «Manual dos Jurados» - I voI.; «Código do Processo Penal,. 

(Anotações) - 1 voI. 
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Fundador e Diretor do «Arquivo Judiciário», conceituada e 

muito difundida publicação de direito e jurisprudência, editada 

pelo «Jornal do Comércio» do Rio de Janeiro, o Ministro Edgard 

Costa foi Presidente da Associação dos Magistrados Brasileircs, 

de setembro de 1941 a setembro de 1953. Possue as medalhas do 

Cinquentenário da República, Rio Branco, Taumaturgo de Azevedo 

e Rui Barbosa, tendo sido condecorado pelo Sr. Presidente da Re

pública, da Ordem Nacional do Mérito, por decreto de 2, publicado 

no "Diário Oficial" de 3 de fevereiro de 1953. 
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MINISTRO LUIZ GALLOTTI 
Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 

* * * * * 
* 



MINISTRO LUIZ GALLOTTI 

Natural do Estado de Santa Catarina, Tij ucas, onde nasceu a 
15 de agôsto de 1904. Filho de Benjamim Gallotti e Francisca An
geli Gallotti. Formou-se em 25-12-1926 pela antiga Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, hoje Faculdade Nacional. 
No período de 1927/ 1929 exerceu o cargo de Inspetor de Bancos 
do Distrito Federal . Foi deputado à Assembléia Constituinte de 
Santa Catarina, que depois se converteu em Legislativa (1928 a 
1930); Procurador da República no Distrito Federal de 1929 a 1947; 
Interventor Federal em Santa Catarina de 1945 a 1946; Sub-Procura
dor-Geral da República em 1947; Procurador-Geral de 1947 a 1949. 
Foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal em 1949. Foi 
membro da Comissão Revisora dos Atos do Govêrno Provisório, 
criada pela Constituição de 1934. Foi secretário-geral e Vice-Pre
sidente do Instituto dos Advogados Brasileiros . É membro titular 
da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, Vice-Presidente do 
Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura (IBECC) -
Delegado Nacional da UNESCO e provedor graduado da Impe
rial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Foi eleito, 
em 18-10-1950, pelo Supremo Tribunal Federal, membro substituto 
do Tribunal Superior Eleitoral. Durante o exercício de 1952 substi
tuiu de 3 de abril a 31 de julho ao Ministro Hahnemann Guimarães 
e de 7 de abril a 15 de julho, como presidente, ao Ministro Presi
dente Edgard Costa, licenciado para tratamento de saúde. Exerce, 
atualmente, o cargo de membro efetivo do Tribunal Sur::erior Elei
toral, para o qual foi eleito pelo Supremo Tribunal Federal a 14 de 
janeiro de 1953. É possuidor das seguintes condecorações: Grande 
Oficial da Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro e Comendador 
da Ordem da Corôa da Bélgica . 
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Dr . PLINIO PINHEIRO GUIMARÃES 
Juiz do Tribunal Superior Eleitoral 

* * * 
* * 
* 



DR. PLINIO PINHEIRO GUIMARÃES 

Nasceu no Distrito Federal, em 2 de janeiro de 1906. Filho do 

Professor Francisco Pinheiro Guimarães e de Maria Pinheiro Gui

marães. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Uni

versidade do Brasil, em 25-12-1926. De 1924 a 1930 foi Professor 

do Instituto Sete de Setembro . Juiz substituto do T. R . E . do Dis

trito Federal e Advogado nos auditórios. No período de 1946 a 

1950 exerceu as funções de Juiz substituto do Tribunal Superior 

Eleitoral. tendo passado a efetivo em 5-10-1950. Por decreto de 

3-11-1952 foi reconduzido nessas funções para o biênio de 1953 - 1954. 
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* * * 

Dr. PEDRO PAULO PENNA E COSTA 
Juiz do Tribunal Superior Eleitora l 

* * * 
* * 

* 



Dr. PEDRO PAULO PENNA E COSTA 

Filho de José Augusto Gama Costa e Henriqueta Ferreira Pen
na Costa. Nasceu em Belém do Pará, em 1.0 de Agôsto de 1890. 
Fez seus estudos em sua cidade natal, exceto o 5.0 ano jurídico, 
cursado na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Foi escri
turário da Prefeitura Municipal de Belém e Secretário da Comissão 
de Defesa da Borracha, em 1914 , no Pará. Formou-se em ciências ju
rídicas e sociais por aquela Faculdade, em 1917 . No seu segundo 
ano de direito, foi eleito presidente do «Centro Acadêmico Paraense», 
por votação unânime, como candidato de conciliação. De 191 9 a 
1922, exerceu as funções de Promotor Público, em Belém do Pará, 
assim como as de Secretário da Comissão de Organização da Ex
posição do Centenário, de 1921 a 1922, na mesma cidade. Fez parte 
da redação de «O Estado do Pará», tendo, antes , secretariado o ves
pertino «O Estado », que se editava na Capital da República. Em 
1929, representou a «Aliança Liberal» na Convenção Nacional que 
indicou o nome do Dr. Getulio Vargas como candidato à Presidência 
da República. No exercício da cdvocacia, teve seu retrato inaugura
do no Tribunal do Juri do Rio de Janeiro, como um dos advogados 
mais representativos do Fôro Criminal. Ingressou, como advogado, 
no então Contencioso do Banco Hipotecário Lar Brasileiro S . A., 
onde exerce, atualmente, as funções de assistente jurídico. Inte
gra a Ordem e o Instituto dos Advogados do Brasil. Representa o 
Estado do Pará no Conselho Supremo da Sociedade Brasileira de 
Criminologia, para o qual foi eleito, por unânimidade, em caráter 
vitalício. Em 2 de maio de 1951, tomou posse do cargo de Juiz efe
tivo do Tribunal Superior Eleitoral, na categoria de jurista, e nessas 
funções foi reconduzido, mais um biênio, por decreto de 29 de abril 
de 1953 . 
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MINISTRO VASCO HENRIQUE D' A VILA 
Juiz ao Tribunal Superior Eleitoral 



MINISTRO VASCO HENRIQUE O' A VILA 

Nasceu em 15 de março de 1905, na cidade de Rio Pardo, Es

tado do Rio Grande do Sul, sendo filho de Henrique D,Avila Ju

nior e D . Jacira Saldanha D'Avila. 

Em 8 de maio de 1931, colou grau na Faculdade de Direito 

da Universidade do Rio de Janeiro . 

Foi secretário da Interventoria Federal no Estado de Santa 

Catarina, de outubro a dezembro de 1930; Procurador da Repú

blica, no mesmo Estado, de 23-12-1930 a 23-6-1937; Juiz do Tribu

nal Regional Eleitoral de Santa Catarina de julho de 1945 a ju

nho de 1947; Ministro do Tribunal Federal de Recursos em 23-6-1947. 

Exerceu a Presidência da Ordem dos Advogados e do Conse

lho Penitenciário do Estado de Santa Catarina de 1943 a 1944 . 

Membro substituto do Tribunal Superior Eleitoral de 26-6-1947 a 

26-6-1951. 

Eleito membro efetivo do mesmo Tribunal, em 11-7-1951 e 

reconduzido para o biênio de 1953/ 55, por decisão do Tribunal Fe

deral de Recursos, em 10-7-1953. Exerce, atualmente, o cargo de 

Vice-Presidente do Tribunal Federal de Recursos. 
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DESEMBARGADOR FHEDERICO SUSSEKIND 
Juiz do Tribunal Superior Eleitoral 

* * * 
* * * 



DESEMBARGADOR FREDERICO SUSSEKIND 

Nasceu no Distrito Federal. sendo filho do Sr. Carlos Sussekind 
e D. Maria Hasselmann Sussekind. Bacharelou-se em direito pela 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, em 
29 de dezembro de 1911. Foi adjunto de promotor de 1-6-1917 a 
março de 1920; segundo suplente da Segunda Pretoria Criminal. 
em 2-2-1921; primeiro suplente da Sexta Pretoria Criminal, em 4 de 
fevereiro de 1922, Juiz da Oitava Preto ria Criminal em 2 de feve
reiro de 1924, sendo transferido para a Sexta Pretoria Cível em 
24-6-1926; Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal, em 11-5-1931; 
Juiz de Direito da Sexta Vara Cível. em 31-7-1933; Juiz da Quarta 
Zona Eleitoral e do Tribunal Eleitoral do Distrito Federal. de 1933 
a 1935; nomeado desembargador em 24-12-1937· Em 1940, integrou 
a Comissão que elaborou o projeto de organização da Justiça do 
Distrito Federal. Como membro da Comissão Disciplinar da Justiça 
do Distrito Federal. exerceu a sua presidência. Fêz parte da Co
missão que, em 1945 deu nova organização à mesma Justiça e 
elaborou o novo Regimento de Custas. Foi Corregedor da Jus
tiça do Distrito Federal de 1943 a 1946, sendo atualmente presi
dente da Sexta Câmara Cível e do Grupo de Câmaras Cíveis do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em 16 de agôsto de 1951, 
assumiu o exercício do cargo de Juiz efetivo do Tribunal Superior 
Eleitoral. Pelo atual Ministro da Justiça foi designado por porta
ria de 19 de novembro último para fazer parte da Comissão ela
boradora do anteprojeto de reforma da Justiça do Distrito Federal. 
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MINIS'rRO AFRANIO ANTONIO DA COSTA 
Juiz do Tribunal Superior Eleitoral 

* * * 
* * * 



MINISTRO AFRANIO ANTONIO DA COSTA 

Nasceu em Macaé, Estado do Rio de Janeiro, em 14 de março 
de 1892 . Filho do Dr. Mario Antonio da Costa e de Maria Isabel 
Figueiredo Costa. Formou-se em Direito em 1912, pela Faculdade 
Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. 

Nomeado Juiz de Direito da 89 Vara Criminal do Distrito Fede 
ral em 7-7-1931 e por decreto de 3-8-1 936 Juiz de Direito da 2" 
Vara Cível. No período de 1932 a 1936 exerceu as funções de Juiz 
Eleitoral das 89 e 13<:> zonas, ambas do Distrito Federal. 

Em 7-2-1940 foi nomeado Desembargador do Tribunal de Ape
lação do Distrito Federal. Por ato do Presidente do Tribunal Supe
rior Eleitoral, em 31-5-1945, foi nomeado Presidente do Tribunal Re
gional Eleitoral do Distrito Federal, tendo sido eleito, em sessão de 
24-9-1946, membro efetivo do mesmo Tribunal. Em seguida exerceu, 
por eleição, as funções de Presidente do T. R. E. do Distrito Fede
ral. Foi nomeado Ministro do Tribunal Federal de Recursos em 
23-6-1947. Presidente do mesmo Tribunal, e leito em sessão de 
25-6-1497, até 30-6-1949. Suplente do Tribunal Superior Eleitoral, 
eleito em sessão do Tribunal Federal de Recursos a 10-7-1950 e 
é, atualmente, membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, cargo 
do qual tomou posse e entrou em exercício em 17-7-1952 . 
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* * * 
* * * 

Dr. PLINIO DE FREITAS TRAVASSOS 
Procurador Geral da República 

* * * 
* * -)(-



Dr. PLINIO DE FREITAS TRA V ASSOS 

Nasceu em Niterói, Capital do Estacdo do Rio de Janeiro em 
1.0 de agôsto de 1893. Filho do Engenheiro-civil Dr. Godofredo 
de Freitas Travassos e de Deodata Coelho Bastos de Freitas Tra
vassos. Formou-se em Direito, em 1913, pela Faculdade de Ciên
cias Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, após ter sido aprovado 
com distinção na maior parte das cadeiras em curso . 

Em 1914, começou a advogar nesta Capital e em Niterói, tendo 
sido em 1916 nomeado 1.0 Delegado Auxiliar da Polícia do Estado 
do Rio de Janeiro, cargo que exerceu até ser nomeado, em 191 8, 
2.° Delegado Auxiliar. Em 1921 foi investido nas funções de Pro
curador da República no referido Estado, havendo sido promo
vido, em 1939, a Procurador da República no Distrito Federal. 
Foi, pelo Presidente da República, designado, em 1925, para, em 
comissão, funcionar no processo relativo à sedição ocorrida no 
Estado de Sergipe em 1924, e, em 1926, funcionou em processo 
instaurado em virtude de novo delito político naquela unidade da 
federação. Ainda no mesmo ano de 1926 foi, por ato do Chefe do 
Govêrno, designado para atuar no processo referente aos sucessos 
subversivos ocorridos em 1924, no Estado de São Paulo. Em 1937, 
foi nomeado membro da Comissão Revisora dos atos do Govêrno 
Provisório e, em 1939, membro da Primeira Comissão Especial 
Revisora de Títulos de Terras. Nomeado, em 1946, para integrar, 
pelo prazo de um ano, o Conselho de Terras da União, então 
criado, foi o seu mandato renovado, em 1947, por três anos. Em 
1939, foi designado pelo Procurador Geral da República para 
acompanhar os trabalhos da Comissão de Desapropriação de 
Terras no Galeão (Ilha do Governador) e promover os respectivos 
procesos judiciais, comissão essa que exerceu até ser Procurador 
Geral da República. Colaborou, a convite da Comissão de Estudos 
dos Negócios Estaduais, na elaboração de um anti-projeto de lei 
sôbre propriedades ligadas a terras devolutas. Em 1940 fez parte 
da Comissão, no Departamento Administrativo do Serviço Público, 
onde teve oportunidade de estudar a reforma da Procuradoria do 
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Domínio da União . Integrou, outrossim, a Comissão que, sob a 

presidência do Consultor Geral da República foi, em 1943, esco

lhido para rever, nos impedimentos do seu colega Dr. Luiz Ga1-

lotti, os pareceres, em recursos extraordinários, proferidos pelos 

Procuradores Adjuntos. Integrou, em 1944, por designação do 

Procurador Geral da República, a Comissão presidida pelo Coor

denador da Mobilização Econômica para estudar a situação eco

nômico-financeira da exploração dos depósitos de turfa nas circun

vizinhanças das lagoas de J acarepaguá e Marapendí e examinar 

o aspecto jurídico da propriedade das respectivas terras. Em 1946, 

o Procurador Geral da República o indicou para integrar a Co

missão encaregada de examinar a situação dos feitos de interêsse 

da Fazenda Nacional em primeira instância, perante a Justiça do 

Distrito Federal, bem como do pessoal da Procuradoria Regional 

da República no Distrito Federal e sugerir as medidas necessárias 

ao melhor andamento dos aludidos serviços. Foi, por decreto do 

Exmo. Sr. Presidente da República, de 23-9-1949, nomeado Pro

curador Geral da República, cargo do qual tomou posse e assumiu 

o exercício em 26 do mesmo mês . Fez parte do Conselho da Ordem 

dos Advogados e do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro. Integra a Ordem dos Advogados e o Instituto dos Advo

gados do Brasil. Foi condecorado com a Grã-Cruz ela Ordem 

Nacional do Mérito. 
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* * * 
* * * 

Dr. JAYME DE ASSIS AJ .. l\'IEIDA 
Diretor Geral da Secreta ria do T r ibunal 

Superior E leit ora l 

* * * 
* * 
* 



Dr. JAYME DE ASSIS ALMEIDA 

Filho de Laudelino Werneck de Almeida e de Amelia de Assis 
Almeida, nasceu em Leopoldina.. Estado de Minas Gerais, em 16 
de janeiro de 1907. Bacharel pela Faculdade Nacional de Direito, 
da Universidade do BrasiL turna de 1935. Foi chefe da 19 Secção 
da Secretaria do antigo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, extinto 
em 1937. Representou o Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
na Comissão de Relatação das repartições públicas, em 1940. Chef':l 
da Secção de Requisições e Fiscalização da Divisão do Material do 
Ministérioda Justiça, de 1940 a 1943; Diretor da Divisão do Material 
do Ministério da Justiça, de 1943 a 1946; Chefe de Serviço da fun
dação da Rádio Mauá, em 1945; Membro da banca examinadora 
de Prova de Habilitação de Armazenista, realizada pela Divisão de 
Seleção do DASP, em 1942; Chefe do Serviço de Assistência-Técnica 
do Departamento de Indústria e Comércio, da Secretaria da Agricul
tura da Prefeitura do Distrito Federal, de 1946 a 1948, tendo feito 
parte da Comissão de Aquisição de MateriaL da mesma Secretaria, 
de 1946 a 1947 . Diretor Interino do Departamento de Indústria E: 

Comércio da Secretaria de Agricultura da P . D. F . , em 1948; Membro 
da Comissão que elaborou o projeto das Instruções Especiais paro 
funcionamento dos serviços da Secretaria Geral de Agricultura, 
Indústria e Comércio da P. D . F. Em 4-9-1950, foi designado paro 
responder Pelo expediente da Diretoria Geral do Tribunal Superim 
EleitoraL sem prejuízo das funções de Diretor do Serviço Administra
tivo do mesmo Tribunal. Em 19-10-1950, foi nomeado para exercer 
o cargo de Diretor Geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleito
ral, em cujo exercício se encontra. 
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APÊLO AOS JUIZES ELEITORAIS 

Por ocasião do reinício dos trabalhos do Tribunal Superior 
Eleitoral) em l Q de abril último) o Excelentissimo Senhor Minis
tro Edgard Costa) seu dígno presidente) fez um caloroso apêlo 
aos Juizes Eleitorais de todo o país) para que redobrem os seus 
esforços no sentido de) no cumprimento rigoroso dos seus deveres) 
alheios a quaisquer interêsses que não sejam os da lei) evitem e 
punam as fraudes) partidas de humildes ou de poderosos) elevan
do bem alto a função da Justiça Eleitoral. 

O ilustre e honrado magistrado) que é) incontestàvelmente) 
uma das mais respeitáveis figuras que integram o Poder Judiciá
rio do país) na sessão daquele dia) pronunciou as seguintes pala
vras: 

«Ao relIllClarmos os nossos trabalhos após as férias. 
quero. com as minhas saudações aos prezados colegas. 
manifestar-lhes o desejo de que hajam bem aproveitando 
dêsse repouso a que fizeram jus. retemperando as ener
gias que lhes serão solicitadas neste ano de novos e mais 
intensos trabalhos. com a realização das eleições gerais 
de 3 de outubro. 

É que com elas se oferece à Justiça Eleitoral. e em es
pecial a êste Tribunal corno seu órgão máximo. uma tarefa 
que envolve. com o seus prestígio. a afirmação de que não 
perecerá em nossas mãos a pureza do regime democrático. 

Para a regularidade. a lisura e a moralidade dos plei
tos que se aproximam. - num combate instante e forte 
contra tôda a sorte de fraudes com que se pretenda toldar
lhes a significação. - se empenhará esta Presidência com 
o vosso apôio e a vossa ajuda. 

Nesse sentido. medidas legislativas já foram ofereci
das por sugestões nossa. e é de esperar que sejam ado
tadas com urgência. com a colaboração do Congresso Na
cional . Espero que com essas medidas, que em caráter 
de emergência virão corrigir as falhas verificadas na legis
lação vigente. seja possível afastar, coibir ou reprimir frau-
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des que viciam a vontade do eleitorado e comprometem a 
legitimidade da representação . 

É verdade que lei recente impediu que a substituição 
dos títulos eleitorais preenchidos ensejasse a revisão neces
sária do alistamento, eivG[do de vícios, em grande parte 
originário do alistamento «ex-offício» de 1945, que foi um 
mal necessário na época. Essa mesma lei. por outro lado, 
impede o uso do retrato nos títulos a serem expedidos até 
31 de dezembro de 1955, exigindo-o somente após as elei
ções presidenciais e para a renovação das Casas do Con
gresso, - medida com que se revoga a resolução dêste 
Tribunal admitindo-os, - em caráter facultativo embora, 
- como remédio indispensável contra uma fraude que se 
vem verificando e repetindo e sempre em maior escala, 
- como é notório, - de um mesmo indivíduo votor tantas 
vêzes quantos os títulos que, por manobras de cabos elei
torais abusando do baixo nível de certo eleitorado, tiver 
em seu poder. 

Por isso que a proibição é, segundo a lei. para os tí
tulos «expedidos», penso que ela não se estende aos títu
los «substituídos», que o serão em caráter facultativo, por
que na hipótese não se trata de «expedição» de novo tí
tulo, mas de «renovação» do mesmo título. 

Como quer que seja, porém, tais óbices não desani
marão, estou certo, a Justiça Eleitoral no cumprimento e 
execução da sua alta função. 

E aproveito esta oportunidade para dirigir aos ilustres 
colegas dos Tribunais Regionais e principalmente aos juí
zes eleitorais, mesmo os das mais remotas comarcas do 
país, um apêlo cordial e caloroso: que redobrem os seus 
esforços no sentido de, no cumprimento rigoroso dos seus 
deveres, alheios a quaisquer interêsses que não sejam os 
da lei. evitando e puníndo fraudes, partidas de humildes 
ou de poderosos, elevarem bem alto a função da Justiça 
Eleitoral. a qual conferiu a Constituição a pujança das ins
tituições democráticas, fundada no voto livre e conscieI!te.» 

tste trabalho. - que visa a boa execução das leis 
eleitorais, pela consulta e conhecimento da jurisprudência 
firmada na sua aplicação, - é uma modesta colaboração 
que oferecemos à Justiça Eleitoral para que melhor possa 
ser atendido o apêlo que lhe dirigiu o íntegro Presidente 
do Tribunal Superior, Senhor Ministro Edgard Costa . 
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JURISPRUDÊNCIA ELEITORAL 
A PARTIR DA VIG:t:NCIA DO CóDIGO, POR ASSUNTO 

E EM ORDEM ALF ABÊTICA 

AF AST AMENTO DE JUíZES 

-- Apreciação do pedido . Cabe ao Tribunal Regional apre
ciar o pedido de afastamento de seus membros efetivos e, em 
seguida, submeter sua decisão ao Tribunal Suprior. (Res. 
n° 3 .544 - D.J. 35-11-50). 

-- Licença para tratamento de saúde . Quando em licença 
para tratamento de saúde deve o Juiz afastar-se das funções 
que exerce na Justiça Eleitoral. Todavia, não é necessário 0 

seu afastamento quando no gôzo de férias regulamentares. 
(Res. n° 3.442 - BoI. EI. n9 ll, pág. 11). 

-- Licença prêmio. Escolhido para integrar Tribunal Regional 
fica-lhe assegurado o direito de, uma vez empossado, afastar-se 
do cargo para continuar no gôzo da licença-prêmio . (Res. n9 

4.465 - BoI. EI. n 9 14, pág. 47). 

-- Substituto. Juiz Eleitoral eleito membro substituto de Tri
bunal Regional só se afastará daquela função quando convo
cada para o exercício desta. (Res. n 9 3.580 - BoI. EI. n 9 2, 
pág.21). 

AF AST AMENTO DE VICE-PREFEITO 
Vice-prefeito no exercício do cargo de Prefeito deve afas

tar-se das funções antes da realização das eleições suplemen
tares se delas depender a sua confirmação no referido cargo. 
(Res. n9 4.442 - BoI. EI. n 9 13, pág. 19). 

AGENTE DE POUCIA 
É nula a votação da seção eleitoral em que fluncionou 

como mesário um agente de polícia. (Ac. nq 542 - BoI. EL 
n9 9, pág. 24) . 

AGRAVOS 
-- Audiência do Procurador Geral . Não é obrigatória a au
diência do Procurador Geral nos agravos, salvo na hipótese de 
serem os mesmos conhecidos como recursos . (Ac. n 9 227 - BoI. 
EI. n 9 lO, pág. 11) . 
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-- Cabimento de recurso. Do despacho do presidente do 
Tribunal Regional negando seguimento de recurso é cabível o 
recurso de agravo. (Ac. nO 827 - BoI. EI. n.O 13, pág. 16). 

ALEGAçõES 

-- Simples alegações nao constituem provas substanciais. 

(Ac. n.o 552 - BoI. EI. n .O 9, pág. 28). 

-- Improcede, não sendo comprovada. (Ac. n.o 854 - BoI. 
EI. n .O 14, pág. 39). 

ALIANÇA DE PARTIDOS 
-- Cancelamento . O Tribunal Superior Eleitoral não tem 
competência para conhecer, orig inàriamente, do pedido de can
celamento de aliança regional de partidos políticos. (Res. 
nO 3. 723 - D. J. 16-1-51). 

-- Cômputo de votos. Não infringiu a lei o acórdão que 
mandou computar em seu favor os votos contendo apenas a 
legenda de um dos partidos aliados. (Ac. n.OS 936, 974 e 975 -
BoI. EI. n.o 21, pág. 323) . 

-- Eleições Estaduais . As alianças para eleições estaduais 
deverão subordinar-se à orientação dos diretórios nacionais . 
(Res: 3.837 - D. J. 28-11-51). 

-- Eleições Municipais . As alianças para eleições munici
pais dependem de prévia aquiescência dos diretórios regionais. 
(Res. nO 3.603 - D . J. 17-9-50) . 

-- Formação. Não é necessária a sua formação para regis
tro de candidatos a um mesmo cargo eletivo feito por dois par
tidos. (Ac. nO 789 - BoI EI. nO 13, pág. 11). 

-- Registro . O Código Eleitoral não exige, taxativamente, 
o seu registro. Basta a aprovação dos diretórios regionais. 
(R. E. n.O l /53, classe IV - BoI. EI. n.o 22, pág. 364). 

-- Não é exigido o seu registro para disputa de cargos em 
eleições majoritárias. Basta a aprovação dos respectivos dire
rios. Exige-se nos casos de eleições para representação propor
cionaI. (Rec. 16/53, classe IV - BoI. EI. n 9 23, pág. 412). 

ALISTAMENTO 
-- Cancelamento. Instruções relativas ao cancelamento do 
alistamento eleitoral dos cidadãos incorporados às Fôrças Ar
madas como praç~as de pré. (Proc. n 9 60/53 - classe X -
BoI. EI. n9 28, pág. 136). 

-- Encerramento . Podem ser marcadas eleições para Pre
feito sem que o alistamento tenha sido encerrado com a ante
cedência de 60 dias. (Ac. n.O 849 - BoI. EI. n .O 15, pág. 75). 
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-- Juntada de documentos. Requerida a inscrição no prazo 
legal, pode o Juiz autorizar a juntada posterior de qualquer 
documento, para satisfação de exigência. (Res. n.O 3 579 
D.J . 25-11-50). 

- - Livros de inscnçao . Os claros existentes nos livros de 
inscrição devem ser cancelados, mantendo, cada Zona, anota
ções fidedignas sôbre êles, em cada livro, a fim de evitar seu 
cômputo no número de eleitores inscritos. O alistamento deve 
prosseguir sem atenção aos claros existentes. (Res. 4.368 -
BoI. El. n '? 7, pág. 12). 

-- Obrigatoriedade . O Tribunal Superior .1dota providên
cias concernentes à obrigatoriedade do alistamento e do exer
cício do voto, por parte do funcionalismo público, em geral. 
(Proc. 18/53, classe X - BoI. El. n.o 22, pág. 369). 

-- Só amulher que exerce profissão lucrativa está sujeita ao 
alistamento e ao voto. Alistada ex-offieio por ser funcionário 
público, uma vez cessada a razão da obrigatoriedade pode a 
mulher requerer o cancelamento da inscrição e deixar de exercer 
o direito de voto. (Rec. n '? 54/53 - classe IV - BoI. El. n~ 31, 
página 279). 

-- Praças de pré . O T. S . E . baixou instruções relativas ao 
cancelamento do alistamento eleitoral dos cidadãos incorpo
rados às Fôrças Armadas . (Proc. n.O 60/53, classe X - BoI. El. 
n.O 28, pág. 136). 

-- Qualificação ex-ofneio. Os pedidos de qualificação ex
offício que ingressaram em juizo após a vigência do Código 
Eleitoral não podem mais ser processados. (Res. 3.602 - D. J . 
17-10-50). 

-- Os cidadãos qualificados ex-ofncio. cuja relação deu en
trada no Tribunal Regional até a data da sanção do Código 
Eleitoral, terão sua inscrição garantida desde que a requeiram 
de próprio punho. (Res. 3.350 - D . J. 29-5-51). 

APURAÇAO 

-- Cômputo de votos . Não infringiu a lei o acórdão que 
mandou computar a favor de aliança partidária os votos con
tendo apenas a legenda de um dos partidos aliados. (Acs. n.OS 

974 e 975 - BoI. El. n.O 21, pág. 323). 

-- Conclusão. Não existe na lei eleitoral recurso contra a 
conclusão da apuração geral de eleição. (Rec. Dip. n '? 2/53 
- classe X - BoI. El. n '? 29, pág. 186). 

-- Dúvida. A não apuração de tôda uma seção eleitoral 
representa dúvida, que se caracteriza na remessa da urna :::lO 

Tribunal para as necessárias providências. E tal remessa, por 
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si só, importa em recurso ex-oUicio. (Rec. n '? 57/ 53 - classe IV 
- BoI. El. n'" 31, pág. 283). 

-- Eleições municipais . Regula a forma de apuração final 
de eleições municipais e expedição dos respectivos diplomas 
onde funcionarem mais de cinco Juntas Apuradoras. (Res . n'? 
4.328 - BoI. El. na 1. pág. 11 ) 

-- Em separado . As instruções suplementares baixadas 
pelo S . T . E . (Res. 3 .799) esclarecem como deve ser feita a 
apuração em separado dos votos, sem quebrar-lhe o sigilo. 
(Res. 3.900 - D. J . 10-11-50). 

-- Os votos apurados em separado, de acôrdo com o art. 97, 
parág. 2.0 do Código Eleitoral, devem ser computados no resul
tado geral para diplomação dos cQl1didatos aos cargos eleti
vos municipais, pois, a impugnação, nesse caso, não tem efeito 
suspensivo. (Res. 4.085 - D.J. 11-12-50). 

-- Na apuração em separado dum único voto, aplicam-se os 
dispositivos constantes da Res. 3.799. (Res. 3.900 - D. J . 
10-11-50) . 

-- Verificada a hipótese prevista nos ns. 2, 3, 4, 5 e 6 do 
art. 97 do Código Eleitoral, deverá a Junta fazer a apuração 
em separado, para decisão ulterior, definitiva, do Tribunal 
Regional. (Res. 3.998 - D . J . 6-11-50). 

-- Todo e qualquer voto impugnado ou não, constante da 
fôlha de votação, há que ser tomado em separado . ARes. 
3 . 799 disciplina as cautelas com que devem ser recebidos 
êsses votos impugnados, e, bem assim, como e quando devem 
ser apurados . A Mesa Receptora é vedado impedir o eleitor 
de votar. (Res. 3 .804 - D. J. 7-10-50). 

-- A apuração em separado de sobrecartas não autentica
das não anula tôda a votação, mas apenas aquelas sobrecar
tas. (Res. n.O 4.207 - BoI. El. n.O 14, pág. 40). 

-- Feita pelas Juntas constituem recurso de ofício. (Ac. n.o 858 
- BoI. El. n.O 16, pág. 120) . 

-- Impugnação . O remédio concedido para se impugna-
rem decisões dos Tribunais Regionais, quanto à verificação e 
contagem dos votos, é o disposto no art. 167 do Código Elei
toral. (Res. nO 4.247 - D. J . 20-3-51). 

-- Os procuradores e fiscais de partidos podem impugnar 
a apuração de urnas e recorrer das decisões das Juntas Apura
doras. (Res. 4 .042 - D.J. 4-12-50). 

-- Indício de violação. Pode o T . R . E . apurar a votação 
de uma urna não apurada pela Junta por haver indício de vio-
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lação, desfeito mediante perícia, embora não tenha havido 
recurso do ato da Junta. (Ac. 248 - D. J . 9-3-51). 

-- Instruções . Para a apuração das eleições de 3 de outu
bro de 1950. (Res. 3.564 - D. J. 24-8-50). 

-- Pelos Tribunais Regionais. O art. 26 da Res. 3.564/50, 
determina que a apuração pelos Tribunais Regionais deverá 
começar no dia seguinte ao em que receberem os primeiros 
resultados parciais das Juntas Apuradoras. (Res. 4.004 - D. 
J. 6-11-50). 

-- Resultados finais. Não é de se deferir a representação 
no sentido de que a proclamação dos resultados finais do 
pleito fique sustada até que cumprido, pelo T. R. E., o que pre
ceituam a parte geral e parágrafos do art. 91 do Código Elei
toral, por haverem as Instruções de Apuração esclarecido com
pletamente a matéria. (Res. 4.095 - D. J. 9-12-50). 

-- Sigilo do voto. Na apuração em separado, dum único 
voto, aplicam-se os dispositivos constantes da Res. 3.799/50 . 
(Res. 3.900 - D.J. 10-11-50). 

-- Totalização de votos. É indispensável a totalização suces
siva dos votos que a Junta apurar, consignando-se nos respec
tivos mapas, desde que se faz a eleição para cargos municipais, 
e cabe à Junta diplomar os eleitos. (Res. 4.011- D.J. 10-11-50). 
-- A totalização dos votos apurados pelas Juntas no Distrito 
Federal (art. 20 da Res. 3.564) deverá ser feita pelo próprio Tri
bunal Regional. (Res. 3.972 - BoI. El. n.e L pág. 10). 

-- Vício ou demora. Só por via de recurso próprio e ade
quado é lícito corrigir vício ou demora na apuração . (Ac. 
n.o 982 - BoI. El. n.e 18, pág. 203). 

-- Votos preferenciais . Nos recursos parciais de apuração 
é que devem ser ventiladas questões relativas à contagem, para 
o partido, de votos preferenciais atribuídos a candidatos cujo 
registro foi cancelado. (Ac. n. e 870 - BoI El. nO 22, pág. 361). 

ASSEMBLtIAS LEGISLATIVAS 

-- Não existe matéria eleitoral na questão sôbre se ocorre 
impedimento ou incompatibilidade que proíba o Juiz Eleitoral 
exercer a presidência das sessões de instalação das Assem
bléias Legislativas ou Câmaras de Vereadores. (Res. 4.147 -
D. J . 19-2-51). 

-- A CO!lstituição Federal e o Código Eleitoral não dão com
petência ao ,presidente de Tribunal Regional para presidir ses
sões preparatórias de Assembléia Legislativa. (Res. n .e 4.284 
- BoI. El. n.e 14 pág. 45). 
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ATA ELEITORAL 

-- Ausência. Sua ausência entre os documentos apresen
tados à apuração de eleições constitui nulidade de pleno di
reito. (Ac. n.o 1.020 - BoI. E!. n .o 22, pág. 363). 

-- Inexistência. A inexistência de ata no momento da apu
ração acarreta nulidade da votação, o mesmo não acontecendo 
quando o seu extravio é posterior. (Ac. 496 - BoI. E!. nO 9, 
pág.4). 

-- Lavrada de próprio punho. Não constitui nulidade o fato 
da ata de encerramento não ter sido lavrada de próprio punho 
pelo secretário da mesa receptora . (Ac. n 9 559 - BoI. E!. n 9 9, 
pág. 29). 

-- Lavrada em local diverso. Ata lavrada em local diverso 
do em que funcionou a mesa receptora, sendo devidamente 
justificada, por si só, não constitui motivo de nulidade da vota
ção . (Ac. n .o 415 - BoI. E!. n.O 7, pág. 9). 

-- Lavrada por eleitor da seção . Ata lavrada por eleitor 
da seção e sem assinatura dos componentes da mesa receptora, 
constitui mera irregularidade sem fôrça para anular tôda a 
",-:otação . (Res. nO 4.126 - BoI. E!. nO 14 - pág. 44). 

-- Sem assinatura. Decretando a nulidade da votação por
que a ata não estava devidamente assinada, o Tribunal a quo 
não contrariou a lei nem a jurisprudência do T . S . E . (Ac. 515 
- BoI. E!. n.o 9, pág. 13). 

ATMDADE POJJTICA 

- Juízes . Para que o Juiz possa exercê-la, é necessarlO o seu 
afastamento do cargo em carater defenitivo. Para candidatar
se à Câmara dos Deputados, urge que êsse afastamento pre
ceda pelo menos três meses à data do pleito . (Res. 3.555 -

D.J . 10-11-50) . 

-- Magistrado não pode exercer atividade político-partidária, 
podendo, entretanto, fazer conferência sôbre matéria de natu
reza política. (Res. 3.708 - D.J. 14-12-50). 

-- Ministério Público. Os membros do Ministério Público, 
para exercerem atividade político-partidária, deverão desde 
logo requerer seu afastamento do cargo. (Res. 3.813 - D. J . 
30-9-50) . 

ATO ADMINISTRATIVO 

O prazo para interposição de recurso contra ato adminis
trativo de presidente de T.R.E. é o previsto no Estatuto dos Fun
cionários Públicos. (Ac. 397 - BoI. El. n 9 3, pág. 8). 
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ATO DECISóRIO 

--Pretor togado, substituindo Juiz de Direito, nao pode pra
ticá-Io. ~Res. 3.604 - BoI. El. n .O L pág. 9). 

ATO JUDICIAL 
-- De que caiba recurso ordinário não pode ser cassado por 
via de mandado de segurança. (Ac. 662 - Rev. El., vol. IV 
n,o 2) . 

-- O delegado de partido pode fazer-se representar nos atos 
judiciais por advogado. (Ac. 798 - BoI. El. n.O 12, pág. 9). 

AUTORIDADE POLICIAL 

-- A presença de autoridade policial na seção, devidamente 
justificada em ata, não anula a votação. (Ac. 529 - BoI. El. 
nO 9, pág. 17) . 

AUXILIARES DE CARTóRIO 
-- Podem ser admitidos auxiliares de cartório, que nao se
jam funcionários, desde que haja verba orçamentária ou des
taque de verba, por que possam ser remuneradas na presta
ção de serviço. (Res. 3.581 - D. J. 29-5-51). 

AVOCAÇÃO DE PROCESSO 

-- Não pode ser feita pelo Tribunal Regional, referente à 
decisão de Junta Apuradora, transitada em julgado. (Res. 
n .O 4.207 - BoI. El. nO 14, pág. 40). 

BANCO DO BRASIL 
-- O presidente ou qualquer diretor do Banco do Brasil pode 
candidatar-se à Câmara dos Deputados ou ao Senado Fede
ral sem afastar-se das respectivas funções . (Res. 3.510 - D. 
J. 7-10-50) . 

BRASILEIRO NATURALIZADO 
-- Candidato. Cidadão brasileiro naturalizado pode can
didatar-se aos cargos de Prefeito, Deputado Estadual e Verea
dor. (Res. 3.616 - BoI. El. nO 4, pág. 15) . 

-- Eleitor. Somente depois de obter o título de naturali
zação brasileira pode o estrangeiro tornar-se eleitor. (Res . 
3.877 - BoI. El. n.o 10, pág. 13) . 

CANDIDATOS 
-- Aliança de partidos. O registro de candidatos por aliança 
de partidos deve obedecer às prescrições do Código Eleitoral 
e das Instruções baixadas com aRes. 3. 515, do T. S . E. (Res. 
3.584 - D,J. 25-11-50). 
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-- Cancelamento de registro. Ao Juiz Eleitoral e não ao 
Tribunal Regional compete ordenar o cancelamento do regis
tro de candidatos a cargos eletivos municipais. (Ac. 616 -
BoI. EI. n.O 4, pág. 11). 

-- Candidatura simultânea. Não existe dispositivo legal que 
proiba a qualquer cidadão candidatar-se simultâneamente a 
cargos eletivos municipais, estaduais ou federais, sob uma só 
legenda, desde que o faça dentro da mesma circunscrição. 
(Res. 3.521 - D.J. 26-10-51). 

-- Colocação na lista. A colocação dos candidatos na lista 
dos eleitores deve de fluir dos resultados apurados nas atas 
autênticas, parciais e gerais, da eleição, não sendo possível 
sobrepor-se a êsses resultados quaisquer outros extraídos de 
livros, cartões e documentos sem autenticidade comprovada. 
(Ac. 206 - Rev. Eleitoral, vaI. II n.O 3). 

-- Como concorrer às eleições? Somente podem concorrer 
às eleições candidatos registrados por partidos ou alianças de 
partidos. (Ac. 639 - D. J. 29-1-52). 

-- Compromisso partidário. Candidato que não perdeu o 
mandato em conseqüência da cassação do registro da agre
miação que representava, não está obrigado a fazer prova 
pública inequívoca, de compromisso com os estatutos do novo 
partido. (Ac. 175 - D. J. 4-11-50). 

-- Comunistas. Não é de se deferir o pedido de registro de 
candidato a vereador quando haja prova inequívoca de haver 
o mesmo pertencido ativamente ao extinto P. C . B. (Recurso 
168. S. Paulo - BoI. El. nO 8, pág. 17). 

-- Pode a Justiça Eleitoral apreciar qualquer vício quanto 
às condições de inelegibilidade dos candidatos, principalmente 
em se tratando de comunistas que se infiltraram noutro Par
tido com o espírito de burlar a lei, ex-vi do art. 170, letra a, 
do Cód. Eleitoral. (Ac. 857 - BoI. EI. n.O 32, pág. 328). 

-- Consentimento expresso. Quando o registro do candi
dato fôr feito por dois partidos, concomitantemente, não é de 
exigir-se o consentimento expresso a que se refere o art. 50 do 
Código Eleitoral. (Ac. 851 - BoI. EI. n.O 14, pág. 38). 

-- Diploma. Compete às Juntas Eleitorais expedir diploma 
aos eleitos para cargos municipais, nos têrmos do art. 28, letra 
b, do Código Eleitoral. (Res. n. ° 4. 011 - D. J. 10-11-50). 

-- Documentos. Cidadão registrado não está dispensado da 
apresentação de novos documentos. (Res. n 9 3.757 - D.I. 
17-10-50). 
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-- Escolha. A inobservância dos estatutos do partido, na 
escolha de candidatos, é assunto da economia interna da agre
miação . (Ac. 620 - BoI. El. n.O 6, pág. 17). 

-- Enquanto não fôr aprovada a reestruturação de um par
tido, prevalece a disposição do parágrafo único do art. 200 do 
Código Eleitoral, sendo escolhidos os candidatos pelos diretó
rios e não pela Convenção. (Ac. 661 - Rev. El., vol III n.o 1). 

-- Pode haver identidade na escolha de candidatos a um 
mesmo cargo eletivo sem necessidade ou sem obrigação legal 
de formação de uma aliança de partidos para o seu registro. 
Quando se firma a aliança é que se exige o registro, com obser
vância do disposto no § 2° do art. 39 da Resolução n9 3.515 . 
(Ac. 789 - BoI. El. n.o 13 pág. 11). 

-- Não pode a escôlha renovar-se d epois de esgotado o 
prazo para o registro. (Ac. 823 - BoI. El. n.O 13, pág. 15). 
-- Funcionário municipal . Não há incompatibilidade para o 
funcionário municipal, em pleno exercício de suas funções, 
candidatar-se a vereador. (Res. n.o 4.020 - D. J. 14-11-50). 

-- Incapacidade política . Não há incapacidade política para 
os comunistas que tiveram seu diploma cassado. (Ac. 150 '
D. J. 3-10-50,. 

-- Inscrição. Antes de ser concedido o registro do candi
dato, pode o partido requerer que seja negada sua inscrição, 
em virtude de não haver o mesmo satisfeito os requisitos legais, 
e de ser adepto de doutrina contrária a do partido. (Ac. 620 - 
BoI. El. n .O 6, pág. 17) . 

-- Juiz de Paz. Juiz de Paz, candidato a Prefeito, deve afas
tar-se definitivamente da judicatura logo após o registro de 
sua candidatura. (Res. n.O 3.594 - D.J. 7-10-50). 

-- Nomes. Os nomes dos candidatos a cargos eletivos de
vem sempre constar do respectivo pedido de registro. (Ac. 639 
- D.J . 29-1-52) . 

-- Não é de se invalidar o registro de candidato sob o único 
fundamento de não constar o seu nome na petição formulada 
para êsse fim, quando nos documentos necessàriamente ofere
cidos se encontra o mesmo com a precisa clareza e sem ambi
guidades . (Ac. 539 - BoI. El. n .O 9, pág. 22). 

-- Omissão em lista. Admite-se a apresentação do nome 
do candidato dada a omissão em lista entregue ao T. R. E . , 
para registro , devendo ser observado o prazo para os efeitos 
de impugnação. (Res. 3.799 - D . J. 29-9-50). 

-- Presidente de Câmara Municipal. Pode o presidente de 
Câmara Municipal candidatar-se ao cargo de Prefeito desde 
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que não haja exercido as atribuições dêsse cargo seis meses 
antes do pleito. (Res. 3.389 - D . r. 5-8-50). 

-- Prova de indicação. Não se indefere pedido de regis
tro de candidatos que apresentarem prova de sua indicação 
depois do prazo estabelecido pelas Instruções baixadas pelo 
Tribunal Superior. (Ac. 146 - D. J. 6-10-50) . 

-- Qualidade para recorrer . Candidato devidamente regis
trado tem qualidade para recorrer de qualquer ato da eleição. 
(Ac. 927 - BoI. El. n.O 17, pág. 169). 

-- Quitação com o serviço militar. A prova de quitação 
com o serviço militar deve ser feita por ocasião da diploma
ção do candidato. (Res. 3.716 - D .r. 14-12-50) . 

-- Recurso contra registro . Não havendo recurso contra o 
registro do candidato ocorre a preclusão. (Ac. 258 - BoI. El. 
n.O 13, pág. 9). 

-- Registro. O registro deve ser requerido pela direção 
estadual ou diretório nacional do partido. t da competência 
dos diretórios regionais a inscrição dos candidatos . (Res. 3.714 
- D. r. 17-10-50). 

-'- Em se tratando de candidatos a cargos eletivos municipais, 
o registro deve ser requerido pela direção local e não pela dire
ção estadual do partido . (Res. 3.714 - D. r. 17-10-50). 

-- Cabe ao Juiz Eleitoral ordenar o registro de candidatos a 
cargos eletivos municipais. (Ac. 616 - BoI. El. n.o 4, pág. 11). 

-- Não infringe instruções do Tribunal Superior Eleitoral deci
são que, anulando o registro do candidato, ressalva ao partido 
o direito de renová-la. (Ac. 779 - BoI. El. n.O 13, pág. 10). 

-- t necessário para o registro de candidatos, que êsses can
didatos hajam sido escolhidos em conformidade com as regras 
prescritas nos estatutos do Partido. (Rec. n'" 1934 - BoI. El. 
n9 31, pág. 279). 

-- Registro feito por dois partidos. Quando o registro do 
candidato a cargo majoritário fôr feito por dois partidos conco
mitantemente, não é de exigir-se o consentimento expresso a 
que se refere o art. 50 do C. Eleitoral. (Ac. 851 - Bol. El. n 9 14, 
pág. 38). 

-- Registro invalidado. Desde que foi invalidado por deci
são do T. S . E. o registro de candidato considerado inelegível, 
não pode subsistir decisão de Junta mandando expedir diploma 
ao mesmo candidato . (Ac. 398 - Bol. El. n.O 3, pág. 9) . 

-- Requerimentos. O disposto no art. 4.° da Res. 3.515, 
exige que os requerimentos de registro de candidatos sejam 
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acompanhados das comprovações de que os interessados pre
enchem as condições de elegibilidade, devendo, na espécie, 
ser admitidos todos os meios de provas legais. (Res. 3 .667 -
D.T. 21-9-50). 

-- Secretários de Prefeituras. Não são inelegíveis para o 
cargo de Prefeito, nem os parentes dêste. (Res. 3.511 - D. 
T. 20-11-50). 

-- Sem registro. Não sendo possível contar-se os votos 
dados a candidatos sem registro, tinham que ser contados os 
do outro candidato, único apto a receber os aludidos votos, 
seguindo-se a proclamação do eleito. (Ac. 398 - BoI. El. n.o 3, 
pág.9). 

-- Substituição. Reconhecendo que o partido tivera ciên
cia, no dia 22 de setembro de 1950, do cancelamento requerido 
pelo candidato, o Tribunal contrariou a letra expressa do art. 
49, § 1.0, do Código Ele itoraL quando não 'admitiu a substi
tuição do candidato, regularmente pedida em 25 do mesmo 
mês, segunda-feira. (Ac. 217 - D .T. 13-1-51) . 

-- Substituição por falecimento. O partido político, cujo 
candidato faleceu após o encerramento do prazo para registro, 
tem direito a substituí-lo por outro. É de se aplicar a hipó
tese, por analogia, do disposto no parágrafo 3.0 do ar. 49, do 
Código Eleitoral. (Ac. 206 - Rev. El., vol. 11, n.O 3). 

-- Suplentes de Junta de Conciliação . Os suplentes de J un
tas de Conciliação, quando candidatos a cargos eletivos devem 
afastar-se definitivamente do cargo 60 dias antes do pleito . 
(Res. 3.785 - D. T. 29-9-50). 

-- Vogais de Juntas de Conciliação. Os vogais de Tuntas 
de Conciliação, quando candidatos a cargos eletivos, se ma
gistrados, devem afastar-se definitivamente do cargo 3 meses 
antes do pleito. Para os demais casos o afastamento em cará
ter definitivo será a partir da data do registro da candidatura. 
(Res. 3.785 - D.T. 29-9-50). 

CARGOS ELETIVOS DISTINTOS 

A renovação de eleição para cargos eletivos distintos pode 
ser marcada para datas diferentes, face a inexistência de dis
positivo legal a respeito. (Ac. 379 - BoI. El. n.o 1 pág. 14). 

CARGOS EM COMISSÃO 
-- O substituto de membro efetivo de Tribunal Regional, no
meado nos têrmos dos arts. 110, II e 112, da Constituição Federal, 
e não estando em exercício, pode aceitar cargo estadual em 
comissão. (Res. 4.25'7 - BoI. El. n 9 10, pág. 13). 
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CARGO VAGO 

-- É considerado o que não se acha ocupado ou preenchido. 
(Ac. 804 - BoI. El. n.O 13, pág. 13). 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 
-- É válida, face à jurisprudência da época, a votação de 
eleitores da seção mediante simples apresentação da carteira 
de identidade. (Ac. 541 - BoI. El. n~ 9, pág. 24). 

CARTóRIOS ELEITORAIS 

Escapa à competência do T.S.E. o conhecimento de pedido 
de providências relacionadas com as necessidades do serviço 
interno dos cartórios eleitorais. (Res. 3.896 - Dl 6-11-50) . 

CtDULAS 

-- Cargo trocado. As cédulas com a designação do cargo, de 
modo trocado, para Presidente e Vice-presidente da República, 
não terão sua validade alterada. (Res. 3.957 - D.I. 18-11-50). 

-- Coruecção. As instruções para as eleições de 3-10-50, de
terminam o modus faciendi das cédulas para votação. (Res. 
3.848 - D.I. 13-10-50) . 

-- Defeitos de impressão. Não constitui violação do segredo 
do voto a cédula que apresenta defeitos de impressão . (Res. 
3.743 - BoI. El. n9 11, pág. 12). 

-- Deputado estadual. Nas cédulas para deputado estadual, 
tanto faz usar a designação «para deputado estadual» como 
«para membro da Assembléia Legislativa» . (Res. 3.628 -. 
D.I. 12-9-50) . 

-- Dizeres. Nem a lei nem as Instruçqes do T.S.E. obrigam a 
uma ordem determinada nos dizeres das cédulas. A designa
ção da eleição poderá ser impressa no plural ou no singular. 
(Res. 3.569 - D.T. 23-8-50). 

-- Eleições pelo princípio majoritário. Nas eleições pelo 
princípio majoritário, observar-se-á o seguinte: uma cédula 
para eleição de Senador e seu suplente; outra para a de Presi
dente e Vice-Presidente da República; outra para a de Gover
nador e Vice-Governador. (Res. 3.520 - Dl 12-9-50). 

-- Grifo impresso. O grifo impresso sob o nome do partido 
não constitui motivo para invalidar as cédulas. (Res. 3 .93~ -
Rev. Eleitoral, vol. II n 9 2). 

-- Imprestáveis. As cédulas com sinais deixados pela tinta 
da máquina impressora são imprestáveis . (Res. 3.771 -
D.I. 5-10-51). 
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-- Nomes. Cada cédula pode conter dois nomes para senador 
e dois para seu suplente. (Res. 3.571 - Dl 12-9-50) . 

-- O disposto no art. 102, parágrafo 2°, do Código Eleitoral, 
não autoriza que as cédulas possam indicar apenas o cargo Gil 

o título inerente ao candidato. Nelas há que constar o nome 
do candidato como essencial designação para se lhe atribuir, 
individualmente, o voto. (Res. 3.871 - Rev. Eleitoral, vol. II n{l

mero 1). 

-- Nome do partido. As cédulas de candidatos a serem eleitos 
pelo princípio majoritário, poderão conter ou não o nome d:.J 
partido. As de Presidente e Vice-Presidente da República po
dem conter só e exclusivamente os nomes dos candidatos. 
(Res. 3.523 - D.J. 7-8-50). 

-- Ortografia simplificada. São válidas as cédulas impressas 
na ortografia simplificada . (Res. 3.690 - D.J. 6-11-50). 

-- Papel linha d'água. Não há nulidade para cédulas im
pressas em papel chamado tecnicamente linha d'água. (Res. 
3.949 - D.J. 27-10-50). 

-- Papel nacional. As cédulas podem ser feitas em papel 
nacional para jornais. (Res. 3.512 - D.J. 4-9-50). 

-- Preparação. A forma de preparar as cédulas para a 
votação está prevista no art. 11 das Instruções baixadas pelo 
T. S. E. com a Resolução nO 3.532. (Res. 3.848 - D. J. 13-10-50). 

-- Senador e suplente. Se a cédula para senador não tiver o 
nome do suplente será apurado o voto sàmente para senador. 
(Res. 3.772 - D.J. 17-10-50). 

__ Utilização. Nas eleições regidas pelo princípio majoritário, 
pode ser utilizada uma única cédula para senador e seu su
plente; outra para Presidente e Vice-presidente da República; 
outra para Governador e Vice-governador . (Res. 3.520 -

Dl 15-9-50). 

__ Validade. São válidas as cédulas que observam as pres
crições da lei e das instruções baixadas para seu cumprimento. 
(Res. 3.532 - D.J. 11-8-50). 

CENSURA ADMINISTRATIVA 

Pode ser aplicada pelos Tribunais aos Juízes Eleitorais na 
falta de cumprimento de seus deveres. Tal medida é implícita 
na apreciação do ato do superior hierárquico. (Rec. El. n9 2/52 
classe IV - BoI. El. n 9 27, pág. 93). 
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CERTIDõES 

-- Cobrança de emolumentos. Conforme o disposto art. 191 
do Código Eleitoral, o escrivão eleitoral não pode receber custas 
ou quaisquer emolumentos por certidões fornecidas a delegados 
de partidos. (Res. 3.948 - D.J. 25-11-50). 

-- Falsas. A presunção de nacionalidade trazida. pela cer
tidão do Registra Civil só poderia ser anulada por prova de 
falsidade feita perante a Justiça Eleitoral. (Ac. n" ] 34 - BoI. 
El. n9 32, pág. 327). 

-- Instrumento de prova. Reconhece-se como prova na J us
tiça Eeleitora l a certidão que individualise a pessoa. (Res. 
3.725 - D.J. 29-9-50). 

-- Validade. A Justiça Eleitoral não tem competência para 
declarar a invalidade de certidões expedidas pelos registros 
públicos. (Rec. n 9 6 - classe X - D.J. 22-5-53) . 

CERTIFICADO DE RESERVISTA 

-- Anulando a votação pelo fato de um eleitor da seção, cujo 
nome consta da respectiva fôlha , haver votado sem exibir o título 
eleitoral, mas, apenas o certificado de reservista, o T.R.E. per
filhou tese contrária à esposada pelo Tribunal Superior . (Res. 
2.934 - 2.015 - 3.005 e outras) que decidiu não serem causa de 
anulação os fatos acima arguidos. (Ac. 540 - BoI. El. n9 9, 
pág. 23). 

CIRCUNSCRIÇõES ELEITORAIS 

-- Compete aos Tribunais Regionais dividir as respectivas 
circunscrições em zonas, submetendo o ato à aprovação do 
Tribunal Sueprior Eleitoral. (Prac. 72-53 - classe X - BoI. El. 
n.o 29, pág. 193). 

COAÇÃO 

-- Falta de ressalva. Não constitui coação o fato de não ter 
sido permitido o voto d e um eleitor de outra zona, não munido 
de ressalva . (Res. 4.207 - BoI. EI. n 9 14, pág. 40). 

-- Falta de material adequado. Não constitui coação o fato 
de eleitores da seção não terem sido admitidos a votar por falta 
de material adequado. (Ac. 532 - BoI. EI. n 9 9, pág. 18) . 

-- Nulidade da votação. Só é anulável a votação quando se 
provar coação ou fraude que vicie a vontade do eleitorado. 
(Ac. 275 - BoI. El. n 9 3, pág. 7). 

-- Re curso-prazo. Nos recursos relativos à coação, o prazo 
para juntada de documentos é de cinco dias, e o de 24 horas é 
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para falar sôbre os documentos trazidos pela parte adversa. 
(Ac . 275 - BoI. EI. n9 3, pág.7). 

COISA JULGADA 

- - Arestos da Justiça Eleitoral . Conhece-se de recurso fun
dado no art. 167, letra b, do Código Eleitoral, de decisão que 
não atente contra arestos da Justiça Eleitoral. preclusão ou 
caso julgado. (Ac. 835 - BoI. El. nO 12, pág. 12). 

-- Infringência. Invalida-se, por infringente da coisa julgada, 
decisão do Tribunal Regional que reformou a de Junta Apura
dora sem interposição do competente recurso - parágrafo 
único do art. 168 do Código Eleitoral. (Ac 873 - BoI. El. n Q 13, 
pág. 17) . 

-- Inelegibilidades. As preexistentes devem ser arguidas por 
por ocasião do registro do candidato. Mantido êste em grau 
de recurso, não é possível reapreciar a mesma inelegibilidade 
no recurso de diplomação por haver ocorrido, na espécie, coisa 
julgada (Ac. n? 990 - BoI. El. n° 18, pág. 205). 

-- Ocorrência. . Decisão proferida em impugnação da qual 
não foi interposto recurso. (Ac. 547 - BoI. El. n° 9, pág. 26). 

