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Foram tirados três mil exemplares em papel vergé, 
do presente volume das Obras C o m p l e t a s d e 
Rui Barbosa, mandadas publicar, sob os auspícios 
do Governo Federal, pelo Alinistro Gustavo Capanema, 
dentro do plano aprovado pelo Decreto-lei n.° 3.668, 
de 30 de setembro de 1941, baixado pelo Presidente 
Gelálio Vargas, e de acordo com o Decreto n.° 21.182, 
de 27 de maio de 1946, promulgado pelo Presidente 
Eurico Gaspar Dutra e rejerendado pelo Alinistro 

Ernesto de Sousa Campos. 
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PREFACIO 

A presente memória de Rui Barbosa, em defesa de sua 
eleição presidencial, é a primeira peça no gênero surgida na 
história política do Brasil. Até então as eleições presiden
ciais haviam transcorrido praticamente sem dificuldades. 

As peripécias para a obtenção dos prazos para a elabo
ração deste documento estão pormenorizadamente narradas 
no tomo I deste volume. A precipitação com que teve de ser 
composta a memória, valendo-se do material fornecido pelas 
várias comissões parciais, representou um obstáculo à primei
ra vista intransponível. A capacidade de trabalho quase mi
raculosa de Rui Barbosa revelou-se mais uma vez. Esta me
mória foi elaborada em meio às tumultuosas sessões do Con
gresso reunido para a apuração, em seguida à extenuante 
campanha presidencial, a primeira em grande estilo realizada 
no Brasil. 

Os obstáculos levantados, além disso, pelo Regimento 
Comum às duas casas do Congresso transformaram a elabo
ração dos relatórios parciais e desta memória final em verda
deira maratona, que culminou na apresentação do documen
to ora divulgado na integra pela segunda vez. 

Os trâmites deste trabalho vão devidamente narrados no 
prólogo de Rui Barbosa. Podem-se acompanhar nas atas das 
tumultuosas .sessões do Congresso (Anais do Congresso Na
cional — Vol. I — Sessões de 16 de maio a 20 de junho 
de 1910 e relatórios das cinco comissões auxiliares — Rio. 
Imprensa Nacional. 1910) nas atas das sessões do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados, que se realizaram pa
ralelamente, e, enfim, nas páginas da imprensa brasileira, con

servadas, em grande parte, nos arquivos da Casa de Rui Bar
bosa. 

Logo que se anunciaram os primeiros resultados eleitorais 
através dos telegramas, ficou evidenciado que o resultado do 
pleito, em face da máquina em funcionamento, não poderia 
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deixar de ser favorável ao candidato da maioria dos gover
nadores. Em editorial famoso, o decano dos nossos órgãos 
de imprensa, o Jornal do Comércio, anunciou graves ver
dades a respeito da mentira eleitoral que vigorava no pais. 
Mas ao mesmo tempo sustentava a vanidade da insistência 
— «estéril e fútih — na luta do reconhecimento. Este edi
torial está recortado e anotado pelo próprio Rui Barbosa 
entre os documentos de seu arquivo. Ê a essa argüição que 
ele responde com um capitulo inteiro desta memória que tem 
por epígrafe exatamente a frase do venerando jornal. Será 
inútil a pesquisa e a demonstração da verdade? É a esta 
questão que ele responde, encerrando o capítulo com o célebre 
apólogo da couve e do carvalho. 

Em quanto contribuiu para o processo da chamada Repú
blica Velha, a campanha civilista? E dentro dessa campanha, 
qual a contribuição trazida por este combate final de reco
nhecimento, para a autópsia da falsidade sistemática e essen
cial do regime eleitoral? O clamor pela purificação da lei 
eleitoral quanto se reforçou com esta análise, a maior e a 
mais aguda, feito na mais monstruosa e mais grave de suas 
aplicações? 

São perguntas que os autores da História Política no 
futuro responderão. Uma das peças principais do grande 
processo é esta: «a realidade, pela primeira vez, larga e sis
tematicamente evidenciada». Re publicando-a, fica a serviço 
dos estudiosos um grande documento da história da defor
mação do regime. 

Ainda neste arquivo encontram-se poucas folhas avulsas 
de estudos acerca de firmas falsas nas atas eleitorais. Tudo 
está devidamente esclarecido nas páginas que se seguem, que 
dispensam qualquer esclarecimento. 

Identificamos o jornalista, tantas vezes citado, da seção 
«Ordem do Dia», no jornal A Notícia, como Medeiros e 
Albuquerque, baseado no estudo Pseudônimos de Acadêmi-
micos. de autoria de Francisco Prisco, na Revista da Aca
demia Brasileira de Letras, fase. 101, vol. 33, p. 84. 

Casa de Rui Barbosa, 25 de setembro de 1964. 

AMÉRICO JACOBINA LACOMBE 
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MEMÓRIA A P R E S E N T A D A A O C O N G R E S 
SO NACIONAL PELO S E N A D O R 

RUI BARBOSA 

PRIMEIRA PARTE 

CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS 

Exmos. Srs. Membros da Mesa do Congresso 
Poderá não ter atrativos a luta, para as almas 

vulgares, quando se conta de antemão com a vitória 
da força. Mas, para os que se acostumaram a amar 
sobre todas as coisas ao dever, o seu cumprimento, 
custe o que custar, vale mais do que tudo. Os 
reveses padecidos no seu campo doiram de uma luz 
irfelhor que a da glória os dias de uma vida, e a cons
ciência de nunca o não trair enche o espírito de um 
contentamento mais invejável que as satisfações do 
egoísmo, tão apetecidas pela manada humana. 

ILUSÕES PATRIÓTICAS 

Nós não temos, neste momento, outro consolo e 
outro incentivo mais que o desta emoção forte e aus
tera. Foi êle que nos sustentou nesta dura campa
nha, a cujo termo estamos para chegar com 14 meses 
de lida. Bem poucas ilusões desde o seu começo po
díamos nutrir. Não é que não tivéssemos esperanças 
no bom espírito da Nação. Certo que as tivemos; 
e elas foram amplamente confirmadas pelo magnífico 
triunfo, que obtivemos, onde quer que o povo soube, 
quis e logrou votar. Mas no deserto das oligarquias, 
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nas apagadas solidões da indiferença popular, que 
cobrem meio país, o sopro do oficialismo nos amea
çava com as massas enormes da fraude, como essas 
tempestades de areia que sepultam as caravanas 
debaixo do peso de montanhas de poeira implacável. 
De lá vieram, do exausto e vilipendiado Norte, não 
nos havíamos enganado, estas brutas cargas de alga
rismos oficiais, pulverizados aqui ao mais leve toque 
do critério legal. 

Com as proporções que tomou esse artigo de las
tro, explorado como boa mercadoria pelos patrões do 
barco marechal, não passamos por surpresa. Bem 
se nos lembrara e anunciara a manipulação em larga 
escala dessas tradições da nossa grotesca democra
cia. Riam-se de nós às esquinas de ruas elegantes, 
onde a ociosidade política distila em curiosas inconfi
dências os segredos da crônica republicana, meten
do à chalaça o ridículo dos que imaginaram transplan
tar usos da América inglesa para a triste América bra
sileira, onde a mentira fabrica os parlamentos. Desta 
vez mais do que nunca as atas falsas pululariam e 
elegeriam. 

A este respeito a nossa experiência não consentia 
que nos iludíssemos. Ainda um resto de confian
ça, porém, nas mais ordinárias noções de honestidade, 
que não supúnhamos totalmente abolida aqui na esfe
ra dos negócios do Estado, nos embalava na crença 
de que, ao menos onde o povo se levantava, onde 
se declarava um movimento de opinião sem exemplo 
na história do Brasil, onde o interesse do eleitorado 
se aquecia à temperatura de entusiasmo, que aí, ao 
menos, a violência e o dolo recuassem ante a vontade 
categórica das urnas. Mas o desengano foi violen
to. Foi justamente aí que os crimes contra a ver
dade do escrutínio campearam soberanos, de cerviz 
mais empinada, Tirante S. Paulo, onde as autori
dades estaduais não estavam no conluio, de que foi 
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centro, com inaudito escândalo, o Governo da União, 
nos outros Estados, ao ressurgimento do civismo nas 
camadas sociais mais independentes correspondeu a 
mais frenética e atrevida reação oficial, de que nunca 
este país foi teatro. 