- - Ofensa. Havido por prejudicado, nos têrmos da lei, não 
pode o recurso parcial vir a ser apreciado posteriormente senão 
com ofensa manifesta à coisa julgada. (Ac. 389 - BoI. EI. n9 12, 
pág. 14). 

COLIGAÇÃO DE PARTIDOS 
-- Pode arrazoar e dar seguimento a recurso de partido coli
gado, em que é adversário partido a ela estranho. (Ac . 998 
- BoI. El. n9 19, pág. 254) . 

COMISSÃO APURADORA 

- - Gratificação. Seus membros não têm d ireito a gratificação 
por sessão realizada . (Res. 4.246 - BoI. EI. n9 13, pág. 17). 

- - Início dos trabalhos e constituição. A Comissão Apuradora 
pode ser constituída e iniciar seus trabalhos antes de resolvidas 
tôdas as dúvidas e recursos, observando-se o disposto nos pa
rágrafos 29 e 39 do art. 108, do Código Eleitoral. (Res . 4079 -
D.T. 22-1-51 ). 

-- De acôrdo com êsse d ispositivo, a Comissão será consti
tuída de três membros do T.R.E., presidida por um dêles, que 
designará um funcionário do Tribunal para servir de secretário . 

-- Representação dos partidos. Os partidos políticos não 
podem indicar representantes para fiscalizar os trabalhos da 
Comissão Apuradora. (Res. 4.114 - Rev. Eleitoral, vol. II n9 3) . 
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COMISSÃO EXECUTNA 

-- Exercício de poderes. A do P.T.B. como órgão permanente 
do Diretório Nacional, exerce os poderes dêste no interregno 
de suas reuniões, exceto para destituir qualquer órgão de Dire
tório estadual ou municipal. (Ac. 1.003 - BoI. EI. n? 19, pá
gina 256). 

-- Destituição. A intervenção do Diretório Nacional em se
ções regionais com o objetivo de destituir a Comissão Executiva 
é matéria da competência do T.R.E. Quando assim não fôsse, 
tratar-se-ia de deliberação relativa à economia interna do Par
tido. (Res. 3.947 - D.T. 27-7-51). 

COMPETmCIA 
-- Da Justiça Eleitoral. Cessa com a expedição do diploma ao 
candidato. (Res. 4.437 - BoI. EI. n9 13, pág. 19). 

-- Da União. A União não tem competência para intervir 
nos municípios, a fim de assegurar o princípio de independência 
e harmonia dos poderes. Tal competência lhe foi conferida re
lativamente aos Governos Estaduais . (Rec. n,o 9-53 - Classe IV 
- BoI. EI. n9 24, pág. 454). 

-- Do candidato. Para interpor recurso. (Ac. 927 - BoI. EI. 
n 9 17, pág. 169). 

COMPROMISSO PARtIDÁRIO 
-- Não pode ser registrado como candidato a cargo eletivo 
quem, tendo perdido o mandato em virtude de cancelamento 
de registro do partido pelo qual foi eleito, deixar de apresentar 
prova pública, inequívoca, de compromisso com os estatutos e 
programa do novo partido pelo qual se apresenta. (Ac. 623 
- D. T. 3- 1-52). 

-- A prova pública de compromisso partidário de que trata o 
ar!. 79 da Res. 3.515, entende-se apenas com os candidatos q,-'e 
tiveram seus mandatos cassados em virtude do cancelamento 
do registro do partido pelo qual haviam sido anteriormente 
eleitos. (Ac. 612 - BoI. EI. n9 6, pág. 16). 

CôMPUTO DE VOTOS 

-- Dá-se provimento ao recurso interposto com fundamento no 
ar!. 170 do Código Eleitoral, para que se corrija o cômputo dos 
votos dados ao recorrente. (Ac. 423 - BoI. E!. n9 2, pág. 19). 

COMUNISTAS 
-- Cancelamento de reg istro . Devem ser cancelados os re
gistros de candidatos ostensivamente filiados ao Partido Comu
nista do Brasil, mesmo inscritos por outra legenda, uma vez que 
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não apresentam declaração pública de abandono da antiga 
atividade. (Ac 19.518 - T .R.E. de São Paulo . BoI. EL n.O 10, 
pág. 20). 

-- Inelegibilidade . Pode a Justiça Eleitoral apreciar qual
quer vício quanto as condições de inelegibilidade dos candi
datos, principalmente em se tratando de comunistas que se 
infiltraram noutro Partido com o espírito de burlar a lei, ex-vi 
do art. 170, letra a . do Cód. Eleitoral. (Ac. 857 - Bol. El. n.O 32, 
pág. 328). 

CONCURSO 
-- Não há matéria eleitoral na questão concernente aos re
quisitos para inscrição em C;O:1.curso destinado ao provimento 
de cargos de oficial judiciário da secretaria de Tribunal Re-· 
gional. Res. 4.364 - Bol. EL n 9 6, pág. 20). 

CONFERÊNCIAS 

Os magistrados podem fazer conferências sôbre matéria de 
natureza política. (Res. 3.708 - D.J. 14- 12-50) . 

CONGRESSO NACIONAL 

-- Número de deputados. Ao Congresso Nacional cabe fixar, 
de acôrdo com o ar!. 58 da Constituição Federal, o número de 
deputados federais para cada legislatura. (Res. 3.419 - Bo
letim n9 4, pág. 12). 

-- Registro de candidatos. Ao 1.RE. cabe ordenar o registro 
de candidatos ao Congresso Nacional, cabendo-lhe, também, 
julgar as impugnações opostas a o mesmo registro . (Ac. 140 
- Bol. El. n9 6, pág. 6) . 

CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ 
-- A emenda feita na Constituição do Estado do Paraná 
referente à eleição do Prefeito de Curitiba só entrarc em vigor 
em 1-1-1954. (Rec. n~ 43/53 - Bol. El. n 9 28, pág. 129). 

CONSULTAS 
-- Arquivamento. Deve ser arquivada a consulta cujo assunto 
escapa à competência do 1.S.E. (Res. 3.896 - D.I. 6-11 -50). 

-- Assunto esclarecido. Não é de se responder a consulta 
cujo assunto esteja devidamente esclarecido em :Resolução. 
(Res. 3.879 - Dl 2-1 0-50). 

-- Atribuições da Junta Apuradora. Não se toma conheci
mento de consulta que verse matéria da atribuição privativa 
da Junta Apuradora . (Res. 4.149 - Dl 19-2-51) . 

- - Atribuições do T.R.E. Não cabe ao T.5.E., nas consulta::; 
de partidos e a u torida des, sôbre matéria eleitoral, resolver as-
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sunto que compete, privativamente, ao T.R.E ., no uso de suas 
prerrogativas legais. (Res. 4.085 - Dl 11-12-50) . 

-- Não é da competência do T.S.E. responder à consulta que 
envolva assunto pertinente às atribuições do Tribunal Regional 
local. Res. 3.732 - D.I. 30-9-50). 

-- Caso concreto. Compete ao T.R.E. conhecer originària
mente de consulta que verse sôbre caso concreto, afeto à sua 
decisão. (Res. 4.154 - Dl 13-1-51). 

-- Competência para fazer. Sàmenle os Diretórios Nacionais 
dos Partidos, seus delegados ou representantes credenciados 
poderão consultar ao Tribunal Superior . Os Diretórios Regio
nais estão subordinados aos Tribunais Regionais e a êstes se 
devem dirigir, em caso de consulta. (Res. 4.191 - BoI. El. n° 7, 
pág. 12). 

--Confecção de Cédulas. Não se conhece, por falta de quali
dade do signatário, de consulta feita por Delegado de Partido, 
sôbre confecção de cédulas, quando o candidato estiver inscrito 
para concorrer a dois cargos eletivos na mesma circunscrição. 
(Res. 3.705 - Dl 14-12-50). 

-- Conhecimento. Face ao disposto no art. 12, letra f. do 
Código Eleitoral, só um assunto de natureza estritamente elei
toral é que cabe ao Tribunal Superior responder a consultas 
que lhe forem endereçadas por autoridades públicas ou partidos 
políticos devidamente registrados. (Res. 4.435 - BoI. El. n9 13, 
pág.19). 

-- Delegados Estaduais. Delegados de Diretórios Estaduais 
de Partidos, não credenciados junto ao T.S.E., não têm quali
dade para consultá-lo. (Res. 4.192 - Dl 4-1-52). 

-- Delegados de Partidos. Os delegados credenciados para 
representar seus Partidos junto ao T.S.E. poderão consultá-lo 
sôbre matéria eleitoral. (Res. 4. 164 - Dl 29-1-52). 

-- Dispositivo da Constituição Federal. É de se conhecer de 
consulta que, formulada em tese, vise a inteligência de deter
minado dispositivo de índole eleitoral, inscrito na G.F.; nada 
obstante, possa a matéria, por igual, ensejar o pronunciamento 
cumulativo da instância colegiada de grau inferior. (Proc. 
n9 17/53 - classe X - Bol. El. n 9 28, pág. 133). 

-- Esclarecimentos. Compete ao T.R.E. local esclarecer as 
consultas sôbre a interpretação do § 99 do art. 87 do Código 
Eleitoral. (Res. 3.732 - D.I. 30-9-50) . 

-- Falta de qualidade. Não se toma conhecimento de con
sulta formulada por quem não tem qualidade para fazê-la. 
(Res. 3.588 - D.I· 11-10-50). 
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-- Resposta. Os Juízes Eleitorais não têm competência para 
responder consultas sôbre matéria eleitoral. (Ac. 912 - Bo
letim Eleitoral n° 17, pág. 166). 

CONSULTOR JURíDICO 

-- Consultor Jurídico não é inelegível para o cargo de depu
tado federal. (Ac. 315 - BoI. EI. n9 11, pág. 6). 

-- Não há incompctibilidade entre 
Jurídico de uma Fundação de direito 
classe de jurista de Tribunal Eleitoral. 
BoI. EI. n° 24, pág. 458). 

CONTABILIDADE DOS PARTIDOS 

as funções de Consultor 
privado e as de Juiz da 

(Proc. 26-53 - classe X 

Os livros de contabilidade dos Partidos não estão sujeites 
a quaisquer tributos estaduais (art. 31, letra a, da Constituição 
Federal); e, além disso, estão por igual isentos do imposto do 
sêlo federal «ex-vi» do disposto no art. 191, do Código Eleitoral. 
(Proc. n° 41/53 - classe X - BoI. EI. n9 25, pág. 13). 

CONTAGEM DE VOTOS 

-- As questões relativas à contagem, para o Partido, de votos 
preferenciais atribuídos a candidatos cujo registro foi cancelado 
devem ser ventiladas nos recursos parciais ou de diplomação. 
(Ac. 870 - BoI. EI. n 9 22, pág. 361). 

CONTRATO 

-- A Constituição Federal não prevê inelegibilidade pela exis
tência de contrato entre o candidato e o município. (Ac. 697 
- BoI. EI. n9 6, pág. 20). 

CONVENÇÃO NACIONAL DE PARTIDOS 

-- Delegação de poderes. As Convenções e Diretórios podem 
delegar poderes às Comissões Executivas para complementar 
a escolha dos candidatos a cargos eletivos, para o competente 
registro. (Reg. Part. n.o 2/53 - classe VII - BoI. EI. -n.o 27, 
página97) . 

-- Reestruturação . As alterações que a Convenção Nacio
nal do Partido adote em sua reestruturação, só entram em 
vigor depois de aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
(Res. 4.317 - BoI. EI. n.O 1, pág. 10). 

CONVOCAÇÃO DE JUIZ 
-- De ve ser convocado o mais antigo para substituir, na classe 
de magistrado ou de jurista, ao impedido, licenciado ou afas
tado do exercício. (Res. 4.498 - BoI. EI. n 9 17, pág. 170). 
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CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES 

O T.S.E. é incompetente para apreciar matéria atinente à 
convocação de suplentes, motivada pelo afastamento de se
nador, no desempenho de missão no estrangeiro . (Res. 4.36 1 
- BoI. El. n9 40, pág. 14). 

CRÉDITOS 

-- Pronunciamento. Ao encaminhar os pedidos de créditos, 
por intermédio do Poder Executivo, compete ao T.S.E. sôbre 
êles se pronunciar. (Res. 4.463 - BoI. El. n 9 12 ,pág. 16) . 

-- Para pagamento de gratificações. As gratificações devidas 
aos Juízes eleitorais, por não estarem compreendidas na ex
ceção prevista no art. 46 do Código Eleitoral, não podem ser 
liquidadas sem existência de crédito próprio. (Res. 3.187 -
BoI. El. n 9 2, pág. 19). 

CRIMES ELEITORAIS 

-- Condenação. O T.R.E. do Rio Grande do Sul condenou 
Dionisio Fontana a pagar uma multa de mil crueziros e mais 
pronunciações de direito, como incurso no art. 175, n 9 13, do 

Código Eleitoral, por se ter recusado a funcionar como primeiro 
mesário nas eleições municipais de 1 de novembro de 1951, 
realizadas no município de Barra do Tapir, naquele Estado. 
BoI. El. n 9 12, pág. 24) . 

--Interrogatório. Nos seus processos não há necessidade de 
interrogatório, Êste será substituído pela contestação que o 
acusado poderá apresentar dentro de dez dias após recebida 
a denúncia . (Ac. 21.001, do T.R.E. de São Paulo - BoI. El. n9 14, 
pág. 54). 

CUSTAS 

Devidas à União. Nos processos cnmmais eleitorais, 03 

custas pagas em selos são devidas à União Federal G não acs 
Estados. (Proc. n9 35/53 - classe X - BoI. El. n 9 26, pág. 53). 

-- Pagas pelo vencido. Os processos por infrações eleitorais 
estão sujeitos ao pagamento de custas pelo vencido, devendo 
elas ser contadas na forma dos Regimentos de Custas locais. 
(Res. 4.378 - BoI. El. n 9 25, pág. 11) . 

- - Procesesamento. Ao T.S.E. compete processar e julgar os 
crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos 
pelos juízes dos Tribunais Regionais . Êstes têm assegurado 
o fôro privativo do Supremo Tribunal Federal para o processo 
e julgamento dos crimes que cometam no exercício de função 
eleitoral. (Res. 4.542 - BoI. El. n 9 28, pág. 133) . 
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DECISõES 

-- Contra expressa disposiço legal. Não se toma conheci
mento de recurso quando a decisão recorrida não foi proferida 
contra expressa disposição legal, nem deu interpretação diver
gente da de outro Tribunal Regional . Ante o dispositivo claro 
e iladeável do § 13 do ar!. 141 da Constituição Federal, não 
cabe ao Tribunal Superior Eleitoral tomar as medidas no caso 
de fraude eleitoral. (Ac. 150 - Dl 30-10-50) . 

-- Não se conhece de recurso contra decisão que foi profe
rida sem qualquer ofensa à letra da lei. (Ac. 731 - BoI. El. 
na 13, pág. 10). 

-- Divergentes. Não é de se conhecer de recurso fundado 
na letra b do art. 167 do Código Eleitoral, quando não se apon
tou decisão divergente da recorrida. (Ac. 565 - BoI. El. n~ 9, 
pág. 30). 

-- Cabe recurso de decisão relativa a registro de candidato 
quando houver decisões divergentes dos Tribunais Regionais . 
Não se indefere o pedido de registro de candidatos que apre
sentarem prova de sua indicação depois do prazo estabelecido 
pelas instruções. (Ac. 146 - D.J. 6-10-50). 

-- Falta de Quorum. Decisão proferida por Tribunal Regional, 
sem o quorum legal, ou seja, apenas com o voto de três de seus 
juízes, é nula de pleno direito. (Rec. de habeas-corpus n 9 1-5:-: 
- classe I - BoI. El. n9 23, pág. 411). 

- - Interpretação diversa. 
pelos Tribunais Regionais. 
n 9 24, pág. 455). 

É a resultante de decisões proferidas 
(Rec. 15-53 - Classe IV - BoI. El. 

-- Insubsistentes. Desde que foi invalidado, por decisão do 
T.S.E., o registro do candidato, por inelegível, não pode subsisür 
decisão de Junta Apuradora, mandando expedir diploma ae 
mesmo candidato . (Ac. 398 - BoI. El. n 9 3, pág. 9) . 

-- Invalidade. Invalida-se, por infringente da coisa julgada, 
decisão do Tribunal Regional que reformou a da Junta ApurC!
dora sem interposição do competente recurso - parágrafo único 
do art. 168, do Código Eleitoral. (Ac. 873 - BoI. El. n 9 13, 
p ág. 17). 

-- Judiciais. Não se conhece de mandado de segurança 
contra decisões judicia is, das quais cabe recurso ordinário . 
(Ac. 393 - BoI. El. n 9 1, pág. 15). 

-- Juízes Eleitorais. Os juízes eleitorais d ecidirão habeas 
corpus e mandados d e segurança, em matéria eleitoral, desde 
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que essa competência não esteja atribuída privativanente à 
instância superior. (Cód. El., ar!. 20, le tra q). 

- - Junta Apuradora. Decisões d e Junta Apuradora, transi
tadas em julgado, não podem ser reformadas pelo Tribunal 
Regional. mediante avocação do processo . (Res. 4.207 - BoI. 
EL na 14, pág. 40). 

-- Processo nó:o contencioso. As decisões proferidas pelo 
T.S .E. em processo não contencioso, como o de consulta, não 
constituem coisa julgada, por isso que, na espécie, eles têm 
apenas o caráter de orientação, que não obriga, i:nperiosa
mente, a sua observância pela instância inferior, quando julga 
matéria d e sua competência. (Ac. 140 - - BoI. EL n° 6, pág. 6) . 

-- Reforma. Não é lícito aos tribunais regionais refornGr, por 
via de simples reclamação, sem forma nem figura de juízo, 
suas decisões anteriores, proferidas regularmente em grau de 
recurso transitado soberanamente em julgado. (Ac. 6S2 - BoI. 
EL n9 6, pág. 19). 

-- Recurso intempestivo. É de ser reformada d ecisão do 
T.RE. quando proferida em recurso intempestivo e baseada em 
nulidade não argüida pela parte. (Ac. 496 - BoI. EL n° 9, 
pág .4). 

- - Tribunais Regionais Eleitorais. As d ecisões d os TT.RR são 
definitivas, salvo quando proferidas com ofensa à letra expressa 
da lei; quando derem à mesma lei interpretação d iversa da q ue 
tiver sido adotada por outro Tribunal; quando versarem sôbre 
expedição de diploma nas eleições federais e esL:rduais, ou 
quando denegarem habeas-corpus ou mandados d e segurO!"!ça, 
casos em que cabe recurso para o T.S.E. Cód. EI. art. 167). 

DECISõES IMPUGNADAS 

o remédio concedido para se impugnarem as decisões dos 
Tribunais Regionais é o art. 167 do C. Eleitoral. (Res. 4.217 
- D.J. 20-3-51). 

DECISõES ORDENATÓRIAS 

-- Incabível é o recurso d e decisões meramente ordenatórias 
de processos. (Ac. 97'1 - BoI. EL n 9 21, pág . 324). 

DECLARAÇÃO 

-- Do fiscal qo partido. A declaração do fiscal d o partido 
de que vai recorrer, vale como manifestação de apelar para 
o julgamento de instância superior. (Ac. SOl - BoI. EL na 9, 
pág. 7). 
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-- Do presidente do T.R.E. Na íalta de prova em contrário, 
prevalece a declaração do presidente do Tribunal a quo. quanto 
à tempestividade do recurso. (Ac. 509 - BoI. El. n9 9, pág. 9). 

DELEGADO DE PARTIDO 

- - Credenciais para recorrer. Mesmo devidamente creden
ciados não podem recorrer em nome do Partido se êste, expres
samente, resolve não impugnar o decisório. (Ac. 880 - BoI. 
El. n° 16, pág. 121). 

-- Nas Juntas Apuradoras. Desdobradas as Juntas Apura
doras em turmas pode funcionar perante cada uma delas um 
delegado de partido. (Res. 3.936 - D.r. 25-11-50). 

-- Representação em todo o Estado. O disposto no art. 22, 
§ 19 da Resolução n° 3.988, de 10-10-50, não se opõe à decisão 
do T.R.E. do Rio Grande do Norte, que permite delegados de 
partidos com poderes de representação em todo o Estado , 
(Ac. 895 - BoI. EI. n° 16, pág. 125). 

DELEGADO DE POlíCIA 

--Delegado de polícia, candidato a Vereador, deve afastar-se 
das funções, a partir da data do registro, até o dia imediato ao 
ple ito. (Res. 3.713 - D.J. 23-11-50) . 

- - O Código Eleitoral e a Constituição Federal não estabe
lecem nenhuma prescrição de inelegibilidade para delegado de 
polícia candida to ao cargo de vereador . (.Res. 3.542 - D.). 
7-8-50) . 

DELITO 

--Face ao disposto no art. 383 do Código Penal é permitido 
ao Juiz dar definição diversa ao delito para abrandar a pena. 
(Ac. 1.00 7 - BoI. El. n° 19, pág. 258). 

DENúNCIA 

-- Arquivamento. Quando a denúncia se apresenta despida 
de fundamento e com ausência absoluta de provas, determina-se 
o seu arquivamento. (Res. 4.095 - DJ 23- 1-51). 

--Cancelamento de registro de Partido. Rejeita-se a denúncia 
quando não se tiver verificado infração à Constituição e à lei, 
de modo a ser reclamado o cancelamento do registro de Par
tido. (Res. 3.257 - BoI. El. n" 22, pág. 365). 

-- Encaminhamento. Encaminha-se ao T.R.E . lacaIo assunto 
de denúncia que, originária mente , seja de sua competência. 
(Res. 3.897 - D.J. 19-10-50). 
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-- Liberdade e leitoral. O T.R.E. deve apreciar, como julgar 
de direito, denúncia que importe em violação da liberdade 
eleitoral. (Res. 3.548 - D.J. 14-3-51) . 

DEPU r ADOS FEDERAIS 

-- Elegibilidade. É elegível o candidato a deputado que Ja 
tiver exercido o mandato - art. 140, II letra b, da Constituição 
Federal . (Ac. 275 - BoI. EI. n<;t 3, pág. 7). 

DESPACHANTE ADUANEIRO 

-- Mesmo que possulsse os requisitos constitucionais, incom
patibilizado estaria para ser nomeado Juiz de Tribunal Regional 
Eleitoral, por fôrça do decreto-lei n <;t 4.014, de 31-1-42. Além 
dos requisitos de notável saber jurídico e reputação iilbada, 
necessário é que o nomeado não seja incompatível por lei. 
(Proc. n 9 7/53 - classe X - BoI. EI. n 26, pág. 52). 

DESPESAS 

-- Devem ser relacionadas pelo Tribunal Regional, para 
oportuno destaque de verba, que possa atender a def:'pesas com 
eleição de Prefeito. (Res. 4.451 - BoI. El. n9 14, pág. 45). 

DIPLOMA 

-- Cancelamento . Ilevando-se o número de votos anula
dos a ponto de haver diferença entre os candidatos, influindo 
na colocação dêstes, sufragados pelo princípio majoritário, 
deu-se promivento ao recurso para cancelar o diploma e deter
minar eleições suplementares. (Ac. 726 - BoI. El. n 9 10, 
pág. 10). 

-- Candidato comunista Nulo é o diploma ccnferido a can
didato militante e professante comunista, por ser inelegível, 
embora devidamente registrado sob a legenda de outro par
tido, visto constituir violação dos dispositivos constantes da 
Res. 1. 841, do T. S . E ., que cancelou o registro do Partido Co
munista do Brasil. (Recurso 412 - T.R.E . de São Paulo -
BoI. El. n9 8, pág. 18) . 

-- Candidato falecido. Desaparecendo pelo falecimento do 
candidato imediato em votos, a possibilidade de alteração na 
classificação do candidato eleito pelo princípio majoritário, em 
eleições suplementares, deve-se expedir o diploma ao eleito so
brevivente, por não se aplicar ao caso o art. 120 do Cód. El. 
(Ac. 581 - BoI. El. n9 5, pág. 13). 

-- Cargos municipais Compete às Juntas Eleitorais expedir 
diploma aos eleitos para cargos municipais, nos têrmos do art . 
28, letra b, do Código Eleitoral. (Res. 4.011 - D .J . 10-11-50), 
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-- Conferido pela Junta . Cabe à Junta decidir sôbre a ile
galidade dos obstáculos opostos à execução do ato emanado 
de sua autoridade . (Ac. 62 - Boi . El. n° 2, pág . 15) . 

-- Fixação do número. Cabe ao Congresso Nacional fixar o 
número de deputados federais para cada legislatura. (Res. 
3.419 - BoI. EI. n 9 4, pág.l2). 
-- Decisão insubsistente. É insubsistente a decisão da Junta 
que mandou expedir diploma a candidato cujo registro foi in
validado pelo T. S. E., por inelegível. (Ac. 398 - Boi. El. 
n° 3, pág. 9). 

-- Expedição. Regula a forma da expedição de diploma 
onde funcionarem mais de cinco Juntas Apuradoras. (Res . 
4.328 - Bol. El. n° 4, pág . 16). 

- - Z"pedido por Juiz incompetente. Não se podendo ajus
tar aos casos taxativos do art. 170 do Código Eleitoral, deter
minada expedição de diploma por Juiz, incompetente, não se 
pode cogitar de reclamação, remédio heróico, só de empregar
se quando do ato, resolução ou despacho não couber recurso 
algum. Do ato , embora ilegal, cabe recurso ordinário , ;,G ge
neralidade do art. 152. (Ac . 821 - Bol. El. n° 13, pág. 14). 

-- Governador. O diploma de Governador de Estado deve 
ser expedido ao eleito após a apuração da última urna das 
eleições suplementares e resolvidas as dúvidas e recursos in
terpostos para o Tribunal Regional . (Res. 4.237 - Boi. EI . 
n 9 7, pág. 12). 

-- Invalidação. A invalidação de diploma regularmente ex
pedido só pode ocorrer por via de recurso próprio: o de diplo
mação. (Rec. n9 11-53 - classe IV - BoI. EI. na 23, pág. 411). 
-- Prefeito Municipal. Não pode ser diplomado o candidato 
a prefeito municipal, enquanto não se realizarem as eleições su
plementares relativas ao cargo (Ac. 394 - BoI. El. n 9 2, pág. 18). 

-- Revisão . Aprovadas as eleições suplementares, o T.R.E. 
fará a revisão dos diplomas, em face da nova classificação dos 
candidatos, ainda que não tenha havido alteração dos quo
cientes partidários. (Rec. Dipl. ns. 1 e 3 - classe V - BoI. El. 
n ." 32, pág. 332). 

-- Suplente de Verea dor. Não é de ser expedido diploma 
de vereador a suplente, para vaga criada, uma vez que o 
cargo não foi d isputado em eleição. (Ac. 918 - BoI. El. n 9 17, 
pág . 167) . 

-- Vice-prefeito . Não se achando o vice-prefeito incluído 
entre as autorida des mencionadas no art . 120 do Código Elei
toral, é de se expedir o dip loma ao candidato e leito, indep en-
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dentemente de eleições suplementares. (Ac. 450 - BoI. El. 
n ° lo.., pág 6) 

DIPl.OMAÇií.O 
-- Irrecorrida. Mesmo irrecorrida não tem efeito de coisa 
julgada contra arestos do Tribunal Superior EleitoraL restaura
dor de registro de candidato. (Ac. 992 - Bo! El. n 9 19, pág . 253) . 
-- Mandado de Segurança. Que visa impedir a diploma
ção de candidato à Cámara Federal, sob o prestexto de iliqui
dez na apuração, não é medida idônea. Só por via de recurso 
próprio e adequado é lícito corrigir vícios ou demoras por 
acaso rastreáveis na apuração. (Ac. 982 - BoI. El. n9 18, 
pág. 203) . 

-- Recurso. Não sendo interposto recurso da diplomação, e 
sim um geral contra a apuração, não previsto na lei, não é de 
se ter como satisfeita o: condição legal de que dependeria o 
conhecimento dos recursos parr::iais. (Ac 673 - Bo!' E!. n9 7, 
pág. 11). 

-- Sentença anulatória. A execução das sentenças anulató
rias do registro de candidato independe da manifestação de re
curso contra a sua diplomação. (Ac. 444 - BoI. El. n° 4, 
pág. 10). 

-- Suplente de Senador. Verificada a hipótese de falecimento 
de suplente de senador, não poderá ser expedido diploma ao 
segundo colocado na votação. (Proc. n 9 57/ 53 - classe X -
Bo! El. n ° 27, pág. 98). 

-- Suplente de Vereador . O acréscimo do número de v r; 

readores às Clmaras Municipais, ex-vi do art. 113 - IV, da 
Constifuição do Piaui, repetido na Lei Orgânica dos Municípios, 
ainda que decorrente de aumento da população não se opera 
automaticamente, sem ato legislativo declaratório. Não é de ser 
expedido a suplente, diploma de vereador para êsse cargo ele
tivo não disputado. E nem se pode cogitar de eleição senão 
de acôrdo com o previsto na Constituição do Estado. (Ac. 918 
- Revista Eleitoral, vo!. V n 9 3) • 

DIREITO DE VOTO 
-- Ninguem pode impedir ou embaraçar o direito de voto ao 
eleitor que apresenta o seu título devidamente regularizado . 
Ac. 70 - Bol. El. n9 2, pág . 16). 

DIREITOS POLÍTICOS 

-- Sendo a perda dos direitos políticos uma pena accessór:a 
não se suspende com o sursis. (Ac . 731 - Bol. El. n 9 13, 
pág. 10). 
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DIRETóRIOS 

__ o Dissolução. Não se conhece de pedido que vise a disso
lução de Diretório de Partido, eis que o Código Eleitoral não 
confere poderes aos Tribunais Eleitorais para decretar tal pena, 
nos casos do art. 141. A responsabilidade do Direetório q·Ll8 
violar normas estatutárias, deve ser apurada pelo competente 
órgão partidário, na conformidade do que dispuzerem os esta
tutos. (Res. 4.103 - Rev. Eleitoral, voI. II, na 3). 

--Organização. Os Diretórios dos Partidos têm a sua orga
nização e o seu funcionamento regulados em seus estatutos, 
sujeitos a registro na Justiça Eleitoral (Rec. n ° 47/53 - classe 
IV - BoI. EI. n ° 30, pág. 222) . 

DIRETóRIOS DISTRITAIS 

-- A organização de Diretórios Distritais é assunto da econo
mia interna dos Partidos. (Res. 3 .920 - D.J. 17-10-50). 

DIRETól1IOS ESTADUAIS 

-- Cancelamento de registro. É da competência do Tribunal 
Reg ional apreciar os pedidos de cancelamento de registro de 
Diretórios Estaduais de Partidos. (Res. 3 .647 - DI. 9-8-50) 

-- Dissolução. Incorre em pena de dissolução os Diretórios 
Estaduais ou Municipais que violam ou transgridem os respec
tivos programas e estatutos partidários. É compete:lte para 
aplicá-la o Diretório Nacional do Partido. (Ac. 185 - Rev . 
Eleitoral, vol. II, n 9 2) . 

DIRETóRIOS MUNICIPAIS 

-- Designação de delegado. Os Diretórios Municipais têm 
competência para designar delegado perante o Juiz EleitoraL 
a fim de registrar candidatos a cargos eletivos municipais. 
(Res. 3.739 - D. J. 29-9-50). 

-- Dissolução. O Diretório Regional do Partido pode pro
mover a dis~olução de Diretório Municipal . (Ac. 667 - Rev. 
EleitoraL vol III, n 9 1). 

-- Reestruturação. A reestruturação de Diretórios Munici
pais obedece ao interêsse e à economia interna dos Partidos. 
(Ac. 987 - BoI. Eí . n 9 19, pág . 252). 

DIRETóRIO NACIONAL 
-- Impugnação ao registro. A impugnação ao registro de 
Diretório Nacional não pode abranger arguição de irregulari
dade nos estatutos do Partido, já aprovados pelo Tribunal Su
perior. (Res. n ° 4.458 - BoI. El. n 9 14, pág. 46). 
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-- Intervenção em seções regionais. A intervençeo do Di
retório Nacional do Partido em seções regionais, com o objetivo 
de de'3truir a comissão executiva, é matéria da competência 
do T. R. E. Quando aSSim não fôsse, trator-se-ia de deliberação 
relativa à economia interna do Partido de que tratam os arts. 
141 e 142 do Código Eleitoral. (Res. 3.947 - D.J 27-7-51) . 

-- Exigindo os estatutos do P.S.T., para intervenção do Dire
tório Nacional no Regional, a aprovação por dois terços de seus 
membros, êste número é calculado sôbre os membros eleitos 
do D.N. e cujos nomes constam registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral. (Rec. n 9 47/53 - classe IV - BoI. EI. n 9 30, pág. 222) . 

-- Nova eleição. Aprovada a reestruturação do P. S. T. le
gítimo foi o ato da sua Convenção Nacional ordenando nova 
eleição para membros do Diretório Nacional. (Res. n? 4.458 -
BoI. El. n 9 14, pág. 46). 

-- Requerimento de registro . O requerimento de registro de 
Diretório Nacional deve ser subscrito pelo seu presidente. (Re
solução n 9 4.520 - BoI. EI. n916, pág. 171). 

DIRETóRIO PROVISÓRIO 

-- É permitido ao Diretório Nacional do P. S . P ., quando não 
houver Diretório Regional organizado, designor tim Diretório 
Provisório e preencher os vários cargos existentes no mesmo. 
(Rec. 4-53 - classe IV - BoI. El. n° 20, pág. 297). 

DIVERGf:J.~CIA 

- O art. 121, n9 II, da Constituição, admite recurso para G 

T. S . E. quando há dIvergência entre dois ou mais Tribunais 
Eleitorais, não podendo. assim, ser apontado como divergente 
acórdão de um Tribunal de Apelação. (Ac. 696 - BoI. El. 
n? 7, pág. 11). 

DIVISÃO JUDICIÁRIA 

-- Uma vez alterada com a criação e instalação de novas co
marcas, impõe-se, como conseqüência, a alteração da divisão 
eleitoral com a criação de novas zonas eleitorais. (Processo 
n 9 81/53 - classe X - BoI. EI. n 9 30, pág 225) . 

DOCUMENTOS 

-- Juntada . Nos recursos relativos à coação, o prazo para 
juntada de documentos é de 5 dias, e o de 24 horas é para 
falar sôbre os documentos apresentados. (Ac . 275 - BoI. El. 
n 9 3, pág. 7). 
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-- Para instruir pedido de registro de candidatos. Candi
dato registrado não está dispensado da apresentação de novos 
documentos. O pedido de registro há de vir instruído com pro
vas atualizadas. (Res. 3.757 - D J . 17-10-50) . 

- - Prova na Justiça Eleitoral . Reconhece-se como prova na 
Justiça Eleitoral certidão que individualise a pessoa. (Res 3.725 
- D .J. 29-9-50) . 

-- Remessa. Cabe ao presidente do Tribunal Regional a 
escolha da via mais rápida e segura para cumprimento da dis
posição do art. 111, parágrafo único, do Código Eleitoral. 
(Res. 4.151 - D. J . 9-12-50). 

DONATIVOS 

-- Nada impede que os Partidos Políticos realizem campa
nhas para angariar donativos, desde que observem o disposto 
no art. 144, do Código Eleitoral. (Resolução n9 3-635 - D. J . 
13-10-50) . 

ECONOMIA INTERNA DOS PARTIDOS 

Escapa à competência da Justiça Eleitoral conhecer de ates 
que dizem respeito à economia interna dos Partidos. (Res. 3.982 
- DI 21-2-51). 

ECONOMIA POPULAR 

-- Requisição de material por Juiz Eleitoral para processo
crime contra a economia popular. (Resolução n9 4.476 - BoI. 
EI. n9 14, pág. 48). 

EFEITO SUSPENSIVO 

As impugnações não têm efeito suspensivo no caso dos vo
tos apurados em separado serem computados no resultado ge
ral para diplomação dos candidatos a cargos eletivos munici
pais. (Res . 4 .085 - DJ . 11-12-50). 

ELEGIBILIDADES 

-- Não podem as Constituições Estaduais aumentar ou dimi · 
nuir as condições de elegibilidade previstas na Constituição Fe
deral . t, portanto, inconstitucional a disposição do n9 III do 
art. 79 da Constituição do Estado da Bahia. (Res. 3.504 -
BoI. El. n9 32, pág. 332). 

ELEIçõES 

-- Data. Tendo em vista os dispositivos constitucionais e a 
jurisprudência do T . S. E., compete ao Tribunal Regional fixar 
a data das eleições nos municípios em que, por motivo de força 
maior não se realizaram eleições em 3 de outubro de 1950 . 
(Res. 3.997 - D.J. 6-11 -50) . 
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-- Podem ser marcadas e leições para Prefeito sem que tenha 
sido encerrado com a antecedência d e 60 d ias. (Ac. 849 -
BoI. EI. n ü 15, pág. 75). 

-- Não se nega ao Tribunal Regional competência para mar
car a data do pleito na ausênci de disposição constitucional ou 
legal, federal, que o fa ça. Mas essa faculdade pressupõe já 
em vigor o texto legal que autoriza a eleição, pois é óbvio que 
o Tribunal só pode marcar data para uma eleiçã o que a lei 
tenha autorizado. (Rec. 43/53 - classe IV - BoI. El. n 9 28 , 
página 129). 

-- De Governador . É permitida a eleição pela Assembléia 
Leg islativa, do Governador e Vice-Governador, na segunda me
tade do período, desde que o estabeleça a Constituição do 
Estado . (Resolução n~ 3.448 - BoI. EI. n9 13, pág. 20) 

-- Em loca l diverso do designado . A prova de que a elei
ção se realizou em iocal d iverso do designado de ve resultar 
dos documentos oficiais , ou declaração dos componentes da 
Mesa Receptora, e não de alegações de eleitores, posterior
mente formuladas. (Ac. 415 - XVIII BoI. EI. n.o 7, pág. 8). 

-- Gerais . As e leições gerais a q ue se re fere o parágrafo 
único do art. 148 do Cnd. El. sã o as eleições federais , por isso 
que são realizadas ao mesmo tempo em todo o país (Res. 4.377 
- BoI. EI. n9 4, pág. 18) . 
- - Instruções . O Tribunal Superior b aixa Instruções para 
as eleições de 3-10-50. (Res. 3.532 - D.T. 7-8-50). 
-- Municípios antigos . Nos municípios existentes ao tempo 
em q ue foi promulgcda a Constituição Estadual, realizar-se-ão 
eleições em 3-10-50 . (Res. 3 .734 - D.T 10-10-50). 
-- Mnicípios novos. De acôrdo com a jurisprudência fi r
mada pelo T . S. E., nã o se realizarão eleições nos mumClplOS 
criados posteriormente à Constituição Estadual (Res . 3 . 748 -
D T.3- 11 -50). 
- - Renovação. As renovações de e le ições para cargos e le·
tivos distintos podem ser marcadas para da tas d iferentes, face 
à inexistência de d isposição legal a respeito. (Ac. 379 - BoI. 
EI. n9 1, pág . 14). 

- - Mandam-se renovar e leições quando os votos das se ções 
anuladas e os daquelas em que os e le itores foram impedidos 
d e votar, podem alterar qualquer quociente partidário ou classi
ficação de cand idato eleito pelo princípio majoritário . (A-:. . 
577/ 80 - BoI. EI. n9 5, pág. 8). 
-- Seções anuladas. A renovação de e leições em seções anu
ladas, numa circunscrição, deve ser marcada para um só d ia . 
(Ac. 234 - BoI. El. n9 1, pág. 12). 
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-- Quando o fundamento da anulação fôr o de encerramento 
dos trabalhos antes da hora legal. na eleição renovada, poderão 
voter todos os eleitores da seção, e sàmente êstes . (Ac. 1.000 
- BoI. El. n 9 19, pág. 255). 

-- Seções que não funcionaram . É da competência do 
T . R. E. fixar a data para a realização do pleito nas seções 
que não funcionaram no dia 3-10-50. (Res. 4 .099 - D. J . 
9-12-50) . 

-- Simultaneidade . Conforme prevê a Constituição do Piauí, 
vereadores e prefeitos serão eleitos simultâneamente com a 
Assembléia Legislativa. (Res. 3.734 - D .J . 27-10-50). 

-- Senador e Suplente. A eleição para Senador, na vaga 
decorrente do falecimento do Dr. Epitácio Pessoa Cavalcanti 
de Albuquerque e do Suplente a ser eleito se processará na 
conformidade dos dispositivos legais vigentes e das Instruções 
baixadas para o pleito de 3-10-50, naquilo que forem aplicá
veis. (Res. 4 .355/ 6 - BoI. El. n° 10, pág. 13). 

-- Validade. Não ocorrendo os casos de nulidade enume
merados nos arts. 123 e 124 do Código Eleitoral, é válida a 
eleição. (Ac. 398 - BoI. El. n 9 3, pág. 9). 

ELEIÇõES ESTADUAIS 

-- É da competência do Tribunal Regional fixar a data de 
eleições estaduais e municipais não determinadas por disposi
ção constitucional ou legal. (Res. 4371 - BoI. El. n° 7, pág. 13). 

ELEIÇÃO INDIRETA 

-- Não consigna a Constituição Federal. como também o 
Código Eleitoral, nenhum caso de eleição indireta para Pre
feito Municipal. (Ac. 651 - Rev. El. Vol. III, n9 3). 

-- É permitida a eleição pela Assembléia Legislativa, do Go
vernador e Vice-Governador, na segunda metade do período, 
desde que o estabeleça a Constituição do Estado. (Res. 3.448 
- BoI. El. n9 13, pág. 20). 

ELEIÇõES MUNICIPAIS 

-- Apuração final e expedição de diploma. O T. S . E. esta
beleceu normas para apuração final e expedição dos respecti
vos diplomas em eleições municipais, onde funcionarem mais 
de cinco Juntas Apuradoras. (Res. 4.328 - BoI. El. n9 4, 
pág. 16). 

-- Comparecimento de eleitores . Nas eleições municipais 
só podem comparecer os eleitores do município. (Res. 4.037 -
D.I. 25-11-50). 
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-- Data . É da competência do Tribunal Regional local fixar 
a data para a realização do pleito nas seções que não funcio
naram no dia 3-10-50. (Res. 4.099 - D .J. 9-12-50). 

-- Nulidade . Se os votos dados a ccndiC:atos C' l; 0:3 diplo
mas foram anulados atingirem mais da rr:etade dos votos do 
Município, em eleiçõe~~ municipais, i ulgar-se-ão prej udicadas 
as demais votações e o Tribunal Regional marcará dia para 
nova eleição. (Ac. 979 - BoI. EL n° 20, pág. 287). 

-- Preclusas · Não podem alcançar as eleições municipais 
preclusas os efeitos de acórdão em recurso especial, de finali
dade outra, relativa a eleições federais ou estaduais (Ac. 835 
BoI. El. n? 12, pág. 12). 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 

-- Recursos parciais. No momento de sua apuração no Tri
bunal Superior EleitoraL devem ser apreciados os recursos par
ciais que lhe dizem respeito. (Res. n? 4.207 - BoI. E!. n° 14, 
pág. 40). 

-- Resultados. Da apuração realizada no Piauí. (Resolu
ção n? 4.216 - BoI. El. n° 14, pág. 44). 

-- Da apuração realizada no Pará. (Resolução n° 4.207 -
BoI. EI. n? 14, pág . 40). 

ELEIÇõES SUPLEMENTARES 

-- Alteração de resultado . Na revisão prevista no art. 122 
do Código EleitoraL felto à vista do resultado das eleições su
plementares, não poderão ser alterados os resultados anterio
res, não impugnados oportunamente. (Ac. 445 - BoI. El. n? 3, 
pág. 15). 

- - Data . Compete ao T . R . E . fixar a data de eleições suple
mentares, designando, de preferência, um mesmo dia para as 
estaduais e municipis. (Res. 4.201 - BoI. E!. n? 10, pág. 13). 
- - Decisão insubsistente . Insubsistente é a decisão do T.R.E. 
mandando realizar eleições suplementares em determinada se
ção em desacordo com o que anteriormente decidira a respeito , 
com transito em julgado . (BoI. E!. n? 16, pág . 126). 

-- trro na contagem dos votos . Na apuração de eleições 
suplementares não é de ser conhecida, por inoportuna, recla
mação contra ê rro na contagem de votos, havido na apuração 
primitiva. (Ac . 445 - BoI. E!. n? 3, pág. 15). 

-- Estando em exercício o Vice-prefeito . Não devem ser 
realizadas eleições suplementares municipais estando em exer
cício o Vice- prefeito, cuja confirmação no cargo d epende do seu 
resultado. (Res. n? 4.442 - BoI. EI. n 9 13, pág. 19). 
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-- Participação de e leitores. Da ren.ovação de eleição su
plementar não pode participar eleitor que, embora haja votado 
na seção anulada, obteve, posteriormente, sua transferência 
para outra zona. (Ac. 998 - BoI. EI. n'" 19, pág. 2.54). 

-- Renovada por motivo de encerramento da primeira eleição 
antes da hora legal, poderão votar todos os eleitores da seção, 
e sàmente estes. (Ac. 1000 - BoI. El. n 9 19, pág. 255) . 

-- Presidência da Mesa Receptora. Tratando-se de eleições 
suplementares, sàmente municipais, e dada a dificuldade de 
serem as Mesas Recept'JTas presididas por Juízes de Direito, po
dem ser presididas na forma do art. 69, e não na prevista na 
letra d, in fine, do art. 107 do Código Eleitoral. As nomeações 
devem ser feitas pelo presidente do T. R. E. e em prazo inferior 
a 30 dias. (Res . n9 4.475 - BoI. El. n° 14, pág 48). 
-- Realização . Não devem ser realizadas eleições suple
mentares quando não houver possibilidade de alteração dos 
quocientes partidários, muito embora possa haver alterações 
dos partidos pela distribuição das sobras. (Ac. 852 - BoI. El . 
n° 14, pág. 38). 
-- Sua realização depende da ocorrência de casos previstos 
no art. 107 do Código Eleitoral. (Ac. 845 BoI. El. n9 13, 
pág. 16). 
-- Ordenada sua realização não podia o T. R . E. reformar 
sua decisão, impugnada em reclamação oferecida depois de 
findo o prazo do recurso. (Ac . 986 - BoI. El. nà 22, pág. 362). 
-- Não podem ser realizadas estando em exercício o Vice
prefeito, cuja confirmação no cargo depende do seu reesultado . 
(Res. 4.442 - BoI. El. n 9 14, pág. 19). 

-- Renovaçã o . Eleição suplementar só se renova uma vez 
na seção anulada. (Ac. 910 - BoI. El. n° 16, pág. 166). 

-- Verificada a hipótese de vício , havendo propósito evidente 
de evitar o transcurso normal da eleição, a fim-de que fÔsse 
ela anulada pelo Tribunal Regional, é de se ordenar a reali
zação de no";o. suplerr:entar por ter sido considerada frustada 
a primeira. (Rec. n .o 27/53 - classe IV - BoI. EI. n .O 25, pá
g-ina 48). 

- - Seção que não funcionou· Não é de ser renovada eleição 
suplementar em seção que não se reuniu e cujos eleitores não 
ficaram imped idos de votar. (Ac. 908 - Bol. El. n 9 16, 
pág. 126) . 

ELEITORADO 

- - O critério para distribuição do eleitorado não obede ce 
apenas ao número aumentado do agrupamento, mas, a cir-
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cunstâncias singulares que aconselham como indispensável ao 
desenvolvimento normal dos serviços eleitorais. (Proc. 20-53 -
classe X - BoI. El. n ' 23, pág. 418). 

ELEITORES 

-- Analfabetos. Em face de sugestões para a exclusão de 
eleitores analfetos, declara-se que o Código Eleitoral, em seus 
arts. 41, § 29, 43 e 44, consigna o procedimento a adotar. (Res 
4 . 023 - D. J. 10-11-50). 

-- Ausência do Pleito. A ausência do eleitor, por motivo de 
doença, justificada com atestado médico, não o torna passível 
da pena definida no art. 175 n 9 2, do Código Eleitoral. (Ac. 
1.004 - BoI. El. n 9 19, pág. 258). 

-- Cômputo. Verificada a expedição do respectivo título 
eleitoral, pode o eleitor ser computado para fins estatísticos. 
(Res. 3.556 - D. J. 11-10-50) . 

-- De outra seção . Constitui mera irregularidade, e não 
motivo para anular tôda a votação, o fato de eleitores de ou
tra seção votarem sem as cautelas da lei, isto é, sem ser em 
separado. (Ac. 535 - BoI. n° 9, pág. 20). 

-- De outra seção do mesmo município. O voto de eleitor 
de outra seção do mesmo município, sem as cautelas da lei, 
não anula por si só a votação (Ac. 493 - BoI. El. n 9 9, pág. 3). 

-- De outro município. Anula-se a votação quando ficar 
provado que o voto foi dado por eleitor de outro município ou 
circunscrição, para os cargos mumclpais no primeiro caso e 
para os estaduais no segundo caso. (Ac. 535 - Bol. El. n~ 9, 
página 20). 

O fato de terem votado em eleições federais e estaduais 
eleitores de outro município, sem as cautelas da lei, não anula 
por si só a votação. 

-- Estranhos ao município. Improcedente o primeiro funda
mento do recurso, e tendo o voto do eleitor estranho contami
nado apenas a votação relativa às eleições municipais, deu-se 
provimento, em parte, ao recurso, para validar sàmente as elei
ções federais e estaduais. (Ac. 721-A - BoI. El. n 9 10, pág. 8). 

-- Exclusão da lista. Enquanto o eleitor não fôr excluído, 
por ato do Juiz, da lista da seção, nela deverá votar. A ex
clusão não retroage, não retrotrai, não interfere com facta prae
terita. (Ac. 74 - BoI. El. n9 2, pág. 17). 

-- Multa. A multa a que estão sujeitos os eleitores faltosos 
poderá ser convertida em prisão simples se o condenado dei
xar de pagá-la. (Rec. 26-53 - classe IV - BoI. El. n 9 23, pág. 412). 
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-- Onde votar? Em face do art. 40 da Res . 3 . 532, o eleitor 
sàmente poderá votar na seção em que tiver sido incluído o 
seu nome, excetuados cs casos previstos no art . 39 e seus §§, 
da mesma Resolução . (Res. 3 .697 - D. T. 13-10-50). 

-- O eleitor só poder6 votar no município em que estiver ins
crito e na seção onde estiver lotado. (Res. 735 - D.T. 27-9-50). 

-- Eleitor fora de sua zona eleitoral só poderá votar nos ca
sos previstos no § 10 do art. 39 da Res. 3 .532, combinado com 
aRes. 3.648 (Res. 3. 694 - D. T. 29-5-51) 
-- Sem título. Nenhum eleitor deve ser admitido a votar 
sem apresentação de seu título eleitoral, seja qual fôr o motivo 
alegado para dispensá-lo dessa formalidade. (Res. 4.373 -
BoI. EI. n° 5, pág. 21). 

-- Transferência . O eleitor com mais de um domicílio pode 
ser transferido para aquele que lhe facilite o exercício do voto. 
(Ac. 160 - D.T. 6-12-50). 

- - Transporte . Não é lícito que a polícia intervenha e im
peça o transporte de eleitores em quaisquer veículos. (Res. 
3.952 - D.T. 18-11-50). 

-- Zona desmenbrada. Deverá ser providenciada a subs
tituição dos antigos títulos, com urgência, para os eleitores que 
a ela ficarem subordinados. Para isso aplicar-se-ão os princí
pios referentes à transferência, com o processamento regular 
na zona e comunicações à zona primitiva. (Cons. 83-53 - classe 
X - BoI. El. n.O 30, pág. 225). 

ELEITOR TRANSFERIDO 

-- Em eleição renovada não pode participar eleitor que, em
bora tenha votado na seção anulada, obteve, posterioromente, 
sua transferência para outra zona eleitoral. (Ac. 998 - BoI. 
EI. n" 19, pág. 254) . 

ELEITOR EM TRANSITO 

-- O eleitor em trânsito votará em seção especial. crganizada 
de acôrdo com as instruções do T.S.E. (Res. 4.207 - BoI. EI. 
n" 14, pág. 40). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

-- Acolhimento. S60 a colhidos quando o acórdão embar
gado ressente-se de omissão, obscuridade ou contradição nos 
seus próprios termos . (A.c. 919 - BoI. El. n 9 17, pág. 169). 

-- Alteração do julgado. Embargos de declaração não pe
dem alterar o julgado, mas, sim, esclarecê-lo ou completá-lo, 
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em havendo omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda 
quando não corresponder ao decidido. (Ac. 995 - BoI. El. 
n0 19,pág.253). 

-- Improcedência. Não procedem embargos de declaração 
com fundamento no ari. 102 do Código de Processo CiviL 
quando não se prova a ocorrência de contradição, obscuridade 
ou omissão . (Res. 3.104 - BoI. El. n° 3, péig 15). 

-- Quando suspendem o prazo para interposição de outro 
recurso . Os embargos de declaração, não considerados ma
nifestadamente protelatórios, suspendem o prazo para interpo
sição de outro recurso. Provado que um dos candidadtos foi 
registrado pelo partido recorrente, é êste parte legítima para 
recorrer da decisão que expediu diploma ao candidato dado 
como eleito. (Ac. 771 - BoI. El. n° 11. pág. 9). 

-- Os embargos de declaração só não suspendem o prazo 
para outros recursos, quando manifestamente protelatórios. (Ac. 
915 - BoI. El. n~ 16, pág. 127). 

-- Renovação de eleição . Embargos de declaração recebi
dos pelo T. R. E. para esclarecer que a renovação de eleição 
só se dará se verificada algurr,a cas hipóteses previstas no 
art. 107, do Cód. Eleitoral. Não conhecimento. (Rec. 7-53 - clas
se IV - BoI. E!. n.O 25, pág. 8). 

EMBARGOS INFRINGENTES 

-- Não estando previsto na legislação eleitoraL deve ser refor
mada a decisão que, atravós de embargos de declaração modi
fica o julgado anterior. (Ac. 919 - BoI El. n? 17, pág. 169). 

~RRO 

-- Exame na apreciação de provas. O recurso extraordinário 
não comporta exame de êrro de d ireito na apreciação de prOV::lS 
propriamente dita, mas comporta êle, por sem dúvida, o exame 
de direito na apreciação dos meios de provas. (Ac. 511 -
BoI EI n? 9, pág. 10). 

-- Na apurc:ção de cada urna. O recurso contra expedição 
de diploma, formulando com assento na le tra c do art. 170 do 
Código EleitoraL só tem cabimento quando vincula êrro de di
reito ou de fato na apuração final, ou seja, naquela que resulta 
em definitivo do cômpu to dos diversos resultados de cada seção. 
Os êrros da mesma natureza, por ocasião existentes na apuração 
de cada urna, só poderão vir a ser emendados por via de recu.rso 
parcial, de que cogita o art. 168 do Código Eleitoral; não inter
posto êste ou manifestado sem sucesso, não há como admitir sem 
ofensa à coisa julga da, o reexame da matéria, por fôrça elo 
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apêlo final concernente à expedição de diploma. (Ac. 832 
Bol. EL n° 12, pág. 11). 

-- Na apuração final. Conhece-se de recurso fundado em 
êrro de direito ou de fa to na apuração final, quanto à determi
nação do quociente eleitoral ou partidário, contagem de votO'3 
e classificação de candidato, ou a contemplação sob determi
nada legenda. (Ac. 768 - Bol. EL n? 11, pág. 9). 

-- Na contagem de votos. Na apuração de eleições suple
mentares, não é de ser conhecida, por inoportuna, reclamação 
contra êrro na contagem de votos, havida na apuração primi
tiva. Na revisão prevista no arl. 122 do Código Eleitoral, feita 
à vista do resultado das eleições suplementares. não poderão 
ser alterados resultados anteriores , não impugnados oportuna
mente . (Ac. 445 - BoL EL n? 3. pág. 14). 

-- Na determinação dos quociente . O êrro de direito ou 
partidário. ou classificação do candidato para justificar o 
de fato, relativo à determinação dos quocientes eleitoral e 
conhecimento do recurso contra a diplomação, há que ser 
provado e não apenas alegado. (Ac. 577/80 - BoI. EI . n'" 5, 
pág. 8). 

ESCOLHA DE CANDIDATO 

-- Identidade na escôlha . Pode haver identidade na es
côlha de candidatos para um mesmo cargo eletivo, sem ne
cessidade da formação de Aliança de Partidos, para o seu 
registro. (Acór~o n° 789 - BoI. EI. n '" 13, pág. lI) . 

-- Renovação. A escôlha do candidato não pode ser re
novada depois de esgotado o prazo para seu registro. 
(Acórdão n° 823 - BoI. El. n'" 13, pág. 15) . 

ESCRIVÃO ELEITORAL 

-- Candidato. Desde que o escnvao não exerça função 
eleitoral não precisa afastar-se do cargo para candidatar
se a Prefeito do Município. (Res. 3.653 - D. J. 25-11-50). 

-- Cargo em Diretório de Partido .. 
não pode exercer cargo em Diretório 
(Res. 3.744 - D.J. 17-10-50) . 

O escrivão eelitoral 
de Partido Político . 

-- Elegibilidade . Escrivão eleitoral não é ine legível 
para cargos eletivos municipais, mas é necessário o seu afas
tamento das funções a partir da data do reg istro de sua can
didatura. (Res. 3.745 - D.J. 27-9-50). 

-- Impedimento. Consoante o que determina o ar!. 186 
do Código Eleitoral, os escrivões estão impedidos de exercer 
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cargos em Diretório de Partido. Poderão ser candidatos a 
cargos eletivos , contando que se afastem do serviço eleitoral 
desde a da ta do registro de sua candidatura. (Res. 3.374 -
.J. 17-10-1950). 

-- Substituição. No caso de impedimen to ,sua substituição 
será feita de conformidade com a Lei de Organização Judiciária 
local. (Res. 4.5 14 - BoI. El. n9 17, pág. 171). 