A ELEIÇÃO 

Haja vista o que se presenciou no Rio Grande 
do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em Minas 
Gerais, Estados onde o eleitorado afluiu aos comícios 
com uma espontaneidade, uma energia e um ardor 
absolutamente desconhecidos na tradição das nossas 
eleições, mas onde, em compensação, o poder pesou 
com mão de ferro sobre as molas da força, e a fraude 
envidou recursos de prostituição do voto inauditos. 
Entre todos eles coube à terra de Tiradentes, cenário 
da maior atividade e do maior calor no desenvolvi
mento das virtudes públicas durante esse período inol-
vidável de luta, o infortúnio de ser, ao mesmo tempo, 
a região onde a interferência administrativa no pleito 
consumou com mais desembaraço a dilapidação dos 
dinheiros do tesouro, alagou mais sistematicamente o 
território de contingentes policiais, praticou mais sem 
escrúpulos o suborno, deixando, -em contraste com a 
atitude viril das populações, vestígios indeléveis, que 
hão de imortalizar esta época juntamente entre as mais 
interessantes e as mais tristes da política mineira. 

Mas, entre os mais pessimistas, não houve quem 
sonhasse que as vergonhas eleitorais dos mais remo
tos sertões brasileiros, onde os ecos da civilização não 
chegam senão através de imensos desertos, se viessem 
coroar na Capital da República, à luz mais viva de 
todos os meios de publicidade e debaixo dos olhos 
atônitos do estrangeiro, em uma orgia infame como 
a do 1" de março. Aproveitando a última revisão do 
alistamento, entre dezembro e janeiro, cêrca de dois 
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mil cidadãos, na sua quase totalidade adversos à can
didatura militar, se habilitaram para exprimir, na elei
ção presidencial, o vivo sentimento que os animava. 
Era o escol dos nossos intelectuais, da nossa gente 
mais culta, das classes mais estremes de relações par
tidárias: os melhores dentre os nossos médicos, os 
nossos advogados, os nossos engenheiros, os nossos 
industriais, os nossos capitalistas, os nossos escrito
res, de envolta com uma numerosa contribuição do 
operariado, inscritos com alvoroço em um movimento 
geral de simpatia para com a causa que representáva
mos . Esse fato acentuava o horror desta cidade ao 
militarismo, que ela tem por encarnado no candidato 
de maio. Aqui a sua derrota lhe imprimiria um es
tigma formidável. Os seus amigos o sabiam. Não 
obstante, porém, as apreensões, de que os enchia essa 
perspectiva, ninguém acreditaria que se animassem a 
suprimir a eleição da metrópole brasileira e, muito 
menos, a substituí-la por uma camada geral de atas 
falsas. 

Foi, todavia, o que se fêz. De noventa e seis 
seções eleitorais, em que este distrito se divide, apenas 
vinte e cinco funcionaram. Nas setenta e uma restan
tes, não se reuniram as mesas, e os livros de atas fo
ram subtraídos pelos agentes do Correio, sob os di
tames de sua administração geral e do Governo, cuja 
cumplicidade assegurou aos ousados prevaricadores e 
seus instrumentos servis a mais tranqüila impunidade. 
Desse atentado insolente, que rebaixou a Capital do 
Brasil à condição política da mais miserável das suas 
aldeias, deponho como cidadão aqui domiciliado, 
como eleitor que andei, com inúmeros amigos, da mes
ma qualidade social, à cata de uma seção, onde vo
tássemos . 

O mesmo aconteceu ao presidente do Congresso 
Nacional, disse-mo êle, o Sr. QUINTINO BOCAIÚVA, e 
não em segredo; razão por que o divulgo. Também 
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S. Exa. andou, como eu, por Seca e Meca, em busca 
de uma urna para a sua cédula, e se me não engano, 
mais infeliz do que eu mesmo, não a encontrou. " O 
fato é este", declarou-me o nobre Senador, entre os 
nossos colegas, no recinto do Senado, quando eu, em 
apartes ao Sr. FRANCISCO GLICÉRIO, acabava de 
argüir de responsável por essa façanha o Governo do 
Catete. Neste particular é que o nobre Senador pelo 
Estado vizinho não estava de acordo comigo. "Lá 
quem foi o autor da maroteira", disse-me S. Exa . , "é 
o que eu não sei" . 

Fossem quem fossem, porém, os seus autores, o 
caso é que ela se ultimou com destemidez, perfeição e 
estrondo sem parelha no arquivo das patifarias desta 
laia. Do colossal desaforo são testemunhas um mi
lhão de almas: todos os munícipes do.Rio de Janeiro. 

A êle assistiram os chefes do hermismo, desde o 
ilustre Sr. Quintino Bocaiúva até o nobre Sr. Pinhei
ro Machado. Aqui estavam. Tudo acompanha
ram. Viram nas faces desta população, e nas suas 
mesmas haviam de ter sentido, o corar do brio revol
tado, ao vilipendio do ultraje. Deviam ter chamado 
a contas os seus correligionários. A obra desses cri
minosos era irremediável. A Capital não votara. 
Já não era pouco haverem logrado esta proeza. 
Haviam roubado uns doze mil sufrágios à candidatu
ra civil e descido a maior cidade brasileira ao nível das 
taperas do mais abandonado sertão. Devia bastar-
lhes. Ao menos, não fossem adiante. Foram. 
Das setenta e duas seções, que não se abriram aqui 
no V de março, apareceram, fabricadinhas com todas 
as circunstâncias do estilo, as atas legais. Aparece
ram, não por aí em alguma alfurja desprezível, mas 
na Secretaria do Senado, entonadas ante o Congresso 
Nacional, à sombra senatória dos mandões da políti
ca do Distrito, com o contingente de outros tantos es-
telionatos para a coroação da candidatura militar. As 
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honradas mãos desta Casa não refugaram as mãos 
ignóbeis dos falsários, cuja obra, no trabalho das Co
missões Apuradoras, se tenta meter em conta, para 
aquinhoar com a maioria essa candidatura, na votação 
da cidade que os adeptos do governo da espada tão 
cruelmente desonraram. 

Eis, em alguns traços característicos, o que foi a 
eleição. Custará, talvez, a crer que, com esses re
sultados, ainda não abandonássemos a partida. 

EM LUTA ATÉ O FIM 

Não o fizemos, porque o não podíamos fazer. 
O compromisso, que tomamos com a Nação, empe-
nhando-a nesta lide, nos obriga a esgotar a resistên
cia constitucional, levando-a até à derradeira instân
cia desta justiça, entregue ao Congresso Nacional, 
como assembléia apuradora das eleições presidenciais. 

Verdade seja que uma tal justiça decaiu, para 
nós, dos caracteres primordiais de toda a justiça, o 
desinteresse e a imparcialidade dos juizes, desde que 
os que hão de compor o tribunal, em sua grande 
maioria, subscrevendo o manifesto de 22 de maio, 
assumiram a iniciativa da candidatura militar, contra a 
qual íamos ferir a peleja. Podíamos nós, razoavel
mente, esperar que os autores da candidatura H E R 
MES a repudiassem? que os que, não só a esposaram, 
mas a geraram, a batizaram, a criaram e sustentaram, 
lhe não quisessem, como os artistas às suas obras-
primas, os pais à sua prole? que, num conflito entre 
ela e a encarnação de um interesse oposto, se hou
vessem com o desapego, a serenidade e a isenção de 
juizes? 

Bem claro está que seria demasiada ingenuidade. 
Mas, se este obstáculo nem antes do primeiro passo 
nos desarmou a resolução, muito menos poderia exer-
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cer em nós essa influência resfriadora, depois que, 
atravessando, como atravessamos, a campanha eleito
ral, sentimos a Nação abraçada conosco. O julga
mento, a que nos íamos submeter aqui, não variava 
da sua ilusória natureza. O pretório, ante o qual 
devíamos comparecer, não subira em créditos de in
tegridade. Mas tínhamos de advogar a honra dos 
votos populares, que nos elegeram; e não precisáva
mos de outro motivo, para chegar à vossa presença 
com o ânimo inteiro, e encarar a injustiça provável, 
senão certa, da vossa parcialidade com a segurança de 
quem, olhando para as leis morais, confia em uma jus
tiça mais alta. 

A JUSTIÇA POLÍTICA 

Embora, porém, nos não embaíssemos de outras 
previsões, e tivéssemos assás clara a da sorte que, 
ante a justiça política, nos aguardava, devemos con
fessar que não a supúnhamos tão obdurada e iníqua. 
Do quanto estávamos longe, a tal respeito, de uma 
apreciação exata, começamos a ter a medida quando, 
no Congresso, nos negaram a reforma do Regimen
to Comum e o ato legislativo, que solicitávamos, para 
a legitimar, ante o art. 47, § 3o da Constituição, em 
cujos termos é indispensável uma "lei ordinária", 
para regular o processo da apuração nas eleições 
presidenciais. Com o menos especioso dos sofismas 
nos buscaram iludir o embaraço constitucional, jo
gando com a declaração do art. 4* da lei de 7 de 
dezembro de 1895, para atribuir ao regimento do 
Congresso Nacional o caráter de lei ordinária, ao 
mesmo passo que o deixavam à mercê das reformas 
do Regimento do Senado, qualificado por aquele de 
suplemento seu, como se uma lei se pudesse jamais 
alterar por atos regimentais de qualquer das Casas 
do Parlamento. E, com uma obstinação irredutível, 
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mantiveram, para a verificação eleitoral a qüe se ia 
proceder, o sistema organizado nos arts. 13 a 20 do 
Regimento Comum. 