ESCRUTlNADORES 

-- As instruções para apuração do pleito de 3 de outubro 
de 1950, dispõem sôbre a situação dos escrutinadores, estan
do nelas também previstos quando e como serão desdobra
das as turmas . (Res . 3.596 - D. J . 11 -10-50) . 

ESTABIIJDADE 

-- É de reconhecer-se a improcedência da representação 
contra a investidura de Juiz Eleitoral, quando provado que não 
se trata de funcionário sem estabilidade, nos têrmos do art. 10, 
inciso II , § 59, do Código Eleitoral . (Res . 4. 109 - D. J . 
4-1-5 1) . 

ESTANCIA HIDRO-MINERAL 

-- Nomeaçã o de órgãos executivos . Ca b e ao Governa dor 
de São Paulo nomear os órgãos executivos no Município de 
Atibaia . (Acórdão n9 876 - Bol. El. n9 14, pág. 40) . 

-- Transformação em estância-sanitária . Lei ordinária não 
pode transformar estância hidro-mineral em sanitária, con
trariando a Constituição Estadual. (Ac. n9 891 - BoI. EI. 
n016, pág. 125). 

ESTATtsTICA 

-- Verificada a expedição do respectivo título, pode o eleitor 
ser computado para fins estatísticos. (Res. 3 . 556 - D . J . 
11-10-50) . 

ESTATUTOS DE PARTIDOS 

-- Aprovação . São de aprovar-se os novos estatutos do 
partido, quando harmônicos com as normas consig"adas nos 
arts. 136, 137, 138 e 143 do Código EleitoraL determinando
se, em conseqüência, o reg istro e publicação da nominata 
dos novos membros, regularmente eleitos e de seu Diretó
rio Nacional. (Res. 4.394 - BoI. El. n9 4, pág. 16). 

- - Inscrição em cartório . Os estatutos dos partidos políticos 
e suas reformas não estão sujeitos a posterior inscrição no 
cartório do Ofício do Registro Civil da s Pessoas Juríd icas, uma 
vez que a sua persona lidade juríd ica é a dquirida com o re-
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gistro pelo Tribunal Superior Eleitoral. (Res. 4.399 - BoI. 
EI. n '" lO, pág. 15). 

-- Modificações . Aprovadas as modificações introduzidas 
nos Estatutos do P . T. N., salvo o que constituiu o § 2'" do 
25. (Proc. Reg. Part . n° 1-53-classe VII - BoI. El . n '" 22, pág. 
417) . 

-- O que deve conter . Os estatutos dos partidos devem 
conter tudo quanto se relacione com sua vida interna, sem 
colidir com a lei. (Res. 3.687 - D.J. 9-10-50). 

-- Publicação . As publicações dos estatutos, visados pelo 
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, deverá ser feita no 
prazo de cinco dias, a contar da data da publicação do re
g istro, no Diário da Justiça. e à expensas da agremiação polí
tica registradq. (Res. 4.399 ·- BoI. EI. n° lO, pág. 15). 

EST A TUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

-- Aplica-se aos servidores da Justiça Eleitoral. (Resolução 
n '" 4.535 - BoI. EI. n '? 18, pág. 260). 

EXCLUSÃO DE ELEITOR 

-- Não decretada. Enquanto não fôr decretada a exclusão 
do eleitor poderá êle votar validamente se constar o seu nome 
na lista da seção . (Acórdãos ns. 890-891 - (BoI. EI. n '" 18, 
pág. 202). 

__ Processo. Para cada caso deve ser instaurado um pro
cesso. (Rec. n'" 13-54-classe IV - BoI . El. n '" 21, pág. 364). 

EXERCíCIO DE JUIZ 

- Embora no gôzo de licença-prêmio na Justiça comum po
derá permanecer, caso assim o d eseje, no exercício da judica
tura eleitoral. (Res. n '? 4.516 - BoI. EI. n '" 18, pág. 171). 

FISCAL DE PARTIDO 

-- Fiscal de Partido pode impugnar apuração de urna e re
correr da decisão da Junta Apuradora. (Res . 4.042 - D. J . 
24-12-50). 

FOTOCóPIA 

-- A fotocópia não pode fazer prova para a inscrição de elei
tor . (Res. 3.396 - BoI. EI. n '" 4, pág. 12). 

FRAUDE 

Alegações. Simples alegações não constituem prova de 
fraude. Para que esta possa invalidar a votação é preciso que 
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fique devidamente provada. (Ac. 507 - BoI. El. n 9 9, pág. 9). 
-- Colocação prévia de cédula na sobre carta . O fato cara
terisa fraude anulatória da eleição . (Acórdão n 9 909 - BoI. 
El. n° 15, pág. 126). 

-- Incompetência do T. S . E . 
Constituição Federal, não cabe 
tomar as medidas no caso de 
D. J. 3-10-50). 

Ante o § 13 do art . 141 da 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
fraude eleitoral. (Ac 150 -

-- Não provada. Não é de se conhecer de recurso funàaà::l 
em fraude não provada. (Ac. 362 - BoI. EI . n 9 4, pág. 9) . 

-- Prova. Há de ser cabalmente provada como exige o 
Código Eleitoral . (Res . n ° 4.216 - BoI. EI. n 9 13, pág. 44). 

-- Responsabilidade. Constatada a fraude, cabe ao Tri
bunal a quo, no seu julgamento, determinar providências para 
apuração das responsabilidades criminais. (Ac. 51 G - BoI. 
El. n° 9, pág. 14) . 

FUNCIONÁRIOS 

-- Colocação nos quadros. O T. S. E. é incompetente para 
apreciar matéria atinente à colocação de funcionários nos qua · 
dros das secretarias dos Tribunais Regionais. (Ac . 670 - Rev. 
Eleitoral, vol. III n° I). 

-- Contagem de tempo de s:::rviço. Os ex-servidores dos ór
gãos eleitorais extintos em d 37, uma vez aproveitados nos 
novos Tribunais, criad:::::; em 1945, não contam, para efeito de 
p romoção por antiguidade, o tempo de serviço prestado a ntr)
riormente, como se fôra consagrado ao Tribunal que os apro
veitou. (Ac. 383 - Rev. Eleitoral, vOI' II, n 9 3) . 

-- Defesa em processo. Consoante norma constitucional, o 
funcionário estável tem direito assegurado a ampla defesa em 
tôdas as fases do processo instaurado . Provado o cerceamen
to dessa defesa, é de se conceder a segurança impetrada, a fim 
de que seja reintegrado em suas funções o funcionário demi
tido, porque nulo é o ato que exonerou. (Ac. 186 - D. J. 
11-12-50) . 

-- DIspensa do senTiço. O funcionário civil ou militar, no
meado para compor Junta J,puradora, fica dispensado d o ser
viço de sua repartição enquanto durar a apuração. 
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-- Em serviço no dia da eleição. O funcionário civil ou mi
litar em serviço no dia da e leição, se quizer poderá votar, 
obedecendo, porém, as normas legais. (Res . 3.902 - D. J . 
19-2-51) . 
-- Punições disciplinares . Falece ao Tribunal Superior com
petência para tratar, em segunda instância, da legalidade ou 
justiça das punições disciplinares impostas a servidores pelos 
respectivos Tribunais Regionais Eleitorais . (Ac. 741 - BoI El. 
n: 10, pág. 12). 
-- Sem estabilidade . É de conhecer-se a improcedência da 
representação contra a investidura de Juiz Eleitoral, quando 
provado que não se trata de funcionário sem estabilidade nos 
têrmos do art. 10, inciso Ir, § 5°, do Código Eleitoral. (Res l 

4.109 - D.J . 3-1-51). ' 

FUNCIONÁRIO MUNICIPAL 
Não há incompatibilidade para funcionário municipal, em 
pleno exercício de suas funções, candidatar-se a vereador . 
(Res. 4.020 - D.J. 14-11-50). 

FUNÇÕES ELEITORAIS 
Lei estadual não regula o exercício das funções eleitorais . 
(Res. 3.466-Bol. E. n 9 11,pág. 11). 

FURTO 
-- Tendo o furto da fôlha de votação obstado a eleição suple
mentar, deve ser designado novo d ia para que esta se realize. 
(Ac. 611 - BoI. E1. n 9 7, pág. 10) . 

GARANTIA 
-- Atividade político-eleitoral. O pedido de garantia contra 
cerceamento de atividade político-eleitoral deve ser dirigido Q 
Justiça Eletoral de cada circunscrição. (Res . 3 . 712 - D. J . 
13-9-50) . 
-- Competência. Escapa à competência originária do T.S.E. 
o conhecimento de pedido de garantias eleitorais. Determina
se a remessa do processo ao Tribunal Regional para as provi
d ências cabíveis na espécie. (Res . 3.654 - D.I. 13-1 0-50). 
-- De vida. Compete ao T. R . E. sindicar e providenciar sô
bre pedido de garantia de vida consequente de violências poli
ciais. (Res. 3 .777-D.J. 27-9-50) . 
-- Exercício do voto . É da competência do T. R E. assegu
rar pelos meios que a lei lhe faculta , o livre exercício do voto. 
(Res. 3.894 - D. J. 19-9-51). 
-- Propaganda eleitoral. Compete ao T . R . E. tomar provi
dências sôbre a garantia de propaganda eleitoral, em face das 
instruções baixadas com a Resolução n9 3.534. (Res. 3.776 -
D . J . 16-151) . 
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GOVERNADOR 
-- Candidato a senador. O Governador de um Estado nao 
pode candidatar-se a Senador ou Deputado por outra cir
cunscrição eleitoral. A incompatibilidade decorre da interpreta
ção do art. 139 ns. II e IH, da Constituição Federal, que, não 
fazendo restrição quanto ao Estado, sua aplicação se estende 
a todo o território nacional. Ac. 140 - BoI. El. n° 6, pág. 6). 

-- Eleição pela Assembléia Legislativa. É permitida a leição 
pela Assembléia Legislativa do Governador a Vice-Governador, 
na segunda metade do período, desde que o estabeleça a Cons
tituição do Estado. (Res. n 9 3.448 - BoI. El. n 9 13, pág. 20). 

-- Mandato . O prazo do mandato de Governador acha-se pre
visto no art. 29, § 39 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, não podendo as Constituições Estaduais estabelecer 
prazo superior ao previsto nesse dispositivo. (Ac. 351 - BoI. 
E1 n9 1, pág . 13). 

GRATIFICAÇÃO 
-- Acumulação. É vedada a acumulpção de gratificações 
pelo exercício simultâneo de mais de uma zona eleitoral. (Proc. 
na 73/53 - classe X - BoI. El. n 9 30, pág. 224). 
-- Comissões l1.puradores. Os membros das Comissões Apu
radoras não têm direito à gratificação por sessões. (Res. 4.246 
- BoI. E1. n° 13, pág. 17). . 

-- Comissões apuradoras. Sàmente os membros dos Tribu-
nais Regionais têm direito à gratificação por sessões realizadas, 
não se estendendo êsse direito aos membros de Comissões Apu
radores. (Res. n° 4.246 - BoI. E1. n 9 13, pág. 17). 

-- Crédito próprio. As gratificações devidas aos Juízes Elei
torais, por não estarem compreendidas na exceção prevista no 
art. 46 do Código de Contabilidade Pública, rião podem ser li
quidadas sem a existência de crédito próprio. (Res. 3.187 -
BoI. El. n 9 2, pág. 19) . 

-- Duplicidade . Se o Juiz Eleitoral exercer sua judicatura 
em mais de uma Zona, cumulativamente, nem por isso fará jus 
à duplicidade de gratificação. (Ac . 24 - BoI. El. n 9 4, pág. 7). 

-- Escrutinadores . Pelo disposto do art . 193 do Código Elei
toral, os escrutinadores e seUS auxiliares não têm direito a gra
tificações por tais serviços. (Res. 4.163 - D.J . 19-2-51). 

-- Juízes . Os membros do T R E que dêle se afastar por 
qualquer motivo perde a gratificação legal. (Res. 3.620 - D. J . 
13-9-50) . 

-- Juízes em férias . Os juzes eleitorais, quando em gôzo de 
férias, sàmente farão jus à gratificação se os seus substitutos 

- 46--



JURISPRUDÊN CI A ELE I TOR AL 

estiverem imped id os de recebê-la, por serem tamb ém juízes 
e leitorais . (Res. 4 .258 - Rev . Eleitoral, vol . III n9 3). 

-- Juzes em licença-prêmio. Perdem o direito à gratificação 
os que deixarem a judicatura eleitoral em gôzo de licença-prê
mio. (Ac n° 978 - BoI. El. n9 18, pág. 202). 

-- Juiz Eleitoral em gôzo de licença-prêmio não tem direito à 
g ratificação, a qual deverá ser paga ao seu substituto se fôr 
estranho à Justiça Eleitoral. (Res. n9 4.435 - BoI. El. n9 20 , 
pág. 325). 

-- Juizes substitutos . Cabe-lhes a gratificação prevista no 
§ 29 do art. 193 do Código Eleitoral. (Res. 3. 597 - D . J . 
14-11-50) . 

-- Junta Apuradora . Pelo disposto no art . 193 do Código 
Eleitoral, os membros da Junta Apuradora não têm direito à 
gratificação por tais serviços. (Res. 163 - D. J. 19-2-5 1) . 

-- Os Juízes dos Tribunais Regionais não têm direito à grati
ficação pelas sessões da Junta Apuradora. (Res. nO 4 246 -
BoI. El n9 13, pág. 19). 

-- Membros da Junta Apuradora não têm direito à gratifica
ção por sessões realizadas. (Res. n 9 4 .246 - BoI. n9 13, 
pág . . 17). 

-- Serviço e leitoral . A remunerção pelo período máximo de 
seis meses fixado pelo Código Eleitoral se inicia com a vigên
cia dêste. Não é de se deduzir dessas gratificações as que 
foram recebidas por fôrça de lei anterior. Compete ao T. R. E . 
fixar o período de mais intenso serviço eleitoral. para efeito de 
d ireito às gratificações a que se refere o art. 193, § 2.0, do Có
digo Eleitoral. (Ac. n .o 137, - D.J . 29-5-51). 

GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 

-- Os funcionários da secretaria do Tribunal Superior Elei
toral têm direito à gratificação adicional por tempo de serviço 
de acôrdo com a Lei n9 1 .711-52. (Res. n9 4.535 - BoI. El . 
n 9 18, pág . 260). 

HABEAS-CORPUS 

-- Coação . Deve ser concedido habeas-corpus quando se 
tratar de coação imposta a cidadão a quem assiste o direito 
de sufrágio ou a candidato a cargo eletivo, em caso de prisão 
motivada por transgressões disciplinares. (Ac . 136 - Re v . 
Eleitoral. vol . II n 9 1) . 

-- Competência . O Trib unal Superior Eleitoral nã o conhe
ce de ped ido de ordem de habeas-corpus porque compete , no 
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caso, à Câmara dos Deputados resolver sôbre a prisão do pa
ciente. (Ac. 197 - D.J. 24- 11-50). 

-- Garantia. Concede-se habeas-corpus e requisita-se fôrça 
federal para garantir o impetrante no exercício das suas fun
ções de Juiz Eleitoral, por inócuas que forem as providências to
madas pelo T . R. E . (Ac. 136 - Rev. Eleitoral, vaI. 11 n9 1). 

-- Meio idôneo . É o habeas-corpus meio idôneo para sustar 
processo quando o fato imputado constitui crime punível e a 
sua procedência ou improcedência é matériCi que depende de 
indagação . (Ac. 05 - D. J. 19-3-51). 

HANSENIANOS 

-- Instruções especiais para votação e apuração das eleições 
realizadas em estabelecimentos de internação coletiva de han
senianos, de que cogita a Lei n 9 1.430, de 12-9-51. (BoI. El. 
n 9 4, pág. 17) 

IMóVEL PARA ELEIÇÃO 

-- Tendo a parte deixado de recorrer dentro do prazo legal, 
precluso ficou o ato do Juiz designando o imóvel onde a eleição 
teria de se realizar. (Ac. 854 - Bol. El. n° 14, pág. 39). 

IMPEDIMENTO 

-- Escrivães eleitorais. Os escnvaes eleitorais estão impe
didos de exercer cargos em diretórios de partidos políticos. Po
derão, entretanto, ser candidatos a cargo eletivos, contanto 
que se afastem do serviço eleitoral desde a data do registro de 
sua candidatura. (Res. 3.744 - D.J. 17-10-50). 

-- No impedimento do escrivão eleitoral a sua substituição 
deverá ser feita de conformidade com o disposto na Lei de Or
ganização Judiciária. (Res. n 9 4.514 - BoI. El. n° 17, pág. 
171) . 

-- Juízes . O impedimento do Juiz Eleitoral, parente do can
didato registrado, não atinge 6tos anteriores dêsse magistrado. 
(Res. 3.870 - D . J. 4-9-50). 

-- O impedimento de membro do Tribunal Regional é res
trito à eleição do candidato seu parente em grau proíbido, ou 
inimigo. (Res. 4.088 - D. J. (22-2-51). 

-- O Juiz Eleitoral só está impedido de participar de julga
mento em que sejam interessados parentes seus até o terceiro 
grau. (Ac. 210 - D J. 19-2-51). 

-- De acôrdo com a farta jurisprudência do T. S . E ., os juízes 
eleitorais quando parentes de candidatos a cargos eletivos, em 
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grau proíbido, estão impedidos de presidir Juntas Apuradora:;. 
(Res 4.018 - D.J. 14-11-50). 

-- Não há incompatibilidade para Juiz Eleitoral que tenha 
sobrinha casada com candidato a deputado estadual funcio
nar nós trabalhos de apuração . Os impedimentos dos )UlZeS 
eleitorais vão somente até o segundo grau, inclusive. (Res. 
3.540 - D .J 31-8-50) . 

-- O impedimento do juiz do T. R. E., parente de candidato, 
em grau proíbido, só ocorre ém relação a pessoa dêste e a 
apuração das eleições a que o mesmo concorrer, não abran
gendo o partido que registrou o parente como candidato. (Res. 
4.007 - D . J. 25-11-50). 

-- Juiz Eleitoral, cunhado de candidato a Prefeito Munici
pal, está impedido de presidir o pleito. (Res. 3.829 - D. J . 
10-10-51) . 

-- Verificada a hipótese prevista nos arts. 69 § 19 , letra a, 
e § único, do Código Eleitoral, haverá impedimento do Juiz 
Presidente da Junta Apuradora, devendo êle afastar-se defini 
tivamente de tôda a apuração. (Res. 3.990 - D.J 24-10-50) . 

-- Juiz de Direito. Juiz de Direito que exerça as funções de 
Juiz Eleitoral pode ser eleito substituto de membro efetivo de 
Tribunal Regional, íicando, porém, impedido de exercer simul
tâneamente os dois cargos. (Res. 4.322 - BoI. El. n9 1, 
pág. 11) . 

-- Procurador Regional. O Procurador Regional está im
pedido nos casos referentes à apuração da ele içã o a que se 
houver candidatado. (Res. 4 .088 - D. J. 22-2-51). 

-- Registro de candidatos . Ao juiz eleitoral cabe apreciar e 
decidir qualquer impedimento ao registro de candidatos, ainda 
que inscritos . (Ac. 658 - BoI. EI. n9 10, pág. 7). 

~POSTO DO S~LO FEDERAL 

-- Os livros de contabilidade dos Partidos não estão sujeitos 
a quaisquer tributos estaduais. Além disso, estão isentos do 
imposto do sêlo federal. (Proc. n9 41/53 - classe X - BoI. El. 
n 9 25, pág. 13). 

IMPUGNAÇÃO 

-- Ata de apuração . Impugnação consignada em ata de 
apuração não vale como recurso. (Ac. 538 - BoI. EI. n 9 9, 
pág. 22). 

-- Candidatos comunistas. No pedido de impugnação ao 
registro de candidatos comunistas nas chapas do P . S . T ., não 
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é de se tomar conhecimento de recurso cuja decisão não diver
ge de julgados nem foi proferida com ofensa á letra de dispo
sição legal. (Ac. 150 - Rev. Eleitoral, vol. II nO 1). 

-- Contagem de votos . O remédio concedido para se im
pugnarem decisões dos Tribunais Regionais, quanto à verifi
cação e contagem de votos é o disposto no art. 167, do Código 
Eleitoral. (Res. 4.247 - D.J. 20-3-51). 

-- Decisões do T .R .E . O remédio concedido para se im
pugnarem as decisões dos Tribunais Regionais é o art. 167 do 
Código Eleitoral. (Res. 4.247 - D J. 20-3-51). 

-- Diretório Municipal . A impugnação sob o fundamento 
de que o Diretório Municipal, q ue solicitou o registro, não 
fôra reestruturado de acôrdo com o Código Eleitoral, impro
cede, uma vez que só posteriormente foi aprovada a reestru
turação dos estatutos do partido. (Ac. 697 - Rev. Eleitoral , 
vol. III n . 3). 

-- Efeito suspensivo . As impugnações não têm efeito sus
pensivo no caso dos votos apurados em separado serem compu
tados no resultado geral para diplomação dos candidatos a 
cargos eletivos . (Res. 4.085 - D. J . 11-12-50) . 

-- Fiscal de Partido . Fiscal de Partido pode impugnar apu
ração de uma urna e recorrer da decisão da Junta Apuradora. 
Res. 4.042 - D. J . 4-12-50). 

-- Fora de tempo . Não tendo sido impugnado o registro 
do candidato, parente do Governador, em tempo oportuno, não 
se poderá arguir a matéria em recurso de diplomação, por ter 
ocorrido preclusão . (Ac 315 - BoI. El. n° ll, pág. 6). 

-- Localização de Mesa Receptora . Não havendo, em tem
po hábil, impugnação ou reclamação contra localização de 
mesa receptora, não poderá ser argüida, sob êsse fundamento, 
a nulidade da seção respectiva. (Ac. 497 - BoI. El. n.O 9, pág. 5). 

-- Não é recurso . Não há como confundir impugnação e 
recurso, medidas processuais distintas e cujos prazos ocor
rem simultâneamente. (Ac. 493 - BoI . El . n 9 9, pág. 3). 

- - Impugnação e recurso são coisas d iferentes. Oposta a 
impugnação, surge a decisão para dirimi-la. E, se o impug
nante com ela não se conforma, há que recorrer de pronto, de
vendo apresentar os fundamentos do recu rso dentro da s 48 
horas seguintes. Não o fazendo, a decisão da Junta torna-se 
coisa julgada . (Ac. 547 - BoI. El. n9 9, pág. 26) . 

-- Nome do eleitor . Não tendo sido impugnado o nome do 
eleitor, quando da publicação da relação dos e leitores da seção, 
não mais podia ser apreciada pela Junta Apuradora a sua con-
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dição de eleitor da seção. (Ac. n? 980 - Bol. El. n 9 18, 
pág. 202). 

IMUNIDADES PARLAMENTARES 

-- As imunidades parlamentares reconhecidas pela Côrte 
Suprema aos membros das Câmaras Federais e Estaduais, não 
são extensivas aos Vereadores. O porte de armas pra:ü iàas 
por parte dos vereadores é matéria da órbitra exclusiva da au
toridade policial. (Res. 3 .494 - D. J. 11-8-50). 

INCIDENTES 

-- É da competência do Tribunal Regional apreciar, CO,,10 fôr 
de direito, matéria que diz respeito a incidentes de âmbito 
local. (Res. 3.612 - D.I. 9- 10-50) . 

JNCONCIDÉNCIA DE S03RZC:.~BT1\ 

-- Não é nula a votação por inca incidência quando o núme
ro de sobrecartas autenticadas encontradas na urna é infe
rior ao de votante. (Res. n 9 4.207 - Bol. El. na 14, pág. 40) . 

INCOMPATIBILIDADE 

-- Candidato por outro muruclplO . Não há incompatibili
dade ou inelegíbilidade de cidadão residente num município 
candidatar-se a cargo eletivo por outro município. (Res. 3.760 
- D.I 20-10-50) . 

-- Escrutinadores. As incompatibilidades para escrt;,tinado
res são as mesmas que atingem aos presidentes e mesários, 
conforme prescreve os arts. 69 § 19 e 26 § único, do Código 
Eleitoral. (Res. 3.903 - D . J. 17-10-50). 

-- Exercício do mandato. As incompatibilidades que, de fu
turo, sobrevenham ao exercício do mandato, constituem ma
téria estranha às cogitações da Justiça Eleitoral. (Res. na 4.437 
- BoI. El. n 9 13, pág . 19) . 

-- A Justiça Eleitoral não é competente para apreciar incom-
patibilidades ao exercício dos mandatos eltivos . (Res. n 9 4 .466 
- BoI. El. n9 21. pág. 325). 

-- Presidência de Junta e Juiz Eleitoral . Não há incompa-
tibilidade entre as funções de Juiz Eleitoral e de Presidente 
de I unta Apuradora . (Res. 3.651 - D. I. 27-10-50). 

INCONTITUCIONALIDADE 

-- Procltlma a inconstitucionalidade de texto da Consti tui
ção do Estado da Bahia, por tornar extensiva a outros cargos 
eletivos, dentro d os municípios, que não o de Prefeito, a ine-
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legibilidade de autoridades policiais, prevista no n° II do art. 139 
da Constituição Federal. (Ac. 95 - DJ. 31-3-51) . 

-- O Tribunal Superior nega aplicação à Lei n 9 648, de 
10-3-49, que versa sôbre o preenchimento das vagas dos depu
tados comunistas por considerá-la inconstitucional. (Res. 
n9 3.222 - D. J. 20-8-49). 

-- Decisão que decreta a inconsmucionalidade de lei esta
dual sôbre matéria eleitoral não ofende a letra expressa da 
lei. (Ac. n 9 793 - BoI. E1. n9 13, pág . 11). 

-- Por via de mera consulta não é licito decretar-se a incons
titucionalidade de lei ou a sua insubsistência. (Res. n 9 4.536 
- BoI. E1. .n 9 20, pág. 260). 

INELEGIBILIDADES 

-- Ampliação por analogia . A inegibilidade não admite 
ampliação fundada em analogia. (Ac . 196 - D. J. 8-3-5 1). 

-- Anterior ao registro do candidato. Não tendo havido 
recurso contra o registro do candidato, a inegibilidade anterior 
a êsse registro não poder ser oposta à expedição do diploma. 
(Ac . 275 - BoI. E1. n 9 3, pág. 7). 

-- Apreciação. Nos recursos de diplomação só pode m ser 
apreciadas as inelegibilidades posteriores ao registro do candi
dato a Prefeito, ocorrendo a coisa julgada em relação à s exis· 
tentes por ocasião dêsse registro. (Ac. n° 405 - DI. 21-8-51) . 

-- Autoridades policiais. São inelegíveis para o carg o de 
Prefeito as que hajam exercido suas funções no municipio dento 
dos seis meses anteriores à data da eleição. (Res. 3.380 -
D . J. 25-6-5 1) . 

-- Cidadão no gôzo legal de sursis . É inelegível o cida
dão no gôzo legal de sursis, de acôrdo com o preceituado na 
Constituição Federal. (Ac. 658 - BoI. E1. n° 10, pág. 7). 

-- Criadas pelas Constituições Estaduais . É defoso às Cons
tituições Estaduais criar casos de inelegibilidades além dos ta
xativamente enumerados na Constituição Federal. (Rec. 
n9 9-53, classe IV BoI. El. n9 24, pág. 454). 

-- Cunhado de Prefeito . Em face do disposto no art . 140, 
HI, combinado com o art. 139, III, da Constituição Federal, 
é inelegível para o cargo de Prefeito o cunhado do que houver 
exercido o mandato no período imediatamente anterior. (Res. 
3.702 - D.J. 19-2-51) . 

-- Decretação . As inelegibilidades porventura existentes e 
que impeçam a candidatura a determinados cargos eletivos 
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só podem ser decretadas as arguidas por ocasião do registro 
dos candidatos, sob pena de preclusão. (Ac. 612 - Rev . 
Eleitoral, vol . III n9 3). 

-- Deputado Federal . 
vernador nos seis meses 
BoI. El. n 9 3 ,pág. 16). 

Não é inelegível para o cargo o 
anteriores ao pleito. (Res. 3.459 

-- Falta de Prova . Não há fundamento no art. 167, a e 
b do Código Eleitoral, para recurso opôsto à decisão em que 
o Tribunal Regional verificou que a escôlha do candidato re
sultava de deliberação válida da maioria do competente Di
retório e em que não considerou provada a argüição de ine
legibilidade. (Ac. 200 - D. J . 19-3-51) . 

-- Filho de Governado! . As inelegibilidades são restrições 
a direitos e não devem ser entendidas estritamente, não po
dendo ser ampliadas por extensão ou analogia. O ar!. 140 da 
Constituição Federal, combinado com o art. 139, II e III, da 
mesma Carta, não cogita das inegibilidades de filho de Go
vernador para o cargo de Vice-Governador. (BoI. El. n° 12, 
pág. 8) . 

-- Governador . t inelegível o Governador em exercício 
num Estado para o cargo de Senador ou Deputado por outro 
Estado. (Ac. 140 - BoI. El. n9 6, pág. 6). 

-- Irmão de ex-prefeito. Não pode candidatar-se ao cargo 
de Prefeito, irmão de ex-prefeito que renunciou seis meses antes 
das eleições municípios e transferiu seu domicílio eleitoral para 
município diverso. (Res. 4.338 - BoI. El. n9 111, pág. 12). 

-- Irmão de Governador. Não deve ser considerado ine
legível para o cargo de deputado federal, irmão de Governa
dor que já exerce o mandato de senador, ex-vi do art. 140, 
n° II, letra b, da Constituição Federal. Confirma-se a decisão 
recorrida por seus jurídicos fundamentos. (Ac. 167 - D. J. 
19-2-5 1) . 

-- Irmão de ex-Prefeito. Não pode candidatar-se ao cargo d.e 
Prefeito o irmão de ex-Prefeito que renunciar o cargo seis meses 
antes das eleições municipais e transferir seu domicíiio eleitoral 
para outro município. (Res. 4.338 - BoI. E!. n9 1 L pág. 12J 

-- Irmão de Prefeito. A qualidade de irmão de Prefeito 
está incluída entre as inelegibilidades previstas no art. 140, 
da Constituição Federal. (Res. 3.683 - DJ. 13-10-50) . 

-- Há inelegibildade para irmão de Prefeito ,embora êste 
se tenha afastado do cargo seis meses antes da eleição . (Res . 
3.489 - D.J. 2610-50) 
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-- Irmão de Prefeito falecido . Irmão de Prefeito que fale
ceu dias depois da primeira metade do período de seu man
dato pode candidatar-se a Prefeito do mesmo município, no 
período seguinte. (Res. 3.482 - D. J . 3-10-51). 

-- Irmão de presidente da Câmara Municipal. Não pode
rá candidatar-se às próximas eleições o irmão de presidente 
de Câmara Municipal que substituiu o Prefeito por dois meses, 
dentro do período previsto no n9 III , do art. 139, da Consti
tuição Federal. (Res. 3.586 - BoI. El. n9 12, pág. 16) . 

-- Membro do Tribunal de Contas . Face ao disposto no 
art. 139, II, c. combinado com o art. 139, IV, da Constituição 
Federal, o membro do Tribunal d e Contas não é inelegível, pois 
não pertence a órgão do Poder Judiciário. (Ac. 242 - D. J. 
21-2-51) . 

-- Padrasto . Padrasto da mulher de Prefeito não é inele
gível para êsse cargo. (Res. n° 3 .736 - D. J . 27-9-50). 

-- Pai de Prefeito. É inelegível para o cargo de Prefeito o 
candidato cujo filho respondeu pelo expediente da Prefeitura 
dentro do prazo previsto no n9 III do art. 139 da Constituição 
Federal. (Res. 2.285 - D.J. 22-11-47) . 

-- Parentes de autoridades policiais . Não são inelegíveis 
paro: o cargo de prefeito os parentes de autoridades policiais. 
(Res . 3.511 - DJ. 20-11-50). 

-- Parente de Governador . Parente de Governador não é 
inelegível para o cargo de Prefe ito Municipal. (Ac. n9 794 -
Bol . El. n° 13, pág. 12). 

-- Parentes de Pr'é'Íeito. Os parentes consanguineos ou 
afins, em grau proíbido, do Prefeito, são inelegíveis para o 
cargo de Vice-prefeito. (Rec. n9 5-53-classe IV - Boi. El . 
n9 24 , pág . 453). 

- - Parentes de Vice-prefeito. São inelegíveis para êste cargo 
os parentes consanguíneos ou afins, até o 29 grau, do Prefeito 
que houver exercido o cargo por qualquer tempo no período 
imediatamente anterior. (Ac. 1.001 - BoI. El. n9 19, pág. 253) 

-- Preclusão . No recurso de diplomação, as ~elegibili
dades que podem ser validamente levantadas são as super
venientes ao registro do candidato, ocorrendo preclusão no 
que se refere às existentes por ocasião do registro . (Ac. 299 
- BoI. El. n9 4 pg . 9). 

-- Prefeio candidato a vice-prefeito. Prefeito não pode ser 
candidato a vice-prefeito para o exercício seguinte, mas se o re
gistro de sua candidatura fôr feito sem impugnação, a inelegi-
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bilidade não pode mais ser argüida quando se der a procla
mação . (Ac. 276 - BoI. EI. n.o 4, pág. 9) . 

-- A inelegibilidade de Prefeito para o cargo de vice-prefeito 
está contida no art. 139, lI, da Constituição Federal. (Ac. 299 -
BoI. EI. n9 4, pág. 9). 

-- Perfeito em exercício, ainda que interinamente, é inelegível 
para o cargo de vice-prefeito. (Ac. 239 - BoI. EI. n 9 1, pág. 13). 

-- É inelegível para o cargo de vice-prefeito o prefeito do 
mesmo município que tenha exercido o cargo por qualquer 
tempo, no período imediatamente anterior. (Res. 4 285 - BoI. 
El. n~ 1, pág. 10). 

-- A inelegibilidade para vice-pre feito, de quem exerceu 'J 

cargo de Prefeito do respectivo município, no períodD imediata
mente anterior, preexisie e devia ter sido alegada por ocasião 
do registro do candidato. Por isso, tal inelegibilidade tornou-se 
preclusa. (Ac. 676 - BoI. El. n° 10, pág. 7). 

-- Prefeito de município desmembrado. Prefeito municipaL 
cujo território foi desmembrado para constituir um novo muni
cípio, não é inelegível. (Res. 3470 - BoI. EI. n° 3, pág. 16;'. 

-- Prefeito diplomado. Cidadão diplomado Prefeito e que 
exerceu o cargo durante três dias, mas teve seu diploma cassado 
pela Justiça Eleitoral, antes de haver assinado o compromisso 
legal, não é inelegível para o mesmo cargo, no pe;íodo se
guinte. (Res. 3463 - BoI. El. n9 2, pág. 21). 

- - Prefeito que perde seu diploma. Podem candidatar-se a 
Prefeito, cidadãos que no pleito anterior chegaram a ser diplo
mados e exerceram o mandato, embora tenham sido afastados 
depois, em virtude de recursos e leitorais, por fôrça dos quais 
ficaram sem efeito seus diplomas. (Res. 3498 - Dl 5-10-51). 

-- Prexistentes. As inelegibilidades preexistentes devem 
ser arguidas por ocasião do registro do candidato e não no 
recurso de diplomação. (Ac. n9 990 - BoI. El. n° 18, pág. 259). 

-- As inelegibilidades do art . 139 n 9 II, da Constituição Fe
deral não se estendem a candidato a Prefeito que no período 
anterior esxerceu o mesmo cargo em outro município. (Ac . 
n° 1. O 13 - BoI. El. n 9 22, pág . 362). 

__ Presidente da Câmara Municipal. É inelegível para o car
go de Prefeito, o vereador, presidente da Câmara Municipal, 
que tenha substituído o Prefeito nomeado, embora por alguns 
dias, dentro dos seis meses anteriores ao pleito. (Proc. n9 53/53 
- classe X - BoI. EI. n° 26, pág. 55). 
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-- Secretário particular. Não há inelegibilidade nem incom
patibilidade para o secretário particular do Governador candi
datar-se a deputado estadual. (Ac. 317 - BoI. EI. n° 11, pág. 7). 

-- Secretário de Prefeitura. Não são inelegíveis para o cargo 
de prefeito os secretários de Prefeituras, nem os parentes dêste::;. 
Res. 3511 - D.I. 20-11-50). 

-- Substituto de Auditor de Guerra. Sendo magistrado, não 
pode ser candidato a cargo eletivo sem antes se afastar defini
tivamente de suas funções - art. 96, n° IlI, da Constituição Fe
deral. (Res. 3585 - Dl 18-11-50). 

-- Substituto de Prefeito. Não é inelegível para o cargo de 
Prefeito o cidadão que o tenha substituído nos seis meses ante
riores ao pleito. (Ac. 989 - BoI. EI. n 9 19, pág. 253). 

-- Cidadão que houver exercido o cargo de Prefeito, apenas 
como substituto, afastando-se dêsse cargo seis meses antes do 
pleito, não é inelegível. (Res. 3.543 - Dl 13-10-50) 

-- Suplente de Senador. As inelegibilida2'as para senaàor 
aplicam-se ao seu suplente . Cada candidato a suplente deve 
ser registrado juntamente com o candidato a senador a que está 
vinculado. (Res. 3606 - D.U. 23-8-50). 

-- É inelegível para suplente de senador, o Governador que 
não tiver deixado o exercício do cargo, definitivamente, até três 
meses antes do pleito, em face do art. 139 n9 IV, da Constituição 
Federal. (Cons. n9 80/53 - classe X - BoI. EI. n9 30, pág. 225) . 

-- Tio de progenitora de Prefeito. Não é inelegível para êsse 
cargo. A inelegibilidade só atinge o cônj uge e os parenies 
ccnsanguíneos ou afins, até o segundo grau do Prefeito. (Res. 
3503 - D.I. 7-8-50). 

-- Vereador. Entre os cargos para os quais a Constituição 
Federal estabelece inelegibilidades não figura o de Vereador. 
(Res. 2.313 - D.T. 23-1-48). 

-- Vice-Governador. Se não sucedeu nem substituiu o Pre
feito nos últimos meses do mandato, não é inelegível. (Ac. 914 
- BoI. El. n9 16, pág. 127. 

-- São inelegíveis para o cargo de Vice-Prefeito os parentes 
consanguíneos ou afins, até o 29 grau, do Prefeito que houver 
exercido o cargo por qualquer tempo, no período imediatamente 
anterior. (Ac. 1 00 1 - BoI. EI. n9 19, pág. 256). 

-- Vice-prefeito do mesmo município. São inelegíveis para o 
cargo de vice-preefito do mesmo município, no período seguinte, 
o côjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segunào 
grau, do Prefeito que houver exercido o cargo, por qualquer 
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tempo, no período imediatamente anterior, e, bem assim, do que 
lhe houver sucedido, ou, dentro dos seis meses anteriores ao 
ple ito, o haja substituído. (Res. 433 1 - BoI. El. n 9 10, pág. 12). 

INFRAÇÃO PENAL 

-- Não se cara cteriza a infração pena l contra membro de 
Receptora, sem a sua convocação pessoal . (Ac. 902 - BoI. El. 
n9 16. pág. 125). 

INQUtRITOS JUDICIARIOS 

-- Os Tribunais Regionais têm indiscutível competência para 
mandar instaurar inquéritos judiciários para apurar a responsa
bilidade de quaisquer serventuários da justiça, por acaso en
volvidos em crimes ou faltas de índole eleitoral. (Rec. n9 6/ 58 
- classe IV - BoI. El. n° 25, pág. 7). 

INSCRIÇÃO 

-- Atestado. A alta indagação da desnecessidade de ates
tado, para deferimento da inscrição do eleitor, força escasso 
entendimento do n° 5 do art. 175 do Código Eleitoral, que, se 
expressamente não menciona, como especifica, essa prova, para 
instrução do pedido, implicitamente a autoriza, no preceituado 
do art. 33, in verbis - «requerimento de próprio punho». Ates
tado inverídico caracteriza fa lsa declaração para fins eleitorais. 
(Res. n9 49/53 - classe IV - BoI. El. n9 29, pág. 17). 

-- De candidato. Antes de ser conced ido o registro do cen·· 
didato pode o partido requerer que seja negada a inscrição, 
em virtude de não haver o candidato satisfeito requ~sito leg.::11, 
e de ser adepto de doutrina contrária a do partido. (Ac. 620 
- BoI. El. n9 6, p ág. 17). 

-- De eleitor. Enquanto não fôr cancelada pode o eleitor votar 
vàlidamente. (Ac. 216 - BoI. El. n 9 16, pág. 120). 

-- Não se cancela a do eleitor condenado a pena de multe . 
(Ac. 906 - BoI. El. n° 16, pág. 126) . 

INSTRUÇÕES 

-- Cancelamento de a listamento. O T.S .E. baixou instruções 
Re lativas ao cancelamento do alistamento dos cidadãos incor
porados às Fôrças Armadas . (Proc. 60/53 - classe X - BoI. 
El. n° 28, pág. 136). 

-- In1ringência. As instruções do Tribunal Superior Eleitoral 
têm fôrça normativa e a sua infringência enseja recurso espe
cial com fundamento na letra "a» do art. 167 do Cód igo. Res. 
4 207 - BoI. El. n9 14, pág. 40 ). 
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INTERPRETAÇÃO DIVERSA 

-- A interpretação diversa a que se refere a letra «b" do ar
tigo 167 do Código Eleitoral é a resultante de decisões de Tri
bunais Eleitorais e não as proferidas noutros Tribunais, entre si, 
ou em relação àquelas. (Rec. 15-53 - classe IV - BoL EI. 
n° 24, pág. 455) . 

INTERROGATóRIO 

-- Não há necessidade de interrogatório nos processos ae 
infração eleitoral. (Ac. 21.001 do T.R.E. de S. Paulo - BoI. EI. 
n° 14, pág. 54) . 

INTERVENÇÃO DA UNIÃO NOS MUNICíPIOS 

-- Não a competência para a União intervir nos mumClplOS, 
a fim de assegurar o ««princípio de independência e harmonia 
dos poderes" . Tal competência lhe foi conferido relativamente 
aos governos estaduais. (Rec. n '! 9-53-classe IV - BoI. EI. 
n '! 24, pág . 454). 

INTERVENÇÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO 

- A intervenção do Diretório Nacional do Partido, em seções 
regionais, com o objetivo de destituir a Comissão Executiva, é 
matéria da competência do Tribunal Regional . Quando assim 
não fôsse tratar-se-ia de deliberação relativa à economia in
terna do Partido de que tratam os arts. 141 e 142, do Código 
Eleitoral. (Res. 3.947 - D.J. 27-7-5 1) . 

INVESTIDURA DE JUIZ 

-- É de reconhecer-se a improcedência de representação 
contra a investidura de Juiz Eleitoral, quando provado que 
não se trata de funcionário sem estabilidade, nos têrmos do 
ar!. 10, inciso ll , 59, do Código Eleitoral. (Res . 4.109) - D .r. 
3-1-51) . 

IRREGULARIDADES 

-- Alegados e não provadas . Supostas irregularidades no 
processo geral da apuração. alegadas e não provadas, não 
podem caracterizar o êrro de direito ou de fato na apuração 
final, capaz de justificar o conhecimento de recurso contra a 
expedição de diploma . (Ac . 581 - BoI. El. n '! 5, pág . 13). 

-- Eeleitor de outra seção votar sem ser em separado. 
Constitui mera irregularidade, e não motivo para anular tôdo 
a votação, o fato de um eleitor de outra seção votar sem as 
cautelas da lei, isto é, sem ser em separado . (Ac . 353 - BoI. 
EI. n '! 9, pág. 20). 
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-- Omissão do nome do mesário . A omissão, na ata, do 
nome do mesário nomeado, constitui mera irregularida. (Rec. 
n° 21-5-classe IV - Boi. El. n 9 24 , pág. 456). 

JORNALIST AS 
-- Os jornalistas terão prioridade para votar nas seções 
onde estiverem lotados, desde que estejam a serviço de jor
nais ou agências, apresentando provas nesse sentido. (Res. 

JUíZES ELEITORAIS 
-- Atividades político-partidária . Para que o Juiz possa 
exercer atividade político-partidária, é necessário o afastamen
to do cargo, em cara ter definitivo, e para candidatar-se à Câ
mara dos Deputados, urge que êsse afastamento, definitivo, 
preceda pelo menos 3 meses à data do pleito. (Res. 3.555 -
D J. lO-ll-50). 

-- Magistrado não pode exercer atividade político-partidá
ria, podendo, entretanto, fazer conferências sôbre matéria de 
natureza política. (eRs. 3.70 - DJ . 14- 12-50) 

-- Candidatos a deputado. Para que os ju:zes possam 
candidatar-se à Câr.l.ara dos Deputados é necessário que êles 
se afastem definitivamente do cargo pelo menos três meses 
antes da data do pleito. (Res. 3.500 - D. J. 9-9-50). 

-- Não há inelegibilidade para o Juiz se candidatar a cargo 
eletivo das Assembléips Legislativas. Há, entretanto, incom
patibilidade absoluta, que redunda em só ser possível o regis
tro da candidatura se o Juiz estiver afastado definitivamente 
da magistratura. (Res. 3.589 - D. J . 13-10-50). 

-- Consultas sôbre materia eleitoral. Os juizes eleitorais não 
têm competência para responder a consultas sôbre matéria 
e leitora l feitas por autoridades públicas ou partidos políticos 
registrados. (Ac . n9 912 -Bol. El. n 9 17,pág . 166). 

-- Eleição e reeleição. Eleito o Juiz para a vaga que abriu, 
exercerá êle o mandato por um biênio completo, visto tratar
se de nova investidura, podendo, nesse caso, ser reconduzido 
para o segundo biênio . Não poderá ser eleito suplente para o 
biênio imedia to o Juiz que tiver completado os dois biênios 
consecutivos de exercício no Tribunal. Juiz do T.R.E. nomeado 
na forma do art. 112 n9 II, da Constituição Federal e que tenha 
exercido o cargo por mais da.· um biênio poderá, se houver in
gressado na magistratura estadual, voltar a fazer parte do 
T . R. E. no biênio q ue se seguir, nos têrmos do art. 112 n 9 L 
letras a: e b da citada Constituição . (Res . 3.605 - D. J . 23-8-50). 

-- Funcionário demissível ad nutum. Consoante jurispru
d ência vitoriosa, não pode ser Juiz de Tribunal Eleitoral, ju-
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rista, funcionário demissível ad nutum . (Res. 3.994 D. J . 
1-11-50) . 

-- Imcombatibilidade . O registro de candidatos que sej a 
parente consanguíneo ou afim, até 29 grau, do Juiz EleitoraL 
incompatibiliza o magistrado nos têrmos do Código Eleitoral, 
arts . 26, § único e 69, § 19, para os demais atos do pleito, 
devendo o T . R . E., de pronto, substituí-lo. (Res. 3.722 - D . J . 
12-9-50) . 

-- Impedimento. O impedimento de Juiz do Tribunal Eei
toral restringe-se à eleição na qual seja candidato parente 
seu em grau proíbido ou inimigo . (Res. 4 . 088 - D. J . 22-2-51). 

-- Os juízes dos tribunais eleitorais estão impedidos de julgar 
feitos de partidos políticos cujo diretório faça parte parente seu 
at éo 9 grau. (Res. 3.695 - D. J . 21- 11-50). 

-- O impedimento do Juiz Eleitoral, parente de candidato 
registrado, não atinge atos anteriores dêsse magistrado. (Res . 

3.870 - D.J. 30-9-50). 

-- Onde devem votar? Os juízes integrantes do Tribunal 
Regional votam nas seções correspondentes à respectiva dis
tribuição, na forma do art. 66, do Código Eleitoral (Res. 3.927 
-D. J. 25- 11 -50). 

-- Permanência no exrcício da judicatura eleitora! . Embo
ra no gôzo de licença-prêmio na justiça comum, poderá, caso 
assim o deseje, permanecer no exercício da judicatura eleitoral. 
(Res. n9 4.516 - BoI. El. n9 17, pág . 171) . 

-- Presidência de Junta Apuradora. De acôrdo com a farta 
jurisprudência do T. S . E ., o Juiz Eleitoral, quando parente de 
candidato a cargo eletivo e mgrau proíbido, não pode presidir 
Junta Apuradora. (Res. 4.0 18 - D.J 14-11-50). 

-- Punição disciplinar. Aos Tribunais Regionais não cabe 
punir disciplinarmente os Juízes Eleitorais; quando êstes, por 
acaso, cometam faltas ou deslizes no desempenho de suas 
funções, aos Tribunais de Justiça é que toca corrigi-los por 
provocação dos competentes órgãos da Justiça Eleitoral. (Proc. 
n.o 34-53 - classe X - BoI. El. n.O 30, pág. 223). 

-- Recondução . A recondução de juiízes de qualquer cate
goria dos Tribunais Regionais para o segundo biênio está su
jeita às mesmas formalidades requeridas para a primeira in
vestidura. (Res. n9 4 .474 - BoI. El. n9 14, pág. 48). 

-- Substituição . A substituição de Juiz Eleitoral far-se-á 
de acôrdo com a Lei de Organização Judiciária . (Ac . 131 -
BoI. El. n 9 3, pág. 7) . 
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-- Substituto não vitalício. É incompetente para decidir pro
cesso-crime de natureza e le itoral. (Ac. 887 - BoI. El. n9 16, 
página 123) . 

Substituição por falecimento . A escolha do Juiz Elei
toral para sub stituir um fa lecido de verá recair em Juiz de Di
reito da Capital, de preferência. (Res. 3. 766 - D. J . 
21-9-51) . 

-- Tempo de xercício . As férias não são reduzidas do 
tempo de exercício dos juízes eleitorais, bem como o tempo 
d e exercício da suplência . Os mesmos não ocorre com as li
cenças verificadas no 19 biênio. (Res. 3 . 650 - D . J . 12-9-50) . 

JUIZ APOSENTADO 

-- Não há inegibilidade para JUlZ aposentado candidatar-se 
ao cargo de Prefeito. (Res. 3.545 - D. J . 16-1 1-50). 

JUIZ DE DffiEITO 

-- Convocação para o Tribunal de Justiça . Juízes de Direi
to convocados para o Tribunal de Justiça não perdem a qua
lidade de juízes eleitorais, em cujas funções podem permane
cer. (Res. 4.379 - Rev. Eleitoral. vol. III nO 3). 

-- Escolha . Compete ao Tribunal de Justiça a escolha de 
juízes de direito para a construção de Tribunal Regional Elei
toral, cabendo-lhe, ainda, saber e apreciar a reputação dos 
cidadãos que indicar ao Presidente da República . (Res . 4 .090 
- D. J. 21-3-5 1). 

-- Seleção . Compete ao Tribunal de Justiça selecionar, de 
preferência, juízes de direito com exercício na comarca da ca
pital para compor o Tribunal Regional Eleitoral . (Res . 3.625 
- D. J . 6-10-50) . 
-- Suplente leigo. É vetade ao suplente, leigo, de Ju iz de 
Direito rubricar as fâlhas de votação, de acârdo com o Código 
EleitoraL que atribui essa competência aos Juízes Eleitorais. 
(Res . 3 .537 - D. J . 24-8-50). 

- - Suplente, leigo, ao Juiz de Direito não pode exercer fun
ções de Juiz Eleitoral. Se estas forem decisórias, poderão ser 
eexrcidas por Juízes suplentes, togados, embora de investidu
ra temporária, competentes para julgar causas de pequeno 
valor . (Res. 3.539 - D . J . 24-8-50) . 

JUíZES DE PAZ 

-- Candidatos a Prefeito . Juízes de Paz, cand ida tos a Pre
feito, devem afastar-se definitivamente da judicatura, logo após 
o registro da sua ca ndidatura . (Res . 3.594 - D .J . 6-11-50). 
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-- Suplentes. Em Mato Grosso são registrados três suplen
tes para cada Juiz de Paz, de acôrdo com o disposto no art. 54, 
da Constituição Estadual. (Res . 3.668 - D J. 7-10-50). 

JUíZES SUBSTITUTOS 
-- Competência:. Os juízes substitutos podem praticar todos 
os atos preparatórios das eleições, sendo-lhes apenas vedada 
a decisão dos pedidos de inscrições, de registro de candidatos 
e das reclamações contra a constituição de mesas receptoras 
(Res. 3.597 - D.J. 14-11-50). 

-- Os não vital!cios são incompetentes para decidirem pro
cessos-crimes de natureza eleitoral. Ac . n° 887 - BoI. El. 
n° 16, pág. 123). 

-- Escolha. Os juízes substitutos, em exerC1ClO ou nao, po
dem ser escolhidos para membros efetivos dos tribunais regio
Délis. (Res. 3 .630 - D . J. 17-10-50). 

---- Para o T . R. E. podem ser escolhidos os que já exer
ceram as funções no mesmo Tribunal e dele se afastaram por 
terem sido promovidos a desembargador. (Res. n9 4.524 -
BoI. El. n 9 19, pág. 209) . . 

-- Em disponibilidade. Não há propriamente inegibilidade 
para o cargo de deputado federal do juiz substituto, cuja dis
ponibilidade esteja dependendo da decisão do Supremo Tribu
nal Federal. Há uma incompatibilidade formal, absoluta, que 
redunda em ser possível o registro de sua candidatura, se na 
data dêsse. registro o juiz se houver afastado definitivamente 
da magistratura. (Res. 3.589 - D. J . 13-10-50) 

JUNTAS APURADORAS 

-- Composição. A Junta Apuradora compor-se-á de um 
Juiz de Direito e de dois cidadãos de notória integridade. O 
número de Juntas deve corresponder ao de juízes de direito de
sempedidos. (Res. 3.595 - D. J. 15-9-50). 

-- Os funcionários civis ou militares, nomeados para com
posição de Juntas Apuradoras, ficar dispensados d os serviços 
das respectivas repartições enquanto durar a apuração. (Res. 
3.936 - D .J . 2"5- 10-50). 

-- Decisões . As transitadas em julgado não podem ser re
formadas pelo Tribunal Regional, mediante avocação do pro
cesso. (Res. n9 4.207 - BoI El. n 9 14, pág. 40). 

-- Contra as decisões das Juntas Apuradoras cabem recur
sos parciais, interpostos logo após a apuração de cada seção . 
(As . 873 - BoI. El. n9 13, pág. 17) . 

- 62-



J U R I S P R U D Ê N C I A E L E I T O.R A L 

-- Decretação de nulidade da e leição . As Juntas Apura
doras não podem decretar a nulidade da eleição sob o fun
damento de haver votado na mesma um eleitor estranho se o 
nome dês te constar da fôlha de votação. (Acs. 980-981 - BoI. 
El. nà 18, pág. 202). 

-- Impedimento do presidente . Verificada a hipótese pre
vista nos arts. 69, § l °, letra a . e 26, § único, do Código Eleito
ral, haverá impedimento do juiz presidente da Junta Apura
dora. (Res. 3.990 - D.J. 24-10-50). 

-- Incompa tibilidade. As incompatibilidades dos membros 
da Junta Apuradora são as previstas nos arts. 69, § 19 e 26 
§ único, do Código Eleitoral. (Res. 3.905 - D . J. 2-10-50) . 

-- Não há incompatibilidade entre as funções de Juíz Elei
toral e de presidente da Junta Apuradora. (Res. 3.651 -
D.J. 27-10-50). 

-- Instalação . As Juntas Apuradoras deverão ser insta
ladas nas sédes das comarcas e feita a apuração quando se 
trata de comarca sem Juiz de Direito em exercício, na Junta 
instalada na comarca mais próxima . (Res . 3.582 - D. J . 
15-9-50) . 

- - Membros impugnados. Na conformidade da jurisprudên
cia assentada, encaminha-se ao Tribunal Regional reclamação 
em que representantes de partidos políticos impugnam os no
mes dos cidadãos indicados para constituição de Junta Apu
radora, por falta de idoneidade moral. (Res. 3.798 - D. J. 30-9-50). 
-- Presidência . As Juntas Apuradoras só podem ser pre
sididas por juízes vitalícios, nada obstando sua substituição 
por outros juízes nos casos de impedimento. (Res. 3.954 -
D.J.27-11-50 

-- Juiz de Direito, corregedor, pode ser presidente de Junta 
Apuradora. (Res. 3.790 - D J. 29-5-51). 

-- Juiz Municipal com garantia de vitalicidade pode presidir 
Junte Apuradora. (es. 3.895 - D .J. 3-10-50) . 

-- Magistrado aposentado não pode presidir Junta Apurado
ra. (Res. 3.954 - D .J . 27-11-50). 

-- Sendo o Juiz Substituto do Juiz de Direito, também ma
gistrado vitalício, e de vencimentos irredutíveis, pode presidir 
Junta Apuradora. (Res. 3.637 - D.J. 3-10-51). 

-- Substituiçã o . Em caso de afastamento, por motivo de 
molestia. do membro da Junta Apuradora, cabe ao T. R . E . dar
lhe substitu to imed iatamente. (Res. 4.008 - D. J . 6-11-50) . 

- 63-



J U R I S P R U D Ê N C I A E L E I T O.R A L 

JURISDICAÇÁO DOS JUIZES 

-- A jurisdicação dos juízes eleitorais não pode ser amplia
da ou restring ida senão em virtude de lei . O Código Eleitoral 
prevê um juiz para cada Zona, com atribuições definidas. Em 
casos imperiosos deve-se obs6tvar o disposto no art. 194, do 
citado Código. (Res. 4.305 - BoI. EI. n° 7, pág. 12) . 

JURISTA 
-- Convocação de substituto . Cumpre que ocorrer vaga de 
juiz da classe de jurista será convocado, de imediato, seu res
pedivo substituto, que só funcionará enquanto não fôr provido 
definitivamente o cargo, nos têrmos do art. 112, inciso II , da 
Constituição Federal. (Res. 4.353 - Rev. Eleitoral, vol . III 
n 9 2). 

-- Despachante Aduaneiro. Mesmo que possuisse os requi
sitos constitucionais , incompatibilizado estaria para ser nomea
do Juiz de Tribunal Regional, na categoria de Jurista, por 
fôrça do Decreto-lei nO 4.014, de 13-1-42. (Proc. n ü 7-53 - classe 
X - BoI. EI. n.O 26, pág. 52). 

-- Funcionário demissível ad nutum . Consoante jurispru
.:iência vitoriosa, não pode ser juiz de Tribunal Eleitoral, jurista 
funcionário de missível ad nutum . (Res . 3.494 - D J . 1-11-50) 
-- Incompatibilidade. Não há incompatibilidade entre as 
funções de consultor jurídico de umo fundação de d ireito pri
vado e as de Juiz da categoria de jurista de Tribunal Eleitoral. 
(Proc. n° 26-53-classe X - BoI. EI . n" 24, pág. 458). 
vodo e as de Juiz da categoria de jurista de Tribunal Eleitoral. 
-- Maior de 70 anos . Pode exercer as funções de membro 
do T. R. E., na categoria de jurista, o cidadão maior de 70 
anos. (Res. 4.545 - BoI. EI. n ü 26, pág. 51). 

JUSTIÇA ELEITORAL 
-- Atribuições . Não pode uma lei estadual dar atribuições 
à Justiça Eleitoral, cuja competência é regulada por lei federal. 
(Ac . 663/ 4 - BoI. EI. n° 7, pág. 10). 

-- Casos de incompatibilidade . A competência da Justiça 
Eleitoral se exaure com a expedição do diploma. Os casos 
de incompatibilidade, previstos no art. 48, da Constituição e F
dera!, escapam ao seu exame . (Res. 4 . 175 - Rev . Eleitoral, 
vol. II, n" 3). 

-- Competência. Cessa com a expedição do diploma ao 
candidato eleito. (Res. 4.437 - BoI. EI. n° 13, pág. 19) . 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

-- Procurador . Não há inelegibilidade para Procurador da 
Justiça do Trabalho candidatar-se a deputado federal. Deve, 
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porém, afastar-se das funções tão logo seja feito o registro du 
sua candidatura. (Res. 3 .737 - D.J. 31-10-51) . 

-- Representantes. Os representantes dos empregadores e 
dos empregados que integram os Tribunais de Trabalho e 
Juntas de Conciliação e Julgamento, assim como seus respecti
vos suplentes, não são inelegíveis, ressalvados, porém, os casos 
previstos na Constituição Federal, art . 139. (Res. 3 .690 - D.I. 
9-10-51) . 

JUSTIFICAÇõES 

- - Qaando a lei eleitoral (art. 158) se refere a justificações 
e perícias processadas perante o juiz eleitoral, como meio de 
prova, não quís excluir os demais meios admitidos no direito 
processual comum. (Ac. 542 - BoI. EI. n 9 9, pág. 24) . 

LEGENDA 
-- Os votos sob legenda a que se refere o dispositivo legal 
são apenas os referentes à renovação da Câmara dos Depu
tados (Res 4.377 - BoI. EI. n 9 4, pág. 18). 

-- A legenda partidaria é necessária em leições pelo prin
cípio de representação proporcional e dispensada em eleições 
majoritárias . (Res. 1-53-classe IV - BoI. EI. n 9 22, pág. 364). 

LIBERDADE ELEITORAL 
-- O Tribunal Regional deve apreciar como julgar de di
reito, denúncias de atos que importem em violação da liber
dade eleitoral. (Res. 3.548 - D.J. 14-3-51). 

IJCENÇAS 
-- Dedução. As licenças concedidas aos juízes eleitorais, 
no primeiro biênio, devem ser deduzidas, não se computando 
o tempo de exercíclos da suptência n omandato efetivo. (Res. 
3.650 - D.J. 12-9-50). 

-- Para tratamento de saúde . Não deve ser descontado 
do segundo biênio do mandato dos juízes dos tribunais re
gionais, o tempo de licença concedido aos mesmos para trata
mento de saúde. (Res. 4.046 - D.J. 4-12~50). 

LICENÇA-PRtMIO 
-- Concedia a Juiz Eleitoral. Juiz eleito para o Tribunal 
Regional, uma vez empossado no cargo, depe poderá afastar
se para continuar no gôzo de licença-prêmio. (Res . 4 .465 -
BoI. EI. n9 14, pág. 47). 

-- Juiz Eleitoral no gôzo de licença-prêmio não tem direito à 
gratificação. (Res . 4.435 - BoI. EI. n 9 21, pág. 325) . (Ac. 
n 9 978 - BoI. EI. n9 18, prá. 202). 
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-- Juiz Eleitoral no gôzo de licença-prêmio na justiça co
mum, poderá permanecer no exercício da judicatura eleito
ral. caso assim o deseje (Res. 4.615 - BoI. EI. n° 17, pág. 171). 
-- SUb3tituição de funcionário . A substituição decorrente 
de licença-prêmio de ocupante de cargo provido efetivamente, 
nas secretarias dos tribunais ele itorais, não é remunerada . 
(Res. 4 .463 - BoI. EI. n9 12, pág. 16) . 

USTA DE ELEITORES 
-- Eleitores da seção, tendo seus títulos em ordem, mesmo 
que seus nomes não constem da respectiva lista, não estão 
impedidos de votar. Tomam-se-Ihes os votos em separado. 
Em tais casos, a nulidade da votação só se caracteriza pela 
prova de fraude ou coação e não pela irregularidade oriunda 
da insuficiência do material adequado. (Ac. 511 - BoI. El. 
n 9 9, pág. 10). 

LIVROS DE CONTABILIDADE 
-- Os partidos políticos devem possuir dois livros, sendo um 
para «Registro de Contribuições e Auxílios» e outro «Caixa». 
(Res. 4.255 - BoI. EI. n° 4, pág . 15). 

UVROS DE INSCRIçÃO 
--' Os claros existentes nos livros de inscnçao de e leitores 
devem ser cancelados, mantendo cada Zona anotações fide
dignas sôbre êles, a fim de evitai' seu cômputo no número de 
eleitores inscritos. O alistamento deve prosseg u ir sem aten
ção aos claros existentes. (Res. 4 . 368 - BoI. 'tI. n 9 7, pág . 
12) . 

LOCAÇl~O DE PRÉDIO 
-- É vedada a elevcção do preço das locações de prÉdios 
onde estão instalados os órgãos da JU3tiça Eleitoral - Lei 
n9 1. 300/50, art. 39. (Res. 4.463 - BoI. EI. n9 12, pág 16). 

LUGARES A PREENCHER 

-- O Código Eleitoral. ao estabelecer no seu art 56, q U8 
os lugares a preencher devem ser divididos em partes pro
porcionais às legendas dos diversos partidos, guardou inteira 
conformidade com a Constituição Federal. No caso de haver 
sobra de lugares, o critério adotado pelo Código para sua distri
buição - art. 59 - é o das mais fortes médias e não o dos 
maiores restos. (Ac. 485 - BoI. El. n 7, pág. 9). 

MAGISTRATURA 

-- Cessando por qualquer motivo a magistratura comum, 
cessa a magistratura eleitoral dela decorrente. (Res. 4 .324 
- BoI. EI. n O? L pág. ll) . 
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MAIORIA RELATIVA 

-- As eleições para Presidente da República obedece ao 
princípio da moioria relativa de votos. (Res . 4 .225 - Rev. 
Eleitoral, vol. IH n.o 1). 

- Alteração de quocientes . Concede-se quando a eleição su
plementar não pode alterar os quocientes partidários. (Ac. 
n9 243 - BoI. EI. n9 13, pág. 8). 

-- Matéria administrativa . Falece competência ao T. S . E. 
para rever, em grau de recurso decisões proferidas pelos Tri
bunais Regionais em matéria administrativa. (Rec. 53-53 - classe 
1V - BoI. EI. nO 29, pág. 188). 

-- Para impedir diplomação. Mandado de segurança é 
medida inadequada para impedir diplomação de candidato à 
Câmara dos Deputados . (Ac. n 9 982 - BoI. EI. n9 18, pág. 
203) . 

-- Para invalidar proclamações dos eleitos. O mandado 
de segurança não constitui meio idoneo para invalidar a pro
clamação de candidatos eleitos. Da expedição de diploma 
cabe recurso ordinário, que não pode nem deve vir a ser im
punemente postergado por meio do apêlo à segurança. (Ac. 
395 - BoI. EI. n9 L pág. 15). 

-- Registro de candidatos . É de ser concedido mandado de 
segurança liminar para sustar o ato que nega registro a can
didato, sempre que o recurso seja interposto após o pleito, o 
que prejudicaria o impetrante de maneira irreparáve l (Ac. 151 
- Rev. EI., vol II n9 2) . 

-- Suspensão da medida . Realizado o ato contra o qual se 
impetrou mandado de segurança e cuja suspensão se pediu, 
resulta sem objetivo a medida de cujo requerimento não se 
toma conhecimento . (Mand. Sego l-53 - classe II - BoI. EI. nO 
25, pág. 6). 

MANDADO DE SEGURANÇA 

-- Contra ato judicial. É de se conhecer excepcionalmen
te do pedido, para deferí-Io, quando manifesta a ilegalidade 
do ato impugnado, e contra o mesmo não couber recurso 
próprio e adequado. Não é lícito aos tribunais regionais refor
mar, por via de simples reclamações, sem forma nem figura de 
juízo, suas decisões anteriores, proferidas regularmente em 
grau de recurso e transitadas soberanamente em julgado. (Ac. 
652 - BoI. EI. n° 6, pág. 19). 

-- Mandado de segurança contra ato judicial do qual não 
cabe recurso ordinário; sua admissibilidade: aos Tribunais Re-
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gionais, contudo, descabe o poder de reexame pela via da 
segurança de suas próprias decisões com trânsito em julgado. 
Ao T. S. E. é que toca fazê-lo, ordinàriamente, ex-vi do disposto 
no rat. 12, letra I. in fine. do Código Eleitoral. (Rec. 46-53-
classe IV - BoI. El. n.O 28, pág. 132). 

-- Contra cassação de mandato. Susta-se a realização de 
novas eleições até que a justiça comum decida o mandado de 
segurança requerido pelos vereadores, cujos mandatos foram 
cassados. (Ac. 663/4-Bo1. SI. n9 7,pág. 10). 

-- Conlra decisão judicial. Não é de ser conhecido pedido 
de mandado de segurança contra decisão judicial da qual cabe 
recurso ordinário. (Ac. 393 - BoI. E1. n9 1, pág. 15). 

-- Contra eleição para Pre~eito . O T. S . E . conhece de 
mandado de segurança contra ato do Tribunal Regional que de
termina a realização de eleição para preencher o cargo de 
Prefeito em um município, por ser ato de natureza administra
tiva. Nega-se, porém, provimento, dado a iliquidez e incerteza 
do direito pleiteado. (Ac. n ü 192 - BoI. El. 11, pág. 6) 

-- Contra eleições suplementares. Concede-se o mandado 
de segurança contra decisão do T. R. E. que mandou 
realizar eleições suplementares para deputados federais, quan
do fica provado que a eleição suplementar não poderá alte
rar os quocientes partidários. (Ac. 243 - BoI . El . n° 13, 
pág. 8). 

--Execução de julgado. Mandado de segurança nao é meio 
idôneo para sustar os efeitos da execução de julgado irre
corrível. (Ac. n9 920 - BoI. E1. n9 21, pág. 322). 

MANDATO 

-- Cassação. A Justiça Eleitoral é incompetente paro cassar 
mandato de deputado. (Ac. 868 - BoI. El. n9 21, pág 320). 

-- Exercício . O art . 119 do Código Eleitoral refere-se ao 
diploma expedido em eleições federois e estaduais, não abran
gendo o de eleições municipais. (Ac. 915 - BoI. E1. n 9 16, 
pág. 127) . 

-- Faltando menos de nove meses para seu término . Fal
tando menos de nove meses para o término do mandato, não 
é de se proceder a eleição para preenchimento da vaga de 
deputado federal, na ausência de suplente. (Res . 3 .408 -
BoI. E1. n9 4, pág. 13). 

-- Governador. O prazo do mandato de Governador acha
Se previsto no art. 2.°, § 3.0, do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, não podendo as Constituições dos :G:stados 
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estabelecer prazo superior ao previsto nesse dispositivo. (Aco 
351 - Bo1. E1. n 9 1. pág. 13). 
-- Juízes Eleitorais. O prazo do mandato dos juízes dos 
Tribunais Eleitorais é contado da data da posse efetiva, como 
juiz . (Res. 3.671 - Bol. El. n9 3, pág. 16). 

-- O mandato dos Juízes dos Tribunais Eleitorais conta-se 
da posse, não se computando, no biênio obrigatório, o período 
de licença nem o tempo em que serviram como substituto dos 
membros efetivos. (Res. 3.t>6:5 - D.J. 16-9-50). 

-- Prefeitos de municípios novos . O prazo dos mandatos 
de prefeitos e vereadores de municípios criados após a pro
mulgação da Constituição do Estado deve ser o estabelecido 
na mesma Constituição. Lei Orgânica de município não pode 
restringir prazos de mandatos fixados pela Constituição do 
Estado. (Ac. 126 - Bol. El. nO 2, pág. 18

0

). 

Conforme reitarada jurisprudência, prefeitos dos mu
mClplOS criados porteriormente à Constituição Estadual exer
cerão seus mandatos por quatro anos. Ntlsses municípios não 
se realizarão eleições municipais no êlia 3-10-50). (Res 3 626 
- D.J 13-10-50) . 

-- Senador . Quem já exerceu anteriormente o mandato de 
senador da República pode novamente candidatar-se ao mes
mo cargo, embora se encontre à testa do govêrno do respectivo 
Estado, parente seu em 2.0 grau. (Cons. 88-53 - classe X -
BoI. E1. n.o 30 , pág. 227). 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA 
-- Promoção de funcionário é ato privativo dos Tribunais. 
Não envolve matéria que juistifique recurso. (Ac. 842 - BoI. 
E1. n9 13, pág. 16). 

MATÉRIA DE FATO 
-- Matéria de fato náo justifica recurso especial. (Ac. 854 
- Bol. El. n 9 14, pág. 39). 

MATÉRIA ELEITORAL 
__ Competência privativa da União para legislar sôbre ma
téria eleitoral. (Ac 793 - Bol. El. n 9 13, pág. 11) . 

MATÉRIA DE PROVA. 
-- Matéria de prova é da competência do Tribunal a quo, 
e sua apresentação faz decisão terminativa. (Ac . 962 - BoI . 
El. n9 10, pág. 7). 

MATERIAL 
__ Aquisição pelos Tribunais. Os Tribunais Regionais de
vem evitar a aquisição, no comércio, de material que pode ser 
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suprido pelo Tribunal Superior Eleitoral. (Res. 4.451 - BoI. 
El. n 9 14, pág. 45). 

-- Para votação. Não constitui coação o fato de eleitores 
não terem sido admitidos a votar por falta de material ade
quado. (Ac. 532 - BoI. El. n9 9, pág. 18). 

-- Requisição. É inatacável o despacho do presidente do 
T . R. E. desatendendo a requisição de material eleitoral para 
processos de crime contra a economia popular, feita por Tuiz 
Eleitoral. (Res. 4.476 - BoI. El. n9 14, pág. 48). 

MEIOS DE PROVA 
--A Lei Eleitoral não exclui os demais meios de provas admi
tidos no direito processual comum. (Ac. 542 - BoI. El. n 9 9, 
página 24). ' 

MENSAGEM TELEGRAFICA 
-- Não se conhece de recurso interposto por mensagem te
legráfica, sem fundamento, porq uanto a lei o exige em peti
ção devidamente fundamentada - arts. 153 e 173, do Código 
Eleitoral. (Ac. 763 - BoI. n° 11, pá g. 8). 

MESA RECEPTORA 
-- Afastamento do presidente. O afastamento temporário do 
presidente, por motivo acidental e irremovível. não é motivo 
de nulidade. (Ac. 1.027 - BoI. El. nO 23, pág. 410). 

-- Direção dos trabalhos. Não comparecendo o presidente, 
pode um dos mesários assumir a direçã o dos trabalhos e no
mear os demais componentes da Mesa . (Ac. 415 - Rev. Elei
toral, vol. III, nO 3) . 

-- Funcionário demissível ad nutum. Funcionário demis
sível ad nutum pode fazer parte de Mesa Receptora desde que 
não desempenhe cargo de confiança do Govêrno . (Res. 3.656 
- D.T. 27-3-51). 
- - Impugnação. Não havendo, em tempo hábil, impugna-
ção ou reclamação sôbre localização de Mesa Receptora, não 
poderá ser argüida, sob êsse fundamento, a nulidade da seção 
respectiva . (Ac. 497 - BoI. El. nO 9, pág. 5) . 

-- Não se reunindo. Quando a Mesa Receptora não se reu_ 
nir pode o eleitor votar em outra seção. Não se reunindo tôdas 
as Mesas de um município, cabe ao presidente do T. R. E. 
determinar o dia para o pleito eleitoral, na forma dos arts. 71 
§ 4.° e 72, do Código Eleitoral (Ac. 384 - BoI. El. nO 4, pág. 10). 

-- Presidência . Na falta de Tuiz de Direito, tratando-se de 
eleições suplementares municipais, a Mesa Receptora poderá 
ser presidida por pessoa idônea . (Res. 4.475 - BoI. El. n.O 14, 
pág. 48). 
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-- Reclamação. Reclamação contra constituição de Mesa 
Receptora só é cabível quando feita dentro do prazo de 48 
horas, contadas da publicação do respectivo ato. O partido 
que assim não houver reclamado não poderá arguir, sob êsse 
fundamento, a nulidade da votação - art. 70, § 2.°, do Código 
Eleitoral. (Ac. 560 - BoI. El. n.O 9, pág. 14). 

-- Recurso contra sua constituição . O prazo para interpo
sição de recurso contra constituição de mesa receptora de 
votos é preclusivo. (Ac. 55 - BoI. El. n.O 2, pág. 14) . 

-- Secretário . A falta de comparecimento do secretário, no 
dia e hora designados para o pleito, uma vez notificado, incorre 
na pena prevista no nO 29 do art. 175 do Código Eleitoral. 
(Ac. n.O 1.007 - BoI. El. nO 19, pág. 258). 

MESÁRIO 
-- Agente de polícia . É de se considerar nula a votação 
de seção eleitoral em que funcionou como mesário um agente 
de polícia. (Ac. 542 - BoI. El. nO 9, pág. 24) . 

-- Convocação . Sem prévia convocação pessoal que evi
dencie a ciência da nomeação para membro de Mesa Recep
tora, não se caracterisa a infração definida na lei. (Ac. 902 -
BoI. El. n.O 16, pág. 125) . 

-- Membro de diretório. Mesário que entra a fazer parte 
de diretório político deve ser de pronto, substituído. (Res. 3.870 
- D. J. 4-9-50). 

-- Nomeação. Simples omissão na ata sôbre a nomeação 
de mesário constitui mera irregularidade. (Res. nO 21-53 -
classe IV - BoI. El. n.O 24, pág. 456). 

-- Sàmente o Juiz Eleitoral pode nomear mesários. O pre
sidente de mesa receptora pode nomear apenas secretários, 
sendo nula a mesa constituída por mesários que não tiverem 
recebido sua designação pelo Juiz Eleitoral. (Res. 3.908 - D. 
J. 2-10-50). 
-- Os mesários para servirem em seções especiais serão 
nomeados pelos Tribunais Regionais. (Res. n.O 4.207 - BoI. 
EI. nO 14, pág. 40). 

MINISTtRIO PúBIJCO 
-- Atividade política Os membros do Ministério Público, 
para exercerem atividade político-partidário, deverão, desde 
logo, requerer o seu afastamento do cargo até o dia imediato 
ao pleito. (Res. 3.813 - Rev. Eleitoral, voI. lI, n.O 1) . 

-- Candidato. O membro do Ministério Público que se 
candidata a cargo eletivo deve ser afastado do respectivo 
cargo a partir da data do registro até o dia imediato ao pleito. 
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Será afastado pela autoridade competente se não o tiver feito 
espontâneamente. (Res. 4.389 - BoI. EI. nO 13, pág. 18) . 

MULTA 
-- As que estão sujeitos os eleitores que deixarem de votar, 
sem causa justificada, serão executadas na forma prevista no 
art. 184 do Código Eleitoral. (Res. 4.464 - BoI. El. nO 14, 
pág. 47). 

-- Pode ser convertida em prisão. (Rec. n.O 26-53 - classe 
IV - BoI. EI. nO 23, pág. 412). 

MUNICíPIO DESMEMBRADO 
Prefeito de município, cujo território foi desmembrado há 

mais de seis meses, passando a constituir outro município, 
não é inelegível para o novo cargo. (Res. 3.470 - BoI. El. 
n.O 3, pág. 16) . 

NOMES 
-- De candidatos na petição de registro. Não é de se inva
lidar o registro de candidatos, sob o único fundamento de não 
constarem seus nomes da petição formulada para êsse fim, 
quando nos documentos necessàriamente oferecidos se encon
trem os mesmo, com a precisa clareza e sem ambiguidades . 
(Ac. 765 - BoI. EI. nO 11, pág. 8). 
-- De eleitores, na fôlha de votação. Não é nula a vota
ção pelo fato de eleitores da seção votarem sem apresenta
ção dos respectivos títulos eleitorais, uma vez que seus nomes 
e os números dos títulos constem da fôlha de votação. (Ac. 
539 - BoI. El. n.O 9, pág. 22). 

NULIDADES 
-- Afastamento de mesário . Não anula a votação o fato 
do presidente da Mesa Receptora se ter afastado da mesma 
por motivo meramente acidental e irremovível. (Ac. n.O 1.027 
- BoI. EI. n.O 23, pág. 410) . 

-- Ata sem assinatura. Decretando a nulidade da votação 
porque a ata não estava devidamente assinada, o Tribunal 
a quo não contrariou a lei nem a jurisprudência do T . S . E. 
(Ac. 515 - BoI. EI. n.O 9, pág. 13) . 

-- Ausência da ata . A ausência da ata entre os documen
tos apresentados à apuração não constitui nulidade de pleno 
direito. (Ac. 1.020 - BoI. EI. D.O 22, pág . 363). 

-- Casos previstos no art. 123 - Cód. El. Nos casos do 
art. 123 do Código Eleitoral, pode o T. R . E. decretar nulidades 
e não sendo interpostos recursos, passarão em julgados as 
decisões respectivas, abrangendo, a anulação, todos os votos 
contidos na urna, salvo a hipótese do inciso 9, do mesmo artigo, 
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condizendo com anulação apenas das eleições estaduais ou 
municipais, conforme o caso. (Res. 4.026 - D.T. 8-12-50). 

-- Colocação de cédulas nas sobrecartas. Sobrecartas com 
cédulas colocadas dissimuladamente em seu interior anulam 
tôda a votação. (Ac. nO 909 - Bol. El. n.O 16, pág. 126). 

-- Contaminação da urna. Se a urna fôr contaminada por 
voto de eleitor já transferido, tornando. se impossível a sepa
ração da cédula dos demais, é nula tôda a votação. (Ac. 998 

- BoI. El. nO 19, pág. 254). 

-- Decretação. As nulidades só poderão ser decretadas 
quando arguidas em recursos regulares e tempestivos - art. 
128, do Código Eleitoral. (Ac. 547 - BoI. El. nO 9, pág. 26). 
-- Do pleito. A transgressão à letra e ao espírito do art. 
120 do Código Eleitoral, nem acarreta nulidade do pleito, nem 
combinado com o preceito do art. 139 nO III, da Constituição 
Federal, por fôrça de compreensão poderá ensejar uma inele
gibilidade nova. (Rec. 28-53 - classe IV - BoI. El. nO 27, pág. 
95) . 
-- Eleitor transferido . Não anula a votação o voto de um 
eleitor cujo nome consta da fôlha de votação, ainda mesmo 
que tenha sido transferido o seu domicílio eleitoral. (Ac. 980-
981 - BoI. El. nO 18, pág 202). 
-- Encerramento dos trabalhos antes da hora legal . Quando 
o fundamento da anulação da seção fôr o de encerramento 
dos trabalhos antes da hora legal, na eleição renovada pode
rão votar todos os eleitores da referida seção, e sàmente êstes 
(art. 107, letra c. do C. E.) - (BoI. El. n.O 19, pág. 255 - Ac. 
nO 1.000). 
-- Falta de quorum. É nula a decisão do Tribunal Regio
nal adotada em julgamento de que participaram apenas três 
juízes. (Ac. 481 - BoI. El. n.O 4, pág. 11). 
-- Geral do pleito. A nulidade geral do pleito, numa re
gião, só pode ser obtida através da impugnação de cada se
ção eleitoral, individualmente considerada. Recurso contra 
expedição de diploma não é meio idôneo para tal fim. (Ac. 
863 - BoI. El. n.o 23, pág. 409). 
-- Não identificação de sobrecartas . A não identificação 
de sobre cartas de eleitores que votaram em separado, sem 
exibição de seus títulos, contamina tôda a votação tomada 
em separado. (Res. n.O 4.207 - BoI. El. nO 14, pág. 40). 

-- Sobrecartas . São nulas as sobre cartas rubricadas pelo 
secretário da Mesa Receptora . (Ac. 562 - BoI. El. nO 9, pág. 30). 

-- Voto a majs na urna . A existência de um voto a mais 
na urna sem possível e razoável explicação acarreta a nuli-
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dade de tôda a votação da seção. (Rec. 57-53 - classe IV -
BoI. El. nO 31, pág. 283) . 

OBRIGAÇõES DOS CANDIDATOS 
Os candidatos, como qualquer membro de um partido, 

podem, em princípio, assumir obrigações perante êle, não 
sendo válido, porém, qualquer compromisso que importe em 
renúncia prévia do mandato eletivo. (Res. 3.467 - BoI. El. 
nO 12, pág. 15). 

OFENSA À LEI 
-- Não se toma conhecimento de recurso quando a decisão 
recorrida não ofendeu a lei nem incorreu em dessídio juris
prudencial. (Ac. 562 - BoI. El. nO 9, pág. 30) . 
-- As decisões do T. S. E. têm força de lei. Sua ofensa jus
tifica recurso especial. (Ac. n.O 823 - BoI. El. n .o 13, pág. 15) . 
-- Não a ofende decisão que decreta inconstitucionalidade 
de lei estadual sôbre matéria eleitoral. (Ac. 793 - BoI. El. 
nO 13, pág. 11). 

OMISSõES 
-- Atos dos juízes . Dos atos ou omissões dos juízes eleito
rais só caberá reclamação para o Tribunal Regional, caso 
não repare o Juiz o seu ato ou omissão, a qual será manifes
tada no prazo de 48 e decidida no de 24 horas. (Ac. 497 -
BoI. El. nO 9, p ág. 5). 

-- Matéria omitida na instância ongmana . Não pode a 
parte prender o fundamento do recurso por outro versando 
matéria omitida na instância originária . (Ac. 933 - BoI. EI. 
n.o 21, pág. 322). 

PARENTESCO 

-- Não se conhece de consulta sôbre preferência de posse 
do Juiz eleito para o Tribunal Regional, sendo êle parente em 
grau proíbido de advogado indicado na lista de juristas, para 
posterior nomeação pelo Presidente da República, por ser da 
competência do T . R. E ., ao empossar os seus membros, resol
ver as questões relativas aos seus impedimentos, por paren
tesco . (Res. 4.033 - D. J . 30-1-51). 

-- O impedimento do Juiz, parente de candidato em grau 
proíbido só ocorre em relação à pessoa dêste e à apuração 
das e leições a que o mesmo concorre, não abrangendo o 
partido que registrou o parente como candidato. (Res. 4.007 
- D. J. 25-11-50). 

-- Filho de Juiz Substituto . Não se conhece como motivo 
justificado de renúncia o fato do Juiz Substituto ter um filho 
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candidato a vereador. A obrigatoriedade de servir aos tri
bunais cabe tanto aos juízes efetivos quanto aos substitutos, 
ex-vi dos arts. 114 e 115 da Lei Magna . (Ac. 236 - D J. 
19-2-51) . 

-- Padrasto. Padrasto da mulher de Prefeito não está im
compatibilizado para êsse cargo . (Res. 3.756 - D.J. 27-9-50). 

PARENTES DE PREFEITO 
-- O cônjuge e os parentes consangüineos ou afins, até 
o 2.0 grau, do Prefeito que houver exercido o cargo, por 
qualquer tempo, no período imediatamente anterior, e, bem 
assim, do que lhe houver sucedido, ou dentro de seis meses 
anteriores ao pleito o haja substituído, são inelegíveis para 
o cargo de vice-prefeito do mesmo município, no período 
seguinte. (Res . 4.331 - BoI. El. nO 10, pág. 12). 

PAPÉIS ELEITORAIS 
-- Cédulas . Nos papéis eleitorais a que se relere o art. 
22 da Resolução nO 3.564, não se incluem as cédulas que 
servem para votação. (Res. 4.021 - DJ. 19-2-51) 

-- Remessa. Cabe ao presidente do T . R. E . a escolha da 
via mais rápida e segura para cumprimento do disposto art. 
11, § único, do Código Eleitoral. (Res. 4.151 - Dl 3-1-51). 

PARTIDOS POIJTICOS 
-- Alegações contra seu registro . Em recurso contra expe
dição de diploma não é de ser apreciada alegações contra o 
registro de partidos políticos. (Ac. 577/80 - BoI. EI. nO 5, 
pág. 8) . 

-- Cancelamento de diretórios . É da competência do T.R.E. 
o cancelamento de registro de diretórios estaduais de partidos 
políticos. (Res. 3.647 - D . J. 9-9-50) 

-- Delegados credenciados . Nos têrmos das Resoluções 
l.529 e 3.327, só haverá em cada zona um delegado creden
ciado pelo partido junto ao Juiz Eleitoral. (Res. 3.823 -
D.J.7-1O-50). 

-- Dissolução de Diretórios. Incorrem na pena de disso
lução os diretórios estaduais e municipais que violarem ou 
transgredirem os programas e estatutos dos respectivos par
tidos. É competente para aplicar tal pena o Diretório Nacio
nal do Partido . (Ac. 185 - Rev. Eleitoral, voI. II nO 2). 

-- Não se conhece de pedido que vise a dissolução de dire
tório de partido político, eis q ue o Código Eleitoral não con_ 
fere poderes aos Tribunais Eleitorais para decretar tal pena, 
nos casos do art. 141. A responsabilidade do diretório que 
violar normas estatutárias deve ser apurada pelo órgão par-
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tidário competente, na conformidade do que dispuzerem seus 
estatutos. (Res. 4.103 - Rev. Eleitoral, vol. II nO 3). 

-- Donativos. Não há impedimento para que os partidos 
políticos realizem campanhas para angariar donativos, desde 
que observem o disposto no art. 144, do Código Eleitoral. 
Res. 3.635 - DJ. 13-10-50) 

-- Economia interna . Escapa à competência da Justiça 
Eleitoral conhecer de assunto que diz respeito à economia 
interna dos partidos políticos, (Res. 3.982 - D J 30-1-51). 

-- Estatutos. Nos estatutos dos partidos políticos deve ser 
observado tudo quanto se refira à sua vida interna e não colida 
com a lei. Os arts. 47 e 140 do Código Eleitor-al esclarecem 
quantum satis a espécie versada. (Res. 3.687 - DJ. 9-10-50). 

-- Compete ao T . S . E. rever integralmente os estatutos dos 
Partidos quando oferecidas alterações, de sorte a trazê-los sem
pre em harmonia com os preceitos constitucionais, os princí
pios democráticos e as regras fixadas na legislação eleitoral. 
(Reg. Part. nO 2-53 - classe VII - Bol. El. nO 27, pág. 97). 

-- Livros que devem possuir. Os partidos devem possuir 
dois livras, sendo um para «Registra de Contribuição e Auxí
lios» e outra, «Caixa». (Res. 4.255 - Bol. El. n.O 4, pág. 14). 

Os livros de contabilidade dos Partidos não estão sujeitos 
a quaisquer tributos estaduais (art. 31, letra a, da C F.); e, 
além disso, estão por igual isentos do impôsto do sêlo federal, 
ex-vi do disposto no art. 191, do Código Eleitoral. (Prac. 41-53 -
classe X - Bol. El. n.o 25, pág. 13). 

-- Registro. Seu registro deve ser indeferido quando omis
sos os pontos essenciais sôbre suas tendências e finalidades 
políticas (Res. 4.479 - Bol. El. nO 16, pág. 129). 

PERDA DE MANDATO 
Não se conhece de consulta sôbre perda de mandato polí

tico, que, na sistemática do Código, não pode, para êsse efeito, 
ser considerada matéria eleitoral. A competência do Tribu
nal Superior se exaure com a expedição do diploma, e a 
Constituição Federal confere à Câmara dos Deputados pode
res para tal fim. (Res. 4.302 - Bol. El. n.O 3, pág. 17). 

PETIÇÃO 
Residência de funcionário não é cartório, por isso que 

não vale a declaração de lhe haver sido entregue a petição, 
alí, dentro do prazo legal, em dia de expediente normal da 
secretaria do T.R .E . . (Ac. 534 - D.J. 5-12-51). 
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PREFEITO 
-- Afastamento do cargo . Prefeito que se candidata a cargo 
eletivo federal ou estadual não está obrigado a afastar-se do 
cargo. (Res. 3.922 - D.J. 26-12-50). 
-- Candidatos à Assembléia Estadual . Os prefeitos muni
cipais quando candidatos à Assembléia Estadual, não estão 
obrigados a se afastarem dos respectivos cargos. (Res. 3.938 
- D. J. 24-10-5 1) . 

-- Candidatos a cargos eletivos . Prefeitos Municipais po-
dem candidatar-se a cargo eletivos e concorrer às eleições, 
sem se afastarem dos respectivos cargos. (Res. 3.906 - Rev. 
Eleitoral, vaI. II n.o 1). 
-- Candidatos a Deputado ou Senador . Prefeitos, ainda 
que no exercício do cargo, podem candidatar-se a Deputado, 
Senador ou Suplente de Senador. (Res. 3.507 - D J. 28-8-50). 

-- Candidato a Governador . O art. 140 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 139, II e IH da mesma Carta, 
não cogita das inelegibilidades de Prefeito para o cargo de 
Governador. (Ac. 155 - BoI. EI. nO 12, pág. 8). 

-- Candidato por outro município . Prefeito de um muni
cípio pode candidatar_se ao mesmo cargo, por outro muni
cípio, não se lhe aplicando o disposto no art. 139, IH, da Cons
tituição Federal . (Res. 4.278 - Rev. Eleitoral, voI. II nO 3). 

-- Candidato a Vice-Prefeito . Prefeito não pode ser candi
dato a Vice-Prefeito para o exercício seguinte, mas se o regis
tro de sua candidatura fôr feito sem impugnação, a inelegi
bilidade não mais poderá ser argüida quando se der a pro
clamação. (Ac. 276 - BoI. EI. n .O 4, pág. 9). 

-- Prefeito em exercício, ainda que interinamente, é inelegí
vel para o cargo de Vice-Prefeito. (Ac. 239 - BoI. EI. nO 1. 
pág. 13) 
-- Candidato a Vereador . A Constituição Federal não prevê 
condição de inelegibiljdade de Prefeito para o cargo de Verea
dor. (Res. 3.486 - D . J. 12-8-50) . 

-- Pre feito não é obrigado a deixar o cargo para candida
tar-se a Vereador pelo mesmo município. (Res. 3.931 - D.J. 
17 -10-5 1) . 

-- Cassação do mandato . O T. S . E . não toma conhecimento 
do assunto, que só poderá ser apreciado em grau de recurso. 
(Res. 3.192 - D.J. 3-9-51). 

-- De município desmembrado. Prefeito de município cujo 
território foi desmembrado há mais de seis meses, passando 
a constituir outro município, não é inelegível para o novo 
cargo. (Res. 3.400 - BoI. EI. n.O 3, pág. 16). 
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-- De estância hidro-mineral . O T. S . E. confirmou o despa
cho que negou o registro do candidato a Prefeito do município 
de Atibaia - estância hidro-mineral - visto o apêlo especial 
tentado não encontrar apoio no Código Eleitoral. (Ac. 876 -
BoI. El. n.o 13, pág. 40). 

-- Diploma cassado. Prefeito que teve seu diploma cassado 
em virtude de decisão da Justiça Eleitoral, pode disputar o 
mesmo cargo nas próximas eleições. (Res. 3.764 - BoI. El. 
n.O 4, pág. 15) . 

-- Diplomação . Não pode ser diplomado o candidato a 
Prefeito enquanto não se realisarem as eleições suplementares. 
(Ac. 394 - BoI. El. n.o 10, pág. 6). 

-- Eleições. Não constitui ofensa à letra expressa do art. 
64 , do Código Eleitoral marcarem-se eleições para Prefeito Mu
nicipal sem o encerramento do a listamento com a antecedên
cia de 60 dias, desde q ue sejam impedidos de votar os e leitores 
inscritos depois dos 30 dias anteriores ao pleito. (Ac. 849 -
BoI. El. n.o 15, pág. 75) . 

-- Se os votos dados a candidatos cujos diplomas foram 
cassados em conseqüência de anulação dos respectivos regis
tros, atingirem mais da metade dos votos do município, em 
eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais vota
ções e o Tribunal Regional marcará dia para nova eleição, nos 
têrmos do art. 125, do Código Eleitoral. 

-- Na eleição para o cargo vago de Prefeito devem ser 
observadas as Instruções do Tribunal Superior Eleitoral, que 
serviram para as eleições passadas. (Res. 4.386 - D,J. 31-1 0-51). 

-- Compete ao Tribunal Regional Eleitoral marcar o dia para 
as eleições municipais, na falta de d isposição legal ou cons
titucional. (Res. 3.140 - D .J.). 

- - Eleitos por sufrágio universal. Excetuados os casos pre
vistos nos §§ 10 e 20, do art. 28, da Constituição Federal, os 
Prefeitos Municipais serão e leitos por sufrágio universal, igual, 
direto e secreto . (Ac. 118 - Rev. Eleitoral, vaI. II n.o 1). 

-- Em exercício, interinamente . O Prefeito em exercício, 
ainda que interinamente, é inelegível para o cargo de Vice
Prefeito. (Ac. 239 - BoI. E1. n.o 1, pág. 13) . 

-- Mandato . O prazo do mandato de Prefeito de Município 
criado após a Constituição do Estado deve ser estabelecido na 
mesma Constituição. (Ac. 126 - BoI. El. n .O 2, pág. 18) . 
-- Permanência no cargo. Escapa à competência do Tri
bunal Superior Eleitoral conhecer de representação contra Pre
feito que continua no cargo depois de extinto o prazo do man
dato. (Res. 4.245 - D·I.). 
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-- Posse . Compete ao Tribunal Regional Eleitoral fixar a 
data da posse de Prefeito quando nesse ponto fôr omissa a 
Constituição do Estado. (Res. 2.7 11 - D.J.). 

-- Que exerceu o cargo por qualquer tempo . É inelegível 
para o cargo de Prefeito o cidadão que houver exercido o 
cargo por qualquer tempo, no período imediatamente anterior 
às eleições. (Res. 4.278 - D. J.) . 

-- O cidadão que exerceu o cargo de Prefeito por certo 
tempo, mas que teve seu diploma cassado em virtude de deci
são do Tribunal Regional, não foi, naturalmente, Prefeito eleito. 
Pode, pois, candidatar-se novamente nas novas e subseqüentes 
eleições, já que o art. 139, IH, da Constituição Federal tem em 
vista o titular efetivo e legítimo do cargo. (Ac. 132 - BoI. EI. 
n.O 11, pág. 5). 

-- Que exerceu o cargo durante 3 dias. Cidadão diplo
mado Prefeito e que exerceu o cargo durante 3 dias, mas que 
teve seu diploma cassado pela Justiça Eleitoral antes de haver 
assinado o compromisso legal, não é inelegível para o mesmo 
cargo no período seguinte. (Res. 3.463 - BoI. El. nO 2, pág. 21). 

-- Que teve seu diploma cassado. Prefeito que teve seu 
diploma cassado em virtude de decisão da Justiça Eleitoral 
pode disputar o mesmo cargo nas próximas eleições. (Res. 
3.764 - BoI. EI. nO 4, pág. 15). 

PORTE DE ARMAS 

O porte de armas proíbidas por parte dos vereadores é 
matéria da órbita exclusiva da autoridade policial. As imuni
dades parlamentares não são extensivas aos vereadores. (Res. 
3.494 - D. J. 11-8-50 ). 

PREPARADOR 

Só pode desempenhar as funções de Juiz Preparador quem 
apresentar documentos de quitação com o serviço militar. 
(Res. 3.578 - D. J. 14-9-50). 

POSSE 

De eleito . A posse do eleito é ato inerente à execução 
do diploma conferido pela Junta Eleitoral, a quem cabe deci
dir sôbre a ilegalidade dos obstáculos opostos à execução do 
ato emanado de sua autoridade. (Ac. 62 - BoI. EI. n.O 2, 
pág. 15). 

-- De Juiz . Não se conhece de consulta sôbre preferência 
de posse de Juiz eleito para o Tribunal Regional Eleitoral, 
sendo parente em grau proíbido de advogado indicado na 
lista de juristas para posterior nomeação pelo Presidente da 

79 -



JURISPRUDÊN CIA ELEITORAL 

República, por ser da competência do mesmo Tribunal, ao 
empossar seus membros, resolver as questões relativas aos 
seus impedimentos por parentesco. (Res. 4.033 - DJ. 30-1-51). 

PRAZOS 

-- Constituição de Mesa Receptora . O prazo para interpo
sição de recurso contra constituição de Mesa Receptora de 
votos é preclusivo. É válida a votação tomada perante Mesa 
integrada por funcionário demissível ad nutum, si não foi, 
tempestivamente, interposto recurso do ato de sua designa
çao . (Ac. 55 - BoI. El. nO 2, pág. 14). 

Fixados pela Constituição do Estado . Lei Orgânica de 
Município não pode restringir prazos de mandatos fixados pela 
Constituição do Estado. (Ac. 126 - BoI. El. nO 2, pág. 18). 

-- Para apresentar fundamentos de recurso. Oposta a im
pugnação, surge a decisão para dirimi-la . E se o impugnante 
com ela não se conforma, há que recorrer de pronto, devendo 
apresentar os fundamentos do recurso dentro das 48 horas se 
guintes. Não o fazendo, a decisão da Junta torna-se coisa jul
gada. (Ac. 547 - BoI. El. nO 9, pág. 26). 

-- Interposição de recursos. A declaração do fiscal de par_ 
tido, de que vai recorrer, vale como manifestação de apelar 
para o julgamento de instância superior. O prazo para inter
posição de recurso conta-se da publicação da decisão, mas, 
na ausência de prova em contrário, vale a informação do pre
sidente do Tribunal a quo de que o recurso é tempestivo. 
(Ac. 501 - BoI. El. n.O 9, pág. 7). 

-- Juntada de documentos. Nos recursos relativos à coação, 
o prazo para juntada de documentos é de cinco dias, e o de 
vinte e quatro horas é para falar sôbre os documentos apre
sentados. (Ac. 275 - BoI. El. nO 3, pág. 7). 

-- Mandato de Governador . O prazo do mandato de Go
vernador está previsto no art. 2.° § 3.°, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, não podendo as Constituições dos 
Estados estabelecer prazo superior ao previsto naquele dispo
sitivo. (Ac. 35 1 - BoI. El. nY 1, pág. 13) . 

-- Mandato de Juízes. O prazo do mandato dos Juízes dos 
Tribunais Eleitorais é contado da data da posse efetiva. (Res. 
3.671 - BoI. El. n.O 3, pág. 16). 

-- Mandato de Prefeitos , O prazo dos mandatos de prefei
tos de munidpios criados após a Constituição do Estado deve 
ser o estabelecido na mesma Constituição. (Ac. 126 - BoI. 
El. n.o 2, pág. 18). 
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-- Mandatos de Vereadores . O prazo dos mandatos de 
vereadores de municípios criados após a promulgação da Cons
tituição do Estado deve ser o estabelecido na mesma Consti
tuição. (Ac. 126 - BoI. El. nO 2, pág. 18). 

- - Para falar sôbre documentos apresentados . Nos recursos 
relativos à coação, o prazo para a juntada de documentos é de 
cinco dias e o de 24 horas para falar sôbre os documentos apre
sentados. (Ac. 275 - BoI. El. n.O 3, pág. 7). 

-- Publicação de Estatutos. A publicação dos Estatutos, visa
dos pelo Diretor-Geral da Secretaria do T. S. E., deverá ser feita 
no prazo de cinco dias, a contar da data da publicação do re
gistro no Diário da Justiça, e às expensas da agremiação política 
registrada. (Res. 4.399 - BoI. El. nO 10, pág. 15) . 

-- Recurso contra ato administrativo . O prazo para interpo
sição de recurso contra ato administrativo de Presidente de Tri
bunal Regional é o previsto no Estatuto dos Funcionários Públi
cos, nos têrmos do art. 10, da Lei nO 486/48. Não se aplica ao 
caso o art. 172 do Código Eleitoral, cujo prazo se refere tão sà
mente a recursos eleitorais. (Ac. 397 - BoI. El. n.O 3, pág. 8). 

-- Recurso contra expedição de diploma. É admissível 
recurso para o Tribuna l Superior de decisões versando sôbre 
expedição de diploma em ele ições municipais, quando proferi
das contra a letra expressa da lei ou adotarem interpretação de 
lei diferente da estabelecida por outro Tribunal Eleitoral . O 
prazo para interposição de recurso contra expedição de diploma 
conta-se dêste ato e não da proclamação dos eleitos. (Ac. 226 
- BoI. El. nO 4, pág. 8). 

-- É de 3 dias o prazo para interposição de recursos contra 
expedição de diploma, contados, na falta de sessão especial 
para aquele fim, da data do têrmo de recebimento do diploma. 
(Ac. 428 - BoI. El. n.O 4, pág. 10). 

-- Recurso especial. O prazo para interposição de recurso 
especial é de 3 dias, contados da data da publicação, no órgão 
oficial, da decisão recorrida. (Ac. 525 - BoI. El. nO 9, pág. 15 ). 

-- Recurso fundado no art. 167 do Cód. Eleitoral. O prazo 
para interposição de recurso fundado nas alíneas a, b, c e d, 
do art. 167, do Código Ele itoral, é de 3 d ias, contados da data 
da publicação, no órgão oficial, da decisão recorrida. Na au
sência de prova em contrário, vale a declaração do presidente 
do Tribunal a quo de que o recurso é tempestivo. (Ac. 540 -
BoI. El. nO 9, pág. 23). 

PERtCIAS 

-- Quando a Lei Eleitoral (art. 158) se refere a perícia e jus_ 
tificações processadas perante o Juiz Eleitoral, como meio de 
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prova, não quiz excluir os demais meios admitidos no direito 
processual comum . (Ac. 542 - BoI. E1. nO 9, pág. 24). 

PRECLUSÃO 
-- Ato do Juiz. Tendo a parte deixado de recorrer dentro 
do prazo legaL precluso ficou o ato do Juiz designando o imó
vel onde a eleição terá de se realizar. (Ac. 854 - BoI. El. 
n.o14, pág. 39). 

- - Decisão que a ofende. Conhece-se de recurso fundado 
no art. 167, letra b, do Código Eleitoral, de decisão que não 
atende à preclusão ou caso julgado, contrariando arestos da 
Justiça Eleitoral. Terminativa embora, ex-vi do citado artigo, 
letra c, decisão de Tribunais Regionais, versando sôbre expedi
ção de diploma em eleição municipaL pode_se utilizar, no en
tanto, o recurso extraordinário da Constituição FederaL art. 121 
I e II, reproduzidos nas letras a e b, ainda do citado artigo. Não 
podem alcançar as eleições municipais, preclusas, os efeitos de 
a córdão em recurso especial de finalidade outra, relativa às 
e le ições federais e estaduais. (Ac. 835 - BoI. E1. n.o 12, pág . 12). 

-- Decisão que concedeu registro a candidato . Não tendo 
sido interposto recurso da decisão concessiva do registro do 
candidato a Prefeito, e sendo preclusos os prazos, dá-se provi
mento ao recurso contra a decisão do T.R.E. para validar o di
ploma do mesmo Prefeito. (Ac. 258 - BoI. E1. n.O 13, pág. 9). 

-- Inelegibilidade. Sendo a inelegibilidade conhecida ao 
tempo do registro do candidato, desde que êste foi feito sem 
impugnação, há preclusão e a inelegibilidade não mais poderá 
ser argüida quando se der a proclamação do eleito. (Ac. 276 
- BoI. EI. nO 4, pág. 9). 

- - Matéria decidida. Não se conhece de recurso em que 
se reproduz matéria já decidida e em que ocorreu preclusão. 
(Ac. 921 - BoI. El. n .O 21, pág. 322) . 

-- Quando ocorre. As inelegibilidades porventura existen
tes e que impeçam o registro de candidatos a determinados 
cargos, só poderão ser decretadas quando argüidas por oca
SlaO do registro, ocorrendo a preclusão em caso contrário. 
(Ac. 419 - BoI. El. n.O 3, pág. 14) . 

--Recurso fundado no § 1.0 do art. 152, sem invocação do 
prazo do § 1.0 do art. 167 do C. El. Não se havendo invo
cado o prazo do § 1.0 do art. 167, mas fundado o recurso no 
§ 1.0 do art. 152, opera-se a preclusão do primeiro, não se 
podendo mais argüir a circunstância de não ter sido publi
cado o Acórdão, depois de, chamados a falar, haverem os 
recorridos apresentado razões . A aplicação do art. 139 - III, 
ultima parte, da Constituição, em consequência de ser admi-
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tida a inelegibilidade do candidato, tendo-se em vista a apre
ciação da prova, que cabe ao Tribunal Regional, - não pode 
servir de base ao recurso das ltra s a e b do art. 167 do Có
digo . (Ac. 890 - Rev. Eleitoral, voI. V nO 2). 

-- Recurso de diplomação. Não tendo sido impugnado o 
registro do candidato, parente do Governador, em tempo opor
tuno, não se poderá argüir a matéria em recurso de diploma
ção, por ter ocorrido preclusão. (Ac. 315 - BoI. EI. n.o 11, 
pág. 6). 

-- Registro de candidato. Não tendo havido recurso da 
decisão que concedeu registro ao candidato, e não se tra
tando de inelegibilidade que tenha surgido após êsse registro, 
ficou preclusa a matéria e não mais poderá ser argüida no 
recurso de diplomação. (Ac. 644 - BoI. El. n° 11, pág. 7) . 

PREENCHIMENTO DE VAGA 
-- Faltando nove meses para o térr.J.ino do manda~o, não é 
de se proceder a eleição para preenchimento da vaga de depu
tado federal, na falta de suplente. (Res. 3.408 - BoI. El. 
nO 4, pág. l3). 

PRETOR TOG}-\DO 
-- Funções de JUIZ Eleitoral Pretor togado, substitui:1do 
Juiz de Direito, exercerá -::lS funções de Juiz Eleitoral, não po
dendo apenas praticar atos decisórios, os quais competem co 
Iuiz da zona mais próxima. (Res. 3.604 - BoI. EI. D .O 1, pág. 9). 
-- Presença em comício. Não se toma conhecimento de 
consulta sôbre o comparecimento de Pretor em comício polí
tico, visto tratar-se de matéria afeta à competência do Tribu
nal Regional. (Res. 3.707 - D. I . 6-10_50). 

PROCESSAMENTO DE RECURSO 
-- Instruções baixadas para o processamento, nos Tribunais 
Regionais, dos recursos interpostos para o Tribunal Superior 
Eleitoral. (Res. 4.376 - BoI. El. nO 4, pág. 17). 

PROCESSO EI.EITORAL 
Após a expedição de diplomas aos candidatos eleitos, 

encerra-se o processo eleitoral e, com êle, a jurisdição especí
fica assinada ao contencioso especial que se destina a efeti
vá-lo. Consequentemente, as incompatibilidades que, de futuro, 
por acaso sobrevenham, de referência ao exercício do man
dato, constituem matéria estranha e defesa às cogitações da 
Justiça Eleitoral. (Res. 4.437 - BoI. El. n. U 13, pág. 19). 

PROMOTOR PÚBLICO 

O Promotor Público não é inelegível, mas deve afastar-se 
do cargo quando registrado como candidato a cargo eletivo, 
em face da Constituição Federal. (Res. 3.607 - D.I 31-8-51). 
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Promotor, candidato a cargo eletivo, deve afastar-se das 
funções a partir da data do registro de sua candidatura. (Res. 
3.922-A - DJ. 26-12-50). 

A questão do Promotor que, contra recomendação do Con
selho Superior do Ministério Público do Estado, integrar Dire
tório Municipal de partido, será solucionada na oportunidade 
do registro do mesmo Diretório , atendendo, ainda, a que os 
estatutos de cada partido regulam a organização e funciona
mento dos Diretórios. O art 175 do Código Eleitoral prevê as 
sanções penais a que estão sujeitos os atos abusivos porven
tura praticados por Promotores no exercício da atividade polí. 
tica. (Res. 4.389 - BoI. EI. n.O 13, pág. 18). 

PROCURADOR REGIONAL 
Não há impedimento para Procurador Regional, candidato 

a cargo eletivo, permanecer no exercício de suas funções . É 
vedada a sua participação sàmente nos casos referentes à 
apuração da eleição para o cargo a que se houver candida
ta do. (Res. 4.089 - D J. 19-2-51). 

PROPAGANDA 
-- Alto.falante. Em face das instruções sôbre propaganda 
partidária, o funcionamento de alto-falante e amplificadores de 
vóz, instalados em viaturas, só é permitido das 14 às 22 horas, 
em qualquer dia da semana. (Res. 3.614 - D. J. 7-10-50). 

-- Definida no Código Eleitoral. O assunto referente 0. pro
paganda partidária está definido no art 151 do Código Eleito
ral. (Res. 3.54 1 - D. J 20-10-50). 

-- Edifícios públicos. Não é permitida a propaganda elei
toral nos edifícios públicos federais, estaduais e municipais . 
(Res. 3.615 - DJ . 20-10-50). 
-- Estações de Rádio. As estações de rádio de propriedade 
do Estado, arrendadas a particulares, podem fazer propaganda 
política, observadas as obrigações previstas no art 130 do 
Código Eleitoral. (Res. 3.741 - D.I. 2-10-50). 

O T. S. E. aprovou uma indicação visa:ndo a execução 
do disposto no n.o 8, do art 129, do Código Eleitoral. (Res. 
3.852 - Rev. Eleitoral - VoI. 2, n D 1). 
-- Faixas. O assunto está restrito à competência dos Tri
bunais Regionais. (Res. 3.730 - D.J. 9-10-50) . 
-- Garantia. Compete ao Tribunal Regional local a exe
cução das medidas necessárias para garantir a livre propa
ganda político.partidária contra coação policial. (Res. 3.951 
- D.J. 26-10-50). 

O pedido de garantia para o livre exercício da propa
ganda política e do voto deve ser dirigido ao Tribunal Regio. 
nal Eleitoral. (Res. 3.680 - D. J. 13-10-50) . 
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-- Horário. O horário para a propaganda eleitoral por 
meio de alto-falante está regulado expressamente no Código 
Eleitoral. (Res. 3.492 - D.J. 26-10-50). 

-- Infrações. Compete ao Tribunal Regional a aplicação 
de penalidades relativas à infração das instruções sôbre pro
peganda eleitoral. (Res. 3.634 - D. J. 11-10-50) 

Instruções. O Tribunal Superior Eleitoral baixou instru
ções sôbre propaganda partidária. (Res. 3.534 - D. J. 4-8-50). 

-- Lesão ao direito. As questões relativas à propaganda 
eleitoral sàmente podem ser levadas ao conhecimento do Tri
bunal Superior quando houver lesão ao direito assegurado 
pelo Código Eleitoral. (Res. 3.731 - D J 3_11-50) 
-- Licença e Tributo. t assegurado o direito de propa
ganda partidária em todo o país, independente de licença da 
autoridade pública e de qualquer tributo. (Res. 3.541 - D. J 
20-10-50) . 

-- Livre exerClClO . Compete ao T. R . E. local assegurar o 
livre exercício da propaganda eleitoral. (Res. 3.664 - D. J . 
6-10-50) . 

-- Nos municípios. As medidas asseguratórias da livre pro
peganda eleitoral, nos municípios, competem aos Tribunais 
Regionais. (Res. 3.759 - BoI. EI. n.O 1, pág. 9). 

-- Penalidades . Os Tribunais Regionais aplicarão as pena
lidades relativas à desobediência das instrucões sôbre pro[lO
ganda partidária. (Res. 3.634 - D . J. 11-10-50). 

-- Violência. Compete ao Tribunal Regional local conhe
cer e providenciar a respeito de reclamações referentes a vio
lência contra a livre propaganda política. (Res. 3.480 - D . J . 
25-7-50) . 

PRINCÍPIO MAJORITÁRIO 

Desaparecendo, pelo falecimento do candidato imediato 
em votos a possibilidade de alteração na classificação do can
didato eleito pelo princípio majoritário, em eleições suplemen
tares, deve-se expedir o diploma ao eleito sobrevivente, por 
não se aplicar ao caso o art. 120, do Código Eleitoral. (Ac. 
581 - BoI. EI. nO 5, pág. 13). 

PSEUDôNIMO 

-- Desde que previamente aprovado e registrado na Justiça 
Eleitoral, é permitido seu uso nas cédulas. (Cons. 97-53 - clas
se X - BoI. EI. n.o 30, pág. 224). 
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PUNIÇÃO DISCIPIlNAR 

-- Aos Tribunais Regionais não cabe punir disciplinarmente 
os Juízes Eleitorais; quando êstes, por acaso, cometam faltas 
ou deslises no dese:c:::.penho de suas funções, aos Tribunais de 
Justiça é que cabe corrig i-los, por provocação dos competentes 
órgãos da Justiça Eleitoral . (Proc. 34-53 - classe X - BoI. EL 
n.O 30, pág. 223). 