O REGIMENTO COMUM 

O mecanismo dessa organização é o mais bru-
tesco e violento de quantos nunca se conceberam 
com o intuito de cortar a discussão, abafar a ver
dade e armar a maioria de uma onipotência absolu
ta. Basta dizer que êle taxa a cada uma das Co
missões Apuradoras o termo de cinco dias, para exa
minar e relatar as eleições de grupos de três, quatro, 
cinco, seis Estados. (Art . 14, § 3*). Depois, 
faculta ao Congresso discutir e sentenciar o pleito, 
sem ouvir os relatórios das Comissões Auxiliares e 
o parecer da Comissão Central, cuja publicação po
derá escusar; isto é, permite à assembléia verificado-
ra reconhecer o Presidente e o Vice-Presidente, sem 
lhes conhecer a eleição. (Art . 16, parágrafo úni
co) . Enfim, estipula para os debates uma só dis
cussão de duas sessões consecutivas, nas quais ne
nhum orador falará mais de uma vez, nem por mais 
de uma hora. (Art . 16) . O que quer dizer, não 
sendo mais que de quatro horas a duração normal 
das sessões, que oito estritas, nao mais, constituem 
o máximo tempo exigível pela minoria à maioria para 
a liquidação das eleições presidenciais na tribuna. 
Como, porém, seja de preceito regimental que, nesta, 
os oradores se alternem pró e contra, de ver está que 
o quinhão de cada lado se reduz a quatro horas, dis
tribuídas entre quatro oradores. Eis a ração de 
horas e oradores, que nos cabe, para, em um congres
so de 265 membros, discutirmos a eleição presiden
cial nos vinte e um Estados brasileiros. Quatro 
oradores, com quatro horas. E o venerando pre
sidente do Congresso Nacional já nos declarou que 
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este fatal de horas e oradores é improrrogável. 
Fischio! diria Mefistófeles. Um tal regimen devia 
ter sido concebido em uma gargalhada e escrito com 
um assobio. 

Uma semana de boa vontade teria substituído 
por uma lei equitativa e sensata esse aborto de ridí
culo e arbitrariedade. 

Ninguém, realmente, atina porque, sendo a ve
rificação de podêres dotada, quando se trata de Se
nadores e Deputados, em cada uma das Câmaras, 
de amplíssimas garantias, prazos largos, inquirição 
libérrima, debates áe extensão indefinida, — para a 
apuração das eleições presidenciais, no Congresso 
Nacional, hajam de cessar todas essas condições 
essenciais à elucidação da verdade. Dir-se-ia que, 
de todos os cargos eletivos da República, os ínfimos 
são os de Presidente e Vice-Presidente. Ou então 
nao sabemos que se diria, a não ser que os árbitros 
deste regimen, no Brasil, perderam de todo o senso 
de si mesmos e o respeito ao país. 

CONCESSÕES APARENTES 

A enormidade que nos assomava no horizonte, 
sob os auspícios de tais leis, era tamanha, que houve, 
entre os senhores da situação, um movimento de 
recuo, um sopro de cordura. Durante a sessão de 
20 de maio o nosso direito se revestiu de irresistível 
majestade, na grandeza dos seus clamores. Uma 
corrente de transação atravessou os ânimos agita
dos. Parecia que os nossos adversários se inclina
vam sinceramente a concessões apaziguadoras. Foi 
então que, após o nosso veemente discurso, o nobre 
Senador, que dirige a maioria no Congresso, arti
culou em nome dela, acentos de bonança. "Nin
guém pretende fazer chicana", disse o SR. FRANCIS

CO GLICÉRIO, "nem negar ao ilustre Sr. Rui BARBO-
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SA os prazos que êle julgar necessários, e que solicitar 
do Congresso. Não é esse o pensamento da maio
ria. O direito do Sr. Rui BARBOSA é um direito 
legítimo e sagrado. 

"Os prazos pedidos pelo Sr. Rui BARBOSA 
serão concedidos. NAO S ó PELAS COMISSÕES 
PARCIAIS, COMO PELA COMISSÃO CEN
TRAL, CONSTITUÍDA PELA MESA. A 
NAÇÃO PODE FICAR SABENDO QUE OS 
DIREITOS DO SR. RUI BARBOSA SERÃO 
RESPEITADOS." (1) 

Não foi, porém, somente o leader quem assumiu 
este compromisso. Constrangido pela nossa insis
tência, o honrado Presidente do Congresso teve que 
se declarar, e se pronunciou com esta liberalidade: 

"Penso que o Sr. Rui Barbosa terá os pra
zos da lei perante as Comissões Parciais o PRAZO 
QUE QUISER PERANTE A COMISSÃO 
CENTRAL." 

Ao que o Sr. IRINEU MACHADO acudiu, em 
aparte: 

"Registre-se esta declaração: "O PRAZO 
QUE QUISER." (2) 

Então demos por liquidado o incidente, pro
nunciando, em solenização do convênio que se aca
bava de ultimar entre a maioria e a minoria, estas 
palavras, honradas com os aplausos do Congresso: 

"Neste caso, vou sentar-me, esperando que as 
Comissões sorteadas SAIBAM HONRAR O 
COMPROMISSO DO PRESIDENTE DO CON
GRESSO NACIONAL." (3) 

(1) Correio da Manhã, de 21 de maio. 
(2) Ibidem, p. 2, col. 3V In fine. 
(3) Ibidem. 
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O NOSSO TRABALHO NAS COMISSÕES AUXILIARES 

Não quebraram esse compromisso as comissões 
sorteadas. Honra, nessa parte, lhes seja feita. 
Dos prazos e prorrogações, por elas desfrutados, 
com elas participamos. Mas esses períodos lami
nados aos bocadinhos, muito longe estavam de valer 
o benefício de um só termo, concedido logo de uma 
vez, largo e certo, desde o começo, em lugar dessas 
exíguas rações sucessivas e contingentes, que um 
voto discricionário da maioria nos podia cortar de 
um momento para outro. Debaixo deste receio tra
balharam sempre os nossos procuradores, dias intei
ros e noitadas contínuas, até alta madrugada e, por 
vezes, até ao romper da manhã. Nem assim, to
davia, era possível darmos conta, em menos de qua
tro semanas, dessa hercúlea tarefa, na qual se absor
veram cerca de 50 estrênuos investigadores. É que 
só por um erro bem sensível se poderia equiparar a 
condição, nesse trabalho, das Comissões Apurado-
ras, interessadas, pelas suas ligações de parcialidade, 
em não abalar, com a revelação das ilegalidades e 
das fraudes, a suposta eleição do seu candidato, e a 
dos nossos amigos, incumbidos, pelo mandato que 
lhes cometêramos, de não as perdoar e de as trazer 
inexoravelmente a lume, fosse quem fosse o preju
dicado . 

Mas, em suma, na questão dos prazos, não 
temos queixas graves que articular contra as Comis
sões Apuradoras. 

Não foram elas quem, aos 20 de junho, com um 
golpe repentino, deu por concluídos os trabalhos de 
todas as comissões, quando nós mal havíamos logra
do examinar três dos sete imensos distritos mineiros, 
e o Sr. Irineu Machado, que, como membro da 4* 
Comissão, requereu vista dos papéis desse Estado, 
apenas encetara o seu estudo. 
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O NEC PLUS ULTRA DA PARCIALIDADE 

Outro tanto não poderemos dizer do espírito que 
as animou na sua magistratura preparatória de in
vestigadoras e relatoras dos fatos eleitorais quanto 
à sua matéria e à sua legalidade. Aí reinou aber
tamente o mais escancarado partidismo. Para aco
bertar os mais nefandos atentados eleitorais se de
senterraram os cansados sofismas de condescendên
cia, que as mais ruins situações têm explorado. Em 
alguns pontos a enormidade tocou as raias da pro
vocação, ou da zombaria descomposta, como na 5* 
Comissão Apuradora, ao formular as conclusões re
lativas à eleição de São Paulo. A regularidade, a 
honestidade, a liberdade, com que ali correu o pleito, 
despertaram admiração no país inteiro, e aos nossos 
próprios antagonistas arrancaram aplausos. Pois 
foi aí que se achou meio de nos sisarem quarenta e 
seis mil votos; e tendo obtido nós, só nesse Estado, 
perto de noventa mil, tal jeito se deu à conta, que, no 
grupo dele com o Paraná, Santa Catarina e o Rio 
Grande do Sul, nos vimos reduzidos a menos da 
nossa votação unicamente nas urnas paulistas. 