QUESTõES DE DIREITO 

-- Conforme dispõe a letra a do art. 167 do Código Eleitoral, 
no recurso especial só podem ser examinadas questões de 
direito e nunca questões de fato. (Ac. 857 - BoI. EL nO 32, 
pág. 328). 
-- No julgamento de um mesmo pleito as decisões anterio
res sôbre questão de direito constituem prejulgados para os 
demais casos. (Rec. 40-53 - classe IV - BoI. EL n.O 29, pág. 186) . 

QUOCIENTE 

- - Eleitoral. Da-se provimento a recurso contra a diploma
ção de candidatos quando as decisões a serem proferidas pos
sam influir na determinação do quociente eleitoral ou parti
dário. (Ac. 723 - BoI. EI. nO 10, pág. 9). 

- - Partidário . Mandam-se renovar eleições quando os votos 
das seções anuladas e os daquelas em que os eleitores foram 
impedidos de votar possam alterar qualquer quociente parti. 
dário, ou classificação de candidato eleito pelo princípio maj o
tário. (Ac. 577/80 - BoI. EI. nO 5, pág. 8). 

RATIFICAÇÃO DE ATOS 
-- A ratificação, pelo mandante, em tempo útil, de atos pra
ticados pelo mandatário está conforme os princípios gerais de 
direito em nosso direito positivo - ar!. 1,296, do Código CiviL 
(Rec. 10-53 - classe IV - BoI. EL nO 25, pág. 9). 

RECLAMAÇÃO 
- - Contra a to ou omissões . Dos atos ou omissões dos Juízes 
Eleitorais só cab erá reclamação para o Tribunal Regional, caso 
não repare o Juiz o seu a to ou omissão, a qual será manifes
tada no prazo de 48 horas e decidida no de 24 horas. (Ac. 497 
- BoI. EL n .O 9, pág. 5). 
-- Contra têrmos proc1amatórios. Os partidos ou candida-
tos vitoriosos não ficam inibidos de reclamar contra os têrmos 
proclamatórios dessa mesma vitória , impondo-se, ao revés , a 
interposição dêsse recurso para que possam ser conhecidos os 
recursos parcia is por ê les interpostos . (Ac. 490 - BoI. EI. n .o 9, 
p ág . 3). 
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-- Contra localização de Mesa Receptora . Não havendo em 
tempo hábil impugnação ou reclamação sôbre localização de 
Mesa Receptora, não poderá sem argüida sob êsse fundcmento, 
a nulidade da Seção respectiva. (Ac. 497 - Bol. El. n.O 9, 
pág. 5). 

RECONSIDERAÇÃO 

Pedido de reconsideração de resolução dos Tribunais Re
gionais, como forma de recurso, não existe na legislação elei
toral. (Res. 3.992 - D. J. 19-2-51). 

RECURSOS 

-- Aplicação detexto de lei . Não se conhece de recurso 
contra decisão que fêz aplicação de texto expresso da lei elei
toral. No julgamento de um mesmo pleito as decisões anterio
res sôbre questão de direito constituem prejulgadcs para os 
demais casos. (Rec 40-53 - classe IV - BoI El. n.O 29, páº,. 186). 

-- Arestos da Justiça Eleitoral. Conhece-ce de recurso fun
dado no art. 167, letra b, do Código Eleitoral, de decisão que 
atente contra arestos da Justiça Eleitoral, à preclusão ou caso 
julgado. (Ac. 835 - Bol. El. n D 12, pág. 12). 

-- Conciusão de apuração. Conforme jurisprudência as
sente do T. S. E., não existe na lei eleitoral recurso contra a 
conclusão da apuração geral da eleição. (Rec. Dipl. 2-53-
classe V - Bol. El. n.O 29, pág. 186). 

-- Contre! disposição legal. Conhece-se de recurso quando 
a decisão recorrida foi proferida contra a expressa disposição 
legal. (Ac. 616 - Bol. El. n.O 4, pág. 11) . 

-- Contra expedição de diploma . Não tendo sido interposto 
recurso contra expedição de diplomas, não se toma conheci
mento de recurso parcial de apuração. (Ac. 490 - D.J 26-1 -52). 

Recurso contra expedição de diplomas tanto pode inter
por o vencido como o vencedor: quando aquele para excluir 
ou sobrepor-se à êste com a finalidade de enlarguecer a 
margem de votos que o separa daquele. Daí a inflexibili
dade da regra compendiada no § 2.0 do art. 169, do Código 
Eleitoral, segundo a qual restam prejudicados os recursos par
ciais quando não interpostos a seguir o de diplomação. Ha
vido por prejudicado, nos têrmos da lei, não pode o recurso 
parcial vir a ser reaparecido posteriormente senão com ofensa 
manifesta à coisa julgada. (Ac. 839 - Bol. El. n.O 12, pág. 14). 

-- Contra registro de candidato a prefeito. Não tendo sido 
interposto recurso da decisão concessiva do registro do candi
dato a Prefeito, e sendo preclusivos os prazos, na conformidade 
do Código Eleitoral, dá-se provimento ao recurso da decisão 
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do T, R, E, que declarou c inelegibilidade do Prefeito diplo
mado, para validar o diploma do mesmo Prefeito, (Ac. 258 -
BoI. El. n.o 13, pág. 9), 

-- Decisões divergentes, Cabe recurso de decisão relativa 
a registro de candidatos quando houver decisões divergentes 
de Tribunais Regionais, (Ac, 146 - Rev, Eleitoral, vol. II, n.O 1). 

-- Designação errada, É de se conhecer de recurso com 
disignação errada, mesmo sem indicação do artigo de lei per
missivo ou da decisão com interpretação diversa do mesmo 
texto legal, desde que, interposto no prazo, o conteúdo lhe 
revele a natureza, O ari. 180 do Código de Processo Civil, 
ressalvando as hipóteses de má-fé ou êrro grosseiro, repele o 
tabú da aplicação rigorista, prescrevendo que a parte não 
será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, 
(Ac. 911 - Rev, Eleitoral, vol. V, n ü 3), 

-- Diplomação , Não é de acolher recurso contra expedi
ção de diploma a candidato eleito a deputação federal, pelo 
fato de não se ter afastado definitivamente das funções de 
Vice-presidente da República, (Ac. 248 - D, I . 9-3-51), 

-- Falta de instrução, Não se inclui entre as decisões con
sideradas no ari. 167, letras a e b, do Código Eleitoral, a que 
não toma conhecimento de recurso por falta de instrução, 
(Ac. 266 - D, I, 30-3-51), 

-- Interpretação diversa da lei, Só se justifica o recurso 
previsto na letra a, do ari. 167, do Código Eleitoral, quando a 
mesma lei fór dada, pela decisão recorrida, interpretaçêo di
versa da que tiver sido adotado por outro Tribunal Eleitoral, 
(Ac. 657 - Rev. Eleitoral, vol. IH, n.o 1), 

-- Natureze administrativa. Não conhece o Tribunal Su
perior Eleitoral de recurso de natureza exclusivamente admi
nistrativa como a referente a promoção, pelo T. B, E" de fun
cionário de sua secretaria. (Ac, 842 - BoI. EI. n ü 13, pág, 16). 

-- Oferma à letra expressa da Constituição, Não se conhece 
de recurso em que não se demostra ter ocorrido ofensa à letra 
expressa da Constituição Federal. - ari. 139, I, b e IV -
(Res. 1.310 - D, I. 8-3-51), 

-- Registro de candidatos. Não cabe recurso para instân
cia superior contra registro de candidatos, quando não encon
tro apóio no ari. 167, letra a, do Código Eleitoral. (Ac, 194 -
D .I, 19-2_5 1), 

-- Não tendo havido recurso da decisão que deferiu o re
gistro de candidato, e não se tratando de inelegibilidade que 
tenha ocorrido após o referido registro, a matéria se torna pre
clusa, não mais podendo ser argüida e apreciada em recurso 
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contra a diplomação do candidato registrado. (Proc. 12-53-
classe IV - BoI. El. n.O 25, pág. 47). 

-- Tempestividade . É tempestivo o recurso interposto antes 
de publicada a decisão, mas depois de prolatada a mesma. 
Ac . n9 241 - BoI. EI. nO 9, pág. 24). 

-- Sem indicação do dispositivo ofendido. É de se conhe
cer de recurso mesmo sem indicação do dispositivo ofendido 
ou da decisão com interpretação diversa do mesmo texto legal, 
desde que interposto no prazo. Está no interêsse superior da 
Justiça Eleitoral perquizá-Ios. Rec. 54-53 - classe IV - BoI. El. 
nO 31, pág. 279). 

RECURSO DE AGRAVO 

RECURSO ESPECIAL 

Veja Agravos. 

-- Matéria de prova. Decisão versando matéria de prova 
r:ão comporta recurso pela via especial ou extraordinária. 
Não havendo sido infringida a letra expressa da lei, não é de 
conhecer-se de recurso especial com fundamento no art. 167, 
letra 0, do Código Eleitoral. (Res. 4.217 - Rev. Eleitoral, vaI. 
íII, n.O 1). 

-- Questões de direito. Conforme dispõe a letra a do art. 
167 do Código Eleitoral, no recurso especial só podem ser 
examinadas questões de direito e nunca questões de fato. 
IAc. 857 - BoI. EI. nO 32, pág. 328). 

-- Recurso de Diplomação. Sua interposição é cabível tanto 
por parte do Partido vencido para ultrapassar em sufrágios 
o vencedor como por parte dêste, com o escôpo de melhorar e 
consolidar a posição de seus candindatos. (Rec. 22-53 - classe 
f V - BoI. EI. n.O 25, pág. 9). 

RECURSO DE OFíCIO 

-- Apuração em separado, feita pela Junta Apuradora, im
porta em recurso de ofício, do qual deve conhecer o T. R. E. 
Anulando êste a votação, por entender provada a fraude, de
cidiu questão de fato e, por isso, não infringiu a lei nem diver
giu da jurisprudência firmada. (Ac. 517 - BoI. El. nO 9, pág. 14). 

RECURSOS PARCIAIS 

-- Andamento. O recurso parcial não é um recurso autô
nomo. Depende, no andamento, do recurso de diplomação. 
Desde que os interessados se conformem com a expedição do 
diploma e a situação respectiva passa em julgado, as posições 
dos candidatos se tornam definitivamente definidas . Não po
dem sem mç:lis alteradas . (Ac. 490 - BoI. EI. n.O 9, pág. 3). 

-- Apuração. Havendo por prejudicado, nos têrmos da lei, 
não pode o recurso parcial vir a ser reapreciado, posterior-
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mente, senão com ofensa à coisa julgada. (Ac. 839 - BoI. El. 
n ü 12, pág. 14 ) . 

-- Conhecimento. Não tendo interposto recurso da diplo
mação, e sim um recurso geral contra apuração, não p:-e'listo 
pela lei, não é de se ter como satisfeita a condição legal de 
que dependeria o conhecimento dos recursos parciais. (Ac. 
673 - BoI. EI. nO 7, pág. 11). 

Não havendo recurso contra diplomação, não se con1:lece 
de recurso parcial (Ac. 313-K - BoI. EI. n.O 3, pág. 8). 

-- Decisões das Juntas Apuradoras. Consoante o disposto 
no art . 168, § único, do Código Eleitoral, os recursos pe::-ciais 
interpostos das decisões da Juntas Apuradoras devem ser for
mulados de imediato, verbalmente ou por escrito, só lo;rrcmdo 
seguimento os que hajam sido fundamentados dentro dO.3 48 
horas seguintes. (Ac. 792 - BoI. EI. n.O 13, pág. ll) 

-- Os recursos parciais contra as deliberações das J L;ntas 
Apuradoras deverão ser interpostos logo após a apuração de 
cada seção, verbalmente ou por escrito (art. 168, parágrafo 
único, do C . E.). l1l de invalidar-se por infringente de coisa 
julgada a decisão do T . R. E. que conheceu e apreciou recurso 
dessa natureza com manifesta inobservância da norma C'cima 
recordada . (Ac. 873 - BoI. EI. n ü 13, pág. 17). 

RECURSO VOLUNTÁRIO 

--Cabe recurso voluntário para o Tribunal Superior E_eitoral 
contra decisão do Tribunal Regional sôbre a suspeição de que 
tenham sido aguidos os seus membros. (Ac. 230 - BoI. EI. 
nO 14, pág·. 38). 

-- Regimento Interno. Não se conhece de recurso que 
ofende apenas disposição de Regimento Interno de Tribunal 
Regional. (Ac. 884 - BoI. EI. n ü 16, pág. 122). 

REGIMENTO INTERNO 

O T. S . E. aprovou emenda ao art. 77 do seu Regimento 
Interno. (Proc. 87-53 - classe X - BoI. EI. n 9 30, pág 227). 

REGISTRO DE CANDIDATOS 
-- Aliança de partidos. O registro de candidatos por oliança 
de partidos deve obedecer às prescrições do Código E:eitoral 
e das Instruções baixadas com a Resolução n.O 3.315, do T. 
S .E. (Res. 3.584 - D .J. 25-11-50) . 

-- Assembléias Legislativas. Para membro da Assembléia 
Legislativa, o registro de candidatos compete ao Tribunai Re
gional, que não poderá negá-lo se não forem satisfeitas tódas 
as exigências legais. (Ac. 625 - D. J. 24-1 2-51). 
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-- Cargo eletivo municipal. Ao Juiz Eleitoral e não ao Tri
bunal Regional compete ordenar e cancelar o registro de can_ 
didatos a cargos eletivos municipais. (Ac. 616 - BoI. EI. n ü 4, 
pág. 11). 

-- Cassação . Não é infringente da letra do art. 3.°, § 1.0, 
b, da Res. 1.303, a decisão do Tribuna l Regional Que, corri
gindo o entendimento dos estatutos, cassa o registro de can
didatos, mas ressalva ao Partido o direito de indicar candida_ 
tos regularmente escolhidos. (Ac. 779 - BoI. EI. n ü 13, pág. 10). 

-- Certidão . Certidão fornecida pelo T. R . E . de haver sido 
o candidato registrado em eleições anteriores não dispensa a 
apresentação de novos documentos. O pedido de registro há 
que vir instruído de provas atualizadas. (Res. 3.7<17 - D. I . 
17-10-50) . 

-- Como é feito. O registro de candidatos a cargos eletivos 
far-se-á mediante o estabelecido nos parágrafos 1.0, 2.0 e 3.0, 
do arI. 48, do Código Eleitoral. (Ac. 625 - D J 24-12-51). 

-- Compromisso p artidário. Não pode ser registrado como 
candidato a cargo eletivo quem, tendo perdido o marrdato em 
virtude do cancelamento de registro do Partido pelo qual foi 
eleito, deixar de apresentar prova pública, inequívoca, de com
promisso com os estatutos do novo Partido pelo qual se apre
senta . (Ac. 623 - D. I. 3-1-52). 

Devem ser cancelados os registros de candidatos, osten
sivamente filiados ao P. C. B., mesmo inscritos por outra le
gC::1da, uma vez que não apresentaram, ao mesmo tempo, 
declaração pública de abandono da antiga atividade. (Ac. 
19.518 - T .R. E. São Paulo - BoI. EI. n.O 10, pág . 20). 

-- Comunistas. Conforme reiterada jurisprudência não é 
de se deferir o pedido de registro de candidatos a Vereadores, 
quando haja prova inequívoca de haverem pertencido ativa
mente ao extinto PC. B (Ac. 168 - T. R. E. São Paulo 
BoI. El. nO 8, pág. 17). 

-- Condições de elegibilidade. Os requerimentos de regis
tro de candidatos devem ser acompanhados das comprova
ções, por qualquer dos meios de prova legal. de que os inte
ressados preenchem as condições de elegibilidade e não inci
dem nos casos de inelegibilidade, regulados pela Constitui
ção Federal. (Res. 3.678 - D.I. 21 _9-50). 

-- Documentos exigidos. O disposto no art. 4.0 da Resolu
ção n.O 3.515, de 1950, exige que os requerimentos de registro 
de candidatos sejam acompanhados das comprovações de que 
os interessados preenchem a s condições de e legibilidade, de_ 
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vendo, na espécie, ser admitidos todos os meios de provas 
legais. (Res. 3.667 - D. J . 4-9-50). 

-- Em dôbro do número de lugares. Nas eleições pelo sis
tema proporcional, para provimento de vagas ocorridas no 
decurso de cada legislatura, é admissível o registro de candi
datos em dôbro do número de lugares a preencher. (Res. 4.367 
- Rev. Eleitoral, vol. III, n.o 2). 

-- Feito por dois partidos. Quando o registro do candidato 
a cargo majoritário fôr feito por dois partidos concomitante
mente, não é de exigir-se o consentimento expresso a que se 
refere o art. 50 do Código Eleitoral. (Ac. 851 - BoI. El. n.O 14, 
pág. 38). 

-- Inelegibilidade não argüida. Não tendo havido recurso 
de decisão que deferiu o registro de candidato, e não se tra
tando de inelegibilidade que tenha ocorrido após o registro , 
a matéria se torna preclusa, não podendo ser argüida e apre
ciada em recurso contra diplomação do candidato registrado. 
(Proc. 12-53 - classe IV - BoI. EI. nO 26 , pág. 47) . 

-- Invalidado . Desde que invalidado, por decisão do T. 
S. E ., o registro do candidato, por inelegível, não pode subsis
tir decisão de Junta mandando expedir diploma ao mesmo 
candidato. (Ac. 398 - BoI. EI. nO 3, pág. 9). 

-- Juntada de documentos . A asseveraçco do têrmo de jun
tada de documentos, após de fluido o prazo fixado para a re
gistro de candidatos céde a afirmativa do Juiz de que lhe fo
ram entregues dentro do mesmo prazo. Na aplicação dos pre
ceitos concernentes ao registro de candidatos é de adotar-se 
solução liberal , ou menos rígida, do que a resultante de inter
pretação restrita. (Ac. 653 - Rev. Eleitoral, vaI. III, n.O I) . 

-- Prazo para impugnação . Admite-se a apresentação do 
nome do candidato, dada a sua omissão na lista entregue ao 
T . R . E . , para registro, devendo ser observado o prazo para 
os efeitos da impugnação. (Res. 3.796 - D. J. 29-9-50). 

-- Prazo para indicação . Não se indefere o pedido de regis
tro do candidato que apresentar prova de sua indicação depois 
do prazo estabelecido pelas Instruções. (Ac. 146 - D J. 6-10-50) . 

-- Promovido por Delegado de Partido . O registro de can
didatos pode ser promovido por Delegado de Partidos creden
ciados pela maioria, no mínimo, do Diretório, em documento 
autêntico, inclusive telegrama. (Ac. 66 1 - Rev. Eleitoral, vaI. 
III, n .o I) . 

- 92-



JURISP RUDÊNCI A ELE I TORAL 

-- Publicaçã o dos requerimentos . Em face de consulta Sô_ 
bre os meios de tornar públicos os requerimentos de registro 
de candidatos, para o efeito de possíveis impugnações, decla
ra-se que as Instruções reguladoras da matéria esclarecem 
devidamente o assunto. (Res. 3.825 - D . J . 17-10-50). 

-- Quando não deve ser negado. O registro de candidato 
não deve ser negado, se feita a prova de que o Diretório reque
rente se organizou de acordo com as normas dos estatutos e 
obtivera registro. (Ac. 158 - D. J. 20-9-45). 

-- Quem deve promover. O registro de candidatos a car
gos eletivos pode ser promovido por Delegado de Partido, que 
deverá apresentar prova de autorização autenticada pela maio
ria de seus componentes. (Ac. 643 - D.J. 3-1-52) 

-- Requerimentos. Os requerimentos de registro de candi
datos podem ser apresentados nos cartórios e nas zonas 
servidas por Juízes Eleitorais, até o dia 8 de setembro. 
(Res. 3.641- D .J. 6-10-50). 

-- Sentença anulatória . A execução de sentença am,lató
ria de registro de candidatos independe da manifes (ar;,: ~ de 
recurso contra a diplomação do mesmo candidato. (Ac. 444 
- BoI. EI. n.O 4, pág. 10) . 

REQUISIÇAO DE FÔRÇA 

-- A requisição de fôrça estadual pelos Tribunais Regio·· 
nais independe de aprovação do Tribunal Suporim. (Res. 
3.599 - D.J. 22-8-50). 

-- Deslocamento. O T . S . E . aprova a permanência de 
Fôrça Federal nos municípios de rvlata Grande e União no 
Estado de Alagôas, e o deslocamento de parte dessa fôrça para 
Agua Branca, no mesmo Estado, até o término da apuração 
das eleições e diplomação dos eleitos . (Res. 4.lJJ2 - D. J . 
19-2-51) . 

-- Indeferimento. O pedido será indeferido se as informa
ções prestadas não convencerem do receio de perturbações ou 
insegurança na realização do pleito. (Proc. 1-53-classe X -
BoI. EI. n 9 20, pág . 299) . 

-- Normas pam requisiç&o. As que devem ser obdecidas 
pelos Tribunais Regionais. (Resolução n° 4.396 - BoI. EI. 
n 9 21, pág . 325). 

-- Para evitar exaltação partidária. É de se conceder a pro
teção da fôrça federal sempre que a exaltação partidária de
nuncie possibilidade para um clima de intranquilidade e agi
tação. (Res. 3.910 - D . J. 19-2-5 1). 
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-- Para g arantir propaganda eleitoral. Compete ao Tribu
na l Regional tomar providências para a r emessa de fôrça 
federal a fim de ser assegurado o direito de propaganda elei
toral e o livre exercício do voto. (Res. 3.844 - DI. 6-10-50) . 
-- No caso de requisição de fôrça federal para garantia de 
propaganda e o exercício do direito de voto, cabe ao presiden
te do Tribunal Regional fazer comunicação imediata e urgen
te ao T. E . S ., a fim de , nos têrmos da lei, tomando conheci
mento da medida, decidir sôbre a sua concessão . (Res. 3.792 
- D.I. 19-2-51). 

-- Para garantir pcsse ele g overnador . Concede-se a requi-
sição de fôrça federal para, em cumprimento da lei, assegurar 
a posse no cargo de Governador, de candidato diplomado pelo 
órgão competente. (Res . 4.259 - D. I. 13-3-5 1). 

-- Para garantir trabalhos ele apuração. Sàmente em casos 
excepcionais é deferida. (Res. n" 4.486 - BoI. El. n" 16, 
pág. 129). 
-- Para manter a: orde171. 1'.nte o Sii€:lCi.:) do Goverr,edor ou 
permanência de un:a solução, e uma vez apurada a ine:iciên
cia ou incapacidade da Fôrça Policial púra manter a ordem é 
que o Tribunal deverá decidir conforme entender ou requisi
tá-la ao T. S. E. (Proc. n" l-53-classe X - BoI. El. n . 20 , 
pág . 299). 
-- Requisição . As resoluções dos Tribunais Regionais, re
lativa::; à requisição de fôrça federal, devem ser conunicadas 
ao T. S. E., com urgência, independentemente da lavratura e 
publicações das decisões, bem como de quaisquer recurso :;. 
Res. 3.813 - DI. 19-1-51) 
-- A requisição deve ser precedida de investigações minucio
sas pc lo T. R . E ., informando obrigatàriamente o governador do 
Estado sôbre os fatos . (Proc. n" 1-53-classe X - BoI. El. :1" 2J, 
pág. 2 .99) 
-- O pedido 'Será indeferido se as informações não conven · 
cerem do receio de perturbação ou insegurança na realização 
do pleito. (Proc. l-53 - classe X - BoI. El. n" 20, pág. 299). 

RENOV AÇAO DE ELEIÇõES 
-- Data. A renovação de eleições em seções anuladas, 
numa circunscrição, deve ser marcada para um só dia. (Ac. 
234 - BoI. El. n,o 1, pág. 12) . 
-- Seções anuladas. Mandam-se renovar eleições quando 
os votos das seções anuladas e os daqueles em que os eleiL!
res foram impedidos de votar podem alterar qualquer quo
ciente partidário ou classificação de candidato eleito pelo prin
cípio majoritário. (Ac. 577/80 - BoI. El. n.O 5, pág. 8) . 
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RENúNCIA 
-- De Juiz. O T. 8 . E . deixa de conhecer como justificativa 
de renúncia o fato de juiz substituto ter um filho candidato a 
vereador. A obrigatoriedade de servir aos Tribunais Regio_ 
nais cabe tanto aos Juízes efetivos quanto aos substitutos, ex-vi 
dos arts. 114 e 115 da Constituição Federal. (Ac. 236 - D. J. 
19-2-51) . 

-- De Pre!eito. Não é da competência do Tribunal Supe
rior responder consulta sôbre renúncia de Prefeito ou sub
prefeito, matéria que é objeto das atribuições da Câmara Mu
nicipal. (Res. 3.969 - D. J. 27-10-50) . 

-- De Vereador. Antes de decretada definitivamente pela 
Justiça comum, não é lícito ao T. R. E. marcar data para a elei
ção destinada ao preenchimento das vagas de vereador. (Mand. 
8eg . n.O 6-53 - classe II - BoI. EI. n ü 26, pág. 47). 

REPRESENTAÇÃO 
-- Contra investidura de Juiz. É de reconhecer _se a impro
cedência de representação contra a investidura de Juiz, quando 
provado que não se trata de funcionário sem estabilidade, nos 
têrmos do art. 10, inciso lI, § 5.0, do Código Eleitoral. (:!-les. 
4.109-D.J.3-1-51). 

-- Falta de qualidade. Não é de acolher representação 
feita por quem não tem qualidade para pleitear diplomação 
de Prefeito, nem o Tribunal Superior tem competência para 
tal. à revelia do Tribunal Regional. (Res. 4.231 - Rev. Elei
toral, vol. m, n.O 1). 

-- Resultados finais do pleito. Não é de se deferir repre
sentação no sentido de que a proclamação dos resultados finais 
do pleito fique sustado até que, cumprido pelos Tribunais Re
gionais o que preceitua o art. 91. do Código Eleitoral, por 
estar a matéria devidamente esclarecida nas Instrucões de 
Apuração. (Res. 4.095 - D. J. 9-12-50). . 

REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL 
-- Definição . A Constituição Federal. no seu art. 144, não 
definiu o que seja representação proporcional. entregando sua 
conceituação à lei comum. O Código Eleitoral, ao estabelecer 
no art. 56 que os lugares a preencher devem ser divididos em 
partes proporcionais às legendas dos diversos partidos, guar
dou inteira conformidade com a Constituição Federal. No caso 
de haver sobra de lugares, o critério adotado pelo citado Có
digo, para sua distribuição - art. 59 - é o das mais fortes mé
dias e não o dos maiores restos. (Ac. 485 - BoI. El. n.o 7, pág. 9). 

-- Preenchimento de lugares. O lugar da representação 
proporcional não preenchido com a aplicação dos quocientes 
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partidários cabe ao Partido que tiver alcançado a maior média 
de votos válidos na divisão dêstes pelo número de lugares já 
obtidos, aumentando do a inda não preenchido. (Res. 4.107 -
,(Rev. Eleitoral vol. II, n.O 3). 
-- Renovação de eleições. Na eleição pelo princípio de re
presentação proporcional, sàmente se admite renovação quando 
puder alterar qualquer quociente partidário. (Res. 4.213 -
Rev. Eleitoral, vol. III, nO 1). 

RESOLUÇõES DO T . S . E . 
As Resoluções do T. S . E . , facultadas nos arts. 12, d e t. e 

196, do Código Eleitoral têm fôrça de lei geral e a ofensa à 
sua letra expressa motiva recurso especial, nos têrmos do art. 
167 do Código. (Ac. 823 - BoI. El. nO 13, pág. 15). 

RESSALVA 
-- Eleitores de Municípios visinhos. Os eleitores dos muni
cípios visinhos ao de Jurucutú, que não tenham seus títulos 
transferidos, podem votar no referido município, mediante res
salva. (Res . 3 . 726 - D.J. 21-3-51). 
-- Prazo para concessão. Em face do art. 39, § l°, da 
Resolução n.O 3.552, as ressalvas, para que o eleitor possa 
votar fora de sua zona ou circunscrição, sàmente serão con
cedidas até 4-9-50 e válidas a penas para as eleições de 
3-10-50, podendo ser pedidas e transmitidas por telegrar:J.a. 
(Res. 3.530 - D. J . 13-10_50) . 

RETIFICAÇÃ DE NOME 
Cabe aos Juízes Eleitorais processar e julgar os pedidos 

de retificação de nome, idade ou filiação do eleitor, à vista 
de discripâncias que surjam entre os títulos expedidos me
diante carteira profissional, relação ex_oW.cio e a certidão de 
idade . (Res. 4.419 - BoI. El. n.O 13, pág. 18) . 

REVISÃO DE DIPLOMAS 
--Aprovadas as eleições suplementares, o T. R . E . fará a 
re visão dos diplomas, em face da nova classificação dos can
didatos, ainda que não tenha havido alteração dos quocientes 
partidários. (Rec. Dipl. nOS 1 e 3-53 - classe V - BoI. El. nO 32, 
pág. 332). 

RUBmCA 
-- Suplente de Juiz de Direito, leigo, não pode rubricar fô
lhas de votação, competência que o Código Eleitoral atribui 
aos Juízes Eleitorais . (Res. 3.537 - D. r. 24-8-50) . 

SARGENTOS 
Os sargentos, sendo eleitores, são obrigados a votar, salvo 

se em serviço no dia da eleição. (Res. 3.845 - Rev. EleitoraL 
vol. II, n.O 1). 
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SEÇõES ELEITORAIS 

-- Ao falar o Código Eleitoral (art. 109-a) em seções que 
não hajam funcionado, significa as que tenham dado causa 
a ficar o eleitor impedido de votar, conforme o exemplo do 
art. 107, § único, do mesmo Código. (Ac. 384 - BoI. EI. nO 4, 
pág. 10). 

SEÇõES ESPECIAIS 
-- Os mesários de seções espeCIOlS, para votação de eleito
res em trânsito, são nomeados pelos Tribunais Regionais. (Res. 
4.207 - BoI. El. n.o 13, pág. 40). 

SECRETÁRIO DE ESTADO 
-- Secretário de Estado que se tenha afastado do cargo para 
disputar eleições, só poderá ser reconduzido depois de encer
rado definitivamente o processo eleitoral. (Res. 4.030 - D. J . 
10-10-51) . 

SERVIÇO ELEITORAL 
-- O Serviço eleitoral prefere a qualquer outro e é obriga
tório. (Res. 3.581 - D. J . 29-5-51). 

SERVIÇO MILITAR 
-- A prova de quitação com o serviço militar deve ser feita 
por ocasião da diplomação do candidato. (Res. 3.716 - D.J 
14-12-50) . 
-- Só pode desempenhar as funções de Juiz Preparador 
quem apresentar documento de quitação com o serviço mili
tar . (Res. 3.578 - D. J. 14-9-50). 

SIGILO DO VOTO 
-- Não tendo havido quebra do sigilo do voto, não há por 
que se anularem votos colocados ·diretamente em sobrecartas 
modêlo 4. (Ac. 415 - XL - Rev. Eleitoral, vol. III, n.O 3). 

SOBRECART AS 
-- Comerciais. O uso eventual de sobrecartas comerciais 
devidamente antenticadas, em substituição às especiais, para 
o voto impugnado, não importa na quebra do sigilo do voto. 
Quando a Junta Apuradora observa as cautelas recomendadas 
pelo art. 5.0, nO 4, da Resolução 3.799, do Tribunal Superior, 
procede de acôrdo com a lei e não diverge da jurisprudência 
firmada a respeito. (Ac. 528 - BoI. El. nO 9, pág. 16). 

-- Comuns . Na falta de sobre cartas apropriadas à vota
ção em separado, podem ser utilizadas sobrecarias comuns, 
devidamente autenticadas pelo presidente da M:esa Receptora. 
Ac. 520 - BoI. El. n.o 9, pág. 15). 

-- Incoincidência. Não é nula a votação por incoincidên
cia quando o número de sobrecartas autenticadas encontra-
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das na urna é inferior a de votantes. (Res. 4.207 - BoI. El. 
n.O 13, pág. 40) . 

-- Não oficiais. A utilização de sobrecartas não oficiais 
para colocação dos votos não invalida a votação, desde que 
seja resguardado o sigilo do voto. (Ac. 415 - XXIV - Rev. 
Eleitoral, voI. IH, n° 3)>> 

-- Hubricadas pelo Secretário da Mesa. São nulas as so. 
brecartas rubricadas pelo Secretário da Mesa Receptora. (Ac. 
562 - BoI. El. nO 9, pág. 30). 

-- Vazias. Sobrecartas vazia colada a outra e utilmente 
desta separada não acarreta nulidade. (Ac. 313 - L - BoI. El. 
nO 3, pág. 8). 

SUBSTITUIÇÃO DE JUíZES 
A substituição de Juízes Eleitorais far-se.á de acôrdo com 

a Lei de Organização Judiciária local. (Ac. 131 - BoI. El. 
n.O 3, pág. 7) . 

SUBSTITUTO DE AUDITOR 

Substituto de Auditor não pode ser candidato a deputado 
estadual sem deixar definitivamente suas funções até a data 

do registro de sua candidatura. (Res. 3.752 - D. J . 29-5-5 1) . 

SUPLENTES 
-- De Juiz de Direito. Suplente leigo de Juiz de Direito não 
pode exercer as funções de Juiz Eleitoral. Se estas não forem 
decisórias poderão ser exercidas por Juízes Suplentes, toga
dos, embora de investidura temporária, competentes para jul
gar causas de pequeno valor. (Res. 3.539 - D. J. 24-8-50). 
-- De Juiz de Paz. Consoante o que determina o art. 54 da 
Constituição do Estado de Mato Grosso, deverão ser registra
dos três suplentes para cada Juiz de Paz. (Res. 3.668 - D . J. 
7-1 0-50) . 

-- De Juntas de Conciliação. Os suplentes de Juntas de 
Conciliação, quando candidatos a cargos eletivos, devem se 
afastar do cargo 60 dias antes do pleito, definitivamente. (Res. 
3.785 - D J. 29-9-50). 

-- De Senador. Não de se admitir Suplente que não per
tença ao mesmo partido. Só a suplência partidária mantém 
íntegra a representação do partido vitorioso . (Res. 3.566 -
D.J . 3-10-51). 

-- Verificada a hipótese de falecimento de suplente de sena
dor, não pode ser expedido d iploma de suplente ao segundo 
colocado na votação. Só pode haver um suplente para cada 
senador. (Proc. 57-53 - classe X - Bol. El. n.O 27, pág. 98). 
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SUSPEIÇÃO 

-- Autoridades executivas. Não se aplica às autoridades 
executivas os preceitos concernentes à suspeição dos órgãos 
da Justiça Eleitoral - Mesários e Juízes. (Ac. 179 - D . J . 
28-11 -50l. 
-- Juízes Eleitorais . Cabe recurso voluntário para o Tribu
nal Superior contra a decisão do Tribunal Regional sôbre a 
suspeição de que tenham sido argüidos seus membros. Con
sidera-se fundada a suspeita de parcialidade apenas quanto 
tenha o Juiz de decidir caso em que seja diretamente interes
sada pessoa enumerada no art. 185 do Código de Processo 
Civil, ou quando obedeça a interêsse partidário . (Ac. 230 -
BoI. El. n.O 14, pág. 38). 

SURSIS 

São inelegíveis os cidadãos no .gôzo legal de sursis, de 
acôrdo com o preceituado na Constituição Federal. (Ac. 658 
- BoI. El. n.O 10, pág. 7). 
-- A pena de perda dos direitos políticos não pode ser sus-
pensa com o sursis . (Ac. 731 - BoI. El. 13, pág. 10). 

TELEGRAMA 
-- Telegrama de Juiz Eleitoral não é meio oficial de comu
nicação de resultado de eleições, não podendo prevalecer 
sôbre o resultado constante do mapa de votação e da ata 
de apuração. (Ac. 768 - BoI. EI. n.O 11, pág. 9). 

TAREFEIROS 

- - Admissão . Não é autorizada a admissão de tarefeiros 
para o serviço eleitoral, tendo e m vista a criação depois do 
Código dos quadros de funcionários dos Tribunais Regionais. 
(Proc. 2.326 - BoI. EI. nO 30, pág. 222). 

TEMPESTIVIDADE DE RECURSO 

-- É tempestivo o recurso interposto antes de publicada a 
decisão, mas depois de prolatada a mesma. (Ac. 541 - BoI. 
El. n.O 9, pág. 24). 

-- Na ausência de prova em contrário, vale a declaração 
do presidente do Tribunal a quo de que o recurso é tempes
tivo. (Ac. 540 - BoI. El. n.O 9, pág. 23). 

TERRITóRIOS FEDERAIS 

-- Para as eleições de deputado federal nos Territórios com 
um só representante, se há de registrar um nome de candi
dato a deputado e outro de seu suplente partidário, devendo 
ambos os nomes figurar em uma só cédula. (Res. 3.535 -
BoI. EI. n .O 12, pág. 15). 
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TÍTULOS ELEITORAIS 

-- Apresentação. Nenhum eleitor deve ser admitido a votar 
sem apresentação do título eleitoral, seja qual fôr o motivo ale
gado para dispensá-lo dessa formalidade. (Res. 4.373 - BoI. 
EI. nO 5, pág. 21). 

-- Assinatura . É indispensável a assinatura do título elei
toral, pelo próprio eleitor, perante o Tuiz, o Preparador ou o 
Escrivão especialmente designado, antes da entrega do mesmo 
título ao procurador ou delegado d e partido. (Res. 3.547 -
D.T.14-3-51). 

-- Entrega . A entrega de títulos eleitorais poderá ser feita 
até 48 horas antes da eleição. (Res. 3.551 - BoI. EI. n .O 4, 
pág. 13). 

-- Os títulos de eleitores que votarem em separado só pode
rão ser entregues mediante recibo ao eleitor ou ao procurador 
legal com poderes especiais. (Res. 4.344 - Rev. Eleitoral, voI. 
II, n.o 1) . 

-- Os títulos eleitorais só poderão ser entregues aos delega
dos de partido depois de assinados pelos eleitores. (Res. 3.857 
- D.T. 27-10-50). 

-- Documento para votar . O Código Eleitoral desconhece 
documento outro para o eleitor votar, de forma hábil, que não 
seja o título eleitoral. (Res. 3.784 - D.T. 3-11-50). 

-- Fotografia do eleitor . Só é obrigatória a partir de ja
neiro de 1956, conforme dispõe a Lei nO 2.194, publicada no 
D.O. de 25-3- 1954. 

-- Instruções para substituição . O Tribunal Superior baixa 
instruções para a substituição de títulos eleitorais, aprovando 
o novo modêlo dos mesmos. (Res. 4.357 - BoI. EI. n.O 2, pág. 21. 
Ver também voI. I, do «Prontuário Eleitoral,, ) . 

-- Irregularidade na entrega . É da competência do Tribu_ 
nal Regional as medidas iniciais para fazer cessar as irreg ula
ridades na entrega de títulos eleitorais. (Res. 3.775 - D.T. 
17 _1 0-50) . 

-- Retenção . No caso de retenção do título eleitoral, por 
terceiros, o voto do eleitor é tomado em separado, mediante 
apresentação da carteira de identidade, para o fim de apura
ção posterior da responsabilidade de quem haja retido crimi
nosamente o título. (Res. 3.928 - DT . 19-2-51). 

- - Revalidação . A lei n.O 2.194, publicada no D. O . de 
25-3-954, revalida para as eleições de 1954, e 1955 os títulos 
eleitorais já preenchidos, não havendo, por isso, necessidade 
da sua substituição. 

- 100-



J U RI SP R U D Ê N C I A ELEI TOR A L 

-- Segunda via. Pode ser concedida segunda via de títulos 
eleitorais revalidados . (Res. 4.032 - D .J. 14-11-50) . 

Compete ao Tribunal Regional tomar providências sanea
doras q uando se verificar irregularidades na expedição de se
gundas vias de títulos eleitorais . (Res. 3.531 - D. J . 27-10-50). 

-- Substituição . A substituição dos títulos e leitorais pode 
ser feita até 30 dias antes das eleições e, em caso de extra
vio , até 10 d ias antes do pleito . (Proc. 69-53 - classe X - BoI. 
EI. n O 29, pág . 193) . 

- - O título do eleitor deve ser substituído com o mesmo 
número e declaração do novo domicílio, no caso de mudança 
de um para outro município da mesma zona . (Cons. 77-53-
classe X - BoI. EI. n .O 30, pág . 224). 

TITULO DE NATURAUZAÇÃO 
- - Sàmente depois de obter o título de naturalização pode o 
cidadão tornar-se eleitor. (Res. 3.877 - BoI. EI. n .O 10, pág . 13). 

TRANSFERmCIA DE ELEITORES 
-- Os requerimentos de transferência de eleitores, na mesma 
circunscrição, podem ser apresentados até o dia 15 de a gôsto 
e despachados até 4 de setembro. (Res. 3.526 - BoI. EI. n .a 2, 
pág. 21) . 
-- Deverá ser p rovidenciada a substituição, com urgência, 
dos titulos dos eleitores subordinados à zona eleitoral des
membrada. Para isso aplicar-se-ão os principios referentes 
à transferência, com processamento regular na nova zona e 
comunicação à zona primitiva. (Cons . 28-53 - classe X - BoI. 
El. n.o 30 , pág. 225) . 

TRIBUTOS ESTADUAIS 
-- Os livros de contabilidade dos Partidos não estão sujeitos 
a quaisquer tributos estad uais, na conformidade do art. 31, 
letra a, da Constituição Fe deral. (Proc. 41-53 - classe X -
BoI. EI. n .a 25, pág. 13) . 

TRANSPORTE DE ELEITORES 
- - Nã o é lícito q ue a polícia intervenha e impeça o tra ns
porte de e leitores em quaisquer veículos . (Res. 3.592 - Rev. 
Eleitoral, vol. lI, n .O 2) . 

URNAS 
A não apuração de tôda uma seção eleitoral representa 

d úvida, que se caraderisa na remessa ex-oUicio da urna a o 
T . R . E . para as necessárias providências. E tal remessa, por 
si só, importa em recurso ex-oUicio . (Rec. 57-53 - classe IV 
BoI. EI. n9 31, pág. 283) . 
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VAGAS 
-- De comunistas. O Tribunal Superior Eleitoral negou apli
cação à lei nO 648, de 10-3-49, por consideráJa inconstitucio
nal. (Res. 3.222 - D. J. 20-8-49) . 

-- De Governador . Vagando o cargo de Governador do 
Estado do Amazonas, no segundo período governamental. o 
seu sucessor deverá ser eleito pela Assembléia Legislativa 30 
dias após a vagância, de acôrdo com o parágrafo único do art. 
30 da Constituição Estadual, independentemente de lei regula
mentando o processo de eleição indireta. (Res. 3.508 - D. J . 
24-7-50) . 

-- De Juiz . Compete ao Tribunal Regional tomar providên
cias sôbre o preenchimento de cada vaga, quando estiver pró
ximo a ocorrer pela terminação do prazo de exerC1ClO de seus 
membros. (Res 3.659 - BoI. El. n.O 11, pág. 11). 

VEREADOR 

-- Acréscimo de número . O acréscimo de número de Ve_ 
readores às Câmaras Municipais, ainda que decorrente do 
aumento da população, não se opera automàticamente sem 
ato legislativo declaratório. (Ac. 918 - BoI. El. n.o 17, pág. 107). 

-- Candidato por dois Municípios . Não há inelegibilidade 
para o candidato a Vereador registrar-se em dois Municípios, 
simultâneamente . Há, entretanto, incompatibilidade, conforme 
preceitua o art. 51 do Código Eleitoral. (Ac. 378). 

-- Imunidades. As imunidades parlamentares reconhecidas 
pela Côrte Suprema aos membros das Câmaras Federal e Es
taduais não são extensivas aos Vereadores. O porte de armas 
proibidas, por parte dos Vereadores, é matéria da órbita exclu
siva da autoridade policial. (Res. 3.494 - D. J. 11-8-50). 

-- Mandato . O prazo do mandato de Vereadores de muni
cípios criados após a Constituição do Estado deve ser o esta
belecido na mesma Constituição . (Ac. 126 - BoI. El. nO 2, 
pág. 18) . 

-- Posse . Compete ao Tribunal Regional Eleitoral fixar a 
data da posse de Vereadores quando nesse ponto fôr omissa 
a Constituição do Estado. (Res. 2.711 - D. J.). 

--- Renúncia. Antes de decretada definitivamente pela J us
tiça comum, não é lícito ao T . R. E . marcar data para a elei
ção destinada ao preenchimento das vagas de vereador. 
(Marld. Sego 6-53 - classe II - BoI. El. n.O 26, pág. 47). 

-- Substituição . A substituição de Vereador pelo suplente 
da representação partidária não é matéria e leitoral . (Res. 
4.068 - D. J. 24-11-50). 
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-- Suplente . Não é de ser expedido diploma de vereador 
a suplente, para a vaga criada, uma vez que o cargo não foi 
disputado em eleições. (Ac. 918 - BoI. El. n.o 17, pág. 167). 

VICE-PREFEITO 
-- Expe dição de diploma . Não se achando o Vice-prefeito 
incluído entre as autoridades mencionadas no art. 120 do Có
digo Eleitoral, é de se expedir diploma ao candidato àquele 
cargo, independentemente da realização de eleições suplemen
tares. (Ac. 450 - BoI. El. nO 10, pág. 6). 

-- Inelegibilidade . É inelegível para o cargo de vice-pre
feito o Prefeito do mesmo município que tenha exercido o cargo 
por qualquer tempo no exercício imediatamente anterior. (Res. 
4.285 - BoI. E1. nO 1, pág. 10). 

-- O Vice-Prefeito não está incluído entre as autoridades 
mencionadas no art. 120, do Código Eleitoral. (Ac. 450 - BoI. 
El. n.o 10, pág. 6). 

As autoridades a que se refere êsse dispositivo são: 
a) o Presidente da República; 
b ) o Vice-Presidente da República; 
c ) o Governador de Estado; 
d) o Vice-Governador de Estado; 
e) o Prefeito Municipal. 

Tratando-se, porém, de cargo majoritário, está êle nas 
mesmas condições dos acima mencionados. Assim é que o 
Tribunal Superior Eleitoral, resolvendo uma consulta formu
lada pela União Democrática Nacional, assim decidiu: 

"O Vice-Prefeito, sempre que sua confirmação no cargo 
depender de eleições suplementares, não poderá ser diplo_ 
mado antes da sua realização; no caso de haver sido di
plomado e estar no exercício do cargo de Prefeito, deverá 
transmitir a função ao seu substituto legal, na véspera do 
pleito. O substituto legal deverá ser determinado na legis
lação municipal respectiva.» (Res. 4.442 - BoI. E1. nO 13, 
pág. 19). 

-- O vice-prefeito que não exerceu nem substituiu o Prefeito 
nos seis últimos meses do mandato não é inelegível. (Ac. 914 
- BoI. E1. n.O 16, pág. 127) . 

VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA 
-- O Vice-presidente da República só será inelegível para 
os cargos de deputado e senador se nos três meses anteriores 
ao pleito houver exercido a p residência da República. Ac. 248 
- D. J. 9-3-5 1). 
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VíCIO 
Pode a Justiça Eleitoral apreciar qualquer VICIO quanto 

às condições de inelegibilidade dos candidatos, principalmente 
em se tratando de comunistas que se infiltraram noutro Par
tido com o espírito de burlar a lei, ex-vi do art. 170, letra a, 
do Código Eleitoral. (Ac. 857 - BoI. EI. n.O 32, pág. 328). 

VIGmCIA DE LEI 

Marcado o prazo para a vlgencia da lei nova, esta, du
rante êsse período - vacatio legis - ainda não é lei, não 
tem a natureza nem a eficácia, continuando a vigorar a lei 
antiga. Emenda à Constituição do Estado do Paraná tornando 
elegível o Prefeito de Curitiba, que antes era nomeado . (Rec. 
43-53 - classe IV - BoI. El. n 9 28, pág. 129) . 

VIO~NCIA 

-- Contra Partidos Políticos . Os pedidos de providências 
para fazer cessar as violências contra Partidos Políticos devem 
ser dirigidas aos Tribunais Regionais. (Res. 3.538 - D . J . 
27-11-50) . 

-- Sindicância . Compete ao Tribunal Regional local sindi
cm e providenciar sôbre pedidos de garantia de vida conse
qüente de violências policiais. (Res. 3.777 - D. J . 27_9-50). 

VOGJI.IS DE JUNTAS DE CONCILIAÇÃO 
-- Os vogais de Juntas de Conciliação, quando candidatos 
a cargos eletivos, se magistrados, devem afastar-se definitiva
mente do cargo três meses antes do pleito. Para os demais 
casos o afastamento será a partir da data do registro de sua 
candidatura . (Res. 3.778 - D.J. 5-10-51l. 

VOTAÇÃO 
-- Anulação insubsistente . É insubsistente a anulação de 
votação decretada em recurso interposto fora do prazo legal, 
eis que as nulidades devem ser argüidas em recursos regu
lareS e tempestivos, conforme o disposto no art. 123 do Có
digo Eleitoral. Insubsistentes, também, são os atos decorrentes 
da mesma anulação. (Ac. 830 - BoI. EI. n,o 12, pág. 9). 

-- Carteira de Identidade . Não constitui nulidade o fato 
de eleitores da seção, cujos nomes constam da fôlha de vota
ção respectiva, terem votado com a carteira de identidade em 
lugar do título e leitoral. (Ac. 536 - BoI. El. n.O 9, pág. 21) . 

-- É válida, face a jurisprudência da época, a votação de 
eleitores da seção, mediante simples apresentação da carteira 
de identidade. (Ac. 541 - BoI. EI. n .o 9, pág. 24) . 
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-- Demora. Só por via de recursos próprio e adequado é 
lícito corrigir vícios ou demoras por acaso rastreáveis na apu
ração. (M. Sego n.O 90 - Ac. 982 - BoI. EI. n.o 18, pág. 205). 

-- Dúvida . Se a Junta Eleitoral suscitou dúvida sôbre a 
validade da votação, compete ao Tribunal Regional resolvê-la. 
(Res. 4.098 - D.J . 9-12-50). 

-- Eleitor candidato . O eleitor que fôr candidato a cargo 
eletivo e estando fora do município no dia da eleição, poderá 
votar com observância do d isposto no parágrafo único do art. 
76 do Código EleitoraL tomando-se-lhe o voto em separado e 
feita a apuração, no final dos trabalhos, também em separado. 
(Res. 3.724 - D.J. 25-1-51) . 
-- Em face de consulta sôbre o exercício do voto por e leitores 
que não são candidatos e se acham fora de sua circunscrição, 
declara-se que escapa à competência do T. S . E. conhecer ori
ginàriamente do assunto. Devem os interessados procurar o Tri
bunal Regional que lhes registrou as candidaturas. (Res. 3.901 
- D. J. 23-11-50). 
-- Eleitores de outro município. O fato de terem votado em 
eleições federais e estaduais eleitores de outro município, sem 
as cautelas da lei, não anula por si só a votação. (Ac. 545 -
BoI. EI. nO 9, pág. 26). 

-- Eleitores de outra seção . A votação de eleitores de outra 
seção, sem as cautelas da lei, constitui irregularidade sanável, 
que não implica em nulidade da votação. (Ac. 550 - BoI. 
EI. n.O 9, pág. 27). 
-- Eleitores fora de seu município. Eleitores fora de seu mu
nicípio no dia da eleição poderá votar, mediante ressalva, nas 
hipóteses e pela forma prevista no § 9.° do art. 39 da Res. 
3.532/ 50, tomando_seJhes o voto em separado e feita a apura
ção, também em separado, no final dos trabalhos eleitorais. 
(Res. 3.648 - D.J. 8-9-51). 

-- Encerramento antes da hora legal . É nula de pleno di
reito a votação encerrada antes da hora legal. (Ac. 567 -
BoI. EI. n.O 9, pág. 32). 
-- Fora da zona de inscrição. O eleitor só poderá votar 
fora da zona de sua inscrição nos casos previstos no § lOdo 
art. 39 da Resolução n .O 3.648. (Res. 3.694 - D.J . 29-2-51). 

Em face de consulta do presidente do T . R . E . de Goiás, 
a respeito de como poderá o eleitor votar fóra da zona onde 
estiver inscrito, declara-se que o Código Eleitoral no seu art. 
87, § 9.°, e aRes. 3.532, art. 39, §§ 9.°, 10 e lI, elucidam 
completamente o assunto. (Res. 3.528 - D. J. 7 -10-50) . 
-- Impedimento. A Mesa Receptora é vedado impedir o 
eleitor de votar. (Res. 3.804 - D.J. 7-10-50). 
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-- húeio dos trabalhos . O início dos trabalhos da seção 
eleitoral um pouco antes da hora regulamentar não induz nuli
dade da votação. (Rec. 22-53 - classe IV - BoI. EI. n 9 25, pág.9). 

-- Local da votação . Em face do art. 40 da Resolução 
3.532/50, o eleitor somente poderá votar na seção em que tiver 
sido incluído o seu nome, excetuados os casos previstos no art. 
39 e seus parágrafos, da mesma Resolução. (Res. 3.697 -
D. J. 13-fO-50). 

-- Nulidade da votação . Em se tratando dos casos do art. 
123 do Código Eleitoral, anulada uma urna pela Junta Apura
dora, e x-offíeio ou em virtude de impugnação, é inquestionável 
ficarem compreendidos na anulação todos os sufrágios da 
mesma urna. (Res. 4.Q42 - D.J . 19-2-51). 

Só é anulável a votação quando se provar coação ou 
fraude que vicie a vontade do eleitorado. (Ac. 275 - BoI. 
El. n .a 3, pág. 7). 

É nula a votação fe ita perante Mesa Receptora em que 
funcionou como secretário cidadão não inscrito como eleitor. 
(Ac. 514 - BoI. EI. n.O 9, pág. 12). 

Decre tando a nulidade da votação porque a ata não estava 
devidamente assinada, o Tribunal a quo não contrariou a lei 
nem a i urisprudência do T . S . E . (Ac. 515 - BoI. EI. nO 9, 
pág. 13). 

-- Sem título eleitoral . A i urisprudência do T. S . E . não 
reconhece validade de votação procedida sem apresentação 
do respectivo título eleitoral, quando os eleitores que assim 
votam não pertencem à seção . (Ac. 513 - BoI. El. nO 9, pág. 11) . 

-- Validade . É válida a votação tomada perante Mesa Re
ceptora integrada por funcionário demissível ad nutum, se 
não foi, tempestivamente, interposto recurso do ato de sua 
designação. (Ac. 55 - BoI. EI. n.a 2, pág. 14). 

VOTOS 
-- A mais na urna . A existência de um voto a mais na 
urna, sem possível e razoável explicação, acarreta a nulidade 
de tôda a votação. (Rec. 57-53 - classe IV - BoI. EI. n9 31. 
pág. 283). 

-- Candidato sem registro . Não sendo possível contar votos 
de candidato sem registro, tinham que ser contados os do outro, 
único ca ndidato apto a receber os votos no caso em aprêço, 
seguindo-se a proclamação e diplomação do eleito. (Ac. 298 
- BoI. El. n.O 3, pág. 9) . 

-- Cômputo . Dá-se provimento ao recurso interposto com 
fundamento no art. 170 c, do Código Eleitoral, para que se 
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corrija o cômputo dos votos dados ao recorrente. (Ac. 423 -
BoI. EI. n.o, pág. 19). 

-- Contagem errônea . Havendo impugnação em contagem 
errônea de votos, vícios de sobre cartas ou de cédulas, serão 
as mesmas encerradas em invólucro lacrado, que acompa
nhará a impugnação. (Res. 4.021 - D.I . 14_11_50). 
-- Deputado ou Senador. O fato do senador ou deputado 
poder votar para Presidente e Vice-presidente da República 
em circunscrição diversa da em que está inscrito, foi objeto 
de deliberação do T . S . E . , estando o assunto amplamente 
esclarecido na Res. 3.799/50. (Res. 3.926 - D.I. 25-11-50). 
-- Direito de voto . O voto, considerado direito ou função 
pública, sàmente pode ser exercido nos têrmos e modos esta
belecidos pela lei . Só esta pode determinar o momento, o lugar 
e os casos em que o eleitor pode ser chamado e deve votar. 
(Ac. 581 - BoI. El. nO 5, pág. 13) . 

-- Fraudulentos. Exclusão por parte da Junta Apuradora 
de votos tidos como fraudulentos . Ausência de recurso regu
lar dessa deliberação para a instância superior. (Ac. 880 -
BoI. El. nO 16, pág. 121) . 

-- Nulo . Para os efeitos do art. 125 do Código Eleitoral, 
não deve ser computados como nulos os votos dados a candi
dato falecido posteriormente à eleição, mas apenas os anula
dos no ato da apuração ou em decorrência de impugnações 
formuladas dentro da sistemática do Código. (Ac. 581 - BoI. 
El. n.o 5, pág. 13). 

-- Obrigatoriedade . Só a mulher que exerce profissão lu
crativa está sujeita ao alistamento e ao voto . Alistada ex-offíeio, 
por ser funcionária, uma vez cessada a razão da obrigatorie
dade pode a mulher requerer o cancelamento da inscrição e 
deixar de exercer o seu direito de voto. (Rec. 54-53 - classe IV 
- BoI. El. n.o 31, pág. 279) . 
-- Preferénciais . Questões relativas à contagem, para o 
partido, de votos preferenciais atribuídos a candidatos cujo 
registro foi cancelado, devem ser ventiladas nos recursos pró
prios - parciais ou de diplomação - e não em contra-razões 
oferecidas ao recurso especial no processo de cancelamento 
do registro do mesmo candidato. (Ac. 870 - BoI. El. n.O 22, 
pág. 361). 

-- Recebimento . O recebimento de votos é assuntos já 
esclarecidos na Res. 3.799/50 - Instruções Suplementares sôbre 
o pleito de 3 de outubro de 1950. (Res. 3.844 - D. J . 20- 10-50) . 
-- Sem ressalva . Não constitui coação o fato de não ter 
sido permitido o voto de um eleitor de outra Zona não munido 
de ressalva. (Res. 4.207 - BoI. El. n.O 14, pág. 40). 
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-- Separação . Sempre que fôr possível a separação de 
votos legítimos dos nulos deve-se proceder ao aproveitamento 
daqueles. (Ac. 313-K - BoI. El. n.O 3, pág. 8). 