Mas ainda não é isso o mais estranho. A ma
ravilha recresce na distribuição, que, com o seu cri
tério de julgar, faz da justiça essa Comissão Apura
dora entre os quatro Estados submetidos à sindi
cância do seu juízo. A medida jurídica de que ali 
se usou. para se nos subtraírem 46.000 votos em São 
Paulo, não transpôs as fronteiras de Santa Catarina, 
do Paraná, do Rio Grande. São do mesmo grupo. 
Têm por aferidores os mesmos congressistas. Nes
ses Estados nem a violência oficial, nem a fraude 
guardaram limites. Nenhum se compara a São 
Paulo no asseio moral e legal da sua eleição. Sobre 
esta, entretanto, é que a severidade judicial dos co
missários da 5' cai a golpes de montante, ao mesmo 
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passo que, nos três Estados vizinhos, dos quais um 
até contíguo, não enxergam nada que cortar, senão 
nos votos que a pressão oficial não vingou roubar às 
oposições. Com o Estado civilista, microscópio e 
esmeril; com os dos governos militaristas, vista gros
sa e ouvidos de mercador. Graças a estas normas, 
nada sofreu a votação do marechal nos três Estados, 
onde a eleição se ressentia dos vícios mais graves, 
enquanto, naquele onde se celebrou a mais pura e 
mais exemplar da República, os nossos votos eram 
desfalcados em mais da metade. Muitas coisas têm 
coberto e canonizado a política neste mundo. Mas, 
como exemplo de desprezo de justiça e insulto à ver
dade, não há muitas dêste porte. 

Digna é ela de trazer na fronte por estrela do 
seu diadema o alistamento de Barbacena, onde, se 
fosse possível cristalizar o lodo, e facetá-lo em um 
poliedro cintilante, teríamos a jóia da fraude, o seu 
diamantino de primeira água, engastado em nomes 
históricos e reputações patriarcais, no escrínio dos 
nossos republicanos. 

A COMISSÃO CENTRAL 

Eis, senhores, o melhor da colheita, que das Co
missões trazíamos, como amostras da lisura com que 
se nos aparelhava o julgamento. Da Comissão 
Central, porém, cuja vez chegava, alguma coisa 
devíamos esperar. Tínhamos o pacto selado com o 
nome do venerando Senador, que a presidia. Fazia 
precisamente um mês que ele se firmara, em uma das 
sessões mais memoráveis a que esta Casa tem assis
tido. Não era de supor que o esquecessem, ou 
rasgassem. Haviam-nos assegurado a obtenção do 
prazo, que requerêssemos. O limite ficava à nossa 
consciência. Dele não abusamos. O trabalho fei
to ante às Comissões acabara atropelado na sua base 
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mais relevante, quando se tinha em mãos o estudo 
eleitoral do mais importante dos Estados. 

Depois, todos contávamos com o largo termo, 
afiançado pelo Presidente do Congresso para suprir 
as lacunas, e retificar as imperfeições do primeiro 
serviço, precipitadamente encaminhado e concluído. 
Tínhamos, enfim, que apurar, metodizar e sintetizar 
os resultados parciais. Todas estas considerações 
estendiam, neste derradeiro passo, o campo das nos
sas dificuldades, não falando na. que aqui se nos im
punha, das questões novas, cuja natureza as excluía 
da competência das Comissões Auxiliares. Mas a 
tudo fechamos os olhos, cingindo-nos à medida ele
mentar do número dos Estados. São vinte e um; 
requeremos quarenta dias. Não chegavam a ser 
quarenta e oito horas por Estado. 

Aqui, porém, nos estava reservada a maior das 
decepções. O honrado Presidente do Congresso 
abanou a cabeça, 21 dias era o que S. Exa. nos ofe
recia: 24 horas por Estado. 

Entre os Estados há São Paulo, com 118 mu
nicípios, a Bahia, com 128, Minas Gerais, com 137. 
O número de seções, neste monta em mil cento e 
tantas. Nos demais corre em proporção. 

Mas ainda em alguns dos relativamente peque
nos a quantidade de atas se conta por centenas. 

O de Mato Grosso, que, conquanto um dos 
maiores, territorialmente considerado, é, eleitoral
mente, um dos menores, não encerra menos de 16 
municípios, subdivididos em 44 seções, cujo exame 
deu ao membro da 4." Comissão Auxiliar, a quem 
tocou esse Estado, bastante que fazer, para ocupar 
41 páginas de impressão compacta. 

Não podíamos, portanto, aceitar a miséria de 
tempo, que se nos propunha. Mas, já que a pa-
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lavra dada passara para baixo da mesa, e nos cons
trangiam a regatear, sugerimos o meio termo entre 
os dois limites, alvitrando, como a dilação mínima a 
que nos sujeitaríamos, o lapso d̂ e 30 dias. Menos 
disso não poderíamos aceitar. Seria, claramente, 
reduzirem-nos a concessão a uma burla. Nesse 
caso renunciaríamos, diante do país, à nossa defesa. 
Assim o declaramos ao honrado SR. QUINTINO BO
CAIÚVA. A isto prontamente cedeu o nobre Se
nador . 

A INCLUSÃO DOS FERIADOS 

Haveria, porém, ao menos realidade na aparên
cia deste deferimento? Não havia. Cinco dias 
depois de encetado o prazo, a que nos conformára
mos, acreditando-lhe na seriedade, me comunicava o 
Presidente do Congresso, em nome da Mesa, que o 
seu decurso era contínuo, entrando-lhe, pois, na con
ta os domingos e feriados. 

Nada mais arbitrário; porquanto, sem embargo 
de afirmar o contrário, a Mesa do Congresso, nos 
artigos decretórios, em que formulou as suas altas 
vontades, esta decisão contravinha à praxe do 
Senado, sobre ofender as tradições parlamentares 
em matéria de verificação de podêres e as noções 
mais óbvias de eqüidade quanto à contagem de pra
zos de defesa. Ratinhado, assim, o tempo que nos 
deram, se via cerceado em cinco dias. Mas não 
havia recalcitrar. O venerando presidente do Con
gresso tivera a cautela de nos comunicar, na sua no
tificação, que a Mesa deliberara "unanimemente". 
Era impenetrável o bloco. Ninguém vai apelar da 
uniformidade marcial de um pelotão em marcha ace
lerada . 

O nosso primeiro impulso foi recusar o prazo 
assim mesquinhado, ou replicar ao iníquo despacho. 
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solicitando-lhe a reconsideração. Mas, dos dois al-
vitres, o segundo nos expunha à indecência de pro
longarmos inutilmente a discussão ratinheira, e o pri
meiro nos furtava a ocasião de cumprirmos, dado que 
já então mal, os nossos últimos deveres. Não re
queremos, portanto, nem desistimos. Refutamos e 
protestamos, numa carta que vai ficar anexa a estas 
alegações, para se arquivar nos Anais do Congresso, 
ao menos como um documento de paleontologia mo
ral, entre os restos fósseis, com que algum dia o his
toriador reconstrua esta época de colossos. Erant 
gygantes in diebus Mis. 

Têm surdido por aí as defesas do costume a 
estas coisas. Às ações más não falta nunca o prê
mio de tais apologias, sua digna recompensa. Bas
ta cotejar, como já se cotejou na imprensa, o pró
prio texto oficial do discurso do presidente do Con
gresso na sessão de 20 com a sua comunicação de 25 
de junho, para se ver representada gràficamente a 
quebra violenta, a um mês, apenas, de uma a outra 
data, a quebra violenta, dizemos, da fé empenhada 
na mais solene das estipulações, ante o mais respei
tável dos auditórios, pela mais coroada figura do 
regimen. 

(Sessão do Senado de 20 de maio. Fala o 
Sr. Quintino Bocaiúva, respondendo ao SR. RUI 
BARBOSA) : 

" . . . E, perante a Comissão Geral Apuradora, 
que será composta dos membros da Mesa. o honrado 
senador TERÁ O PRAZO QUE QUISER, dentro das 
normas que S,. Ex. será o primeiro a respeitar". 

(Diário do Congresso de 21 de maio de 1910, 
pág. 342, 1* coluna, linhas 39 a 42) . 

(Carta do Sr. Quintino Bocaiúva. Tendo 
negado os 40 dias, que o candidato civil pedira, o 
Sr. Quintino suprime-lhe ainda os feriados ) : 
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" . . . O PRAZO DE 3 0 DIAS CONCEDIDO A V . E x . 
começou no dia 21 do corrente. . . é contínuo, sem 
exclusão dos dias feriados. . . É IMPRORROGÁVEL; 
PORQUE A MESA DO S E N A D O JULGA SER 
ÊLE S U F I C I E N T E . . . ' ' (1) 

Depois deste confronto, só resta às almas pias, 
hoje, rezarem sobre a cova dessas tradições de 
lealdade, em que se deixava liar a g^ente de outros 
tempos, quando a palavra trocada entre homens 
públicos, na tribuna dos corpos délibérantes, não 
valia menos que os contratos verbais dos mercado
res chineses. "De político a político", dizia, pouco 
há, comentando este incidente, um dos nossos mais 
brilhantes jornalistas, "de político a político, nas re
lações parlamentares, sempre houve o respeito à pa
lavra dada. Quando o presidente de uma assembléia 
ou o seu leader firmavam qualquer acordo com as 
oposições, ou, os representantes destas com os da 
maioria, ninguém lhes fazia a injúria de pedir que a 
ratificassem sobre papel selado, para lhe dar valor e 
autenticidade. Os acordos desse gênero sempre se 
consideram casos de# honra, em que a dignidade dos 
contratantes ficava tanto mais empenhada quanto 
menos havia possibilidade de coagi-los ao cumpri
mento do prometido. Na falácia, na mendacidade 
gçral, que são tão correntes na política, estas cou-
sas se salvavam. Mas a noção delas se está per
dendo. " (2) 

Não se está perdendo, não. Não nos iludamos: 
a noção delas já se perdeu. Aliás não se mostraria 
agora extinta nos mais emientes cimos da moralidade 
republicana. De hoje avante esses convênios entre 

(1) M. A. [Medeiros e Albuquerque] Ordem do dia. Noticia 
de 20 de junho. 

(2) M.A. Ordem do dia. Noticia de 28 de junho. 
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parlamentares e estadistas brasileiros se lavrarão em 
papel selado com as firmas reconhecidas, concerto 
de tabelião e registro em livro de notas. 

A EXCLUSÃO DOS NOSSOS PROCURADORES 

Mas será, porventura, certo, que, sequer os 25 
dias restantes nos fossem realmente outorgados, 
com lhaneza e verdade? Não. A missiva do Presi
dente do Congresso Nacional nos advertia que a 
vista dos autos era dada ao candidato Rui Barbosa, 
com a condição de só êle se utilizar desta faculdade 
auxiliado, quando muito, por membros de uma e 
outra câmara legislativa, a quem, aliás, neste cará
ter, se reconhecia direito de exame sobre os do
cumentos eleitorais. 

Procuradores estranhos ao Congresso, não os 
toleraria a Mesa. Por quê? Porque não queria. 
Tanto bastava, para se meter debaixo dos pés a 
norma, inconcussa e universal, de que o direito de 
representação é implícito ao de defesa. 

Até à véspera acatara a Mesa este princípio 
sagrado, no trabalho das comissões, ante as quais 
representaram o candidato civil 7 cidadãos alheios 
ao Congresso: os Srs. Drs . Alfredo Pujol, Isaías 
Guedes de Melo, Mário Viana, Andrade Figueira, 
Pedro Tavares, Carvalho Mourão e Batista Pereira. 

Já agora, porém, lhe não aprazia obedecer a 
este freio. Cada um, nesta terra, vai assumindo a 
sua ditadura, com a qual se desforra dos ditadores 
de cima nos ditadores de baixo. Por toda a parte, 
déspotas. Cidadãos e homens livres, isso nunca. 

NULIFICAM-SE AS CONCESSÕES 

O caso é, porém, que, adotadas estas noções 
e consagradas estas regras, os resquícios de conces-
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são, com que, a muito regatinhar, a Mesa aparentou 
agraciar-nos, se reduzem a zero. Porque, se ela 
reconhecia, como reconheceu, na carta do seu digno 
presidente, a todos os membros do Congresso, como 
membros do Congresso, o direito de inspeção e 
estudo nas atas e documentos eleitorais, deste direito 
se podia servir, sem beneplácito, como Senador que 
é, o candidato civil. E, como o prazo, que para esse 
efeito lhe taxou a Mesa, coincide exatamente com o 
reservado por ela a si mesma, já se vê que o termo, 
de que pareceríamos gozar pela sua outorga, não é 
senão o de que, segundo a própria teoria da Mesa, 
poderíamos usar, da nossa parte, sem outorga de 
ninguém. 

Resume-se essa teoria em que, durante o tempo 
reservado pela Mesa do Congresso ao seu exame 
dos papéis eleitorais, destes papéis, na secretaria do 
Senado, têm vista os Deputados e Senadores, que 
o quiserem. Como Senador, pois, que somos, não 
nos era mister graça alguma, para, no correr desse 
período, com os nossos colegas do Senado e da 
Câmara, vermos e estudarmos os documentos elei
torais. Nesse fingimento de liberalidade, portanto, 
não se continha, de fato, liberalidade nenhuma. 
Deram-nos apenas o que nosso era. E deste modo 
caiu o telão sobre o quadro final daquilo, a que 
um jornal desta cidade chamou a comédia dos 
prazos. ( 1 ) 

Negativo assim, por um lado, como benefício, 
o ato da Mesa vem a importar, por outro lado, posi
tivamente, no mais sensível dano ao curso dos nossos 
trabalhos de investigações complementares, que ela 
desorganizou, vedando aos nossos sete procuradores 
a continuação dos serviços, em que, tão desinteres-
sadamente, se empenharam, com imensa vantagem 
para o saneamento das instituições. Em vez de lhes 

(1) O Correio da Manhã (28 de junho), p. I. col. 7». 
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agradecer o insano labor, de que tão valiosos frutos 
se colheram, mandaram lançá-los fora como a intru-
sos, suspeitos e importunos. 

Tudo isto, em verdade, eram êles para a tran
qüilidade e o império dos abusos, único princípio 
constitucional, que traduz, resume e domina este 
regimen. Privado, assim, dos seus centros de orga
nização, o exame dos autos eleitorais já não se podia 
fazer com o método, a continuidade e o proveito de 
até então. No que era exeqüível após essa dispersão, 
envidaram, todavia, os nossos amigos toda a sua 
boa vontade, e não debalde, porque ainda bastante 
se lucrou. 

QUATORZE, EM VEZ DE TRINTA DIAS 

As últimas circunstâncias, porém, acabaram por 
converter na mais deslavada irrisão essa história dos 
prazos concedidos ao candidato civil. 

O honrado Presidente do Congresso, na sua 
comunicação oficial de 20 de junho, nos declarou 
haver-nos concedido "o solicitado prazo de trinta 
dias para o exame dos relatórios das comissões 
auxiliares e mais papéis relativos à eleição". Trans
crevo textualmente as palavras do ilustre SR. Q U I N 
TINO BOCAIÚVA. Delas resulta que desde 21 de 
junho tínhamos nós vista dos relatórios das comis
sões auxiliares. O nosso prazo decorria de então, a 
terminar em 21 do corrente. 

Pois bem, senhores: não há tal. Dos relatórios 
das comissões auxiliares só tive realmente vista no 
dia 8 d a corrente, à noite. Foi nessa data que pude 
começar a ter a inspeção desses documentos; por
quanto, enviados pela Mesa do Congresso para a 
Imprensa Nacional e ali retidos, a título de se man
darem imprimir, foram subtraídos à Secretaria do 
Senado, onde nos cabia ter deles a vista prometida. 
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Claro está que não podíamos tê-la, enquanto esses 
manuscritos se achassem nas oficinas daquela tipo
grafia. Logo, para nos dar a vista, que nos anuncia
vam de 21 de junho a 21 de julho, necessário era 
que, durante esse lapso de tempo, ficassem eles à 
nossa disposição e sujeitos ao nosso exame na Secre
taria do Congresso. Fazendo-nos, pois, retirar dali, e 
vedando-os ao nosso estudo por 16 dias, o nobre 
Presidente do Congresso reduziu, efetivamente, de 
30 a H dias o termo de vista, que nos dera. 

Não se podia burlar mais abertamente um 
direito, cuja irrecusabilidade se reconhecia. Que 
tempos! E que costumes! 

OS NOSSOS TRABALHOS 

Felizmente, ainda limitado ao trabalho dos 
nossos procuradores e seus auxiliares durante os 25 
dias de atividade ao lado das comissões apuradoras, 
os resultados por nós obtidos são imensos. Na 
memória, que ora escrevemos, com o intuito de os 
balancear, mal os poderemos reduzir a uma súmula 
extremamente condensada, a breves quadros, a totais 
numéricos, de que se há de procurar a base nos 
relatórios dos nossos procuradores ante aquelas 
comissões. 