-- Separado . Todo e qualquer voto impugnado, ou não 
constante das fôlhas de votação, há que ser tomado em sepa
rado . ARes. 3.799/50 discrimina as cautelas com que devem 
ser recebidos êsses votos impugnados e , bem assim, como e 
quando devem ser apurados. (Res. 3.804 - D.J. 7-10-50). 

-- São tomados em separado os votos de eleitores inscritos 
em outras zonas . (Res. 3.689 - D J. 27-10-50) . 

-- Sob legenda . Os votos sob legenda a que se refere o 
art. 148 do Código Eleitoral, são apenas os referente s à reno
vação da Câmara dos Deputados. (Res 4.377 - BoI. El. nO 4, 
pág. 18). 

-- Totalização . A totalização dos votos apurados pelas 
Juntas do Distrito Federal, deverá ser feita pelo Tribunal Re
gional Eleitoral. (Res. 3.972 - BoI. El. nO 1, pég. 10) . 

-- Utilização de Sobrecartas não oficiais. A utilização de 
sobrecartas não oficiais para colocaçã o dos votos não invalida 
a votação, desde que seja resguardado o sig ilo do voto. (Ac. 
415-XXIV - BoI. El. n O 6, pág. 14). 

ZONAS ELEITORAIS 

-- Criação . O T.S.E. aprova a resolução nO 4.921, d o 
T. R. E . de Santa Catarina, que criou a 36.n Zona Eleitoral, 
compreendendo a comarca de Videira. (Proc. 58-53 - classe X 
- BoI. El. n.O 29, pág. 193). 

-- Alterada a divisão judiciária com a criação e instalação 
de novas comarcas, impõe-se, como conseqüência, a altera
ção da divisão eleitoral com a criação de novas zonas elei
torais . (Proc. 81-53 - classe X - BoI. El. nO 30, pág. 225). 

-- Desmembrada. Deverá ser providenciada a substituição 
dos antigos títulos, com urgência, para os eleitores que a ela 
ficarem subordinados. Para isso aplicar-se-ão os princípios 
referentes a transferência, com o processamento regular na 
nova zona e comunicação a zona primitiva. (Cons. 28-53-
classe X - BoI. El. n.O 30, pág. 225). 
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CANDIDATO F AtECIDO 

-- Desaparecendo, pelo falecimento do candidato imediato 
em votos, a possibilidade de alteração na classificação do can
didato eleito pelo princípio majoritário, em eleições suplemen
tares, deve-se expedir diploma ao eleito sobrevivente . (Ac. 
581 - BoI. El. n Ü 5, pág. 13) . 

CÉDULAS 

-- Dimensões . As cédulas serão de forma retangular, côr 
branca, flexiveis e tendo, de preferência, 7 x 10 centímetros, ou 
de tais dimensões que, dobradas ao meio ou em quatro, cai
bam nas sobre cartas oficiais. (Côd. El. art. 78 - Res. n Ü 3.532 
- «Prontuário Eleitoral», pág. 229). 

GRA TIFICAÇAO 

-- Juiz que exerce, ao mesmo tempo, as funções eleitorais 
de sua zona com as de outra, por motivo de substituição do 
respectivo titular, não tem direito a dupla gratificação . (Rec. 
n Ü 56-53-classe IV - BoI. El. n.o 34, pág. 446). 

INELEGIBILIDADE 

-- Arguição. As inelegibilidades preexistentes têm que ser 
arguidas por ocasião do registro dos candidatos, sob pena de 
preclusão. (Rec. n.O 53-53-classe IV - BoI. El. n Ü 34, pág. 445). 

-- Parente de Governador. É inelegível para o cargo de 
senador o parente até 2.0 grau do Governador que tiver exer
cido anteriormente o mandato de deputado. (Art. 140, n.o II, 
letra b , da Const. Federal - Proc. 102 - Decisão de 28-1-54). 

JUNTAS DE CONCILIAÇÃO 

-- Suplentes. Os suplentes de Juntas de Conciliação quando 
candidatos a cargos eletivos devem afastar-se do referido cargo 
60 dias antes do pleito, definitivamente. (Res. n.o 3.785 -
D . J. 29-9-50). 

-- Vogais. Os vogais de Juntas de Conciliação quando 
candidatos a cargos eletivos, se magistrados, devem afastar-
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se definitivamente do cargo 3 meses a ntes do p leito. Para os 
demais casos, o afastamento em caráter definitivo será a par
tir da data do registro de sua candidatura . (Res. nO 3.778 -
D .J 5-10-50). 

MARCHA DE PROCESSO 

-- O sistema de preclusão adotado no Código Eleitoral é 
uma garantia para a regularidade da marca do processo. Ma
téria preclusa não será novamente agitada. (Ac. nO 1.021 -
BoI. El. n.O 23, pág. 409). 

MULHER QUE NAO EXERCE PROFISSÃO LUCRATIVA 

-- Alistada ex-offício, por ser funcionária, uma vez dispen
sada definitivamente da função pode requerer o cancelamento 
da sua inscrição e deixar de exercer o direito de voto. (Rec. 
nO 54-53-classeIV - BoI. El. n.O 31, pág. 279). 

NACIONALIDADE 

-- A presunção de nacionalidade trazida pela certidão do 
Registro Civil só poderia ser anulada por prova de falsidade 
feita perante a Justiça Eleitoral. (Ac. nO 134 - BoI. E!. nO 32, 
pág. 327) . 

PRAÇAS DE PRÉ 

-- O Tribunal Superior Eleitoral baixa instruções relaiivas 
ao cancelamento do alistamento dos cidadãos incorporados às 
Fôrças Armadas. (Proc. nO 60-53-classe X - BoI. E!. n O 28, 
pág. 136) . 

PRAZOS 

-- Juntada de documentos . Nos recursos relativos à coação 
o prazo para a i untada de documentos é de 5 dias. (Ac. n O 275 
- BoI. E!. n .O 3, pág. 7). 

-- Para falar sôbre documentos . O prazo para falar sôbre 
os documentos trazidos pela parte adversa nos recursos rela
tivos à coação, é de 24 horas. (Ac. n.O 275 - Bol. El. n Ü 3, 
p ág. 7) . 

PRECLUSÃO 

-- Inelegibilidade . Não tendo havido recurso da decisão 
que deferiu o registro de candidato, e não se tratando de inele
gibilidade que tenha ocorrido após o d eferimento do registro, 
a matéria s~ torna preclusa, não podendo ser arguida em re
curso contra a d iplomação do candidato registrado. (Prac. 
nO 12-53-cla sse X - BoI. E!. nO 25, pág. 47) . 
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-- Garantia para a marcha do processo . O sistema de 
preclusão adotado no Código Eleitoral é uma garantia para 
a regularidade da marcha do processo. (Ac. n.o 1.021 - Bol. 
El. nO 23, pág. 409) . 

PREFEITO NOMEADO 

-- Prefeito nomeado somente será inelegível se não se afas
tar definitivamente do cargo a n te s dos 6 meses anteriores ao 
pleito (Cons. 121 - Decisão de 1-4-54) . 

PREPARADOR 

-- Quitação com o serviço militar . Só pode desempenhar 
as funções de Juiz Preparador quem apresentar documento de 
quitação com o serviço militar. (Res. n.O 3.578 - D. J. 14-9-50). 

RECURSOS 
-- Divergências entre Tribunais . O art. 121 nO II, da Cons
tituição Federal, admite recurso para o T .S.E. quando há di
vergência entre dois ou mais Tribunais Eleitorais, não podendo, 
assim, ser apontado como divergente acórdão de um Tribunal 
de Apelação. (Ac. n.o 696 - Bol. El. nO 7, pág. 11). 

RECURSO DE OfíCIO 
-- O recurso de ofício de que cogitam os arts. 97 § 2.° e 98, 
do Código Eleitoral, e exercitável ainda que se trate de elei
ções mumclpais. (Rec. n.o 61-53-classe IV - Bol. El. nO 34, 
pág. 447). 

REGISTRO DE CANDIDATO 
-- Não se indefere o pedido de registro de candidato que 
apresentar prova de sua indicação depois do prazo estabele
cido nas instruções do T .S.E. (Ac. n.O 146 - D.J. 6-10-50) . 

RENúNCIA PRÉVIA 

-- Os candidatos podem assumir obrigações perante os Par
tidos, não sendo válido, porém, qualquer compromisso que 
importe em renúncia prévia do mandato. (Res. n .o 3.467 -
Bol. El. n.o 12, pág. 15) . 

VICE-GOVERNADOR 

-- O Vice-governador que não sucedeu ou substituiu o Go
vernador nos últimos seis meses anteriores ao pleito, poderá 
disputar a governança do Estado e, também, reeleger-se . (Proc. 
n° 71-53-classe X - Bol. El. n.O 34, pág. 448) . 
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CóDIGO ELEITORAL 
(LEI N.o 1164 - De 24 de julho de 1950) 

PARTE PRIMEIRA 
Introdução 

Art. 1. ° - :t:ste Código regula a Justiça Eleitoral e os partidos 
Jolíticos, assim como tôda a matéria do alistamento e das eleições. 

Art. 2.0 - São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que 
se alistarem na forma da lei. 

Art. 3.° - Não podem alistar-se eleitores: 

a) os analfabetos; 
b) os que não saibam exprimir-se na lingua nacional; 
c) os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos 

direitos políticos. 
Parágrafo único - Também não podem alistar-se eleitores as 

praças de pré, salvo os aspirantes a oficiaL os sub-oficiais, os sub
tenentes, os sargentos e os alunos das escola militares de ensino su
perior. 

Art. 4.° - O alistamento e o voto são obrigatórios para os bra-
sileiros de um e outro sexo, salvo: 

I - Quanto ao alistamento: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de 70 anos; 
c) os que encontrem fora do país; 
d) as mulheres que não exerçam profissão lucrativa. 
II - Quanto ao voto: 
a) os enfermos; 
b) os que se encontram fora do seu domicílio; 
c) os funcionários civis e os militares em serviço no dia da 

eleição. 
Art. 5.° - O eleitor que deixar de votar somente se exime da 

pena (Artigo 175, n.o 2) se provar justo impedimento. 

Publicado no D. O. de 26 de julho de 1950. 
Retificado no D. O. de 27 de julho de 1950. 
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PARTE SEGUNDA 

Dos Órgãos da Justiça Eleitoral 

Ar!. 6.° - São órgãos da Justiça Eleitoral: 

a) um Tribunal Superior, na capital da República; 

b) um Tribunal RegionaL na capital de cada Estado, do Di.3-
trito Federal e, mediante proposta do Tribunal Superior, na capital 
de Território; 

c) juntas eleitoras; 

d) juízes eleitorais . 

Art. 7.° - O número de juízes dos tribunais eleitorais não será 
reduzido, mas poderá ser elevado até nove, mediante proposta do 
Tríbunal Superior, e na forma por êle sugerida. 

Art. 8.° - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo jus
tificado servirão obrigatoriamente por dois anos, e nunca por mais 
de dois biênios consecutivos. 

Parágrafo único - No caso de recondução para o segundo 
biênio, observar-se-ão as mesmas formalidade indispensáveis a pri
meira investidura. 

Ar!. 9.0 - Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais elei
torais serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo proces.3O, 
em número igual para cada categoria. 

TíTULO I 

Do Tribunal Superior 

Ar!. 10 - Compõe-se o Tribunal Superior: 

I - mediante eleição em escrutínio secreto: 

a) de dois juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal 
dentre os seus ministros; 

b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos 
dentre os seus juízes; 

c) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal dentre os seus desembargadores; 

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre 
seis cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilíbada, indica 
dos pelo Supremo Tribunal Federal. 

§ 1.0 - O Tribunal Superior elegerá para seu presidente um 
dos ministros do Supremo Tribunal FederaL cabendo ao outro a vice
presidência. 
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§ 2.0 - Não podem fazer parte do Tribunal Superior pessoas 
que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o 4Y 
grau, excluindo-se neste caso a que tiver sido escolhida por último. 

§ 3.° - Exercerá as funções de Procurador Geral junto ao Tri
bunal Superior o Procurador Geral da República. (.) 

§ 4.0 - O Procurador Geral poderá designar um dos procurado
res regionais da República no Distrito Federal para substituí-lo pe· 
rante o Tribunal. (*) 

§ 5.° - A nomeação de que trata o n .O rI dêste artigo não po
derá recair em cidadão que ocupe cargo público de que possa :;er 
demitido adinutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de emprêsa 
com a administração pública , ou que exerça mandato de caráter 
beneficiada com privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato 
político, federal ou municipal. 

Art. 11 - O Tribunal Superior delibera por maioria de votos, 
em sessão pública, com a presença da maioria dos seus membros. 

Parágrafo único - As decisões do Tribunal Superior, assim 
na interpretação do Código Eleitoral em face dá: Constituição e 
cassação de registro de partidos políticos, como sôbre quaisquer 
recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de 
diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os 
seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será con
vocado o subs tituto cu o respectivo suplente. 

Art. 12 - Compete ao Tribunal Superior: 

a) elaborar o seu regimento interno; 

( * ) Lei Orgânica do Ministério Público da União (no 1341, de 
30-1-1951) : 

Art. 73 - Exercerá as funções de Procurador-Geral, junto ao Tribuna l 
Superior Eleitoral, o Procurador-Ger al da República, funcionando, em suas 
faltas e impedimentos, seu substituto legal, na conformidade do a rt. 31 
desta lei. 

Parágrafo único - Considerar-se-á também impedimento. para os 
efeitos dêste artigo, o acúmulo ocasional de serviço na Procuradoria Geral. 

(Art. 31 - O Procurador-Geral da República será substituído em suas 
faltas e impedímentos, pelo Sub-Procurador e, na falta dês te, pelos res
pectivos substitutos legais, nos têrmos do art. 35.) 

(Art. 35 - O Sub-Procurado r-Geral será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo Procurador da República de primeira categoria, previa
mente designado pelo Presidente da R epública, e, na falta dêste, pelos 
demais, na ordem de antiguidade. 

Art. 78 - O Procurador-Geral poderá designar outros membros do 
Ministério Público da União com exercicio no Distrito Federal, e sem pre
juizo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral, onde não poderão ter assento. 
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b) organizar a sua Secretaria, cartórios e demais serviços, 
propondo ao Congresso Nacional a criação ou a extinção dos 
cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, 
provendo-os na forma da lei. 

c) decidir os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais 
e juízes sigulares de estados diferentes; 

d) adotar ou sugerir ao Govêmo providências convenientes 
à execução do serviço eleitoral. especialmente para que as elei
ções se realizem nas datas fixadas em lei e de acôrdo com esta 
se processem; 

e) fixar as datas para as eleições de Presidente e Vice-Pre
sidente da República, senadores e deputados federais, quando 
não o tiverem sido por lei; 

f) responder, sôbre matéria eleitoral. às consultas que lhe fo
rem feitas por autoridade pública ou partido político registrado; 

g) requisitar a fôrça necessária ao cumprimento da lei e das 
suas próprias decisões, ou das decisões dos tribunais regionais 
que o solicitarem; 

h) ordenar o registro e cassação de registro de partidos 
políticos e de candidatos à Presidência e a Viée-Presidência da 
República; 

i) apurar, pelos resultados parciais, o resultado geral da 
eleição do Presidente e Vice-Presidente da República e proclamar 
os eleitos; 

j) tomar conhecimento e decidir, em única instância, das 
argilisões de inelegibilidade do Presidente e do Vice-Presidente 
da República; 

k) decidir os recursos interpostos das decisões dos tribunais 
regionais, nos têrmos do art. 121 da Constituição; 

1) decidir originàriamente habeas-corpus, ou mandado de 
segurança, em matéria eleitoral. relativos a atos do Presidente 
da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais; 

m) processar e julgar a supeição dos seus membros, do Pro
curador-Geral e dos funcionários da sua Secretaria; 

n") processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que 
lhes forem conexos, cometidos pelos seus próprios juízes e pelos 
juízes dos tribunais regionais; 

Constituição Federal 

Art. 121 - Das decisões elos Tribunais Regionais Eleitorais sômente 
caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral quando: 

r - forem proferidas contra expressa disposição de lei; 
li - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais 

tribunais eleitorais ; 
rlI - versarem sôbre expedição de diploma nas eleições federais e 

estaduais; 
IV - denega r em habeas-corpus ou madado de segurança. 
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o) conhecer das reclamações relativas a obrigações impos
tas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e à 
apuração da origem dos seus recursos; 

p) propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos 
juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma dêsse 
aumento; 

q) propor a criação de um tribunal regional na sede de 
qualquer dos territórios; 

r ) conceder aos seus membros licença e férias, assim como 
afastamento do exercício dos cargos efetivos; 

s) requisitar funcionários da Uunião e do Distrito Federal 
quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua Secretaria; 

t) expedir as instruções que julgar convenientes à execução 
dêste Código; 

u) publicar um boletim eleitoral. 
Art. 13 - São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, 

salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrários à 
Constituição e as denegatórias de habeas-carpus ou mandado de 
segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo 
Tribunal Federal. 

§ 1.0 - Êste recurso será interposto por petição independente 
de termo, acompanhada das razões e documentos, dentro de dez 
dias da publicação da decisão. 

§ 2.0 - Aos interessados contra o recurso se dará vista dos 
autos na Secretaria do Tribunal Superior por dez dias, para ofere
cerem alegações e documentos. 

§ 3.0 - Findo ê ste prazo, com alegações ou sem elas, o re
curso será, dentro de 48 horas, remetido ao Supremo Tribunal Fe
deral, onde será julgado na forma determinada pelo seu regimento. 

§ 4.0 - Caberá recurso extraordinário para o Supremo Tri
bunal Federal, nos têrmos do n.o III do art. 101 da Constituição, 
das decisões da Justiça Eleitoral. 

Constituição Federal 

Art. 101 -

IH - julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única 
ou última instância por outros tribunais ou juízes; 

a) quando a decisão fôr contrária a dispositivo desta Constituição ou 
à letra de tratado ou lei federal 

b ) quando se questionar sôbre a validade de lei federal em face desta 
Constituição, e a decisão recorrida negar aplicação à lei impugnada; 

c) quando se contestar a validade de lei ou ato de govêrno local em 
face desta Constituição ou de lei federal, e a decisão recorrida julgar vá-
lida á lei ou o ato; . 

d) quando na decisão recorrida a interpretação da lei federal invocada 
fõr diversa da que lhe haja dado qualquer dos tribunais ou o próprio 
Supremo Tribtmal Federal. 

-117 -



CóDIGO ELEITORAL ------

Art. 14 - Perante o Tribunal Superior, qualquer interesado 
poderá argüir a suspeição dos seus membros, do Procurador-Geral 
ou de funcionários da sua Secretaria nos casos previstos na lei 
processual civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante 
o processo previsto em regimento. 

TíTULO II 

Dos Tribunais Regionais 

Art. 15 - Os tribunais regionais compor-se-ão: 

I - mediante eleição em escrutínno secreto: 

a) de três juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre 
os seus membros; 

b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre 
os juízes de direito; 

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre 
seis cIdadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não 
sejam iscompatíveis por lei, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

§ 1.0 - O presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional 
serão eleitos por êste, oentre os três desembarg.J:dores do Tribunal 
de Justiça. 

§ 2.0 - No caso de impedimento e não existindo qüorum, 
será o membro do Tribunal substituído por outro da mesma cate
goria, designado na forma prevista na Constituição. 

§ 3.0 - Exercerá as funções de Procurador Regional, junto 
ao Tribunal, o Procurador-Geral do Estado ou do Distrito Federal, 
o qual, no prazo de três dias, opinará nos recursos referentes a 
processos criminais, mandados de segurança e em todos os casos 
em que a sua opinião fôr solicitada pelo Tribunal. C * ) 

§ 4.0 - O Procurador-Regional poderá designar outros mem
bros do Ministério Público para auxiliá-lo, não tendo êstes, porém, 
assento nas sessões do Tribunal. C *) 

(*) Lei Orgânica do Ministério Público da União (nO 1341, de 
30-1-1951) : 

«Art. 75 - Servirá como Procurador Regional, junto a cada Tribunal 
Regional Eleitoral, o Procurador da República no respectivo Estado e, 
onde houver mais de um, aquêle que fôr designado pelo Procurador-Geral 
da República. 

§ 10 - No Distrito Federal, serão as funções de Procurador-Regional 
Eleitoral exercidas pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal. 

§ 29 - Substituirá o Procurador-Regional, em suas faltas e impedi
mentos, o seu substituto legal . 
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§ 5.° - No impedimento ou falta do Procurador-Regional, far
se-á a sua substituição de acôrdo com o disposto na respectiva 
lei de organização judiciária para os procuradores-gerais . 

§ 6.° - Aplica-se ao Tribunal Regional o disposto no § 2.° 
do art. 10 . 

§ 7.0 - Perante o Tribunal Regional, e com recurso voluntá
rio para o Tribunal Superior, qualquer interesado poderá arguüir 
a suspeição dos seus membros, do Procurador-Regional, ou de 
funcionários da sua Secretaria, assim como dos juízes e escri
vães eleitorais, nos casos previstos na lei p rocessual civil e por 
motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto 
em regimento. 

Art. 16 - Os tribunais regionais deliberam por maioria de 
votos, em sessão pública, com a presença da maioria dos seus 
mebros. 

Art. 17 - Compete aos tribunais regionais: 

a ) elaborar o seu regimento interno; 

b) cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tri
bunal Superior; 

c) organizar a sua Secretaria, provendo-lhe os cargos na 
forma da lei, e propor ao Congresso Nacional a criação ou su
p ressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos; 

d) fixar a data das eleições de Governador e Vice-Gover
nador, deputados estaduais, prefeitos e vice-prefeitos, vereador2s 
e juízes de paz, quando não de terminada por disposição consti
tucional ou legal; 

e) responder sôbre matéria eleitoral às consultas qU8 lhe 
forem feitas por autoridade pública ou partido político registrado; 

f) ordenar o registro e o cancelamento de registro dos dire
tórios estaduais e municipais de partidos políticos, e bem assim 
de candidatos a Governador e Vice-Governador, me::nbros do 
Ccngresso Nacional e das assembléias legislativas; 

Art. 76 - Compete aos Procuradores Regionais exercer, perante os 
Tribunais junto aos quais servirem, as âtribuições do P rocurador-Geral. 

Art. 78 - O Procurador-Geral poderá designar outros m embros do 
Ministério Público da União, com exercício no Distrito Federal, e sem 
prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral, onde não poderão ter assento. 

Parágrafo único - Nas mesmas condições e mediante prévia auto
rização do Procurador-Geral, poderão os Procuradores Regionais requisitar, 
para auxiliá-los nas suas funções, os membros do Ministério Público local. :' 
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g) apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas 
eleitorais, os resultados finais das eleições de Governador e Vice
Governador, de membros do Gonrgesso Naciona~ a das assem
bléias legislativas, proclamar os eleitos e expedir os respectivos 
diplomas, remetendo, dentro do prazo de dez dias após a procla
mação dee cada resultado final, ao Tribunal Superior, cópia das 
atas dos seus trabalhos; 

h) assinar os respectivos diplomas, que consistirão em ex
tratos autênticos da apuração final; 

i) constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede 
e jurisdição; 

j) dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, sub
metendo essa divisão à aprovação do Tribunal Superior; 

k) requisitar a fôrça necessária ao cumprimento das suas 
decisões; 

I) julgar, por ocasião da apuração final das eleições, os 
recursos interpostos das decisões das juntas eleitorais e as im
pugnações feitas aos resultados parciais da apuração; 

m) nomear preparadores para auxiliarem o alistamento elei
toral, nos têrmos, distritos ou povoados, sendo escolhidos de pre
ferência os juízes de paz, onde houver; 

n) autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos estados, 
ao seu presidente e, no interior, aos juízes eleitorais, a requisição 
de funcionários federais, estaduais ou municipais, para auxilia
rem os escrivães eleitorais, quando o exigir o acúmulo ocasional 
de serviço; 

o) julgar os recursos interpostos dos atos e das decisões 
proferidas pelos juízes e juntas eleitorais; 

p) decidir originàriamente habeas-corpus e mandado de se
gurança, em matéria eleitoraL contra atos de autoridades que 
respondam perante os tribunais de justiça por crime dee respon
sabilidade e, em grau de recurso, os denegados ou concedidos 
pelos juízes eleitorais; 

q) resolver conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais da 
respectiva circunscrição; 

s) requisitar quando o exigir o acúmulo ocasional de serviço, 
funcionários da União de um modo geral e, ainda, no Distrito 
Federal e em cada Estado ou Território, funcionários dos respec
tivos serviços administrativos; 

t) conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais afas
tamento do exercício dos cargos efetivos; 

u) determinar, em caso de urgência, providências para a 
execução da lei, na respectiva circunscrição . 
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§ 1.0 - As decisões dos tribunais regionais são definitivas, 
salvo nos casos do art. 167. 

§ 2.0 - Faltando num território o Tribunal Regional, ficará a 
respectiva circunscrição eleitoral sob a jurisdição do Tribunal Re
gional que o Tribunal Superior designar. 

TITULO III 

Dos Juízes Eleitorais 

Art. 18 - Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleito
rais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta dêste, 
ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do art. 95 da 
Constituição. 

§ 1.0 - Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional 
designará aquela, ou aquelas, a que incumbe o serviço eleitoral. 

§ 2.0 
- O juiz indicará o escrivão para o serviço eleitoral nas 

varas em que houver mais de um ofício, devendo, porém, cada um 
servir por dois anos rotativa mente . 

§ 3.0 - Não podem servir como escrivães eleitorais os can
didatos a cargos eletivos. 

Art. 19 - Os juízes despacharão todos os dias na sede da 
sua zona eleitoral . 

Art. 20 - Compete aos juízes 

a) cumprir e fazer cumprir as determinações do Tribunal 
Superior e do Regional; 

b) dirigir os processos eleitorais e determinar a qualifica
ção e a inscrição dos eleitores; 

Constituição Federal 

Art. 95 - Salvo as restrições expressas nesta Constituição, os juizes 
gozarão das garantias seguintes: 

I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença 
judiciária; 

II - inamovibilidade, salvo quando ocorrer motivo de interêsse pú
blico, reconhecido pelo voto de dois têrços dos membros efetivos do tribunal 
superior competente; 

III - irredutibilidade dos vencimentos, que, todavia, ficarão sujeitos 
aos impostos gerais 

§ 19 - A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de idade 
ou por invalidez comprovada, e facultativa após trinta anos de serviço pú
blico, contados na forma da lei. 

§ 2. - A aposentadoria, em qualquer dêsses casos, será decretada com 
vencimentos integrais. 

§ 3° - A vitaliciedade não se estenderá obrigatõriamente aos juizes 
~om atribuições limitadas ao preparo dos processos e à distribuição de juízes 
Julgadores, salvo após dez anos de contínuo exercício no cargo. 
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c) expedir os títulos eleitorais; 

çl.) conceder transferência ao eleitor, nos têrmos do art. 39; 
e) nomear o presidente e os mesários das mesas receptoras; 

f) dar substituto aos secretários das mesas receptoras, me
diante reclamação justificada dos interessados; 

g providenciar para Q solução das ocorrências que se veri
ficarem nas mesas receptoras; 

h) instruir os membros das mesas receptoras sôbre as suas 
funções; 

i) dividir a zona em seções eleitorais, com um mínimo de 
50 eleitores em cada uma, o máximo de 400 nas capitais, e o de 
300 nas demais localidades; 

j) tomar conhecimento das reclamações que lhes forem feitas 
verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a têrmo, e determinando 
as providências que cada caso exigir; 

k) tomar tôdas as providências ao seu alcance para evitar 
os atos viciosos das eleições; 

1) processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que 
lhes forem conexos, ressalvada a competência originária do Tri
bunal Superior e dos tribunais regionais; 

m) organizar as listas dos eleitores das zonas respectivas, por 
ordem alfabética dos nomes; 

n) designar, trinta dias antes das eleições, os locais das 
seções; 

o) representar sôbre a necessidade de nomeação dos pre
paradores para auxiliarem o alistamento eleitoral, nos têrmos da 
letra m do art. 17; 

p) ordenar o registro e cassacão do registro dos candidatos 
aos cargos eletivos municipais e co~unicá.lo ao Tribunal Regional; 

q) decidir habeas-corpus e mandado de segurança, em ma
téria eleitoraL desde que essa competência não esteja atribuída 
privativamente à instância superior; 

r) fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e pres
teza do serviço eleitoral . 

Ar!. 21 - Nos distritos de paz ou povoados distantes da sede 
do juízo eleitora, ç'U de d if{cil acesso, serão designados juizes pre
paradores para auxiliar o serviço eleitoraL mediante representa
ção de partido político ou de juiz eleitoral . 

Art. 22 - O juiz preparador será escolhido entre as pessoas 
de melhor reputação e independência moral da localidade, de pre
ferência a autoridade judiciária locaL nos têrmos da lei de orga
nização judiciária do Estado. 
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Art . 23 - Perante os juízes preparadores, poderão os partidos 
nomear delegados para assistirem e fiscalizarem os seus atos , 
acompanhando-os nas diligências que fizerem. 

Art. 24 - Os eleitores e delegados de partidos poderão repre
sentar diretamente ao Tribunal Regional contra atos do juiz pre
parador e, julgada procedente a representação, será êle logo subs
tituído, sem prejuízo das penas a que estiver sujeito. 

Art. 25 - Compete ao juiz preparador: 

a) receber os requerimentos de inscrição, mediante recibo, 
autuá-los e encaminhá-los, por via postal ou sob protocolo, ao 
juiz eleitoral; 

b) entregar ao eleitor ou aos delegados de partido, mediante 
recibo, os títulos remetidos pelo juiz eleitoral; 

c) encaminhar, devidamente informadas, ao JUlZ eleitoral, 
dentro de 24 horas, as impugnações, representa ções ou redama
ções que lhe forem apresentadas e também os requerimentos de 
qualquer natureza, dirigidos àquela autoridade por eleitores ou 
delegados de partido. 

TITULO IV 

Das Juntas Eleitorais 

Art. 26 - Os membros das juntas eleitorais serão nomeados, 
depo;s da aprovação do Tribunal RegionaL pelo presidente dêste, 
a quem cumpre também designar-lhes a sede. 

Parágrafo único - Estender-se-ão à composição das juntas 
os preceitos estabelecidos para a nomeação das mesas recep
toras, quanto às incompatibilidades. C·) 

Art. 27 - Compor-se-ão as juntas eleitorais de três juízes de 
direito, funcionando como presidente o mais antigo. 

(*) Lei Org-âlúca do Ministério Público da União (n" 1341, de 
30-1-1951) : 

«Art. 77 - Perante os juízos e Juntas Eleitorais funcionarão os Pro
motores Públicos das respectivas comarcas. 

§1· - Onde houver mais de um Promotor, funcionará o que fôr 
designado pelo Procurador Regional . 

§ 2· - Substituirá o Promotor, em suas faltas e impedimentos, o seu 
substituto legal. 

Art . 79 - Cabe aos Promotores, investidos na função de membros do 
Ministério Público Eleitoral, o exercício das atribuições que lhes compete, 
perante a Justiça comum, com observância das instruções baixadas pelo 
Procurador Regional. » 
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Art. 28 - Compete à Junta Eleitoral: 

a) apurar as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob 
sua jurisdição; 

b) expedir diplomas aos eleitos para cargos municipais. 

Parágrafo único - Nos municípios onde houver mais de uma 
junta eleitoral. a expedição do diploma será feita pela que fôr 
presidida pelo juiz mais antigo, a quem as outras enviarão os 
documentos respectivos. 

Art. 29 - Poderão ser organizadas tantas juntas quantas 
permitir o número de juízes de direito, mesmo que não sejam 
juízes eleitorais. 

Art. 30 - A Junta poderá nomear até seis escrutinadores, 
dentre cidadãos de notória integridade moral. 

PARTE TERCEIRA 

Do Alistamento 

TíTULO I 

Da qualificação e inscrição 

Art. 31 - O alistamento se faz mediante a qualificação e 
inscrição do eleitor. 

Art . 32 - A qualificação e inscrição eleitorais serao a reque
rimento do interessado. 

Art. 33 - Os cidadãos que desejarem inscrever-se eleitores 
deverão dirigir-se ao juiz eleitoral de seu domicílio, mediante 
requerimento de próprio punho, no qual declararão nome, idade, 
estado civil. profissão, lugar de nascimento e residência, sempre 
que possível. 

§ 1.0 - O requerimento, que dispensa reconhecimento de 
firma, será instruído com qualquer dos seguintes documentos: 

a) certidão de idade extraída do Registro Civil; 

b) documento do qual se infira, por dire ito, ter o requerente 
idade superior a 18 anos; 

c) certidão de batismo, quando se tratar de pessoa nascida 
anteriormente a 1 de janeiro de 1889; 

d) carteira de identidade expedida pelo serviço competente 
de identificação no Distrito Federal, ou wr órgão congênere nos 
estados e territórios; 
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e) certificado de reservista de qualquer categoria, do Exér
cito/ da Armada ou da Aeronáutica; 

f) documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, 
originária ou adquirida, do requerente. 

§ 2.° - São vedadas justificações para suprir qualquer dêsses 
documentos. 

§ 3.° - Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o 
lugar de residência ou moradia do requerente; e, verificado ter o 
alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas. 

Art. 34 - As certidões de nascimento, quando destinadas ao 
alistamento eleitoral, serão fornecidas gratuitamente, segundo a 
ordem dos pedidos apresentados em cartório pelos delegados de 
partido. 

Art. 35 - Recebendo o requerimento, instruído com qualquer 
dos documentos referidos no Artigo 33/ o escrivão dará recibo do 
mesmo ao apresentante, registrando-o no livro competente e, depois 
de autuá-lo, incluirá o ncme do requerente numa lista, que será 
publicada ou afixada pelo prazo de cinco dias. 

§ 1.0 - Terminado o prazo da publicação, o escrivão fará os 
autos conclusos ao juiz, obedecendo a ordem rigorosa de apre
sentação. 

§ 2.° - Se houver qualquer omissão ou irregularidade que 
possa ser sanada, fixará o juiz prazo razoável para ser corrigida. 

§ 3.° - Do despacho que indeferir o requerimento de inscri
ção caberá recurso interposto pelo alistando e do que o deferir 
poderá recorrer qualquer delegado de partido. 

Art. 36 - Verificada a inexistência de pluralidade de alista
mento/ qualquer dos documentos referidos no Artigo 33 poderá sar 
restituído ao interessado, fazendo o escrivão no requerimento as 
anotações. 

Art. 37 - O título conterá o nome do eleitor, sua idade, filia
ção/ naturalidade testado civil, profissão e residência; será assinadc 
e datado pelo juiz e assinado pelo eleitor. 

§ 1.0 - O título constará de três partes, de acôrdo com o 
modêlo aprovado pelo Tribunal Superior : uma será entregue ao 
eleitor, ou tra ficará no cartório e a terceira será remetida ao Tri
bunal Regional. 
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§ 2.° - O título poderá ser entregue ao eleitor, ao seu pro
curador ou ao delegado de partido, pelo juiz, pelo preparador, 
pelo escrivão eleitoral especialmente designado pelo Juiz, assim 
nas sedes, comarcas ou térmos, como nas vilas ou povoados. C·) 

§ 3.° - No caso de perda ou extravio de seu título, requerer6: 
o leitor ao juiz de seu domicílio eleitoral, até 10 dias antes de: eleição, 
que lhe expeça segunda via. Recebido o requerimento, fará o juiz 
publicar pela imprensa, onde houver, ou por editais, pelo prazo de 
cinco dias, a notícia do extravio e do requerimento da segunda vie:, 
concedendo, findo êsse prazo e não havendo redamaçoã, o pedido 

Art. 38 - A lista dos eleitores será publicada pelo menos quinze 
dias antes da eleição no jornal oficial nos estados, na Capnal 
Federal, nos territórios e municípios, onde houver. Nos municípios 
onde não houver jornal oficial, a lista dos eleitores sera divulgada 
no local onde habitualmente se afixam os editais da comarca. 

Art. 39 - Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor 
requerer ao juíz do novo domicílio sua transferência, juntando, com 
a declaração dêste, abonada por duas testemunhas, o título anterior. 

§ 1.0 - Deferido o pedido de transferência, o juíz ordenará a 
expedição de novo título e a remessa do anterior ao Tribunal Regio· 
1al competente, para os efeitos do seu cancelamento. 

§ 2.0 - Não é permitida a transferencia senão depois de um 
ano, pelo menos, de inscrito o eleitor ou de anotada a mudançü 
anterior. 

§ 3.° - Os funcionários públicos e os militares, quando removi 
:ios, poderão requerer transferência de domicílio sem as restriçõds 
estabelecidas no parágrafo anterior. ' 

§ 4.° - O eleitor transferido não poderá votar no novo domi
cílio eleitoral em eleição suplementar à que tiver sido realizada 
antes de sua transferência. 

Art. 40 - E' lícito aos partidos políticos, por seus delegados: 
a) apresentar em Juízo requerimentos de inscrição e acomp~

nhar o respectivo processo; 

b) promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegCll
mente, assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo pre 
movida e requerer e reinclusão do eleitor excluído; 

c) examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos 
servidores designados, os documentos relativos ao alistamento elei· 
toral, podendo dêles tirar cópias ou fotocópias. 

(*) Vêr instruções 
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TÍTULO II 

Do cancelamento e da exclusão 

Ar!. 41 - São causas de cancelamento: 
1) a infração do Ar!. 3.°, letras a, b e c, e do Ar!. 33; 

2) 

3) 

a suspensão ou a perda dos direitos políticos; 

a pluralidade de inscrição; 

4) o falecimento do eleitor. 

§ 1.0 - A ocorrência de qualquer das causas enumeradCis 
neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser p ro · 
movida ex-oilício a requerimento de delegado de partido ou de qual
quer eleitor. 

§ 2.0 - Durante o porcesso e até a exclusão pode o eleitor 
votar vàlidamente. 

§ 3D 
- No caso de ser a lgum cidadão maior de 18 anos pri

vado temporária ou definitivamente dos direitos políticos, a auto 
ridade que impuser essa pena providenciará para que o fato seja 
comunicado ao Tribunal Regional da circunscrição em que residir 
o réu. 

A.r ~ . 42 - No caso de exclusão, a defesa pode ser feita pele 
interessado, por outro eleitor ou por delegado de partido. 

Ar!. 43 - A exclusão será mandada processar ex-olfício pelo 
Tribunal Regional, sempre que tiver conhecimento de alguma d0s 
causas de cancelamento. 

Ar!. 44 - Qualquer irregularidade determinante da exclusào 
será comunicada por escrito e por iniciativa de qualquer interessado 
ao juíz eleitoraL que observará, no que fôr aplicável o processo 
estabelecido no Ar!. 45. 

Ari. 45 - O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma 
seguinte: 

1) mandará autuar a petição ou representação com os do· 
cumentos que a instruirem; 

2) fará publicar edital com prazo de dez dias para ciência dos 
interessados que poderão contestar dentro de cinco dias; 

3) concederá dilação porbatória de cinco a dez dias, se 
requerida; 

4) remeterá a seguir o processo devidamente informado ao 
Tribunal Regional, que decidirá dentro de dez dias. 

§ 1.0 - Na exclusão promovida por não saber o excluendo 
le r e escrever ou se exprimir na língua nacional, além de quais-
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quer outras providências de direito, caberá ao juis eieitoral sub
metê-lo: 

a) no primeior caso, a cópia de pequeno trecho impresso, em 
livro adotado em curso primário, sendo a prova datada e assinadr.;, 

examinada e autenticada pelo juiz para sua anexação ao respectivo 
processo; 

b) no segundo caso, a breve exame oral de conversação 
comum ao alcance da compreensão do excluendo e do qual mano 
dará a juiz lavrar têrmo, que assinará com o excluendo e remeterá 
para instrução do respectivo processo. 

§ 2.° - Cessada a causa do cancelamento, poderá o inte
ressado requerer novamente a sua qualificação e inscrição. 

PARTE QUARTA 

Das eleições 

TíTULO I 

Do Sistema Eleitoral 
Ar!. 46 - O sufrágio é universal e direto; o voto, obrigatório 

e secreto. 

§ 1.° - A eleição para a Câmara dos Deputados, as assem
bléias legislativas e as câmaras municipais obedecerá ao sistema: 
de representação proporcional. 

§ 2.° - Na eleição de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, governadores e vice-governadores dos estados, senadores 
federais e seus suplentes, deputado federal nos territórios que só 
elegem um representante, prefeitos municipais e vice-prefeitos e juízes 
de paz, prevalecerá o princípio majoritário. 

§ 3.° - Quando os lugares a serem preenchidos nas câmaras. 
legislativas forem dois, serão distribuídos pelo sistema previsto 
neste Código para a distribuição das sobras e quando forem tres 
ou mais, serão êles distribuídos pela forma estabelecida no Ar!. 58. 

CAPíTULO I 

DO REGISTRO DOS CANDIDATOS 

Art. 47 - Somente podem concorrer às eleições candidaí.)s 
registradis por partidos ou alianças de partidos. 

Ar!. 48 - O registro dos candidatos far-se-á até 15 dias ant8s 
da eleição. 

§ 1.0 - O registro pode ser promovido por delegado de partido, 
autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama de quem 
responda pela direção partidária, e sempre com assinatura reco
nhecida por tabelião. 
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§ 2.0 - Além dessa autorização, é indispensável a do candi
dato, constante de documento igual, revestido das mesmas for
malidades. 

§ 3.° - A autorização do candidato pode ser dirigida direta· 
mente ao órgão ou juiz competente para o registro. 

§ 4.° - Tôda lista de candidatos será encimada pelo nome do 
partido, que é a legenda partidária. 

Ar!. 49 - Pode qualquer candidato, até 10 dias antes do pleito, 
requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento do seu 
nome do registro. 

§ 1.0 - Dêsse fato, o presidente do Tribunal ou o juiz, con
forme o caso, dará ciência imediata ao partido ou à aliança de 
partidos, que tenha feito a inscrição, ficando ressalvado o direiio 
de dentro de dois dias, contados do recebimento da comunicação, 
substituir por outro o nome cancelado, observadas as formalidadas 
prescritas no § 1.0 do artigo anterior. 

§ 2.0 - Considerar-se·á não escrito na cédula o nome do 
candidato que haja pedido o cancelamento da sua inscrição. 

Art. 50 - Exceto nas eleições que obedecerem ao sistema 
proporcionaL poderá qualquer partido registrar na mesma circuns
cricão candidato já por outro registrado, desde que o outro partido 
e ; candidato o consintam por escrito até dez dias antes da eleição, 
abseljVadas as formalidades do § 1.0 do Ar!. 48. 

Parágrafo único - A falta de consentimento expresso acarre
tará a anulação do registro promovido, podendo o partido preju
dicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o registro. 

Ar!. 51 - Salvo para Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, não é permitido registro de candidato por mais de uma 
circunscrição. 

Ar!. 52 - O registro de candidato a senador será feito COin 
o do seu suplente partidário. 

Ar!. 53 - Para as eleições que obedecerem ao sistema de repre
sentação proporcional, cada partido poderá registrar tantos candida
tos quantos forem os lugares a preencher. 

Parágrafo único - Poderá ainda indicar um têrço a mais de 
candidatos, desprezada a fração: 

a) à Câmara dos Deputados e às câmaras municipais, se o 
número de lugares não exceder a 30; 

b) às assembléias legislativas e à Câmara dos Vereadores 
do Distrito Federal, se o número de lugares não exceder a 65. 
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CAPíTULO II 

DO VOTO SECRETO 

Art. 54 - O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes 
providências: 

1 - uso de sobrecartas oficiais uniformes, opacas e rubrica
das pelo presidente da mesa receptora à medida que forem entre
gues aos eleitores; 

2 - isolamento do eleitor em gabinete indevassável para Cl 

só efeito de introduzir a cédula de sua escolha na sobrecarta ~' , 
em seguida, fechá-la; 

3 - verificação da autenticidade da sobre carta a vista da 
rubrica; 

4 - emprêgo de urna que assegure a inviolabilidade do sufrá
gio e seja suficientemente ampla para que se não acumulem as 
sobre cartas na ordem em que forem introduzidas. 

CAPíTULO III 

DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL 

Art. 55 - Para a representação na Câmara dos Deputados, nas 
assembléias legislativas e nas câmaras municipais far-se-á a vota
ção em uma cédula só com a legenda partidária e qualquer dos 
nomes da respeativa lista registrada. 

§ 1.0 - Se aparecer cédula sem legenda, o voto será con
tado para o partido a que pertencer o candidato mencionado em 
primeiro lugar na cédula. Tal voto aproveitará também a êss2 
candidato. 

§ 2.° - Se aparecer na cédula com legenda nome de mais 
de um candidato, considerar-se-á escrito o do primeiro, se per· 
tencerem todos à mesma legenda ou partido; em caso contrário, 
aplicar-se-á a regra do § 3.°. 

§ 3.° - Se a cédula contiver legenda e nome de candid.::rto 
de outro partido apurar-se-é:: o voto somente para partido cuja 
legenda constar da cédula. 

§ 4.0 - Se a cédula contiver somente a legenda partidária, 
apurar-se-á o voto para o partido. 

Art. 56 - Determina-se o quociente eleitoral dividindo-s2 J 

número de votos válidos apurados pelo de lugares a preenche! 
em cada circunscrição eleitoraL desprezada a fração, se igualou 
inferior a meio, equivalente a um se superior. 

Parágrafo único - Contam-se como válidos os votos em branco 
para determinação do quociente eleitoral. 
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Art. 57 - Determina-se para cada partido, quocietne partidá
rio dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos 
dados em cédulas sob a mesma legenda, desprezada a fração. 

Art. 58 - Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um 
partido quantos o respectivo quociente indicar, na ordem da votaçã8 
nominal que cada um tenha recebido. 

Art. 59 - Os lugares não preenchidos cem a aplicação dos 
quocientes partidários serão distribuídos mediante a observância 
das seguintes regras: 

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

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

§ 1.0 - O preenchimento dos lugares com que cada partido 
fôr contemplado far-se-á segundo a ordem de votação nominal dos 
seus candidatos. 

§ 2.0 - Só poderão concorrer à distribuição os partidos que 
tiverem obtido quociente eleitoral. 

Art. 60 - Em caso de émpate haver-se-á por eleito o candidato 
mais idoso . 

Art. 61 - Se nenhum partido alcançar o quociente eleitorc.:l, 
considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos lugares, es 
candidatos mais votados. 

Ar!. 62 - Considerar-se-ão suplentes da representação parti
dária: 

a) os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetiv::Js 
das listas dos respectivos partidos; 

b) em caso de empate na votação, na ordem decrescente 
da idade. 

Ar!. 63 - Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para 
preenchê-la, far-se-á eleição, salvo se faltarem menos de nove messs 
para findar o período do mandato. 

TíTULO Ir 

Do material para a votação 

Ar!. 64 - Sessenta dias antes de cada eleição, será encerrado 
improrrogàvelmente às 18 horas o alistamento, podendo votar os 
eleitores inscritos até 30 dias antes dela. 
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§ 1.0 - Os juízes eleitorais comunicarão ao Tribunal Regional , 
anualmente e antes de cada eleição, o número de eleitores 
alistados. 

§ 26° - O alistamento reabrir-se-á, em cada zona, logo que 
estejam concluídos os trabalhos da sua junta eleitoral. 

Art. 65 - O Tribunal Superior, os tribunais regionais e os juizes 
eleitorais, 10 dias antes da eleição, farão publicar em jornal oficial, 
onde houver e, não o havendo ~m cartório, os nomes dos candidatos 
registrados nos têrmos do Ar!. 48. 

Parágrafo único - Os nomes dos candidatos serão comuni
cados pelo Tribunal Superior aos tribunais regionais e por êstes .:IOS 

juízes eleitorais, que dêle cientificarão o presidente de cada mesa 
receptora e seus mesários. A transmissão far-se-á pelo telégrafo e , 
na sua falta , pelo meio mais rápido. 

CAPíTULO 

DAS SEÇÕES ELEITORAIS 

Art. 66 - O juiz distribuirá os eleitoc-es por seções, não podendo 
nenhuma delas ter mais de 400 nem menos de 50 eleitores. 

§ 1.° - Na distribuição dos eleitores pelas seções, o juiz aten
derá ao lugar das suas residências e aos meios de transporte. 

§ 2.° - Deverão ser organizadas mesas receptoras nas vilas 
e nos povoados, assim como nos estabelecimentos de internação 
coletiva onde haja, pelo menos, 50 eleitores. C *) 

§ 3.° - Se na distribuição dos eleitores por seções não fôr 
observada a recomendação do § 1.0 dêste artigo, o eleitor preju
dicado ou os delegados de partido poderão reclamar ao juiz elai
toral; e da decisão dêste caberá recurso para o Tribunal Regio
nal, interposto dentro de 48 horas, contadas da publicação do 
despacho. 

Ar!. 67 - O eleitor cujo nome tenha sido omitido ou figure 
errado na lista poderá reclamar verbalmente, por escrito ou por 
telegrama ao juiz ou ao Tribunal Regional. 

§ 1.0 - Tal reclamação pode ser feita por delegado de partido. 

§ 2.° - Procedendo a reclamação, providenciará a autoridade 
competente para sanar a irregularidade. 

("') 1';ste dispositivo foi modificado pela Lei n" 1430, de 12-9-1951, 
publicada no D . O. da mesma data, que diz: 

« § 29 _ Deverão ser organizadas mesas receptoras nas vilas e nos 
povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva , inclusive 
os leprosários, onde ha ja, pelo m enos 50 (cincoent a) eleitores. » 
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§ 3.0 - Não será considerado êrro a simples omissão ou troca 
de l~tras, desde que não torne duvidosa a identidade do eelitor. 

§ 4.° - O eleitor que não tenha reclamado ou cuja reclama
ção não haja sido atendida poderá mediante a apresentação do 
seu título à mesa receptora, votar em qualquer seçoã do seu domi
cílio eleitoral. 

CAPÍTULO II 

DAS MESAS RECEPTORAS 

Art. 68 - A cada seçoã eleitoral corresponde uma mesa recep
tora de votos. 

Art. 69 - Constituem a mesa receptora um presidente, um 
primeiro e um segundo mesário nomeados pelo juiz eleitoral, 30 
dias antes da eleição, e dois secretários nomeados pelo presidente 
da mesa 72 horas, pelo menos, antes de começar a eleição . 

. § 1.0 - Não podem ser nomeados rpesidentes e mesários : 
a) os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, u:lé 

o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge; 

b) os membros de diretórios de partidos políticos dEvidamente 
registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados; 

c) as autoridades e agentes policiais, bem como os funcoiná
rios no desempenho de cargos de confiança do Executivo; 

d) e os que pertenceram ao serviço eleitoral. 

§ 2.° - Serão de preferência nomeados os diplomados em 
profissão liberal, os professores, os diplomatas e os serventuános 
de justiça. 

§ 3.° - O juiz eleitoral mandará publicar no jornal oficial, onde 
houver e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito 
e convocará os nomeados para constituirem as mesas no dia e 
lugares designados, às 7 horas. 

§ 4.0 - Os motivos justos que tiverem os nomeados para 
recusar a nomeação e que ficarão à livre apreciação do juiz elei
toral, sàmente poderão ser alegados até 10 dias antes da eleicão, 
salvo se' sobrevindos dentro dêste período. " 

§ 5.° - Os nomeados que não declararem a existência de qua~
quer dos impedimentos acima referidos, ou os juízes eleitorais 4ue 
não atenderem a reclamações procedentes, incorrem na pena esb
belecida pelo Artigo 175, n .o 21. 

§ 6.° ~ Os membros das mesas receptoras não estão impedidos 
de praticar das juntas eleitorais, desde que nestas lhes não seja 
distribuída, para apurar, urna de secção de que tenham feito parte. 
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Ar!. 70 - Da nomeação da mesa receptora caberá reclama
ção para o juiz eleitoral dentro do prazo de 48 horas, contadas da 
publicação do ato. 

§ 1.0 - Se o vício de constituição da mesa resultar da incom
patibilidade prevista na letra a do § 1.0 do Ar!. 69 e o registro do 
candidato fôr posterior à nomeação do mesário, o prazo para 
reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidmcs 
registrados. Se o mesmo resultar de qualquer das proibições das 
letras b, c e d, e em virtude de fato superveniente o prazo se cori
tará do ato da nomeação ou eleição. 

§ 2.° - O partido que não houver reclamado contra a COlll

posição da mesa não poderá argüir, sob êsse fundamento, a nuli
dade da seção respeciiva. 

Ar!. 71 - Os mesários auxiliares substituirão o presidenie, 
de modo que haja sempre quem responda, pessoalmente, pela 
ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da 
eleição. 

§ 1.0 - O presidente deve estar presente ao ato de abertura 
e de encerramento da eleição, salvo fôrça maior, comunicando 
o impedimento aos dois mesários, pelo menos 24 horas antes da 
abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se dsr 
dentro dêsse prazo ou no curso da eleição. 

§ 2.° - Não comparecendo o presidente até sete horas e trinta 
minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta 
ou impedimento, o segundo. 

§ 3.° - Poderá o presidente ou membro da mesa que assumir 
a presidência nomear "ad-hoc", dentre os eleitores presentes, e 
obedecidas as prescrições do § l.0 do Ar!. 69, os que forem necessá
rios para completar a mesa. 

§ 4.° - Não se reunindo a mesa por qualquer motivo, pode
rão os eleitores votar em outra seção sob a jurisdição do mesmo 
juiz, tomando-se-lhes os votos com as cautelas do Artigo 87, § 4.°, 
caso não possam ser aproveitadas a urna e a iólha de votação 
correspondente àquela mesa. 

Art. 72 - Se no dia designado para o pleito deixarem de se 
reunir tôdas as mesas de um município, o Presidente do Tribunal 
Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se 
inquérito para apurar as causas da irregularidade e punição d-:-s 
responsáveis. 

Parágrafo único - Essa eleição deverá ser marcada dentro 
de 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. 

Ar!. 73 - Compete ao presidente da mesa receptora e, em sue: 
falta, a qualquer dos mesários: 

1) receber os votos dos eleitores; 
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2) decidir imediatamente tôdas as dificuldades ou dúvidas 
que ocorrerem; 

3) manter a ordem para o que disporá da fôrça pública 
necessária; 

4) comunicar ao Tribunal Regional as ocorrências cuja SOI~l
ção dêste dependerem e, nos casos de urgência, recorrer ao Juiz 
eleitoral, que providenciará imediatamente; 

5) remeter à Junta Eleitoral todos os papéis que tiverem sIdo 
utilizados durante a recepção dos votos; 

6) autenticar, com sua rubrica, as sobrecartas oficiais; 

7) assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delega
dos de partido, sôbre as votações; 

8) fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não 
estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher 
as de numeração intercalada acaso retidas, as quais não se poderôo 
mais distribuir. 

Art. 74 - Devem os secretários ser eleitores na zona, com 
habilitação para o exercício da função e, de preferência, serven
tuários de justiça, não podendo recair a nomeação em candidatos, 
parentes dêstes, ainda que afins até o 2.° grau, inclusive, nem de 
membros de diretórios de partido político . 

§ 1.° - A nomeação do secretário será comunicada imedia
tamente por telegrama ou carta ao juiz eleitoral e publicada pala 
imprensa ou por edital afixado em lugar visível à frente do edific;o 
onde deverá funcionar a mesa. 

§ 2.° - Compete aos secretários: 

a) distribuir aos eleitores as senhas de entrada, previamente 
rubricada ou carimbadas, segundo a respectiva ordem numérica: 

b) lavrar a ata da eleição; 

c) cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuÍdc.:s 
em regulamentos ou instruções. 

§ 3.° -- As atribuições mencionadas na letra a serão exercidas 
por um dos secretários e as constantes das letras b e c pelo outro. 

§ 4.° - O cargo de secretário será de aceitação obrigatórb, 
salvo motivo relevante , cuja apreciação ficará a critério do juiz 
e leitoral, mediante reclamação do interessado a té 48 horas antes 
da eleição. 

§ 5.° - No impedimento ou falta do secretário, funcionará o 
substituto que o presidente nomear. 

Ar!. 75 - Perante as mesas receptoras, cada partido poderá 
nomear três fiscais para se revezarem na fiscalização dos trabalh·.)s 
eleitorais. 
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Ar!. 76 - O presidente, mesário, secretário e fiscais de partiàos 
votarão perante as mesas em que estiverem servindo, ainda qee 
eleitores de outras seções, ressalvado o disposto no § g.1) do Artigo 87, 
tomendo-se-Ihes o voto em separado e anotado o fato na respectiva ata. 

Parágrafo único - Podem votar os candidatos, com as cautelas 
acima referidas: 

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

b) ao Congresso Nacional, a Governador e Vice-Governader 
e às assembléias legislativas, em qualquer seção da circunscrlç6.o 
em que forem registrados; 

c) as Prefeituras e câmaras municipais, em qualquer seção 
do Manidpio correspondente à zona em que estiverem registrados; 

d) a juiz de paz, em qualquer seção do distrito. 

TíTULO III 

Do material para a votação 
Art. 77 - Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada 

mesa receptora, pelo menos 72 horas antes da eleição, o segumt8 
material: 

1) lista dos eleitores da seção; 
2) relação dos partidos e candidatos registrados; 
3) uma fôlha para a votação dos eleitores da seção e uma 

para os eleitores de outras, devidamente rubricadas; 

4) 
5) 

uma urna vazia; 
sobrecartas de papel opaco para a colocação de cédulas; 

6) sobrecartas maiores para os votos impugnados ou sôbre 
os quais haja dúvida; 

7) sobre cartas especiais para a remessa, à Junta Eleitoral, 
dos documentos relativos à eleição; 

8) uma fórmula da ata e impressos para a sua lavratura; 
10) tinta, caneta, penas, lapis e papel necessários aos trabalhos; 

11) fôlhas apropriadas para a impugnação e fôlhas para obser· 
vações de fiscais dos partidos; 

12) outro qualquer material que o Tribunal Regional julgeue 
necessário ao regular funcionamento da mesa. 

§ 1.0 - O material de que trata êste artigo deverá ser reme
todo por protocolo ou pelo correio, acompanhado de uma relação, 
ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como o 
recebeu, e porá sua assinatura. 

§ 2.° - Compete ao juiz eleitoral examinar as urnas e lacrá
las em presença dos fiscais e delegados de partidos, enviando-as, 
em seguida, aos presidentes das mesas receptoras. 
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Art, 78 - As cédulas serão de forma retangular . côr branca, 
flexíveis e de tais dimensões que, dobradas ao meio ou em quarto, 
caibam nas sobrecartas oficiais, 

§ I ~ - A designação da eleição, a legenda do partido e o 
pome do candidato registrado serão impressos ou dactilografados, 
não podendo a cédula ter sinais nem quaisquer outros dizeres 
que possam identicar o voto, 

§ 2° - Quando se proceder a diversas eleições no mesmo 
dia, a votação se íará em uma cédula para cada eleição, sendo 
tôdas as cédulas encerradas em uma só sobrecarta, 

TÍTULO IV 

Da votação 

CAPÍTULO I 

DOS LUGARES DA VOTAÇÃO 

Art, 79 - Funcionarão as mesas receptoras nos lugares desig
nados pelos juízes eleitorais, publicando-se a designação, 

§ I ~ - Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se 
aos particulares se faltarem aqueles em uúmero e condições ade
quadas, 

§ 2° - Não se pode usar propriedade ou habitação de candida
tos, nem de parente dêste, ainda que afim até o segundo gráu, in
clusive, ou de membro de diretório ou delegado de partido político , 

§ 3° - Dez dias, pelo menos, antes do fixado para eleição, co
municarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições e aos pro
prietários, arrendatários ou administradores das propriedades par
ticulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte 
dêles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras, 

§ 4° - A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente 
cedida para êsse fim, 

Art , 80 - No local destinado à votação, a mesa ficará em recin
to separado do público: ao lado haverá um gabinete indevassável, 
onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam colocar as 
cédulas de sua escolha nas sobrecartas, 

§ l ~ - ' O juiz eleitoral providenciará para que, nos edifícios es
colhidos, sejam feitas as necessárias adaptações, 

§ 2~ - No gabinete indevassável poderão ser colocadas, pelo 
presidente' da mesa receptora, cédulas dos partidos e dos candidatos 
registrados, 
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CAPíTULO II 
DA POLICIA DOS TRABALHOS ELEITORAIS 

Art. 81 - Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral 
cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. 

Art. 82 - Somente podem permanecer no recinto da mesa re
ceptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de 
cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. 

§ 19 
- O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a au

§ 10 - O presidente da mesa, queé, durante os trabalhos, a au
toridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não 
guardar a ordem e compustura devidas e estiver praticando qual
quer ato atentatório da liberdade eleitoral . 

§ 29 - Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, 
sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. 

§39 - O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro 
no curso dos trabalhos eleitorais. 

Art. 83 - Não será permitido: 
a) trocar, arrebatar ou inutilizar cédulas em poder do eleitor; 

b) oferecer cédula no local da mesa receptora ou nas suas ime
diações, dentro de um ráio de cem metros. 

Parágrafo único. A igual distância conservar-se-á a fôrça ar
mada, que não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou nêle 
penetrar, sem ordem do presidente da mesa. 

CAPíTULO III 

DO IN!CIO DA VOTAÇ ÃO 

Art. 84 - No dia marcado para a eleição, às sete horas, o pre
sidente da mesa receptora, os mesários e os secretários veriíicarão 
se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz 
e a urna destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes 
os fiscais de partidos. 

Art. 85 - As oito horas, supridas as deficiências, declarará o 
presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à vo
tação, que começará pelos membros da mesa, fiscais e candidatos 
presentes. 

Art. 86 - O recebimento dos votos começará às oito e termi
nará, salvo o disposto no art. 88. às dezessete horas. 

CAPíTULO IV 
DO ATO DE VOTAR 

Art . 87 - Observar-se-á na votação o seguinte: 
1) O eleitor receberá, ao apresentar-se na seção, uma senha 

numerada, que o secretário rubricará ou carimbará no momento . 
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2) Admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem 
numérica das senhas apresentará ao presidente seu título, o qual 
poderá ser examinado pelos fiscais de partidos. 

3) Achando-se em ordem o título e não havendo dúvida sôbre 
a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar 
na fôlha de votação sua assinatura por extenso, entregar-Ihe-á de
pois de rubricada uma sobrecarta aberta e vazia e fá-lo-é:: passar ao 
gabinete indevassável, cuja porta ou cortina será cerrada em se
guida. 

4) No gabinete indevassável, o eleitor colocará a cédula ou 
cédulas de sua escolha na sobre carta recebida do presidente de me
sa e ainda no gabinete, onde não poderá demorar-se mais de um 
minuto, fechará a sobrecarta. 

5) Ao sair do gabinete, o e leitor depositará na urna a sobre
carta fechada. 

6) Antes, porém, o presidente, fiscais e os que quiserem veri
ficarão, sem tocá-la, se a sobrecarta que o eleitor vai depositar na 
urna é a mesma que lhe fôra entregue pelo presidente . 

7) Se a sobrecarta não fôr a mesma, será o eleitor convidado 
a voltar ao gabinete indevassável e a trazer seu voto na sobrecarta 
que recebeu; se não quiser tornar ao gabine te, não será admitido o 
voto, mencionando-se na ata o incidente. 

8) Introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa 
lançará no título do eleitor a data e a sua rúbrica. 

9) A fôlha de votação será rubricada pelo presidente da mesa. 

§ 19 - Observado o disposto no art. 85, têm preferência para 
votação o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os elei
tores de idade avançada, os enfêrmos e as mulheres grávidas. 

§ 29 - Se houver dúvida sôbre a identidade de qualquer elei
tor, o presidente da mesa poderá exigir-lhe a exibição da respectiva 
carteira e, na falta desta, inte rrogá-lo sôbre os dados constantes do 
título, mencionando na coluna de observações das fôlhas de votação 
a dúvida suscitada . 

§ 39 - Sàmente se admitirá impugnação a respeito da identida
d e do eleitor quando formulada pelos membros da mesa ou pelos 
fiscais . 

§ 49 - Se persistir a dúvida, tomará o presidente da mesa as 
seguintes providências: 

a) escreverá numa sobrecarta maior o seguinte: «Impugnado 
p or F»; 

b ) encerrará, nessa sobre carta maior, a sobre carta de voto do 
eleitor, assim como o seu título; 
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c) entregará ao eleitor a sobre carta maior para que a feche 
e deposite na urna; 

d) anotará a impugnação na coluna de observações da fô
lha de votação. 

§5° - Proceder-se-á da mesma forma se o nome do eleitor ti
ver sido omitido ou figurar erradamente na lista. 

§ 60 
- A nenhum eleitor, ainda que suscitada a dúvida a res

peito da sua identidade, salvo o caso número 7 dêste artigo, poderá 
ser recusado o direito de voto que será tomado em separado. 

§ 7~ - O eleitor cego poderá votar desde que possa assinar a 
fôlha de votação em letras do alfabeto comum. 

§ 8~ - Para o efeito do parágrafo anterior, o eleitor provará ex 
!Sua identidade, se exigida, devendo exibir o título para que possa 
votar, sendo entretanto o seu voto tomado em separado com as 
cautelas devidas. 

§ 9~ - O eleitor, fora do seu mumClplO, poderá votar em qual
quer lugar do país nas eleições de Presidente e Vice-Presidente da 
República; em qualquer seção da circunscrição em que estiver ins
crito, nas eleições para senador, deputado federal, Governador e 
Vice-Governador e deputado estadual; em qualquer seção da zona 
de seu domicílio eleitoral, nas eleições distritais. O voto será rece
bido com as mesmas cautelas adotadas nos casos de impugnação 
por dúvida quanto à identidade do eleitor. 

CAPíTULO V 

DO ENCERRAMENEO DAS VOTAÇÕES 

Art. 88 - As 17 horas, o presidente fará entregar as senhas a 
todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará em voz al
ta a entregar à Mesa seus títulos para que sejam admitidos a votar 

Parágrafo único. A votação continuará na ordem numéricn 
das senhas e o título será devolvido ao eleitor logo que tenha votado . 

Art . 89 - Terminada a votação e declarado o seu enceramento 
pelo presidente, tomará êste as seguintes providências: 

a) colocará sôbre a fenda de introdução das sobrecartas, de modo 
a cobri-la inteiramente, duas tiras em cruz de papel ou pano fortes, 
ambas com dimensões suficientes para que excedam às faces laterais 
da urna, de cinco centimetros, pelo menos, devendo as tiras ser 
rubricadas pelo presidente e, facultativamente, pelos fiscais presentes; 
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b) encerrará com a sua assinatura a fôlha de votação, que po
derá ser assinada pelos fiscais e riscará os nomes dos eleitores que 
não tiverem comparecido; 

c) mandará iniciar, por um dos secretários, a lavratura da ata 
da eleição na última fôlha de votação logo após o seu encerramento, 
devendo essa ata mencionar: 

1) os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido; 
2) as substituições e nomeações feitas; 
3) os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se 

retiraram durante a votação; 
4) a causa, se houver, do retardamento para o comêço da vota-

çao; 

5) o número, por extenso, dos eleitores da seção que compare
ceram e votaram e o número dos que deixaram de comparecer; 

6) o número, por extenso, dos eleitores de outras seções qW0 
houverem votado; 

7) o motivo de não haver votado algum dos eleitores que com
pareceram; 

8) os protestos e as impugnações apresentadas pelos fiscais; 
9) a razão de interrupção da votação se tiver havido, e o tempo 

da interrupção; 

10) a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura 
existentes nas fôlhas de votação e na ata, ou a declaração de não 
existirem: 

d) mandará, em caso de insuficiência de espaço na última fô-· 
lha de votação, iniciar ou prosseguir a ata em outra fôlha devida
mente rubricada por êle, mesário e fiscais que o desejarem, mencio
nando-se êsse fato na própria ata; 

e) assinará a ata com os demais membros da mesa. secretários 
e fiscais que quiserem; 

f) entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao pre
sidente da Junta, ou à agência de correio mais próxima. ou a ou
tra vizinha que ofereça melhores condições de segurança e expedi
ção, sob recibo em triplicata, e com indicação da hora, devend,.) 
aqueles documentos ser encerrados em sobrecarta rubricada por 
êle e pelos fiscais que o quiserem: 

g) comunicará em ofício, ao juiz eleitoral da zona a realização 
da eleição, o número de e leitores que votaram e a remessa da urna 
e dos documentos à Junta Eleitoral; 

h) e~viará em sobre carta fechada uma das vias do recibo do 
correio à Junta Eleitoral e a outra ao Tribunal Regional. 
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§ 19 - Os tribunais regionais poderão prescrever outros meios 
de vedação das urnas . 

§ 2° - No Distrito Federal e nas capitais dos estados, poderão 
os tribunais determinar normas diversas para a entrega de urnas e 
papéis eleitorais com as cautelas destinadas a evitar violação ou 
extravio. 

Art. 90 - O presidente da Junta Eleitoral e as agências de cor
reio tomarão as providências necessárias para o recebimento da 
urna e dos documentos referidos no artigo anterior. 

§ 19 - Os fiscais e delegados de partido têm direito de V1glO! 
e acompanhar a urna, dêsde o momento da eleição, durante a per
manência nas agências do correio e até entrega à Junta Eleitoral. 

§ 29 
- A urna ficará permanentemente à vista dos interessados 

e sob a guarda de pessoa designada pelo presidente da Junta. 

TíTULO V 

Da apuração 

Art. 91 - Compete às juntas eleitorais e aos tribunais a apu
ração dos votos nas eleições federais, estaduais e municipais. 

§ 19 - Finda a apuração de cada dia, o presidente da Junta 
fará lavrar ata resumida dos trabalhos, da qual constará o n úmero 
de cédulas apuradas discriminadamente, legenda por legenda e no
me por nome; mandará transcrever em livro próprio os resultados 
constantes das fôlhas de apuração e fornecerá ao delegado ou fis 
cal de partido boletim contendo os resultados obtidos pelos diferen
tes partidos e candidatos, em cada urna apurada . 

§29 - Tais resultados serão no mesmo dia afixados na sede 
da Junta e comunicados ao presidente do Tribunal Regional que, 
dentro de 24 horas os fará publicar no órgão oficial. . 

Art. 92 - Cada partido poderá acreditar perante as juntas dois 
ou três fiscais, que se revezem na fiscalização dos trabalhos. 

Art. 93 - A apuração começará no dia seguinte ao das elei
ções e, salvo motivo justificado perante o Tribunal Superior, deverá 
terminar dentro de 30 dias. 

Art. 94 - A Junta EleitoraL salvo motivo de fôrça maior, fun
cionará diàriamente e sem interrupção, de acôrdo com o horári:::> 
préviamente publicado. Em caso de interrupção, as cédulas e as fô
lhas de apuração serão recolhidas à urna e esta fechada e lacrada, 
o que constará da a ta a que se refere o art. 91 § 19

• 
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Art. 95 - A medida que se apurarem os votos, poderão os 
candidatos e os delegados de partidos apresentar suas impugna
ções, que constarão da ata, se o requererem . 

Art. 96 - Cada partido poderá acreditar mais de um dele
gado perante a Junta Eleitoral; mas, no correr dos trabalhos de 
apuração, só funcionará um de cada vêz. 

CAPítULO I 

DOS A TOS PRELIMINARES 

Art. 97 - A Junta verificará preliminarmente, a respeito de 
cada seção: 

I - se há indício de violação da urna; 

2 - se houve demora na entrega da urna e dos documentos, 
conforme determina a letra f do artigo 89; 

3 se a mesa receptora se constituiu legalmente; 

4 se a eleição se realizou no dia, hora e local designados; 

5 se as fôlhas de votação são autênticas; 

6 se nelas existem rasuras, emendas ou entrelinhas nao 
ressalvadas na ata da votação . 

§ 19 - Se houver indicio de violação da urna, proceder-se-á 
da seguinte forma: 

a) antes da apuração, o presidente da Junta indicará pessôa 
idônea para servir como perito e examinará a urna com assistência 
do representante do Ministério Público; 

b) se o perito concluir pela existência de violação e o se u 
parecer fôr aceito pela Junta, o presidente desta comunicára a 
ocorrência ao Tribunal Regional para providências da lei; 

c) se o perito e o representante do Ministério Público con
cluirem pela inexistência de violação far-se-á a apuração; 

d) se apenas o representante do Ministério Público entender 
que a urna foi violada, a Junta decidirá, podendo aquêle, se a 
decisão não fôr unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal 
Regional. 

§ 29 - Verificado qualquer dos casos dos ns. 2, 3, 4, 5 e 6 
dêste artigo, a Junta fará a apuração em separado dos votos, 
para a decisão ulterior e definitiva do Tribunal Regional . 

§ 39 - As impugnações fundadas em violação da urna 
sàmente poderão ser apresentadas até a abertura desta. 

§ 4Ç 
- A Junta deixará de apurar os votos da urna que não 

estiver acompanhada dos documentos legais e lavrará termo 
relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão ao Tri
bunal Regional. 

-143 -



CóDIGO ELEITORAL 

CAPíTULO II 

DA CONTAGEM DOS VOTOS 

Art. 98 - Aberta a urna, verificar-se-á se o número de sobre
cartas autenticadas corresponde ao de votantes. 

§ 19 - Se o número de sobrecartas fôr inferior ao de votantes, 
far-se-á a apuração, assinalando-se a falta. 

§ 29 - Se o número de sobre cartas autenticadas fôr superior 
ao de votantes, proceder-se-á pela forma prevista no § 2° do 
Art. 97 . 

§ 39 - Se não houver excesso de sobrecartas, abrir-se-ão 
em primeiro lugar as sobrecartas maiores; e, resolvidas com impro
cedentes as impugnações, misturar-se-ão com as demais sobre
cartas menores, encerradas nas maiores, para segurança do sigilo 
do voto. Só poderá haver recurso fundado em vício de voto 
contido em sobrecarta maior, inclusive para os fins do Art. 123 
n 9 9, se interposto imediatamente após a decisão da Junta . 

§ 49 - O excesso de sobrecartas, em relação à assinatura 
dos votantes, não anulará a votação desde que, pela ata da 
eleição, pela exibição do título de eleitor ou pelo exame dos 
documentos do ato eleitoral, se puder verificar durante a apu
ração, ou em julgamento de recurso a esta relativo, houver o 
eleitor efetivamente votado. 

Art. 99 - Sempre que houver 
contagem errônea de votos, vícios de 
deverão as mesmas ser conservadas 
acompanhará a impugnação . 

impugnação fundada em 
sobrecartas ou de cédulas, 
em invólucro lacrado que 

Parágrafo único - Haja ou não impugnação, as cédulas 
apuradas, até a proclamação final dos resutados, serão con
servadas em invólucros lacrados e rubricados pelo presidente 
da Junta, afim de serem utilizadas nos casos de posteriores veri-· 
ficações. 

Art. 100 - Resolver-se-ão as impugnações, quanto à identidade 
do eleitor, confrontando-se a assinatura tomada na fôlha de vota
ção com existentes no título. 

Art . 101 - Resolvidas as impugnações, ou adiadas para o 
final da apuração, passar-se-á à contagem dos votos. 
Art. 102 - São nulas as cédulas que não preencherem os requi
sitos do Art. 78. 

§ 19 - Havendo, na mesma sobrecarta, mais de uma cédula 
relativa ao mesmo cargo: 

a) se iguais as cédulas, será apurada uma; 
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b) se forem d iferentes, mas do mesmo partido, apurar-se-á 
uma, como se contivesse apenas a respectiva legenda; 

c) se forem d iferentes e de diferentes partidos, não valerá 
nenhuma, 

§ 2° - No caso de erro ortográfico, leve diferença de nome 
ou pronomes, inversão ou supressão de algum dêstes, contar-se-á 
o voto para candidato que puder ser identificado, 

§ 3° - Não se contam os votos dados a partidos e can
datas não registrados e a cidadãos inelegíveis; sendo que, se 
houver impugnação relativamente à não contagem de votos, nos 
têrmos _ dêste parágrafo, far-se-á em separado a apuração dos 
votos impugnados, conservando-se as respectivas cédulas em in
vólucros fechados, 

Art. 103 - Excluídas as cédulas que incidirem nas nulidades 
enumeradas no artigo anterior, separar-se-ão as cédulas restan
tes conforme a eleição a que se referirem e, depois, segundo os 
partidos expressa ou presumidamente mencionados, Contar-se-ão 
as cédulas obtidas pelos partidos, e passar-se-á a apurar a vota 
ção nominal dos candidatos, 

§ I? - As cédulas, à medida que forem retiradas da sobre
carta, serão apuradas uma a uma, e serão lidas em voz alta, por 
um dos membros da Junta, os nomes votados, 

§ 29 - As questões re lativas às cédulas e à existência de 
rasuras, emendas e entrelinhas na folha de votação e ata da 
eleição, sàmente poderão ser suscitadas nessa oportunidade , 

Art. 104 - Terminada a apuração, a Junta remeterá ao Tri
bunal Regional todos os papéis eleitorais, acompanhados das 
atas parciais, protestos, impugnações e demais documentos refe
rentes a apuração, juntamente com a ata geral dos seus traba
lhos, na qual serão consignadas as votações apuradas para cada 
legenda 'e candidato e os votos não appurados, com declaração 
dos motivos por que o não foram, 

Parágrafo único - Esta remessa será feita em invólucro fechado, 
lacrado e rubricado pelos membros da Junta, delegados e fiscais 
de partidos, por via postal ou sob protocolo, conforme fôr mais 
rápida e segura a chegada ao destino, 

Art, 105 - Com relação às eleições municipais e distritais, 
uma vez terminada a apuração de tôdas as urnas, a Junta resol
verá as dúvidas não decididas, verificará o totai dos votos apu
rados, inclusive os votos em branco, determinará o quociente elei
toral e os quocientes partidários e proclamará os candidatos 
eleitos, 
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Parágrafo único - O presidente da Junta fará lavrar, por um 
dos secretários, a ata geral concernente às eleições referidas neste 
artigo, da qual conste o seguinte : 

a) as seções apuradas e o número dos votos apurados em 
cada uma; j 

b) as seções anuladas, os motivos por que o foram e o número 
de votos não apurados; 

c) as seções onde não houve eleição e os motivos; 

d) as impugnações feitas, a solução que lhes foi dada e os 
recursos interpostos; 

e) a votação de cada legenda na eleição para vereadores; 

f) o quociente eleitoral e os quocientes partidários; 

g) a votação dos candidatos a vereador, incluídos em cada 
lista registrada, na ordem da votação recebida; 

h) a votação dos candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a juiz 
de paz, na ordem da votação recebida. 

CAPíTULO IH 

DA APURAÇÃO NOS TRIbUNAIS E DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS 

Ar!. 106 - Na apuração, compete ao Tribunal Regional: 

l) resolver as dúvidas não decididas e os recursos para êle 
interpostos; 

2) verificar o total dos votos apurados, entre os quais se in
cluem os em branco; 

3) determinar o quociente eleitoral e o partidário; 

4) fazer a apuração parcial das eleições para Presidente e 
Vice-Presidente da República; 

5) proclamar os eleitos, com exceção dos que o forem para 
Presidente e Vice-Presidente da República e para os cargos mu
nicipais e distritais . 

Ar!. 107 - Verificando que os votos das seções anuladas e 
daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar poderão alte
rar qualquer quociente partidário ou classificação de candidato 
eleito pelo princípio majoritário, ordenará o Tribunal a realização 
de novas eleições. 

Parágrafo único - Estas eleições obedecerão ao seguinte: 

a) serão marcados desde logo pelo presidente do Tribunal 
e terão lugar dentro de 15 dias, no mínimo e de 30 dias, no máximo, 
a contar da data da fixação, desde que não tenha havido recurso 
para o Tribunal Superior contra a expedição de diplomas; 
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b) só serão admitidos a votar os eleitores da seção que hajam 
comparecidos à eleição anulada e os de outras seções que ali hou
verem votado; 

c) nos casos de coação que haja impedido o comparecimento 
dos eleitores às urnas, no encerramento da votação antes da hora 
legal e quando a votação tiver sido realizada em dia, hora e lugar 
diferentes dos designados, poderão votar os eleitores da seção e 
sàmente êstes; 

d) nas zonas onde só uma seção fôr a nulada, o juiz eleitoral 
respectivo presidirá a mesa receptora; se houver mais de uma seção 
anulada, o presidente do Tribunal Regional designará os juizes pre
sidentes das novas mesas receptoras; 

e) as eleições realizar-se-ão nos mesmos locais que haviam 
sido designados, servindo os mesários e secretários que pelo juiz 
forem nomeados com antecedência de, pelo menos, cinco dias; 

f) as eleições assim realizadas serão apuradas pelo pró
prio Tribunal Regioinal. 

Art. 108 - Depois de resolvidas as dúvidas e recursos das de
cisões e atos das juntas eleitorais, o Tribunal Regional constituirá 
com três de seus membros, presidida por um dêstes, uma Comissão 
Apuradora. 

§ 1° - O Presidente desta Comissão designará um funcioná
rio do Tribunal para servir de secretário e tantos outros para auxi
liarem o trabalho da Comissão, quantos julgar necessários. 

§ 2° - De cada sessão da Comissão Apurada será lavrada 
ata resumida. 

§ 3° - No final do seu trabalho a Comissão Apuradora fará 
ao Tribunal Regional um relatório que mencione : 

a) o número de votos válidos e anulados em cada Junta Elei
toral, re lativos a cada eleição; 

b) as seções apuradas e os votos nulos e anulados de cada 
uma; 

c) as seções anuladas, os motivos por que o foram e o número 
de votos anulados ou não apurados; 

d) as seções onde não houve eleição e os motivos; 

e) as impugnações apresentadas às juntas e como foram re
solvidas por elas, assim como os recursos que tenham sido inter
postos; 

f) 
g) 

h) 
i) 

a votação de cada partido; 
a votação de cada candidato; 
qual o quociente eleitoral; 

quais os quocientes partidários). 
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Art. 109 - De posse do relatório referido .no artigo anterior, 
reunir-se-á o Tribunal para o conhecimento do total dos votos apu
rados, entre os quais se incluem os em branco e, em seguida, para: 

a) mandar renovar as eleições nas seções anuladas e fazê-las 
naquelas que não hajam funcionado; 

b) proclamar os eleitos e os respectivos suplentes. 

Art. 110 - Da reunião do Tribunal Regional será lavrada atô 
geral. . assinada' pelos seus membros e aa quai constarão: 

a) as seções apuradas e o número de votos apurados em 
cada uma; 

b) as seções anuladas, as razões por que o foram e o número 
de votos apurados; 

c) as seções onde não tenha havido eleição e os motivos; 

d) as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como 
foram resolvidas; 

e) as seções em que se vai realizar ou renovar a eleição; 

f) o quociente eleitoral e o partidário; 

g) os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos; 

. h) os nomes dos eleitos; 

t i) 9s nomes dos suplentes, na ordem em que devem subs-
tituir ou suceder. 

Parágrafo único - Um traslado desta ata, autenticado com a 
assinatura de todos os membros do Tribunal que assinaram a ata 
original. e acompanhado de todos os documentos enviados pelas 
mesas receptoras, será remetido em pacote lacrado ao preseidente 
do Tribunal Superior. 

Art. 111 - Quando, com as eleições para Presidente e Vice
Presidente da República, tenham sido realizadas eleições estaduais, 
o Tribunal Regional desdobrará os seus trabalhos de apuração, 
fazendo-se, tanto para aquelas como para estas, uma ata geral. 

Parágrafo único - Concluídos em primeiro lugar os trabalhos 
de apuração parcial das eleições para Presidente e Vice-Presidente 
da República, o Tribunal Regional remeterá todos os papéis que 
lhes digam respeito ao Tribunal Superior, para a apuração geral. 

Art. 112 - O Tribunal Superior fará a apuração geral pelos 
resultados de cada circunscrição eleitoral, verificados pelos tribunais 
regionais. 
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Art. 113 - Antes de iniciar a apuração, o Tribunal Superior 
decidirá as dúvidas e impugnações suscitadas e os recursos inter
postos. 

Art. 114 - Feita, em uma ou mais sessões, a apuração final 
de cada circunscrição eleitoral, serão os resultados parciais distri
buídos a um só relator, que fará o relatorio geral. 

Art. 115 - Aprovada em sessão a apuração geral, o Presidente 
do Tribunal Eleitoral anunciará, na ordem decrescente da votação, os 
nomes dos votados e proclamará eleitos Presidente e Vice-Presidente 
da República os candidatos que tiverem obtido maioria de votos. 

Parágrafo único - Lavrar-se-á da sessão ata geraL que sera 
assinada pelo presidente e demais membros do Tribunal Superior. 

Art. 116 - O presidente do Tribunal Superior, do Tribunal 
Regional ou da Junta EleitoraL conforme o caso, concederá, a re
querimento do interessado, selado com estampilha de 100 cruzeiros, 
certidão da ata geral. 

Art. 117 - Se houver anulação de eleição para cargos muni
cipais ou de juiz de paz, o Tribunal Regional determinará que o juiz 
da zona promova as novas eleições, observando-se, no que couber 
o disposto no Art. 107. 

Parágrafo único - O juiz eleitoral constituirá para as novas 
eleições as mesas receptoras, na forma do Art. 69, e a Junta Eleitoral 
apurará os votos e expedirá os diplomas. 

CAPíTULO IV 

DOS DIPLOMAS 

Art. 118 - Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, 
receberão como diploma um extrato da ata geral assinado pelo pre
sidente do Tribunal Superior, do Tribunal Regional ou da Junta Elei
toral, conforme o caso. 

Parágrafo único - Do extrato constarão: 

a) para a eleição que obedeça ao sistema de representação 
proporcional, o total dos votos apurados e a votação atribuída a 
cada legenda e a cada candidato sob a mesma registrado; 

b ) para a eleição realizada segundo o princípio majoritário, o 
total dos votos apurados e a votação atribuída a cada candidato, 

Art. 119 - Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso 
interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exer
cer o mandato em tôda a sua plenitude. 
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Art. 120 - Os candiadtos a Presidente e a Vice-Presidente 
da República, Governador e Vice-Governador de Estado e Prefeito 
Municipal sàmente serão diplomados depois de realizadas as elei
ções suplementares referentes a êsse cargos . 

Art. 121 - As vagas que se derem na representação de cada 
partido serão preenchidas pelos suplentes do mesmo partido. 

Art. 122 - Apuradas as eleições a que se refere o Art. 107, 
parágrafo único, e não havendo sido interposto recurso algum contra 
a expedição dos diplomas, o Tribunal reverá a apuração anterior, 
confirmando ou invalidando os diplomas que houver expedido . 

CAPíTULO V 

DAS NULIDADES DA VOTAÇÃO 

Art. 123 - t nula a votação de seção eleitoral: 

1) feita perante mesa que não fôr nomeada pelo juiz eleitoral, 
constituída de modo diferente do prescrito em lei, ou localizada com 
infração do Art. 79 § 2.°; 

2) realizada em dia, hora ou lugar diferentes dos designados, 
ou quando encerrada antes das dezessete horas; 

3) feita em fôlha de votação falsa ou que haja fraude; 

4) se a ata não estiver devidamente assinada; 

5) quando faltar a urna ou esta não fôr remetida em tempo 
à Tunta Eleitoral, salvo por motivo de fôrça maior; 

6) quando a urna não tiver sido acompanhada dos documentos 
do ato eleitoral; 

7) quando se provar que foi recusada, sem fundamento legal, 
a fiscal de partido, assistência aos atos eleitorais e sua fiscalização; 

8) quando forem infringidas as condições que resguardam o 
sigilo do voto, nos têrmos do Art. 54; 

9) quando votar eleitor de outra circunscrição nas eleições 
estaduais, de outro município nas eleições municipais e de outro 
distrito nas eleições distritais. 

Art. 124 - t anulável a votação quando se provar coação ou 
fraude que vicie a vontade do eleitorado . 

Art. 125 - Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos 
de uma circunscrição eleitoral, nas eleições federais e estaduais, 
ou de um município ou distrito nas eleições municipais ou distritais, 
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julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal Regional 
marcará dia para nova eleição, dentro do prazo de 20 a 40 dias. 

§ 1.0 - Se o Tribunal Regional deixar de cumprir o disposto 
neste artigo o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento 
do Procurador-Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior 
para que seja marcada imediatamente nova eleição. 

§ 2.° - Ocorrendo qualquer dos casos de nulidade constantes 
dêste artigo, o Procurador Regional promoverá, imediatamente, a 
punição dos culpados. 

Ar!. 126 - Sempre que fôr anulada a votaçã de seção elei
toral, renovar-se-á aquela respeitando o disposto no Ar!. 107. 

Ar!. 127 - A eleição em seção anulada sàmente se renovará 
uma vez. 

Art. 128 - As nulidades sàmente poderão ser decretadas 
quando arguidas em recursos regulares e tempestivos . 

PARTE QUINTA 

Disposições várias 

TíTULO I 

Das Garantias Eleitorais 

Ar!. 129 - São assegurados aos eleitores os direitos e garan
tias ao exercício do voto, nos têrmos sequintes: 

1) ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do su
frágio; 

2) nenhuma autoridade poderá, desde cinco dias antes e até 
quarenta e oito horas depois do encerramento da eleição prender ou 
deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de 
sentença criminal condenatória por crime inafiançável; 

3) desde quarenta e oito horas antes, até vinte e quatro horas 
depois da eleição não se permitirá propaganda política mediante 
radiodifusão, comício ou em reuniões públicas; 

4) os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, 
durante o exercício das suas funções, não poderão ser detidos ou 
presos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma garantia gozarão 
os candidatos desde quinze dias antes da eleição; 

5) é proibida, durante o ato eleitoral, a presença de fôrça 
pública no edifício em que funcionar a mesa receptora, ou nas ime
diações, observando o disposto no Art. 83, parágrafo único; 

- 151-



CóDIGO ELEITORAL 

6) a realização de qualquer ato de propaganda partidária 
ou eleitoral que deva ter lugar em recinto aberto, apenas subordinada 
à comunicação por ofício ou telegrama à autoridade competente, que 
sàmente poderá designar o local para a reunião, contanto que assim 
procedendo, não a fruste ou impossibilite; 

7) é vedado aos jornais oficiais, estações de rádio e tipografias 
de propriedade da União, dos estados, distritos e territórios federais, 
municipios, autarquias e sociedades de economia mista, a propa
ganda política favorável ou contrária a qualquer cidadão ou partido; 

8) as estações de rádio mencionadas no inciso precedente, 
nos quinze dias anteriores a uma eleição, proporcionarão meia hora 
diária de irradiação aos órgãos da Justiça Eleitoral. 

Art. 130 - As estações de rádio, com exceção das referidas 
no artigo anterior e das de potência inferior a dez kilowats, nos no
venta dias anteriores às eleições gerais de todo o país ou de cada 
circunscrição eleitoraL reservarão diàriamente duas horas à pro
paganda partidária, sendo uma delas pelo menos à noite, desti
nando-as, sob rigoroso critério de rotatividade, aos diferentes partidos, 
mediante tabela de preço iguais para todo. 

Art. 131 - A propaganda eleitoraL qualquer que seja a sua 
forma, só poderá ser feita em língua nacional. 

§ 1.0 - Os infratores dêste artigo ficam sujeitos à pena de 
três a seis meses de prisão, além da apreensão e perda do material 
de propaganda, qualquer que seja o meio de divulgação. 

§ 2" - O processo para apuração do fato a que se refere 
êste artigo é o das contravenções penais. 

§ 3" - Sem prejuízo do processo e da pena constante dêste 
artigo, o juiz eleitoraL o preparador e as autoridades policiais e mu
nicipais impossibilatarão imediatamente a propaganda. 

TíTULO Ir 
Dos Partidos políticos 

CAPíTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E DO REGISTRO DOS PARTIDOS POUTICOS 

Art. 132 - Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito 
público interno. 

§ l.0 - Constituir-se-ão os partidos políticos de pelo menos, 
cinqüenta mil eleitores, distribuídos por cinco ou mais circunscrições 
eleitorais, com o mínimo de mil eleitores em cada uma, e adotarão 
programa e estatutos de sentido e alcance nacional. 

§ 2.° - Os partidos políticos adquirem a personalidade jurídica 
com o seu registro pelo Tribunal Superior . 
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§ 39 - É vedada a organização e o registro de partido cuia 
programa ou ação contraríe o regime democrático baseado na plu
ralidade de partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem. 

Art. 133 - O requerimento de registro, subscrito pelos funda
dores do partido, com firmas reconhecidas, será acompanhado: 

1) de prova relativa ao número básico de eleitores, nos têr
mos do § 19 do artigo anterior; 

2) de cópia do seu programa e dos seus estatutos. 

§ 19 - O requerimento indicará os nomes dos dirigentes pro
visórios do partido e bem assim o endereço da sua sede principal. 

§ 29 - A prova do número básico de eleitores será feita por 
meio das suas assinaturas, com menção do número do respectivo 
título eleitoral, em listas organizadas em cada zona, sendo a vera
cidade de tudo atestada pelo escrivão eleitoral com firma reconhe
cida . O escrivão dará imediato recibo de cada lista que lhe foi 
apresentada e, no prazo de quarenta e oito horas, lavrará o seu a
testado. 

§ 39 - Satisfeitas as exigências dêste e do anterior artigo, o 
Tribunal Superior mandará fazer o registro. 

Art. 134 - A reforma do programa ou dos estatutos de um par
tido político só entrará em vigor depois de aprovada pelo Tribu
nal Superior e publicada. 

Parágrafo único - No processo da reforma, o Tribunal Supe
rior restringirá a sua apreciação aos pontos sôdre que ela verse. 

Art. 135 - Dois ou mais partidos políticos devidamente regis
trados poderão fundir-se num só, mediante deliberação das respec
tivas convenções nacionais. 

CAPíTULO II 

DOS ÓRGÃOS DOS PARTIDOS POLtTICOS 

Art. 136 - São órgãos de deliberação dos partidos políticos 
as convenções nacionais, regionais e municipais. 

Parágrafo único - Os estatutos de cada partido estabelecerão 
o número, a categoria e o modo de escolha dos membros das con
venções, e bem assim o que lhes compete e como devem funcionar. 
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Art. 137 - Os partidos terão como órgãos de direção o dire
tório nacional, e bem assim diretórios regionais e municipais. 

Parágrafo único - No Distrito Federal, com organização e fun
ções correspondentes às dos diretórios municipais, serão instituídos, 
pelos estatutos de cada partido, os necessários diretórios locais. 

Art. 138 - Os estatutos de cada partido regularão a organiza
ção e o funcionamento dos diretórios. 

Art . 139 - Os diretórios serão registrados pela Justiça Eleito-
raI . 

§ l o - Far-se-á o registro do diretório nacional pelo Tribunal Su
perior, e o dos diretórios regionais, assim como dos municipais ou 
locais, pelo Tribunal Regional. 

§ :29 - O requerimento de registro do diretório nacional Gerá 
subscrito pelo seu presidente e o de registro dos demais diretórios 
pelo presidente do diretório regional interessado. 

§ 39 - Satisfe itas as exigências legais e estatuárias, será efe
tuado o registro . 

§ 40 
- Adecisão que conceder ou denegar o registro será pu

blicada no órgão oficial. Concedido o registro, publicar-se-ão, com 
a decisão, os nomes dos membros de cada diretório . 

§ 59 - Da sua decisão dará o Tribunal Superior, em quarenta 
e oito horas, comunicação, pelo telégrafo ou pelo correio, aos Tri
bunais Regionais. Das decisões que proferirem darão êstes, no mes
mo prazo e pelo mesmo modo, comunicação aos juízes eleitorais . 

§ 69 
- As alterações no composição dos diretórios serão regis

tradas, conforme o caso, pelo Tribunal Superior ou pelos tribunais 
regionais, com observância do disposto nos parágrafos anteriores . 

CAPíTULO III 

DA ALIANÇA DE PARTIDOS POLlTICOS 

Art. 140 - É permitida a aliança de dois ou mais partidos po
líticos, para o fim do registro e da eleição de um ou mais candida
tos comuns, no círculo nacional, regional ou municipal . 

§ 19 - A aliança será promovida, em cada caso pelos compe
tentes diretórios interessados. 

§ 29 - A aliança para eleições municipais dependerá da prévia 
aquiescência dos diretórios regionais . 
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§ 39 - A aliança será representada por uma comissão inter
partidária, escolhida pelos diretórios com que se relacione . 

§ 49 - A aliança, em cada caso, terá denominação própria . 
Nas eleições a que concorra em aliança cada partido aliado pode
rá usar, sob a legenda da aliança, a sua própria legenda. 

CAPf1:ULO IV 
DA VIOLAÇÃO DOS DEVERES PARTIDÁRIOS 

Art. 141 - O diretório que se tornar responsável por violação 
do programa ou dos estatutos do seu partido político, ou por des
respeito a qualquer das suas deliberações regularmente tomadas, 
incorrerá na pena de dissolução. 

§ 19 - Dissolvido um diretório, será desde logo cancelado o 
seu registro . 

§ 29 - Dentro do prazo de trinta dias, se outro não fôr fixado 
pelos estatutos, elerger-se-á o novo diretório, considerando-se re
conduzidos na função os membros que tiverem vota do contra o ato 
incriminado ou dêle expressamente tiverem discordado. 

§ 39 - Não poderá ser imediatamente reeleito o que, nos termos 
dêste artigo, por falt::; individual ou coletiva, tiver decaído da função . 

Art. 142 - A responsabilidade, nos casos do artigo anterior, 
será apurada pelo competente órgão partidário, na conformidade 
do que dispuserem os estatutos de cada partido. 

CAPíTULO V 

DA CONTABILIDADE E DAS FINANÇAS DOS PARTIDOS POLíTICOS 

Art. 143 - Os partidos políticos estabelecerão nos seus esta
tutos os preceitos: 

I - que os obriguem e habilitem a fixar e apurar as quantias 
máximas que os seus candidatos podem, em cada caso, dispender 
pessoalmente com a própria eleição; 

II - que fixem os limites das contribuições e auxílios dos seus 
filiados; 

III - que devam reger a sua contabilidade . 
§ 19 - Manterão os partidos rigorosa escrituração das suas 

receitas e despesas, precisando a origem daquelas e aplicação 
destas. 

§ 29 - Os livros de contabilidade do diretório nacional serão 
abertos, encerrados e, em tôdas as suas fôlhas, rubricados pelo pre
sidente do Tribunal Superior. O presidente do Tribunal Regional e 
o juiz eleitoral exercerão a mesma atribuição quanto aos livros de 
contabilidade dos diretórios regionais da respectiva circunscrição 
e dos diretórios municipais da respectiva zona. 
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Art. 144 - É vedado aos partidos políticos: 

I - receber, direta ou indiretamente, contribuição ou auxílio 
pecuniário ou estimável em dinheiro de procedência estrangeira; 

II - receber de autoridade pública recursos de proveniência 
ilegal. 

III - receber, direta ou indiretamente, qualquer espécie de au
xilio ou contribuição das sociedades de economia mista e das em
prêsas concessionárias de serviço público. 

Art. 145 - São considerados ilícitos os recursos financeiros de 
que trata o artigo anterior, assim como os auxílios e contribuições 
cuja origem não seja mencionada. 

Art.146 - O Tribunal Superior e o Tribunal Regional, median
te denúncia fundamentada de qualquer eleitor ou de delegado de 
partido com firma reconhecida ou representação, respectivamente,. 
:ia Procurador Geral, ou do Procurador Regional, determinarão o 
exame da escrituração de qualquer partido político e bem assim 
a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou es
tatuárias a que, em matéria financeira, são obrigados os partidos 
políticos e os seus candidatos . 

CAPíTULO VI 

DA SUSPENSÁO DE FUNCIONAMENTO E DO CANCELAMENTO DE REGISTRO 

DOS PARTIDOS POLtTICOS 

Art. 147 - Cancelar-se-á o registro do partido que o requerer, 
na forma dos seus estatutos, ao Tribunal Superior, por não preten
der mais subsistir, ou por ter deliberado fundir-se com outro ou ou
tros, num novo partido político. 

Art. 148 - Ainda se cancelará o registro do partido que, no 
seu programa ou ação, vier a contrariar o regime democrático 
baseado na pluralidade de partidos e na garantia dos direitos fun
damentais do homem. 

Parágrafo único - Terá, por igual cancelado o seu registro o 
partido que em eleições gerais não satisfazer uma destas duas con
dições: eleger, pelo menos, um representante no Congresso Nacional 
ou alcançar, em todo o país, cinquenta mil votos sob legenda. 

Art. 149 - Cancelado c seu registro, perde o partido a personali
dade jurídica, procedendo-se com relação aos seus bens e dívidas 
na corformidade do que houverem prescrito os seus estatutos. 

Art. 150 - Cancelado o registro de um partido, subsistem os 
mandatos dos cidadãos eleitos sob a sua legenda, salvo se o can
celamento tiver sido decretado em virtude de preceitos do Artigo 148.i 
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CAPíTULO VII 

DA PROPAGANDA PARTIDARIA 

Art . 151 -Aos partidos políticos, por seus diretórios, indepen
dente de licença da autoridade pública e de qualquer tributo, é 
assegurado o direito de: 

I) ter, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que 
os desig ne, pela forma que melhor lhes parecer; 

2) instalar alto-falantes nas suas sedes e dependências, assim 
como em veículos seus ou que estejam à sua disposição em trân
sito por qualquer ponto do território nacional, podendo fazê-los 
funcionar normalmente das dezesseis às vinte horas e, no período 
da campanha eleitoral, das quatorze às vinte e duas horas; 

3) fazer a propaganda própria ou dos seus candidatos, me
diante cartazes, assim como no período da campanha eleitoral por 
meio de faixas afixadas em qulquer logradouro público. 

§ I ç - A propaganda de que trata a alínea 3 poderá também 
ser feita diretamente por qualquer candidato registrado. 

§ 29 - A administração municipal, no período da campanha 
eleitoral, fará colocar, em lugares apropriados, quadros para a afi
xação de cartazes . Se o não fizer, poderá fazê-lo qualquer partido. 

§ 39 - A afixação de cartazes ou faixas nos prédios particulares 
ou nos pertencentes ao domínio público dependerá de prévia auto
rização, respectivamente, do propritário ou locatário ou da autori
dade sob cuja guarda esti\Terem . Nste último caso, a autorização 
concedida a um partido ou candidato se estenderá automàticamente 
aos demais . 

§ 49 - Ninguém poderá impedir o exercício dessas mesmas fa
culdades nem inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda 
devidamente empregado. O infrator, além de ficar sujeito à ação 
penal competente, responderá pelo dano. 

§ 59 - No período da campanha eleitoral, independente do cri
tério da prioridade, os serviços telefônicos, oficiais ou concedidos, 
farão instalar, na sede dos diretórios devidamente registrados, tele
fones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente 
e pagamento das taxas devidas. 

§ 69 - O período da campanha eleitoral, para os eÍeitos dês te 
artigo, compreenderá em todo o país os três meses anteriores às 
eleições para Presidente e Vice-Presidente e, em cada circunscrição 
eleitoral, os três meses anteriores às suas e leiçõs gerais . 
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TíTULO IH 

Dos recursos 

Art. 152 - Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou jun
tas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional. 

§ 19 - Senmre que a lei não fixar prazo especial, o recurso de
verá se r interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou 
despacho. 

§ 2° - Os prazos para a interposição de recursos, seja qual fôr 
a natureza do ato ou decisão de que possam ser interpostos , sao 
preclusivos. 

Art. 153 - O recurso independerá de têrmo e será interposto 
por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz e le itoral e 
::lcompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. 

Parágrafo único - Se o recorrente se reportar a coa ção ou 
fraude dependentes de prova a ser determinada pelo Tribunal, bas
tar-lhe-á indicar os meios a ela con.ducentes . 

Art . 154 - Recebida a petição, mandará o juiz intimar o re cor
rido para ciência do recurso, abrindo-lhe vis ta dos a utos a fim de, 
em prazo igual ao estabelecido para a sua inte rposição, ofe recer 
razões, acompanhadas ou não de novos documentos . 

§ 19 - A intimação se fará pela publicação da notícia da vista 
no jornal que publicr o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, 
e nos demais lugares pessoalmente pelo escrivão, independente de 
iniciativa do recorrente . Se não fôr encontrado o recorrido dentro 
de 48 horas, a intimação se fará por aviso afixado em cartório . 

§ 29 
- Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recor

rente vista dos autos por 48 horas para falar sôbre os mesmos, con
tado o prazo na forma do parágrafo anterior . 

§ 39 
- Findos os prazos a que se referem os parágrafos ante

riores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subirem os autos ao 
Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se 
fundar, salvo se entender de reformar a sua decisão. 

§ 49 - Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recor
rido, dentro em 24 horas, requerer suba o recurso como se por êle 
interposto. 

Art . 155 - Salvo a hipótese do Art. 158 e parágrafos, nenhuma 
alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por 
qualquer das partes. 
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Art. 156 - Os recursos eleitorais não terão efe ito suspensivo. 

Art. 157 - No tribunal ad quem os recursos serão distribuídos 
a um relator em 24 horas e na ordem rigorosa da antiguidade dos 
respectivos membros, esta última exigência sob pena de nulidade 
de qualquer ato ou decisão do relator ou do Tribunal. 

Parágrafo único - Feita a distribuição, a Secretaria do Tri
bunal remeterá, sem demora, os autos ao relator designado, o qual 
poderá, se julgar necessário, solicitar o parecer do Procurador-Geral. 
:t:ste parecer, que d everá ser apresentado em cinco dias, será sem
pre exigido nos casos criminais. 

Art. 158 - Se o recurso versar sôbre coação ou fraude na elei
ção, dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao 
impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferi-Ia-á em 24 horas 
da conclusão, realizando-se ela no prazo improrrogável de cinco 
:lias. 

§ 19 - Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação 
pelo Tribunal as justificações e as perícias processadas perante o 
juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorreram ao 
pleito e do representante do Ministério Público . 

§ 2" - Indeferindo o relator a prova, serão os autos, a reque
rimento do interessado, nas 24 horas seguintes, presentes à primei
ra sessão do Tribunal pleno, que deliberará a respeito . 

§ 39 - Protocoladas as diligências probatórias, ou com a jun
tada das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abri
rá, sem demora, vista dos autos, por 24 horas, seguidamente, ao 
recorrente e ao recorrido para dizerem a respeito. 

§ 4° - Findo o prazo acima, serão ou autos conclusos ao relator. 

Art. 159 - O relator devolverá os autos à Secretaria no prazo 
improrrogável de oito dias para, nas 24 horas seguintes. ser o caso 
incluído na pauta do julgamento do Tribunal. 

§ 19 - Tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, 
os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz 
imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá devolvê-los 
em quatro dias . 

§ 2° - As pautas serão organizadas com um número de pro
cessos que posam ser realmente julgados, obedecendo-se rigoro
samente a ordem da devolução dos mesmos à Secretaria pelo re
visor, ressalvadas as preferências determinadas pelo regimento do 
Tribunal. -

Art. 160 - Na sessão de julgamento, uma vez feito o relatório 
pelo relator, cada uma das partes poderá. no prazo improrrogável 
de dez minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. 
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Parágrafo único - Quando se tratar de julgamento de recur
sos contra a expedição de diploma, cada parte terá vinte minutos 
para sustentação oral. 

Art. 161 - No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as 
decisões anteriores sôbre questões de direito constituem pre jul
gados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois 
terços dos membros do Tribunal. 

Art. 162 - O recurso de exclusão do eleitor será decidido :10 

prazo máximo de dez dias. 

Parágrafoúnico - Confirmada a exclusão, ordenará o Tribunal 
que o juiz eleitoral promova o cancelamento da inscrição. 

Art . 163 - Realizado o julgamento, o relator, se vitorioso ou o 
relator designado para redigir o acórdão, apresentará a redação 
dêste, o mais tardar, dentro em cinco dias. 

§ 19 
- O acórdão conterá uma síntese das questões debatidas 

e decididas . 

§ 29 - Sem pre)UlZO do disposto no parágrafo anterior, se o 
Tribunal dispuser de serviço taquigráfico, serão juntas ao processo 
as notas respectivas. 

Art. 164 - O acórdão, devidamente assinado, será publicado, 
valendo como tal a inserção da sua conclusão no órgão oficial. 

Art. 165 - Salvo os recursos constitucionais, o acórdão só po
derá ser atacado por embargos de declaração oferecidas nas 48 
horas seguintes à publicaçao, e somente quando houver omissão, 
obscuridade ou contradição nos seus têrmos, ou quando não corres
ponder à decisão . 

Parágrafo único - Os embargos de declaração serão opostos 
em petição fundamentada dirigida ao relator, que os apresentará em 
mesa na primeira sessão . 

Art. 166 - A execução de qualquer acórdão só poderá ser 
feita após o seu trânsito em julgado. 

Art. 167 - As decisões dos tribunais regionais são terminativas, 
salvo os casos seguintes, em que cabe recurso para o Tribunal Su
perior: 

a) quando proferidas com ofensa à letra expressa da lei; 

b) quando derem à mesma lei interpretação diversa da que 
tiver sido adotada por outro tribunal eleitoral; 
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c) quando versarem sôbre expedição de diplomas nas eleições 
federais e estaduais; 

d) quando denegarem habeas-corpus ou mandado de segu
rança. 

§ 19 - É de três dias o prazo para interposição do recurso a 
que se refere êste artigo, prazo êsse contado, nos casos das alíneas 
~, b e d, da publicação da decisão no órgão oficial . . : 

. § 29 - Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização 
de novas eleições, o prazo para a in.terposição dos recursos, no caso 
'da letra c, contar-se-á da sessão em que, feita a apuração das se
ções renovadas, fôr proclamado o resultado das eleições suplemen
tares . 

Art. 168 - Os recursos dos delegados de partidos, interpostos 
das decisões das juntas, serão julgados pelo Tribunal Regional . 

Parágrafo único - Os recursos serão interpostos verbalmente 
ou por escrito logo após a decisão recorrida, mas só terão segui
mento se dentro de 48 horas forem fundamentados por escrito; e, 
'independentemente de têrmo, serão remetidos oportunamente ao 
Tribunal Regional . 

Art. 169 - Os recursos parciais interpostos para os tribunais 
regionais, no caso de eleições municipais e, para o Tribunal Supe
rior, nos das eleições estaduais ou federais, serão processados na 
forma prevista, mas, uma vez distribuídos no Tribunal ad quem, 
aguardarão em mãos do relator o que fôr interposto contra a expe
dição do diploma, para, formando um processo único, serem julga
dos conj untamente . 

§ 19 - A distribuição do primeiro recurso que chegar ao tri
bunal ad quem previnirá a competência do relator para todos os 
demais casos da mesma circunscrição ou município, no mesmo plei
to . 

§ 29 - Se não fôr interposto recurso contra a expedição de di
ploma, ficarão prejudicados os recursos parciais, devendo o presi
dente ao Juízo recorrido comunicar o fato ao tribunal ad quem, 
para os fins convenientes. 

Art . 170 - O recurso contra expedição de diploma caberá sà
no seguintes casos: 

a) inelegibilidade de candidato; 

b) errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema 
de representação proporcional; 

c) êrro de direito ou de fato na apuração final, quant à deter· 
minação do quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e 
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classificação de candidato, ou a sua contemplação sob determinada 
legenda . 

d) pendência de recurso anterior, cuja decisão possa influir 
na determinação de quociente eleitoral ou partidário, inelegibilidade 
ou classificação de candidato. 

Art. 171 - O Tribunal Superior, nas decisões proferidas nos 
recursos interpostos contra a expedição de diplomas, tornará, des
de logo extensivos ao resultado geral da eleição respectiva os efei
tos do julgado, com audiência dos candidatos interessados. 

Art . - 172 Para o Tribunal Superior e para os tribunais reqio
nais caberá, dentro de 48 horas, recurso dos atos, resoluções ou 
despachos dos respectivos presidentes. 

Art. 173 - Aplicar-se-ão aos recursos interpostos para o Tri
bunal Superior as disposições dos Arts. 153, 154, §§ 19 e 29, 155, 
156, 162, 163 e 164. 

Art. 174 - Passado em i ulgado o acórdão do Tribunal Supe
rior sôbre expedição de diploma, serão os autos imediatamente de
volvidos pela mala aérea ao Tribunal Regional, que fará a pro
clamação do resultado dentro de três dias. 

Parágrafo único - Em casos especiais, poderá a execução da 
decisão passada em julgado ser feita mediante comunicação tele
gráfica. 

TíTULO IV 

Disposições penais 

CAPíTULO IV 

DAS INFRAÇÕES 

Art. 175 - São infrações penais: 

1 - Deixar o homem de alistar-se eleitor até um ano depois 
de haver completado 18 anos de idade, ou a mulher maior ' de 18, 
até um ano após o exercício de profissão lucrativa: 

Pena - multa de Cr$ 100,00 Cr$ 1.000,00 . 

2 - Deixar de votar sem causa justificada: 
Pena - multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 1.000,00. 

3 - Subscrever o eleitor mais de um requerimento de registro 
de partido: 

Pena - multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 2. 2 .000,00. 

4 - Inscrever-se fraudulentamente eleitor: 

Pena - detenção de três meses a um ano. 
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5 - Fazer falsa declaração para fins de alistamento eleitoral: 

Pena - detenção de um a seis meses, ou multa de Cr$ 500,00 
a Cr$ 2.000,00. 

6 - Fornecer ou usar documentos falsos para fins eleitorais: 

Pena - reclusão de um a quatro anos . 

7 - Efetuar irregularmente a inscrição do alistando: 

Pena - reclusão de um a quatro anos. 

8 - Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor: 

Pena - reclusão de seis meses a dois anos . 

9 - Reconhecer o tabelião letra ou firma que nao seja verda
deira, em documentos para fins eleitorais: 

Pena - reclusão de um a cinco anos e multa de Cr$ 1.000,00 a 
Cr$ 10 . 000,00. 

10 - Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento: 
Pena - detenção de 15 dias a seis meses . 

11 - Dar atestado falso para fins eleitorais: 
Pena - detenção de quatro meses a dois anos. 

12 - Subtrair, danificar, destruir ou ocultar documento ou objeto 
dos órgãos da Justiça Eleitoral: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos e multa de Cr$ 
1 .000,00 a 2.000,00. 

13 - Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa: 

Pena - detenção de seis meses a um ano ou multa de Cr$ 
1 .000,00 a Cr$ 5.000,00. 

14 - Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento 
legal, a inscrição requerida: 

Pena - detenção de três meses a um ano e multa de Cr$ 500,00 
a Cr$ 2.000,00 . 

15 - Não cumprir qualquer funcionário dos órgãos da Justiça 
Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por êste Código: 

Pena - multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 1.0000,00 além da pena ad-
ministrativa de suspensão até 30 dias. 

16 - Violar qualquer das garantias eleitorais do art. 129: 
Pena - detenção de 15 dias a seis meses. 

17 - Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de 
outrem: 

Pena - detenção de seis meses a um ano . 
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18 - Trocar, arrebatar ou inutilizar cédulas em poder do eleitor 
ou oferecer cédulas no local da mesa receptora ou nas imediações, 
dentro de um raio de cem metros: 

Pena - detenção de quinze dias a dois meses . 
19 - Violar ou tentar violar o sigilo do voto: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

20 - Oferecer, prometer, solicitar ou receber dinheiro, dádiva 
ou qualquer vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou 
prometer abstenção: 

Pena - detenção de seis a dois anos. 

21 - Praticar ou permitir qualquer iregularidade que determine 
anular-se a votação: 

Pena - detenção de um a seis meses. Se o crime fôr culposo: 
multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00 . 

22 - Não observar a ordem em que os leitores devem ser cha-
mados a votar: 

Pena - multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00. 

23 - Falsificar ou substituir atas ou documentos eleitorais: 

Pena - reclusão de dois a oito anos. 