Não podemos alimentar a esperança de que a 
Mesa do Congresso os aproveite. Tendo nos dado 
por prazo o mesmo, "que ela julgava suficiente para 
o desempenho da sua missão", como em seu nome 
pelo seu honrado Presidente, se nos declarou na 
carta de 25 de junho, claro está que, acabando o 
termo, por ela voluntariamente marcado a si própria, 
para dar o seu parecer, na mesma data em que lhe 
devemos apresentar a nossa contestação, desta há 
de abstrair, e não lhe poderá, sequer, lançar os olhos, 
antes de proferir o seu juízo. 
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OS TRABALHOS DAS COMISSÕES 

Teremos trabalhado assim paralelamente, co
meçando e terminando nos mesmos dias, sem, de 
parte a parte, sabermos a que conseqüências se 
chega, e sobre que bases positivas estribam elas de 
um e outro lado. Critério novo este, a que muito de 
seu livre alvedrio resolveu cingir-se a comissão cen
tral, na forma dos estilos anteriormente ditados pelo 
Congresso às comissões parciais, onde se observou 
a mesma anomalia, dá em resultado frustrar-se a uti
lidade quase toda aos trabalhos dessas comissões, 
cujo papel, como autoridades formadoras do inqué
rito, devia consistir principalmente em ouvir o quei
xoso, e esclarecer-se com este subsídio, acareando o 
depoimento da parte com os fatos investigáveis e os 
documentos colhidos, para levar, afinal» já verifica
dos, à presença do tribunal judicativo os elementos 
da causa. 

A BURLA DO JULGAMENTO 

Baldada assim totalmente, e nesta parte essen
cial, a fase preparatória da lide, graças a essa noção 
errônea das comissões apuradoras sobre os seus 
deveres, tão diversa da observada pelas comissões 
apuradoras em matéria de verificação de podêres 
nas assembléias délibérantes, à própria instância 
julgadora, agora, isto é, ao Congresso Nacional, é 
que tocaria apurar esses elementos. Mas, com os 
dois dias, a saber, as oito horas de sessão, que para 
isso lhe restam, no caso de se ater ao Regimento 
Comum, que o Sr. Presidente do Congresso Nacio
nal nos afirmou há de ser, neste particular, rigorosa
mente executado, seria estultície cuidar que de tal se 
trate, ou em tal, sequer, se cogite. 

As contestações, onde se exaram os frutos da 
longa pesquisa, em que se absorveram, dia e noite, 
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durante cerca de três semanas, quarenta e oito dili
gentes investigadores no exame das atas, listas de 
assinaturas e alistamentos eleitorais, assim como os 
documentos, nos quais, de quase todos os Estados, 
nos acudiram as provas do caráter imoral das maio
rias grangeadas à candidatura militar, amontoam-se 
num volume formidável, cujo estudo medianamente 
cuidadoso demandaria semanas de leitura, cotejo e 
reflexão. 

Vai tudo isso, entretanto, ser lançado ao Diário 
do Congresso em uma ou duas carradas, aos moroi-
ços, como papelada importuna, que se varre, para 
desafogar uma secretaria. Depois, ou se deixarão 
correr dois ou três dias de espera simulatória, en
quanto se imprimam os relatórios na folha da casa, 
ou, utilizando-se da faculdade, que lhe assegura o 
art. 15, parágrafo único, do Regimento Comum, 
prescindirá o Congresso abertamente da inútil sole
nidade, resolvendo encetar o debate, antes de 
publicar os relatórios, com o parecer, e em duas 
assentadas consecutivas, com quatro horas de dis
cursos da oposição e quatro de discursos da maio
ria, aviado estará o julgamento e pronunciada a 
sentença. 

O QUADRO ELEITORAL DO PAÍS 

Já se vê que, se nos demos a este esforço 
desmedido; se pusemos em contribuição a ciência, a 
atividade, o civismo de tantos e tão insignes coopera-
dores; se, ainda agora, nos detemos na elucubração 
deste arrazoado, não é que tenhamos algum motivo 
de confiar nos juizes do pleito, senão somente porque, 
reconhecidos ao país, que militou conosco nesta 
áspera jornada, estamos obrigados a zelar o valor 
dos seus votos, e porque temos para com o futuro 
deveres. cuja responsabilidade nos é muito sensível. 
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Graças ao concurso dos admiráveis colaborado
res, cuja devoção a solidariedade na resistência ao 
militarismo nos proporcionou em tão boa hora, alcan
çamos dotar a Nação com o seu inventário eleitoral. 
É a primeira vez que tal cometimento se ultima em 
relação a um país inteiro. Se considerarem que a esta 
quase invencível empresa nos abalançamos, alguns 
homens políticos, ajudados por alguns brasileiros 
de boa vontade, na angústia de um prazo de três 
semanas, sob a apreensão contínua de o ver cessar 
repentinamente, a um aceno dos nossos adversários, 
senhores da situação e transtornados com os desas
trosos efeitos, para o seu candidato, da continuação 
daquela sondagem pelos abismos da fraude, poder-
-se-á medir o serviço, que aos verdaderiros interesses 
republicanos, os interesses da moralização do regi
men, prestou, com isto, o partido da ordem civil, cuja 
bandeira a nossa candidatura representa. 

Hoje, tem o Brasil, quase completo, o quadro, 
por assim dizer, anátomo-patológico do seu orga
nismo eleitoral: o estudo geral do conjunto, a análise 
das regiões avariadas, a intervenção do microscópio, 
conscienciosamente aplicado, no exame dos processos 
mórbidos, sua natureza, sua gênesis, suas localizações. 

Foi um mundo, que se abriu à nossa vista, esse 
dos recessos incalculáveis da fraude nas eleições 
brasileiras. Viu-se que ela submergia Estados quase 
inteiros, que, em grandes secções do país, a eleição, 
positivamente, se reduz a um mito odioso e vil. O 
que era, até há pouco, uma impressão vaga, uma 
denúncia indefinida, um surdo clamor de muitos cla
mores, assumiu, a este dilúvio de luz, as formas de 
uma realidade tangível e comprovada. Arrancou-se à 
mentira eleitoral o manto das suas sombras, conven
ções e hipocrisias, arrastou-se o monstro, da penum
bra, onde o cevava a conspiração das oligarquias, à 
claridade meridiana de uma irradiação deslumbrante; 
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e, agora, só lhe resta ou viver da sua prostituição no 
meio da rua, ou ser extirpada com energia pela insur
reição da consciência nacional. 

Eis aqui a nossa resposta aos que, dias após o 
escrutínio de Io de março, dando por líquida a eleição 
do marechal HERMES, nos argüiam de entreter, con
tinuando a luta, uma 

"AGITAÇÃO ESTÉRIL E F Ú T I L " 

Na opinião dos autores dessa invectiva, o que 
então nos cumpria, era rendermo-nos ao fato consu
mado, estendermos cavalheiramente a mão ao nosso 
antagonista, sopitarmos os impulsos da resistência 
no coração dos nossos amigos, e tratarmos de nos 
organizar em oposição ao governo vindouro. 

O conselho era imoral. Não o podíamos aceitar. 
Mas deixamos que os resultados próximos da nossa 
tenacidade a viessem justificar. Não nos iludimos. 
A justificação nos excedeu incomensuràvelmente a 
espectativa. 

Se nos achássemos nos Estados Unidos, e tivés
semos a honra de ser vencido, como BRYAN, por 
TAFT, não vacilaríamos em nos acercar do nosso 
antagonista, e lhe apertar mão. 

Por lá tudo é diverso do que entre nós vai. Na 
América do Norte as eleições não são feitas, em 
"Estados escravizados", por olgarquias escravizado-
ras. Através de todas as corrupções, do dinheiro e 
dos bosses, a luta, ali, se trava em urnas livres, entre 
dois partidos, um dos quais leva ao outro a palma, 
graças ao concurso real do eleitorado. 

Aqui. já no alistamento se fabrica o eleitorado. 
Depois, ou lhe simulam a presença, ou lha obstam, 
na eleição. Quem vota e elege, são as atas, onde se 
figuram, umas vezes com o requintado apuro dos 
estelionatos hábeis, outras com a negligência desa-
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sada e bezuntona das rapinagens vulgares, os comí
cios eleitorais, de que nem notícia houve nos sítios 
indicados pelos falsários como teatro de cada uma 
dessas operações eletivas. Eis como se vota em quase 
todo o Norte, como se votou em parte considerável 
de certos Estados do Sul, como se elegeu, em suma, 
o marechal HERMES. 