24 - Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. 

Pena - reclusão de um a quatro anos . 

25 - Arrebatar, subtrair, destruir ou ocultar urna ou documen
tos eleitorais, violar o sigilo da urna ou dos invólucros: 

Pena - reclusão de três a oito anos. 

26 - Não receber ou não mencionar nas atas os protestos de
vidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior: 

Pena - detenção de seis meses a um ano. 

27 - Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir 
alguém a votar em determinado candidato ou partido: . 

Pena - detenção de seis meses a um ano. 

28 - Referir na propaganda fatos inverídicos ou lllJUriosos em 
relação a partidos ou candidatos e com possibilidade de exercerem 
influência perante o eleitorado: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos . 

29 - Faltar volutáriamente, em casos não especificados nos nú
meros anteriores, ao cumprimento de dever imposto por êste Código: 

Pena - detenção de um a seis meses e multa de Cr$ 500,00 a 
Cr$ 5.000,00 . 
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30 - Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o 
juiz eleitoral, no seu funcionamento, sob qualquer pretexto : 

Pena - detenção de 15 dias a seis meses. 

31 - Ser o juiz ou outro qualquer servidor da Justiça Eleitoral 
responsável por coação ou fraude eleitoral: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

32 - Fazer falsa declaração para os efeitos de exclusão do 
eleitor: 

Pena - detenção de um a seis meses ou multa de Cr$ 500,00 a 
Cr$ 2.000,00. 

33 - Deixar de cumprir a obrigação estabelecida no artigo 130: 

Pena - multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 100.000,00. Na reincidência, 
além da pena principal. a acessória de suspensão por cinco a trintG 
dias. 

CAPíTULO rI 

DO PROCESSO DAS INFRAÇÕES 

Art. 176 - As infrações penais definidas no artigo anterior sãc 
d9 ação pública. 

Art. 177 - Todo cidadão que tiver conhecimento de infração 
penal dêste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona 
onde a mesma se verificou. 

§ 1.0 - Quando a comunicação fôr verbal. mandará a auto
ridade judicial reduzí-Ia a têrmo, assinado pelo apresentante e por 
duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Públic8 
local. que procederá na forma dêste Código . 

§ 2.° - Se o Ministério Público julgar necessários maiores 
esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos 
de convicção deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autori
dades ou funcionários que possam fornecê-los. 

Art. 178 - Verificada a infração penal, o Ministério Público 
oferecerá a denúncia dentro do prazo de dez dias. 

Parágrafo único - A denúncia deverá conter a narrativa da 
infração com as indicações precisas para caracterizá-la, os documen· 
tos que a comprovem ou o rol das testemunhas que dela tenhaP.l 
conhecimento, bem como o pedido da sanção em que incide. 

Art. 179 - Recebida a denúncia e citado o infrator, terá êste 
o prazo de dez dias para contestá-la, podendo juntar documentes 
que ilidam a acusação e arrolar a stestemunhas que tiver. 

- 165 -



CóDIGO ELEITORAL 

Art. 180 - Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa 
e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e defa
ridas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de cinco dias a 
cada uma das partes - acusação e defesa - para alegações finais. 

Art. 181 - Decorrido êsse prazo, e conclusos os autos ao juiz, 
dentro de quarenta e oito horas, terá o mesmo dez dias para proferir 
a sentença. 

Art. 182 - Da sentença absolutória ou condenatória, terão o 
Ministério Público e o acusado o prazo de dez dias para apelar para 
o Tribuna1 Regional. 

Art. 183 - Se a decisão do Tribunal Regional fôr condenatória, 
baixarão imediatamente os autos no prazo de cinco dias, contados 
da data da vista ao Minist'rio Público. 

Parágrafo único - Se o órgão do Ministério Público não ofe
recer a denlli""1cia no prazo legal ou deixar de promover a execução 
da sentença no mesmo prazo, representará contra êle a autoridade 
judiciária competente. 

Ar!. 184 - No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos 
comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na exe
cução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á como lei subsidiária ou 
supletiva, o Código de Processo Penal. 

TíTULO V 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 185 - O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é 
Obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcio
nários para êle requisitados. 

Art. 186 - Os escrivães eleitorais e os funcionários de qualquer 
órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretórios de par
tido político, sob pena de demissão. 

Art. 187 - O Govêrno da União fornecerá, para ser distribuído 
per intermédio dos tribunais regionais, todo o material destinado ao 
alistamento eleitoral e às eleições. 

Art. 188 - As transmissões de natureza eleitoral, feita por auto
ridades e repartições competentes, gozam de franquia postal, tele· 
gráfica, telefônica, radiotelegráfica ou radiotelefônica, em linhas ofi· 
ciais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial . 

Art. 189 - As repartições públicas são obrigadas, no praZ0 
máximo de 10 dias, a fornecer às autoridades, aos representantes 
de partidos ou a qualquer alistando as informações e certidões 
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que solicitarem, relativas à matéria eleitoraL desde que os inte
ressados manifestem especificamente as razões e os fins do pedido. 

Art. 190 - Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer, no~ 
documentos necessários à instrução dos requerimentos e recursos 
eieitorais, as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou das que se 
apresentarem com dois abonadores conhecidos. 

Parágrafo único - Se a letra e a firma a serem reconhecidas 
forem de alistando, poderá o tabelião exigir que o requerimento seja 
edcrito e assinado em sua presença; ou, em se tratando de qualquer 
outro documento, o tabelião poderá exigir que o signatário escre<;a 

em sua presença para a devida conferência_ 

Art. 191 - São isentos de sêlo os requerimentos e todos os papéis 
destinados a fins eleitorais, e é gratuito o reconhecimento de firma 
pelos tabeliães para os mesmos fins. 

Art_ 192 - Os ofícios do Registro Civil enviarão, até o dio 15 
de cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem, comunica
çao dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, 
para cancelamento das inscrições que dêles hajam sido feitas. 

Art. 193 - Serão pagas aos membros dos órgãos do serviço 
eleitoral as seguintes gratificações: 

a) aos membros do Tribunal Superior, Cr$ 300,00 por sessão; 

b) aos membros dos tribunais regionais, Cr$ 200,00 por sessão; 

c) ao Procurador Geral, Cr$ 300,00 por sessão do Tribunal 
Superior; 

d) aos procuradores regionais, Cr$ 200,00, por sessão do Tri
bunal Refional junto ao qual oficiem; 

e) aos funcionários requisitados, o que fôr arbitrado pelos 
prseidentes dos respectivos tribunais; 

f) aos preparadores, Cr$ 1,00 por processo preparado. 

§ l.0 - Além da gratificação por sessão, terão os presidentes do 
Tribunal Superior e dos tribunais regionais uma gratificação de re
presentação de Cr$ 1.000,00 e Cr$ 500,00 mensais, respectivamente. ,. 

§ 2.° - Os juizes e os escrivães eleitorais perceberão, durante 
a fase mais intensa do alistamento, fixada pelo Tribunal Regional, 
e não devendo exceder de seis meses em cada ano, as gratificações 
mensais de Cr$ 1.500,00 e Cr$ 800,00 respectivamente_ 

Art. 194 - Os membros efetivos do Tribunal Superior e dos 
tribunais regionais, bem como os juizes eleitorais, poderão ser afas-

(*) A gratificação de representação do presidente do T _ S _ E _ passou 
a Cr$ 1. 500,00 mensais, de acôrdo com a Lei n. 1 814, de 14-2-1953 . 
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tados de seus cargos ou funções, sem prejuízo de seus vencimentos 
e vantagens, quando assim exigir o serviço eleitoral. 

§ 1.0 - O afastamento, em todos os casos, será por prazo cer.o 
ou enquanto subsistam os motivos que o justifiquem, observadas as 
seguintes regras: 

a ) os membros do Tribunal Superior, mediante aprovação d,) 
mesmo Tribunal e comunicação do seu presidente à autoridade com
petente; 

b) os membros dos tribunais regionais, mediante representação 
dd seus presidentes ao Tribunal Superior, justificando a necessidade 
do afastamento, e aprovação dêste último Tribunal; 

c) os juízes eleitorais, mediante aprovação dos tribunais regio
nais e comunicação do seu presidente à autoridade competente . 

§ 2.° - Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais 
e os servidores públicos requisitados para os órgãos da Justiça Elei· 
toral, que, em virtude de suas funções nos mencionados órgãos, não 
tiverem as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano 83-

guinte, acumuladas ou não, ou requerer que sejam contadas pelo 
dôbro para efeito de aposentadoria . 

§ 3.° -Fica ressalvado aos membros dos tribunais eleitorais 
que pertençam a órgãos judiciários onde as férias sejam coletivas 
:> direito de gozá-las fora dos períodos para os mesmos estabelecidos. 

Art. 195 - O membro do tribunal que aceitar comissão tempo
rária será substituído na forma do § 2.° do artigo 15. 

Art. 196 - O Tribunal Superior baixará instruções para facilitar 
o alistamento e para melhor compreensão dêste Código . 

Art. 197 - E' mantido, para todos os efeitos legais, o alistamento 
procedido de acôrdo com o Decretos-leis ns. 7586, de 28 de maio 
de 1945 e 9.258, de 14 de maio de 1946 . 

§ 19 - A substituição dos títulos expedidos, na conformidade 
das leis referidas neste artigo, será feita mediante requ~rimento 
do eleitor ou seu representante, à proporção que nos mesmos títulos 
estiver esgotada a página destinada à rubrica do presidente da mesa 
receptora. C * ) 

(*) Lei n 9 1447, de 5-10-1951: 

Art. 19 - Enquanto não se efetivar a substituição dos títulos eleitorais 
a que se refere o art. 197 da Lei n 9 1164, de 24 de julho de 1950, aplicar-se-á 
para a sua utilização, o disposto no § 39 , de acôrdo com as instruções 
baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

-- A Lei n. 2194, de 19-3-1954, publicada no D. O. de 25 do mesmo 
mês, revalida para as eleições de 1954 e 1955, os títulos eleitorais j á pre
enchidos, e torna obrigatório o uso do retrato do eleitor sômente a partir 
de 1-1-1956. 
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§ 20 
- Igual função pode ser exercida por delegado de partido, 

uma vez que o seu pedido seja instruído com os títulos dos eleitores 
em cujo nome requer a medida. 

§ 3.° - Nas eleições de 1950 e nas que lhes forem suple
mentares, poderão ser utilizados os títulos existentes nos quais não 
mais haja lugar indicado para a rubrica do presidente da mesa 
receptora. Pôr-se-á a rubrica noutro espaço em branco que a 
couber. 

Art. 198 - Nas áreas contestadas, enquanto não forem fi
xados definitivamente os limites interestaduais, far-se-ão as eleições 
sob a jurisdição do Tribunal Regional da circunscrição eleitoral 
em que, do ponto de vista da administração judiciár~a estadual, 
estejam elas incluídas. 

Art. 199 - A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será 
anualmente elaborada pelo Tribunal Superior, de acôrdo com as 
propostas parciais que lhes forem remetidas pelos tribunais regio
nais, e dentro das normas legais vigentes. 

Parágrafo único - Os pedidos de crédito adicionais que se 
fizerem necessários ao bom andamento dos serviços eleitorais, 
durante o exercício, excluídos os relativos às secretarias dos tri
b~nais eleitorais, serão encaminhados em relações trimestrais à 
Câmara dos Deputados, por intermédio do Poder Executivo, após 
o pronunciamento do Tribunal Supetior. 

Art. 200 - Será cancelado o registro do partido político que 
no primeiro semestre do ano de 1951 não se reestruturar segundo 
o disposto nos artigos 136, 137 e 143. 

Parágrafo único- Até que se reestruturem, nos têrmos dêste 
artigo, reger-se-ão os partidos, quanto às matérias de que tratam 
os artigos mencionados, segundo as vigentes disposições dos seus 
estatutos. 

Art. 201 - :t:ste Código entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 202 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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mDICE ALF ABtTICO-REMISSIVO DO CóDIGO 
ELEITORAL 

(Os números, em seguida aos verbetes, indicam os artigos do Código) 

A 

AGÊNCIAS DO CORREIO - Providências para o recebimento da urna, 90. 
AFASTAMENTO DE MAGISTRADOS - Como os juízes dos tribunais 

eleitorais e os juizes eleitorais podem ser afastados de seus cargos, 194. 
ALIANÇA DE PARTIDOS - É permitida, de dois ou mais, 140. 
ALISTAMENTO - É regulado pelo Código Eleitoral, 1. 

Obrigatoriedade, 4. 
- Exceção à obrigatoriedade, 4, 1. 
- Data do encerramento, 64. 
- Data da reabertura, 64, § 20 • 

A quem compete nomear preparadores, 17, m. 
- Normas gerais - Parte m, 31 a 40. 
- Como se faz, 31. 
- Número de eleitores alistados, 64, § 10. 
- Exame dos documentos pelos partidos políticos, 40, c . 
- Penalidade por desrespeito à obrigatoriedade, 175, 1. 
- Idem, em caso de declarações falsas, 175, 5. 
-- Idem, a quem perturbar ou impedir, 175, 10. 
- Instruções do Tribunal Superior, 196 . 

ALUNOS MILITARES - De ensino superior, podem alistar-se eleitores, 
3 parágrafo único. 

ANALFABETOS - Não se podem alistar, 3, a. 
ANULAÇÃO - Ver: Nulidades. 
APURAÇÃO - Das eleições l'ealizadas nas zonas eleitorais sob jurisdição 

da Junta Eleitoral, 28, a. 
A quem compete, 95. 
Como será feita, 95, § 10. 
Quando começará, 93. 

- Dos atos preliminares, 97. 
- Da contagem de votos, 98 a 105. 
- De novas eleições realizadas nas seções anuladas, 107, f. 

- Fiscalização pelos partidos politicos, 92 e 96. 
- Do que compete ao Tribunal Regional, 106. 
- Da reunião do Tribunal Regional para apurar eleições, 110. 
- Das eleições municipais, 105. 
- Constituição da Comissão Apuradora, 108. 

ASPffiANTES A OFICIAL - Podem alistar-se eleitores, 3 parágrafo único. 
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ASSEMBL:mIAS LEGISLATIVAS - Os candidatos às mesmas serão regis
trados nos Tribunais Regionais, 17, f. 

- Eleição pelo sistema de representação proporcional, 55. 
- Onde votam os candidatos, 76, b. 

ATA - Da reunião das Juntas Eleitorais, 91 § 19 • 

- Da reunião do Tribunal Regional para apuração, 110. 

- Remessa do traslado ao Tribunal Superior, 110 parágrafo ÚniCO. 

- Certidão, 116. 

- Da que valerá como diploma dos eleitos, 118. 

- Falsificação ou substituição. Penalidade, 175, 23. 

- Omissão de protestos devidamente formulados. Penalidades, 175, 26. 

ATA DE ELEIÇAO - Do que deverá conter, 89, c. 

- Nulidade de votação por falta de assinatura, 123, 4. 

AUSlliNCIA - Do país e obrigatoriedade do voto, 4, 1. 

AUTORIDADE JUDICIARIA - Negação ou retardamento de inscrição. 
Penalidade, 175, 14. 

AUTORIDADE PÚBLICA - Consultas, 12, f e 17, e. 

B 

BOLETIM ELEITORAL - Compete ao Tribunal Superior publicá-lo, 12, •. 

c 
CABALA ELEITORAL - Na proximidade da mesa receptora, 83, lt. 

CAMARA DOS DEPUTADOS - Eleição pelo sistema de representação pro

porcional, 46 § 29 • 

- Data das eleições, 12, e. 

CAMARAS LEGISLATIVAS - Preenchimento de lugares, 46 § 3' · 

CAMPANHA ELEITORAL - Ver: Propaganda política. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇAO - Causas, 41. 

- Dos que podem assumir a defesa do eleitor, 42. 

- Processo, 45. 

- Após confirmação da exclusão, 162 parágrafo único. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO - De candidatos, 49. 

- De partidos políticos, 147 a 150. 

CANDIDATOS - Registro, 47 a 53. 

- Autorização para o registro, 18 § 2·. 

- Comunicação dos nomes às autoridades interessadas, 65 parágrafo 
único. 

- Eleitos pelo quociente partidário, 58. 

- Necessidade de registro, 47. 
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- Onde podem votar, 76 parágrafo único. 

- Prazo para registro, 48. 

- Prazo para publicação dos nomes dos registrados, 65. 
CARTEIRA DE IDENTIDADE - Para instruir pedido de inscrição elei

toral, 33 § 1. d. 

CASSAÇAO DE REGISTRO - Ver: Partidos políticos. 
C1!:DULAS - Com legenda pa.rtidária, 55. 

- Como deverão ser, 78. 

- Impressas ou datilografadas, 78 § 1·. 

- Area em que não podem ser oferecidas ao eleitor, 83, b. 

- Quando serão nulas, 102. 

- Pluralidade, na mesma sobrecarta, 102 § 1·. 

- Com votos que não podem ser apurados, 102 § 30 • 

Oferecer ou entregar aos leitores, nas imediações da mesa receptora. 

Penalidade, 175, 18. 

CEGO - Como vota. 87 § 7·. 

CERTIDAO DE BATISMO 
33 § 1·, c. 

Para instruir pedido de inscrição de eleitor, 

CERTIDÃO DE IDADE - Para instruir pedido de inscrição de eleitor, 
33 § !O, a. 

CERTIDCES - Da ata geral da apuração, 116. 

CERTIDõES DE NASCIMENTO - Gratuidade, 34. 

CERTIFICADO DE RESERVISTA - Para instruir pedido de inscrição de 
eleitor, 33 § !O, e. 

CIRCUNSCRIÇAO ELEITORAL - Da divisão em zonas eleitorais, 17, j. 

- Da nulidade que atingir mais de metade dos votos, 125. 

COAÇAO - Como fundamento de nulidade de votação, 124. 

- Do recurso que versar sôbre essa matéria, 158. 

CóDIGO ELEITORAL - O que regula, 1. 

COMISSÃO APURADORA - Sua constituição pelo Tribunal Regional, 108. 

COMPETli:NCIA - Do Tribunal Superior, 12. 

- Dos Tribunais Regionais, 17. 

- Dos juízes Eleitorais, 20. 

- Das Juntas Eleitorais, 28. 

CONFLITOS DE JURISDIÇAO - Competência do Tribunal Superior, 12, c. 

- Competência dos Tribunais Regionais, 17, r. 

CONGRESSO NACIONAL - Onde se registram os candidatos, 17, f. 

- Onde votam os candidatos, 76, b. 

CONSULTAS - Quais as que são respondidas pelo Tribunal Superior, 12, f. 

- Quais as respondidas pelos Tribunais Regionais, 17, c. 
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CONTAGEM DE VOTOS - Como será feita, 98. 

- Impugnação fundada em contagem errônea, 99. 

CORREIO - Ver: Agências do Correio . 

CRl1:DITOS ADICIONAIS - Necessários ao bom andamento dos serviços 
eleitorais, 199 parágrafo único. 

CUMPRIMENTO DE DECISõES - Requisição de fôrça. Competência do 
Tribunal Superior, 12, g. 

Competência dos Tribunais Regionais, 17, k. 

D 

DATA - Das eleições, 12, e e 17, d. 

DECISõES - As do Tribunal Superior são cumpridas pelos Tribunais Re
gionais, 17, b. 

As que constituem prejulgados, 161 . 

DECLARAÇõES FALSAS - No alistamento eleitoral. Penalidade, 175, 5. 

DELEGADOS DE PARTIDOS - Representação contra juizes prepara-

dores, 24 . 

- Direi to de acompanharem a urna, 90 § 19 • 

- Acreditados perante as Juntas Eleitorais, 96. 

- O que lhes ê facultado no alistamento, 40. 

DETENÇÃO - De eleitores. Garantias asseguradas, 129, 2. 

De membros das mesas receptoras, fiscais e candidatos, durante o 

exercicio de suas funções, 129, 4. 

DEVERES ELETORAIS - Faltar voluntàriamente ao seu cumprimento, 

175, 29. 

DIPLOMAS - Dos eleitos. Será assinado pelos Tribunais Regionais, 17, h. 

- De que constarão os dos eleitos, 118 . 

- Da situação do portador, havendo recurso contra a expedição do 
mesmo, 119. 

- Confirmação ou invalidação, em caso de renovação de eleições, 122. 

Cabe recurso de decisão de Tribunal Regional que versa esta ma
téria, 167,c. 

Prazo para interposição de recurso, 167 § 19 • 

Contagem do prazo, em caso de renovação de eleições, 167 § 2 •. 

Extensão das decisões proferidas em recursos que versem esta ma
téria, 171. 

DIREITOS POLíTICOS - Os que dêles estiverem privados não podem 

alistar-se eleitores, 3, c. 
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- Comunicação, ao Tribunal Regional, das sentenças que importem 
em suspensão, perda ou reaquisição, 41 § 3- . 

DIRETOR - De companhia ou empresa que goze de isenção, previlégio 

ou favor da administração pública, não pode ser membro do Tri

bunal Superior, 10 § 5-. 

DIRETóRIOS DE PARTIDOS POLíTICOS - Competência dos tribunais 

eleitorais para registrá-los, 139 § 1-. 

- As suas alterações são registradas, 139 § 6 •. 
DISTRITO DE PAZ - Alistamento, 21. 

DOCUMENTOS - Devolução aos interessados dos anexados ao requerimento 

de inscrição eleitoral, 36. 

- Penalidade a quem danificar, destruir ou ocultar documento, 175, 12. 

DOCUMENTOS ELEITORAIS - Falsificação ou substituição. Penali

dade, 175, 23. 

DOCUMENTOS FALSOS - Para fins eleitorais. Penalidade, 175, 6. 

E 

EDITAL - No caso de extravio de título eleitoral, 45, 2. 

EFEITO SUSPENSIVO - Os recursos eleitorais não têm, 156. 

ELEIÇÃO - Quando será renovada, 126. 

ELEIÇóES - São reguladas pelo Código Eleitoral, 1. 

Data, 12, e e 17, d. 

- Do que compete aos Tribunais Regionais, 17, g. 

Competência das Juntas Eleitorais para apurá-las, 28. 

Como serão feitas as eleições renovadas, 107 § 1· . 

Em que casos serão renovadas, 107. 

Da confirmação ou invalidação de diplomas no caso de eleições 
renovadas, 122. 

Realização de novas em tôda a circunscrição no caso de anulação 

de mais de metade dos votos, 125. 

- Apuração das municipais, 105. 

ELEITORES - Quais são, 2. 

- Dos que podem alistar-se, 3. 

Dos dispensados da obrigatoriedade do alistamento e do voto, 4. 

Organização das listas. A quem cabe fazê-las, 20 m. 

Representação contra juiz preparador, 24. 

Prazo para publicação da lista. 38. 

Cancelamento e exclusão, 41 a 45. 
Omissão de nomes nas listas. Reclamaç5.o, 67. 
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-Quando podem votar em qualquer seção de seu domicílio eleitoral 
67 § 40. 

- Dúvida quanto à identidade, 87 § 20. 

- Recurso de exclusão. Prazo para julgamento, 45, 4 e 162. 
Pena para os que se não alistarem, 175, 1 . 

ELEITOS - Pelo quociente partidário, 58. 

- Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, 61. 

- Proclamação pelo Tribunal Regional, 106, 5. 

- Diploma, 118. 

EMBARGOS DE DECLARAÇAO - De decisões do Tribunal Regional , 165. 

EMENDAS - Nas fôlhas de votação, 97, 6. 

EMPATE - Na votação dos candidatos. Qual o elei to, 60 e 63. 

ENCERRAMENTO Do alistamento, 64. 

- Da votação, 88 a 90. 

ENTRELINHAS - Nas fôlhas de votação, 67, 6 . 

:eRRO ORTOGRAFICO - Nas cédulas, 102 § 20. 

ESCRIV AO - Para os serviços eleitorais, em varas com mais de um ofício. 

A indicação compete ao Juiz Eleitoral, 18 § 2 9 • 

- O eleitoral não pode pertencer a diretório de partido político, 186. 

- Gratificação, 193 § 2 9 • 

ESCRUTINADORES - Nomeação pela Junta Eleitoral, 30. 

ESTAÇõES DE RÁDIO - As de propriedade do Govêrno, o que não podem 
fazer, 129, 7. 

- O que devem proporcionar aos órgãos da Justiça Eleitoral, 129, 8. 

- As particulares, o que devem fazer, 130. 

- Penalidade para as que não o fizerem, 175, 33. 

EXCLUSAO DE ELEITOR - Causas que a provocam, 41. 

- Dos qu.e podem assumir a defesa do eleitor, 42. 

- Ex-officio, 43. 

- Providências a serem tomadas pelo Juiz Eleitoral, 45. 

- Prazo para o julgamento do recurso, 45, 4 e 162. 

EXPEDIÇAO DE DIPLOMA - Ver: Diploma. 

EXTRATOS AUTENTICADOS - Para servirem de diploma aos eleitos. 
Será assinado pelos tribunais regionais, 17, h e 118. 

EXTRAVIO - De título eleitoral, 37 § 39 • 

F 

FALSIDADE DE DECLARAÇAO - Para alistamento eleitoral. Penali
dade, 175, 5. 
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FALSIDADE DE DOCUMENTOS - Para fins eleitorais. Penalidade, 175, 6. 

F1!:RIAS - Dos membros dos tribunais eleitorais, 194 § § 20 e 30 • 

- Dos juízes eleitorais e servidores públicos requisitados, 194 § 2- . 

FIRMA - Reconhecimento, pelo tabelião, de letra ou firma não verdadeira. 
Penalidade, 175, 9 . 

Obrigatoriedade do reconhecimento pelos tabeliães, 190. 

Gratuidade do reconhecimento, qua ndo para fins eleitorais, 191. 

FISCAL - Dos partidos, na Junta Eleitoral, 92. 

- Inviolabilidade durante o exercicio de suas funções, 129, 4. 

- As suas observações sôbre a votação serão assinadas pelo presi-
dente da mesa receptora, 73, 7. 

FISCALIZAÇAO - Dos atos eleitorais. Nulidade da votação em que ela 
não fôr permitida, 123, 7. 

FôLHAS DE VOTAÇAO - Nulidade de votação feita em fôlhas falsas, 
123, 3. 

- Existência de rasuras, emendas ou entrelinhas nas fôlhas, 97, 6. 

FôRÇA - Ver: Requisição de fôrça. 

FôRÇA PúBLICA - Da sua presença durante o ato eleitoral, 83 pará
grafo único e 129, 5 

FôRÇAS ARMADAS - Aproximação do lugar da vota ção, 83 pa rágrafo 

único. 

- Ver, também, Militares. 

FRANQUIA - Para transmissões de natureza eleitoral, 188. 

FUNCIONARIOS PúBLICOS - Quando estão excluídos da obrigatoriedade 
do voto, 4, lI, 6. 

_ Requisição para os serviços do Tribunal Superior, 12, s. 

_ Requisição para os serviços dos Tribunais Regionais, 17, s. 

_ Transferência de domicílio eleitoral, 39 § 3-. 

- Os que se valerem de sua autoridade para coagir a votar . Penali

dade, 175, 27 . 

_ Situação dos requisitados para os serviços dos tribunais eleitorais, 

185. 

- Férias dos requisitados, 194 § 2-. 

G 

GABINETE INDEV ASSA VEL - Meio de assegurar o sigilo do voto, 54, 2. 
No local da votação, 80. 

- O que faz e quanto tempo se demora nele o eleitor, 87, 4. 

GARANTIAS ELEITORAIS - Das asseguradas aos eleitores" fiscais , can
didatos e membros de mesa receptora, 128. 

- Violação de qualquer. Penalidade, 175, 16. 
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GOVERNADOR DE ESTADO - Aos Tribunais Regionais cabe ordenar o 
registro dos candidatos, 17, f. 

- O resultado final da eleição será apurado pelo Tribunal Regional, 

17, g e 106. 

- Prevalência do princípio majoritário na eleição, 46 § 2 • . 

- Data da eleição, 17, d. 

- Onde votam os candidatos, 76, b. 

GRATIFICAÇÕES - A serem pagas aos membros dos órgãos do serviço 
eleitoral. 193. 

H 

HABEAS-CORPUS - Concessão, 12, I, 17, P e 20, q. 

HORA - Do inicio da votação, 85 e 86. 

- Nulidade da votação realizada fora da designada, 123, 2. 

1 

IDADE - Para o alistamento eleitoral, 2. 
- Exclusão da obrigatoriedade do alistamento dos maiores de 70 anos, 

4, I, b. 

- Em caso de empate de votação, 60 e 63 . 

IDENTIDADE - Dúvida quanto à do eleitor, 87 § 2·. 
- Penalidade aplicável ao que atestar, não sendo verdadeira, 175, 11 . 

IMPEDIMENTO - Ver : Justo impedimento. 

IMPOSTO DO S!:LO - Isenção, para os r equerimentos e papéeis destinados 
a fins eleitorais, 191 . 

IMPUGNAÇÃO - Do voto do leitor , 87 §§ 2· e 3·. 

- A apuração de votos nas Juntas Eeleitorais, 95. 

Fundada em violaçã o de urna, 97 § 3·. 

- Fundada em contagem errônea de cédulas, 103 § 2·. 

- Adiamento para o fim da apuração, 10l. 

INELEGIBILIDADE - Do Presidente e Vice-Presidente da República, 12, j. 

INFRAÇÕES ELEITORAIS - Ver: Crimes eleitorais. 

INSCRIÇAO DE ELEITORES - Competência dos juízes eleitorais, 20, b. 
- E qualüicação. Constituem o alistamento, 31. 

- Será a requerimento do interessado, 32. 

- Requerimento, 33. 

- São vedadas as justificações, 33 § 2· . 

- Do que é facultado aos partidos políticos, 40. 

- Fraude na inscrição. Penalidade, 175, 4. 

- Inscrição irregular. Penalidade, 175, 7. 
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INSTRUÇõES - Competência do Tribunal Superior para expedí-Ias, 12, 
t e 196. 

- Competência dos Tribunais Regionais para cumprir e fazer cumprir 
as do Tribunal Superior, 17, b. 

INV ALIDOS - São excetuados da obrigatoriedade do alistamento, 4, I, a. 

INVIOLABILIDADE - Dos membros das mesas receptoras, fiscais e can
didatos, 129, 4. 

ISENÇÃO - Da obrigatoriedade do alistamento e do voto, 4. 

Do imposto do sêlo, para os requerimentos e papéis destinados a 
fins eleitorais, 191. 

JORNAIS OFICIAIS 
129, 7. 

J 

O que não podem fazer na propaganda eleitoral, 

JUíZES ELEITORAIS - Requisição de funcionários para auxiliarem o 
escrivão, 17, D. 

Recursos interpostos de seus atos, 17, o. 

Quem julga os que cometerem crimes eleitorais, 17, q. 

Suas funções competem aos juízes locais vitalícios, 18. 

Designação da vara, onde houver mais de uma, 18 § 19 • 

Indicação do escrivão, nas varas de mais de wn ofício, 18 §29 • 

Dias e local para despacho, 19. 

Competência, 20 . 

Gratificação, 193, § 20 • 

Dispensa de funções judiciárias, 194. 

Férias, 194, § 29 • 

JUíZES DE PAZ - Serão de preferência os preparadores, 22. 

- Onde podem votar os candidatos, 76, d. 

JUIZES PREPARADORES - Ver: preparadores. 

JUNTAS ELEITORAIS 
17, i. 

Presidência, 27. 

Composição, 27. 

Serão constituídas pelos Tribunais Regionais, 

Competência dos Tribunais Regionais para constituí-las, 26. 

Competência, 28. 

Número, 29. 

Designação de escrutinadores, 30. 

Apuração das eleições, 91. 

Funcionamento diário, 94. 

Número de fiscais partidários, 92. 
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- Número de delegados de cada partido, 96 . 

- Apuração. Atos preliminares, 97. 

- I mpugnação à identidade do eleitor. Como se resolvem, 100. 

- Apuração das cédulas, 103 § 1 Q • 

JURISDIÇÃO - Ver: Conflito de Jurisdição. 

JUSTIÇA ELEITORAL - li; reg ula da pelo Código Eleitoral 1. 

JUSTIFICAÇõES - Não se aceitam, para inscrição de eleitor, 33 § 20 • 

JUSTO IMPEDIMENTO - Exime de pena o eleitor que deixar de votar, 5 . 

L 

LEGENDA P ARTIDÃRIA - Deverá encimar o pedido de registro de can-
didatos, 48 § 40 • 

- Quando o candidato pode figurar em mais de uma legenda, 50. 
- Na representação proporcional, 55. 

- Se não existir na cédula, 55 § 1 Q • 

- Se vier na cédula a companhada de nome de candidato de outr o 
partido, 55 § 30 • 

Lil~GUA NACIONAL - Não podem alistar-se eleitores, os que nela não 
saibam exprimir-se, 30 , b. 

LISTA DE ELEITORES - Quem a organiza, 20, m. 
- Publicação. Prazo, 38. 

LUGARES - Onde devem realizar-se as votações. Competência dos juízes 
eleitorais para designá-los, 18, n. 

Da votação, 79 e 80 . 

Onde funcionam as mesas receptoras, 79. 

Onde podem realizar-se reuniões de propaganda partidária, em 
recinto aberto. Competência da Polícia para indicá-los, 129, 6. 

M 

MANDADO DE SEGURANÇA - Concessão, 12, 1, 17, P e 20, q. 

MATERIAL - Para a votação, 77. 

- O do alistamento e o das eleições são fornecidos pelo Govêrno da 
União, 187. 

MESARIOS - Nomeação. Competência dos juízes eleitorais, 20, e e 69. 

- Dos que o não podem ser, 69 § lo. 

Dos que devem ser nomeados, de preferência, 69 § 20 • 

Alegação dos motivos de recusa da nomeação, 69 § 40 • 

Penalidade, pela recusa injustificável, 69 § 50. 

Função dos mesmos, 71. 
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MESAS RECEPTORAS - Nomeação do presidente e mesários, 20, e e 69. 

Designação de substitutos dos secretários. Competência dos juízes 
eleitorais, 20, f. 

Substitutos dos secretários. Competência do presidente da mesa 
receptora, 69. 

Solução de ocorrências. A quem cabe providenciá-las, 20, g. 

Instrução dos membros das mesmas. Competência dos juizes elei
torais, 20, h. 

Organizadas em vilas, povoados e estabelecimentos de internação 
coletiva, 66 § 2·. 

E seção eleitoral. 68. 

Dos que delas não podem fazer parte, como presidente e mesários. 
69 § 1 • . 

Publicação das nomeações feitas, 69 § 3° . 

Reclamação contra as nomeações, 70. 

O partido que não reclamou não pode arguir nulidade da votação, 
com fundamento em má constituição das mesas, 70 § 2·. 

Não comparecendo os mesários, 71 § 2·. 

- Possibilidade de nomeações ad hoc, 71 § 3°. 

- Do que compete ao seu presidente, 73. 

- Dos que devem ser secretários, de preferência, 74. 

Do que compete aos secretários, 74 § 2·. 

Nomeação de fiscais pelos partidos, 75. 

Votação dos que nela servirem, 76. 

- Material que lhes deve ser enviado pelos juízes eleitorais, 77. 

Lugares onde funcionarão, 79. 

Polícia de seus trabalhos, 81. 

Dos que podem permanecer no recinto, 82 . 

Vedada a intervenção em seu funcionamento , 82 § 2·. 

lllrro na constituição. Nulidade da votação, 123, 1. 

Garantias ao seu funcionamento, 129, 4. 

Penalidade para a intervenção indébita em seu funcionamento , 
175, 30. 

MILITARES - Dos que não podem alistar-se, 3· parágrafo único. 

Oficiais em serviço no dia da eleição estão excluídos da obrigato

riedade do voto, 4., II c. 

Transferência de domicílio eleitoral, 39 § 3·. 

MINISTlllRIO PúBLICO - Designação de seus membros para auxiliarem 

o Procurador Regional, 15 § 4·. 

Oferecimento de denúncia, 78 e 183 parágrafo único . 
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MULHERES - Alistamento eleitoral, 29 • 

Quanto à obrigatoriedade do alistamento, 49 • 

As que exercem profissão lucrativa estão obrigadas ao alistamento 
e ao voto, 4, I, d. 

N 

NULIDADE - De cédulas que não preencherem certos requesitos, 102. 

- Da votação, 123 a 128 . 

Punição dos culpados, 125 § 29. 

Só pode ser alegada em recurso tempestivo e regular, 128. 

- Da eleição. Pena aplicada a quem deu causa ou permitiu, 175, 21. 

o 
OBRIGATORIEDADE - Do alistamento e do voto, 49 • 

- Isenção, quanto ao alistamento, 49 I. 

Do voto. Quando o eleitor que a não cumpre se exime de pena, 59. 

Do exercício do cargo de secretário de mesa receptora, 74 § 49 • 

Do serviço eleitoral, 185. 

OMISSÃO DE NOMES - Nas listas de eleitores. Reclamação, 67. 

- Onde vota o eleitor cujo nome foi omitido, 67 § 49 • 

ORGÃOS - Da Justiça Eleitoral, (Parte II), 69 a 30. 

- Dos partidos politicos, 136 a 139. 

ORTOGRAFIA - Cédulas com êrros, 102 § 29. 

p 

PARLAMENTO NACIONAL - Ver: Congresso Nacional. 

PARTIDOS POLíTICOS - São regulados pelo Código Eleitoral, 19 • 

Competência do Tribunal Superior para registrá-los, 12, h . 

Podem dirigir consultas ao Tribunal Superior, 12, f. 

Idem, aos Tribunais, Regionais, 17, e. 

Registro dos Diretórios Estaduais, 17, f. 

Requisitos para ser considerado nacional, 132 § 19. 

- São pessoas de direito público interno, 132. 

- Registro no Tribunal Superior, 132 § 29. 

- Registro de seus diretórios, 139 § 19. 

- Instrução do requerimento de registro, 133. 

- Publicidade do registro, 139 § 49. 

- Comunicação do registro aos juízes eleitorais, 139 § 59. 

- Do que lhes compete, no alistamento, 40. 

- Dos que não podem ser registrados, 132 § 39. 
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Contabilidade e finanças, 143 . 

11: permitida a aliança de dois ou mais, 140 . 

Auxílios, contribuições e recursos que não podem receber, 144. 

Cancelamento ou cassação de registro, 147 a 150 e 200. 

PENALIDADES - Como se exime da p ena o eleitol' que não votar, 59. 

Impostas aos diretórios de partido político, 141. 

Aplicáveis por infração do Código Eleitoral, 175 . 

PERDA - De direitos politicos, impede o cidadão de alistar-se eleitor, 39 , c. 

- Ver, também, Extravio. 

PERITO - Para verificar violação de urna, em caso de suspeita, 97 § 19 • 

POLíCIA - Dos trabalhos da mesa receptora. A quem cabe, 81. 

- Localização das reuniões de propaganda política em recinto aberto, 
126 6. 

PRAÇAS -DE PRÉ - Não podem alistar-se como eleitores, 39 parágrafo 
único. 

PRAZO - Para o Procurador Regional opinar nos recursos, 15 § 30. 

-Para publicação de listas de eleitores, 38. 

Para registro de candidatos, 48 . 

- Para pedir cancelamento de registro como candidato, 49. 

- Para o alistamento, 64. 

Para interposição de recurso da distribuição dos eleitores por seções, 
66 § 39 • 

Para constituição de mesas receptoras, 69. 

?ara apuração da eleição 93. 

Para suscitar questões relativas a rasuras, emendas ou entrelinhas 
nas fôlhas de votação, 103 § 29 • 

Para realização de novas eleições nas seções a nuladas, 107 pará
grafo único. 

Para o Procurador opinar nos recursos, 157 parágrafo único. 

Para recorrer em geral, 152 § 19 • 

Para o Juiz recorrido fazer subir o recurso, 154 § 39 • 

Para decidir recurso de exclusão de eleitor, 162. 

Para recurso contra expedição de diplomas, em caso de novas eleições, 
167, § 29 • 

Para recurso de decisões dos Tribunais Regionais, 167 § § 19 e 29 • 

Para recurso contra expedição de diplomas, 170. 

Como é contado, nos recursos 167 § § 19 e 29 • 

Para denúncia do Ministério Público, 178. 

Para alegação de motivo de recusa de nomeação para membro de 
mesa receptora, 69 § 49 • 
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Para interposição de embargos de declaração das decisões do Tri
bunal Regional, 165. 

Para as repartições públicas fornecerem informações e certidões, 189. 

PREENCHIMENTO - De lugares, não preenchidos pelo quociente parti
dário, 59. 

- De vaga, 63. 

PREFEITO - Eleição pelo princlplO majoritário, 46 § 29 . 

- Onde vota o candidato, 76 parágrafo único, c . 

PREPARADORES - Para auxiliares o alistamento eleitoral. Competência 
para nomeá-los, 17, m . 

Competência dos juízes eleitorais para representarem sôbre a neces
sidade dos mesmos, 17, m. 

Quem deve ser nomeado, de preferência, 22. 

Contra os seus atos podem representar os eleitores e delegados de 
partidos políticos, 24. 

Competência, 25. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Nomeia juízes para o Tribunal Superior 

e para os Tribunais Regionais, 10, II e 15, II. 

Registro dos candidatos no Tribuna l Superior, 12, h. 

Conpetência do mesmo Tribunal para apurar o resultado geral da 

eleição e proclamar o eleito, 12, i. 

Data da eleição, 12, e. 

Prevalência do principio majoritário na eleição, 46 § 29 • 

Onde votam os candidatos a essa eleição, 76 parágrafo único, ft . 

PRISÃO - De elitor. Garantias asseguradas, 129, 2. 

- De fiscais , membros de mesa rece9tora e candidatos, 129, 4 . 

PROCURADOR GERAL - Junto ao Tribunal Superior. Será o Procu
rador Geral da República, 10 § 39 • 

Prazo para dar parecer em recurso, 157 parágrafo único. 

Gratificação, 193, c. 

PROCURADOR REGIONAL - Junto aos Tribunais Regionais, será o Pro

curador Geral do Estado ou do Distrito Federal, 15 § 30 • 

- Levará ao conhecimento do Procurador Geral a não realização de 

novas eleições, 125 § 10. 

Promoverá a punição dos culpados por nulidades, 125 § 29 . 

Substituição, 15 § 59. 

Prazo para opinar nos recursos, 15 § 39 • 

Gratificação, 193, d. 

PROMOÇÃO - De funcionários requisitados para os serviços eleitorais, 185. 

PROPAGANDA POLITICA - Prazo em que não será permitida, 129, 3. 
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Em recinto aberto. Localização pela Polícia, 129, 6. 

Só pode ser feita em língua nacional, 131. 

Duração, 151 § 69 • 

Penalidade para os que a fizerem em língua estrangeira, 131, § 1 9 • 

Referir fatos inverídicos ou injuriosos contra candidato. Penali
dade, 175, 28. 

PUBLICAÇAO - De lista de eleitores, 38 . 

- De edital, no caso de extravio de título eleitoral, 37 § 39 . 

Do boletim eleitoral. Cabe ao Tribunal Superior, 12, u, 

Do acórdão. Início do prazo para interposição de recurso, 167 § 1 9 • 

PUNIÇAO - De culpado das nulidades de votação, 125 § 29 e 175, 21. 

Q 

QUALIFICAÇAO DE ALISTANDOS - Competência dos juízes eleito
rais, 20, b. 

E inscrição eleitoral. Constituem o a listamento, 31. 

Será a requerimento do interessado, 32. 

QUOCIENTE ELEITORAL - Como é determinado, 56. 
- Para a sua determinação contam-se os votos em branco, 56 pará

grafo único. 

- Preenchimento dos lugares, caso não seja alcançado êsse quoci
ente, 61. 

QUOCIENTE P ARTIDARIO Como é determinado, 57 . 

- Quais os candidatos nele contemplados, 58. 

- A possibilidade de sua alteração pelos votos anulados determina a 
realização de novas eleições, 107. 

- Renovação de eleições, por anulação de votos, 126. 

R 

RASURAS - Nas fôlhas de votação, 97, 6. 
- Prazo para suscitar questões sôbre a existência das mesmas, 103, § 2 ' . 

RECONDUÇAO - Dos juízes dos tribunais eleitorais, pa ra o 29 biênio, 8". 

RECONHECIMENTO DE FIRMAS - Obrigatoriedade para os tabe
liães, 190. 

- Gratuidade, 191. 

RECURSOS - Competência do Tribunal Superior para julgar dos inter
postos das decisões dos Tribunais Regionais, 12, k. 

- Interpostos das decisões das Juntas Eleitorais. Compete aos Tri
bunais Regionais jugá-los, 17, o. 

Idem, dos atos e decisões dos juízes eleitorais, 17, o. 

Dos fiscais e delegados de partidos interpostos das decisões das 
Juntas Eleitorais, 168. 
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Contra a expedição de diplomas. Situação do diplomado, 119. 

Cabiveis dos atos dos juízes eleitorais, 152. 

Independem de têrmo, 153. 

Prazo para decidir os de exclusão de eleitor, 162. 

D ecisões que constituem prejulgados, 161. 

Quando são cabíveis das decisões dos T ribunais Regionais, 167 . 

Contra a expedição de diplomas, 170. 

De atos, resoluções ou despachos do presidente dos tribunais elei
torais, 172. 

Extensão das decisões proferidas em questão de expedição de di
plomas, 171. 

Do prazo geral, 152 § !O. 

Os prazos são preclusivos, 153 parágrafo único .. 

Como se faz a intimação, 154 § 1·. 

Os eleitorais não têm efeito suspensivo, 156. 

REGIMENTO INTERNO - A elaboração, dos respectivos, cabe aos tribu
nais eleitorais, 12. a e 17, a. 

REGISTRO DE CANDIDATOS - A Presidente ela República, 12, h , 

- O que é feito nos Tribunais Reg ionais, 17, f. 

Idem, nos juízos eleitorais, 20, p. 

Necessidade para concorrer às eleições, 47. 

Prazo, 48. 

R equ erimento, 48 § 1 •. 

Promovido por delegado de partido, 48 § 10. 

Autorização do candidato, 48 §§ 2· e 3·. 

Pedido de cancelamento, 49. 

Quando pode ser por mais de uma legenda, 50. 

- :m indispensável para que os candidatos recebam votos, 102 § 3 •. 

REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS - Competência exclusiva do Tri

blmal Superior para realizá-lo, 12, h e 132 § 2 • . 

Onde é feito" 132 § 2 • . 

Dos partidos admitidos a registro, 132 § 1 •. 

Instrução do requerimento, 133. 

Publicidade no órgão oficial, 139 § 4 •. 

Comunicação aos juizes eleitorais, 139 § 5 •. 

- Dos p artidos que não podem ser registrados, 132 § 3 • . 

- Subscrição, pelo eleitor, de mais de um requerimento de registro. 
Penalidade, 175, 3. 

RENOVAÇÃO DE ELEIÇõES - Como será feita, 107 parágrafo único. 

- Confirmação ou invalidação de diplomas, como conseqüência, 122 . 
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- Em circunscrição em que a nulidade atinja mais de metade dos 

votos, 125. 

Em que caso ocorrerá, 126. 

Só se efetuará uma vez, 127. 

REPARTIÇÕES PúBLICAS 
Prazo, 189. 

Fornecimento de informações e certidões . 

REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL - Instituição, 46 § l o. 

- Sistema adotado para a eleição à Câmara dos Deputados, assem
bléias legislativas e câmaras municipais, 55 . 

REQUISIÇA.O DE FôRÇA - Para cumprimento das decisões do Tribunal 
Superior, 12, g. 

- Idem, para o das decisões dos Tribunais R egionaiR, 17, li. 

REQUISIÇÃO DE FUNCIONARIOS - A quem compete, para os serviços 
do Tribunal Superior, 12, s. 

Idem para os dos Tribuna is Regionais, 17, s . 

RETENÇÃO - D e título eleitoral, contra a vontade do eleitor. Penali
dade, 175, 8. 

RETIFICAÇÃO DE NOME Reclamação do eleitor, 67. 

s 
SARGENTOS - Podem alistar-se eleitores, 3 parágrafo único. 

SEÇõES ELEITORAIS - Competência dos juízes eleitorais para divi

direm as zonas. Mínimo e m áximo de eleitores admitidos em cada 
uma, 20, i. 

Onde haverá, 66 § 20 • 

Recurso cabível da distribuição dos eleitores, 66 § 30 • 

E me.l>a receptora, 68. 

Onde podem ser instaladas, 79. 

SECRETARIA 11: organizada pelos respectivos tribunais eleitorais, 12, 
b e 17, c. 

SECRETARIO De mesa receptora. Quem nomeia, 69. 

Quem deve ser, 74. 

Competência, 74 § 40 • 

li: lugar de exercício obrigatório, 74 § 40 • 

S:mLO - Isenção para os requerimentos sõbre matéria eleitoral, 191 . 

SENADOR FEDERAL - Prevalência do princípio majoritário na eleição, 
46 § 20 • 

Data da eleição, 12, e. 

Registro de candidato, 52. 
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SENHAS - Para regular a ordem de votação, 87. 

- Quem as distribui, 74 § 2', a. 

SERVIÇOS ELEITORAIS - Dos órgãos da Justiça Eleitoral, (Parte II ), 
6' a 30. 

Providências para sua execução, 12, d. 

Não cumprimento, pelos seus servidores, dos deveres impostos por 
lei. Penalidade, 175, 15 . 

Obrigatoriedade . Situaçã.o dos funcionários requisitados, quanto à 
promoção, 185. 

Gratificações aos integrantes dos seus órgãos, 193. 

SEXO - Ver: Mulheres. 

SIGILO DO VOTO - Instituição, 46. 

- Como é assegurado, 54. 

- Nulidade de votação por quebra do mesmo, 123, 8. 

- Violação do mesmo, ou tentativa. Penalidade, 175, 19. 

SISTEMA ELEITORAL 
secreto, 46. 

Sufrágio universal: voto obrigatório, direto e 

SOBRAS - Aproveitam.ento, 59. 

SOBRECARTAS - Para assegura r o sigilo do voto, 54, 1. 

- O excesso, quando não anula a votação, 98 § 40 • 

SUBSTITUIÇÃO - De membros do Tribunal Superior, em caso ele impe
dimento, 99 • 

Do Procurador Geral, 10 § 4 0 • 

Do Procurador Regional, 15. 

Do presidente ele mesa receptora, 71 . 

De atas ou documentos eleitorais. Penalidade, 175, 23. 

SUBSTITUTOS Dos membros dos tribunais eleitorais, 90 • 

- Dos juízes eleitorais, 18. 

- Dos secretários de mesa receptora, 20, f, e 71 § 30. 

SUBTENENTES - Podem alistar-se eleitores, 3' parágrafo único. 

SUFRAGIO UNIVERSAL - Instituição, 46 . 

SUPLENTES - De senador. Registro do candidato, 52. 
De representação partidária . Quais são, 62. 

Quando ocorre eleição suplementar, 63. 

Receberão diploma, 118. 

Preenchimento ele vaga na representação partidária, 121. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Escolha de membros do Tribunal 
Superior, 10, I , a. 

SUSPEIÇAO - No Tribunal Superior, 14.. 
- Nos Tribunais Regionais, 15 § 70 • 
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T 

TABELIÃES - Reconhecimento de firmas não verdadeiras. Penalidade, 

175, 9. 

Obrigatorieda.de do reconhecimento de firmas, 190. 

Gratuidade do reconhecimento de firmas, 191. 

TERRITóRIOS FEDERAIS - Como podem vir a ter T ribunais Regionais, 
6 0, b. 

TIPOGRAFIAS 

129, 7. 

As de propriedade do Govêrno, o que não podem fazer, 

TíTULOS ELEITORAIS - Entrega, 25, b e 37 § 2° . 

Expedição, 37. 

O que conterá, 37. 

- Modêlo, 37 § 1°. 

- Extravio. Concessão de 2- via, 37 § 3° . 

Retenção, contra a vontade do elei tor. Penalidade, 175, 8. 

São válidos os expedidos de acôrdo com os decretos-leis no 7586, 
de 1945, e n' 9 258, de 1946, 197. 

Substituição, 197 § 10. 

TRABALHOS ELEITORAIS 

Penalidade, 175, 24 . 

Promover desordem que os prejudique. 

TRANFERÊNCIA - De eleitores, 20, d e 39. 

TRIBUNAIS ELEITORAIS - Seus juízes servirão por dois anos, e m ais 

dois, se reconduzidos, 8° . 

Aumento do número de juízes, 7°. 

Podem ser afastados dos seus cargos ou funções, 194. 

- Férias, 194 § § 20 e 3° . 

TRIBUNAIS REGIONAIS - Competência do Tribunal Superior para julgar 
dos recursos interpostos de suas decisões, 12, k. 

- Composição, 15 . 

- Designação de seus membros, 15, I e II . 

Substituição de seus membros, 15 § 50. 

Procurador Regional, 15 § 30 . 

Funcionamento. Quorum, 16. 

Compet ência, 17 . 

As suas decisões são definitivas, 17 § 1° . 

Designação de juizes eleitorais, onde houver mais de uma vara , 

18 § 1° . 

Julgará recursos interpostos das decisões das Juntas Eleitorais, 168. 

- Do que lhe compete na apuração, 106. 
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- Determinação de novas eleições, 107. 

Apuração de novas eleições, 107 parágrafo único. 

Quar.do cabe recurso de suas decisões, 167. 

Recursos dos atos, resoluções ou despachos de seu p.'esidente, 172. 

Gratificação aos seus membr03. 193, b. 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

parte do Tribunal Superior, 10, I, b. 

Dois de seus membros fazem 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Um de seus desembargadores é m embro do 

Tribunal Superior, 10, I, c. 

Três o são do Tribunal Regional da respectiva circunscrição, 15, I, a. 

TRIBUNAL SUPERIOR - Composição, 10. 

Designação de seus membros, 10, I e lI. 

Substituição de seus membros, 9°. 

Funcionamento e Quorum, 11. 

Quorum especial para julgamento de certas questões, 11 parágrafo 

único. 

Competência, 12. 

Nos recursos contra expedição de diplomas, estende os efeitos dos 

julgados, 171. 

Suas decisões são il'recorríveis. Exceções, 13. 

Gratificação aos seus membros, 193, a. 

Competência para baixar Instruções para o alistamento e melhor 

cOl11j)reensão do Código Eleitoral, 196 . 

Elabora a proposta orçamentária da Justiça Eleitoral, 199. 

u 
URNAS - As que asseguram a inviolabilidade do sigilo do voto. 54, 4. 

São examinadas e lacradas pelo Juiz Eleitoral antes da eleição, 
77 § 29 • 

Como são f echadas após a eleição, 89, a. 

Entrega das mesmas ao presidente das Junta Eleitorais ou agências 
do Correio, 90. 

Fiscalização pelos fiscais e delegados de partidos, 90 § 1 Q • 

Como ficarão na sede das Jlmtas Eleitorais, 90 § 29 • 

Violação, 97 § 19 • 

Nulidade de votação quando as mesmas faltarem, 123, 5. 

Arrebatar, suberair, destruir ocultar urnas, Ol! violar-lhes o sigilo . 

Penalidade, 175, 25 . 

- Ver, também, Violação de urnli. 
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v 

VAGAS - Na representação partidária. Quem as preencherá, 12l. 

VEREADORES - Eleição pelo sistema de representação proporcional 46 § 1'. 

- Onde vota o candidato, 76 parágrafo único, c . 

VICE-GOVERNADOR - Os candidatos registram-se no Tribunal Regiona.l, 
17, f. 

- Eleição pelo princípio majoritário, 46 § 2Q • 

VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA - Onde se registram os candida 
tos, 12, h. 

Eleição pelo princípio majoritário, 46 § 2Q • 

Apuração da eleição pelo Trib1.mal Superior, 112 a 114. 

VIOLAÇÃO DE URNA - Apuração preliminar da Junta Eleitoral, 97 § 1 • . 

- Impugnação com êsse fundamento. Oportunidade, 97 § 3Q
• 

VOT AÇÃO - Designação dos locais. Competência dos juízes eleitorais, 20, n. 

E representação proporcional, 55. 

Material que deve ser enviado às mesas receptoras, 77. 

Far-se-á em uma cédula Só para cada eleição, 78 § 2Q
• 

Dos lugares, 79 e 80. 

- Início, 84 e 86. 

x 
- Como se processará o ato de votar, 87. 

Encerramento dos trabalhos, 88 a 90. 

Hora do encerramento, 88. 

Providências a serem tomadas pelo presidente da mesa receptora, 
RpÓS declarar encerrada a votação, 89. 

Nulidade, 123 a 128. 

- Fiscalização dos partidos políticos, 82 § 3Q
• 

- E feita pela ordem das senhas, 87, l. 

- Não observância da ordem de chamada. Penalidade, 175, 22. 

VOTAÇÃO NOMINAL - Quando é apurada, 103 in fine. 

VOTO - Obrigatoriedade, 4Q
• 

- Exceções à obrigatoriedade, 4Q
, II a, b e c . 

- Concessão ao eleitor para votar fora de seu município, 87 § 9Q • 

1!: obrigatorio, direto e secreto, 46. 

Prazo para recebimento, 86. 

- Con tagem, 98 a 105 . 

- Em candidatos ou partidos não registrados, não se contam, 102 § 3Q • 
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Em branco, são contados para determinação do quociente eleitoral, 

56 parágrafo único. 

Votar ou tentar votar mais de uma vez. Penalidade, 175, 17. 

Penalidade por deixar de votar, sem justo impedimento, 175, 2. 

Oferecer, ou solicitar, vantagem para obtê-lo, 175, 20. 

Violar ou tentar o seu sigilo, 175, 19. 

VOTO SECRETO - Providências para assegurá-lo, 54. 

- Instituição, 46 . 

VOTOS EM BRANCO 
grafo único. 

Na determinação do quociente eleitoral, 56 pará-

z 
ZONAS ELEITORAIS - Divisão da circunscrição, 17, i. 

Divisão em seções eleitorais. Competência dos juízes eleitorais, 20, 1. 

A jurisdição de cada uma cabe a um juiz de direito, 18. 

---*,----
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