Cientes desta verdade, e confiando achar-lhe, 
por meio de um inquérito severo, as provas cabais, 
não podíamos, antes de convencidos pelos resultados 
negativos desse tentâmen, dar por eleito o candidato 
dos oligarcas, o aclamado pelas unanimidades do 
Norte, o que a universalidade ostentosa das atas elei
torais, nas regiões onde não se vota, denunciava, 
justamente pelo exclusivismo do seu monopólio 
nessas votações, como o eleito da fraude. Reco
nhecê-lo seria, da nossa parte, uma traição à nossa 
consciência, à verdade notória dos fatos, à honra 
do eleitorado independente, aos direitos da Nação, 
burlada e espoliada. 

Depois, nos Estados Unidos, as diferenças, 
que separam hoje os partidos, são ligeiras e aciden
tais. Já não ardem ali as grandes questões, que 
dantes os dividiam em campos inconfundíveis, como 
o jeffersonianismo e o federalismo, a soberania dos 
Estados e a indissolubilidade da União, o abolicio
nismo e a propriedade servil. S<e T A F T e BRYAN 
pugnassem um contra o outro nesses arraiais incon
ciliáveis, BRYAN, vencido, não saudaria a T A F T . 
Entre a candidatura militar e a candidatura civil a 
situação era esta. De uma a outra mediava um 
grande princípio: a reivindicação da república civil 
contra a república militar. Ora. quando entre dois 
antagonistas se abrem profundezas como esta, a 
mão do vencido não poderia encontrar-se com a do 
vencedor, a não ser por um ato de cobardia e deser
ção. Deus nos preservou de o cometermos. 
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Se o tivéssemos praticado, quando nos convi
davam a praticá-lo, encarecendo~o, Santo Deus! 
como a orientação do verdadeiro patriotismo, não 
teriam vindo à flor da terra, pelas árduas excava-
ções a que se deram, com tão boa fortuna, os nossos 
amigos, esses documentos da fraude, que em impe-
netradas e imensas galerias mina quase dois terços 
do terreno da eleição no Brasil. O segredo das oli
garquias, denunciado, há muito, como certos escon
derijos subterrâneos de crimes ou tesoiros antigos, 
estaria, ainda agora, sepultado na tranqüilidade 
silenciosa das suas jazidas. Foi mister que reagís
semos contra a sugestão de nos rendermos nos 
primeiros dias de março, para que a exploração 
descesse a essas cavidades sinistras e empestadas, 
trazendo à superfície tôda esta escória eleitoral, em 
cujas amostras decisivas se traduz a realidade atual 
do voto na maior parte do Brasil. 

A PROFECIA DE ROSA SILVA 

Diante dessa realidade, agora pela primeira 
vez larga e sistematicamente evidenciada, podería
mos sintetizá-la nas palavras, com que, há quatro 
anos, justificando o seu projeto eleitoral no Senado, 
rasgava a cortina das misérias da nossa democracia 
o honrado Senador Rosa e Silva. 

Nessa ocasião o pincel de S. Ex. fulgurava 
iluminado pelo dom singular da profecia. 

A lei, que aí está, [dizia êle], não deve continuar. 
Acha-se escandalosamente fraudada, desde o alistamento, que 
é a base do sistema eleitoral, e isto pode acarretar desprestí
gio para os podêres eleitos e, até. para as instituições. 

Não compreendo, senhores, governo livre com alistamen
tos fraudulentos e eleições fictícias, máxime em regimen repu
blicano, em que todos os podêres são delegações imediatas 
da soberania nacional. 

Sei que a história de todos os países registra fraudes em 
matéria eleitoral, e no Brasil tem ela quase sempre predomi-
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nado. exceção feita do período em que vigorou a lei Saraiva, 
ainda assim ineficaz contra a corrupção e a violência, como o 
demonstrou a última eleição presidida pelo Ministério Ouro 
P r ê t O , MAS NÃO CREIO QUE EM TEMPO ALGUM TENHA ATIN
GIDO ÀS PROPORÇÕES OBSERVADAS ULTIMAMENTE. 

Já não se precisa recorrer à corrupção e à violência: 
FABRICAM-SE AS ATAS E. ATÉ. SÉRIES DE ATAS. 
NAS QUAIS FIGURAM V O T A N D O NAO S ó OS 
ELEITORES QUE NAO COMPARECEM. MAS AINDA 
A GRANDE MASSA DOS FANTÁSTICOS. DOS IN-
COGNOSCÍVEIS. CUJOS NOMES FORAM. PARA 
ESSE FIM. FRAUDULENTAMENTE INCLUÍDOS NO 
ALISTAMENTO. 

O Senado sabe que não exagero, enunciando-me por esta 
forma; as provas estão registradas nos próprios Anais do 
Congresso. 

As conseqüências, senhores, deste grande escândalo, caso 
perdure, serão funestas. A parte do pais excluída, sem espe
rança de reivindicação legal, FATALMENTE VIRÁ A CONSPIRAR. 
O eleitorado sério, capaz, acabará abstendo-se de todo das 
urnas, como já está fazendo. As atas rivalizarão na progres
são dos votos; cada circunscrição julgará valer mais. concor
rendo com maior contingente eleitoral. Em suma. o ESCÂNDALO 
ATINGIRÁ O SEU AUGE. afetando o prestígio e enfraquecendo a 
ação dos podêres públicos; e, no dia em que candidaturas 
presidenciais opostas dividirem as situações dominantes nos 
Estados, o perigo será maior ainda. A APURAÇÃO NO 
CONGRESSO CONVERTER-SE-A EM ELEIÇÃO E, 
QUEM SABE. SE EM ANARQUIA! O arbítrio do poder 
verificador resultará da falsificação do alistamento e da fabri
cação das atas. ( 1 ) 

PRONTA VERIFICAÇÃO 

Nunca um vaticínio se cumpriu mais depressa, 
mais de todo, nem mais à maravilha. Veio, sob o 
patrocínio do ilustre Sr. ROSA E SILVA, a lei de 
dezembro de 1904, tão bem intencionada, com o 
desígnio de remediar a calamidade, que êle, mui 

(1) Anais do Senado Federal. Sessão de 1904. vol. 1, p. 301-2. 
Discurso em 16 de junho de 1904. 
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eloqüentemente, denunciava. Mas os "alistamentos 
fraudulentos", as "eleições fictícias", as atas "fabri
cadas", os "eleitorados fantásticos" reduplicaram de 
exuberância, engrossando e lavrando à semelhança 
das plantas alastradeiras; como se a nova legislação 
houvesse ingurgitado em cheio de seiva mais viva as 
malditas sementes do solo empapado nos abusos. 

A lei Saraiva, ao menos, ainda nos deu uma 
estação de ar puro. Surpreendeu o país com uma 
eleição livre. Contrariou as candidaturas oficiais. 
Desbaratou ministros da coroa. A sua prova fatal 
não veio senão no escrutínio de 1889, mais tarde 
que a desta, cujo domínio, ao cabo de cinco anos, 
desfechou na eleição de Io de março, a preamar da 
falsidade eleitoral. O imperador sossobrou, depois 
da primeira, na República, assim como a República, 
depois da segunda, vai se afundir na Ditadura. 
Dupla verificação, num e noutro regimen, de que 
nada vale transformar o sistema eleitoral, quando as 
desordens do Estado têm a sua raiz na lesão de 
órgãos vitais. Tentar a democracia representativa 
numa república oligarquizada eqüivale a construir 
uma cidade sobre estacas, à superfície de um charco 
em ativa exalação dos seus miasmas. 

Se, porém, não acertou com a sua reforma — no 
seu prognóstico vai acertar singularmente o honrado 
Senador pernambucano. As suas predições uma por 
uma se realizam. Em dois terços do país o eleitorado 
se absteve totalmente das urnas. Forjaram-se alis
tamentos inteiros, como em Barbacena. As atas riva
lizaram na progressão dos votos imaginários. O 
escândalo atingiu o seu auge, enfraquecendo o pres
tígio e a ação dos podêres nacionais. Tudo justa
mente por haver chegado, afinal, o dia, em que can
didaturas presidenciais opostas dividiram as situações 
dominantes nos Estados; e, com esta contingência, 
transcurada na imprevisão dos nossos estadistas, 
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vimos assomar, em toda a sua gravidade, o perigo 
maior, por S . Ex. augurado. O nobre SR. ROSA E 
SILVA o anteviu e debuxou como um vidente. Nesse 
dia. anunciou S. Ex., "A APURAÇÃO, NO CON
GRESSO, CONVERTER-SE-Á EM ELEIÇÃO, 
S E N Ã O E M A N A R Q U I A " . 

Já não são duas hipóteses, senhores; são duas 
realidades quase visíveis. De uma delas, pelo menos, 
só nos separa a distância do hoje para o amanhã. 
Pode ser que não tenhamos "a anarquia" no Con
gresso; mas teremos a apuração convertida, no Con
gresso, em eleição. O Congresso não apurará: ele
gerá o marechal HERMES. 

Permita Deus que nos enganemos, que o orá
culo do Senador ROSA E SILVA não se acabe de con
sumar com o auxílio, até dos seus amigos, já que, 
ausente do seu posto, na hora em que o tino dos 
seus presságios vai receber esta consagração estron
dosa, apenas assistirá de longe à verificação da sua 
profecia. 

A C O U V E E O C A R V A L H O 

Embora, porém, tais sejam os destinos imediatos 
da nossa causa, não a podemos desamparar. En
quanto Deus nos dê um resto de alento, não há que 
desesperar da sorte do bem. A injustiça pode irri
tar-se, porque é precária. A verdade não se impa
cienta; porque é eterna. Quando praticamos uma 
ação boa, não sabemos se é para hoje, ou para 
quando. O caso é que os seus frutos podem ser tar
dios, mas são certos. Uns plantam a semente da 
couve para o prato de amanhã, outros a semente do 
carvalho para o abrigo ao futuro. Aqueles cavam 
para si mesmos. Estes lavram para o seu país, para 
a felicidade dos seus descendentes, para o benefício 
do gênero humano. 



MEMÓRIA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 3 3 

SEGUNDA PARTE 

PRELIMINAR 

A INELEGIBILIDADE 

1. Ao exame de todas as questões, que a crí
tica das eleições do 1" de março tem suscitado, e 
deve suscitar, precede, inevitavelmente, este: o da 
inelegibilidade, em que incorre a candidatura do 
marechal HERMES. Ante as comissões auxiliares não 
nos era lícito provocá-la; visto como o terreno da 
competência de cada uma e de todas, localizada 
fragmentàriamente nos vários Estados, cujo movi
mento eleitoral lhes era cometido ao exame, não 
comportava a discussão de um assunto, cuja alta 
generalidade, abrangendo a apuração em todo o 
país, interessa na sua essência a escolha popular, 
viciada por um erro sobre as condições de idoneidade 
legal num dos candidatos. 

Com a chegada, porém, do litígio ao conheci
mento da Mesa, entra o processo numa fase diversa. 
O art. 15 do Regimento Comum confia à Mesa "a 
apuração geral", em cujo termo deverá submeter ao 
Congresso o seu parecer. Ora, sendo preceito da lei, 
como oportunamente veremos, que os sufrágios dis
tribuídos nas urnas ao candidato inelegível são nulos 
e que se considerará eleito o do imediato em votos, 
óbvio é que à Mesa incumbe estudar o caso inelegi
bilidade, e sobre êle aconselhar a assembléia apura-
dora. Isto, por duas razões. Primeiro, porque seria 
extravagância dar-se como apuração geral um cál
culo carregado de votos, que a lei declara não apu-
ráveis. Segundo, porque a inelegibilidade, verificada 
em relação ao candidato mais sufragado, traz como 
conseqüência o confronto, que só pela grande comis
são apuradora pode ser feito entre os votos daquele 
e os do imediato, para se averiguar se estes guardam 
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com os do inelegível a proporção de metade, na falta 
da qual nenhum dos dois pode ser reconhecido. 

2. Não pode haver dúvida quanto à boa fé, 
com que se suscitou entre os adversários da candi
datura de maio esta objeção à sua exeqüibilidade 
legal. Se o nosso ânimo fosse o da paixão, e não o 
da verdade jurídica, não se teria articulado esta 
incapacidade, enquanto fosse possível removê-la. 
Teríamos então emudecido cautelosamente sobre 
o nosso achado, até a ocasião oportuna de com êle 
cairmos, quando já não houvesse remédio, sobre o 
nosso antagonista, com esse golpe inesperado. 

Não foi, porém, assim que nos houvemos. Se 
só abrimos o debate sobre o assunto, quando o caso 
já se tornara irreparável para o candidato militar, 
muito antes se lhe aventara a inelegibilidade. Esta 
se lhe opôs imediatamente depois de adotado o seu 
nome pela convenção, que o apresentou. Um jornal 
houve, até, que, acudindo ao reparo, o deu por sem 
fundamento, asseverando que o marechal HERMES se 
achava alistado numa das pretorias desta capital. ( 1 ) 

Não era verdade. O marechal HERMES não se 
inscrevera no eleitorado. Mas ia abrir-se, como se 
abriu, no fim do ano passado, a revisão do alista
mento, que, começada aos 10 de dezembro daquele, 
terminou em 10 de janeiro deste ano. Nas mãos do 

nosso contendor estava, pois, o habilitar-se, legali
zando, com a obtenção do título de eleitor, a sua 
candidatura. Era averbar-se no rol dos cidadãos ati
vos, e teria acabado com o obstáculo à sua pretensão. 

Notório é que o não fêz em conseqüência da 
atitude, assumida pelo Governo, de não reconhecer 
o Conselho Municipal, negar assim a legitimidade à 
junta de alistamento, e, destarte, obstar à revisão 

(1) Ver: Correio da Manhã de 1.° de março, 1* p . . 3* coluna. 
Outrossim: M. A. [Medeiros e Albuquerque] na «Ordem do dia». 
Notícia de 25 de fevereiro e 4 de março. 
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aqui, onde se sabia que ela vinha trazer à candida
tura civil grande reforço de votos. Ficaria por se 
alistar, deste modo, o marechal HERMES. Embora, 
porém, com isto, se tornasse irremissível a sua inele-
gibilidade. para dela não fazer conta, e vê-lo reco
nhecido, a despeito de inelegível, confiavam na 
parcialidade incondicional dos signatários do mani
festo de maio, isto é, na maioria do Congresso, 
"pai, parteiro e padrinho da candidatura militar", na 
frase expressiva e justa do conselheiro ANDRADE 
FIGUEIRA. 

Não é, portanto, uma trica de chicanistas, um 
sofisma de caviladores, uma urdidura de inimigos a 
argüição de inelegibilidade, oposta a esse nome. A 
opinião adversa ao Marechal o advertiu desse vício 
de capacidade, quando o interessado tinha ao seu 
alcance a ocasião de se alistar. Estava lealmente 
prevenido. Não é culpa nossa que, por confiança na 
prepotência dos seus adeptos, se abstivesse lançar 
de mão ao remédio, fácil e certo. 

3. A argüição de inelegibilidade, por nós for
mulada contra o marechal Hermes, assenta na Cons
tituição atual, art. 41, § 3 \ que assim se exprime: 

"São condições essenciais, para ser eleito presi
dente, ou vice-presidente da República: 

V Ser brasileiro nato; 
2Ç Estar no exercício dos direitos políticos; 
3" Ser maior de 35 anos." 
4. Antes de mais nada, é de notar que, enu

merando essas três condições precisa e discrimina-
damente, o texto constitucional, por um pteonasmo, 
ainda as qualifica a todas três de "essenciais". 

São "condições". Quer dizer: cláusulas, exigên
cias, requisitos, a que a elegibilidade, em cada um 
dos candidatos, está subordinada. 

São "essenciais. Isto é: inevitáveis, inflexíveis, 
absolutas. Interessam a essência mesma do direito, 
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a que se acham vinculadas pelo rigor explícito do 
texto. Não é lícito com elas dissimular. Nelas não 
poderá dispensar ninguém. Com a sua ausência ne
nhuma autoridade poderá transigir. 

Enfim, são essenciais, igualmente, as três num 
só plano, todas com a mesma energia imperativa, com 
o mesmo caráter categórico, em qualquer delas tão 
acentuado como nas outras duas. Não cabe ao Con
gresso Nacional dar maior valor à primeira que à se
gunda, à segunda que à terceira ou à terceira e à pri
meira do que à outra. Qualquer das três condições, 
que venha a falhar, estabelece concludentemente a 
inelegibilidade com a mesma força que as demais. 
Não nasceu no Brasil o candidato? É inelegível. Não 
perfez ainda os trinta e cinco anos? Tão inelegível 
será então, como se fosse brasileiro naturalizado. 
Não está no exercício dos direitos políticos? Pois o 
mesmo vem a ser que se houvera nascido noutro país, 
ou não contasse a idade constitucional. 

5 . Ora. qual, ante esse texto, a situação do 
candidato contestado? 

De brasileiro nato ninguém lhe poderia negar 
a qualidade. 

Os anos da lei, muito há que os transpôs. 
Não se duvida, pois, que reúna a primeira con

dição e a terceira. 
Mas a segunda? Esta não apresenta. É o que 

I vamos demonstrar. Não podia ser eleito presidente 
da República o marechal Hermes, por não "estar no 
exercício dos direitos políticos". 

Fale, antes de mais nada, a letra da cláusula 
constitucional, decomposta e recomposta nos seus 
elementos. 

6. Três idéias encerra ela, cada qual num 
vocábulo de funções muito claras. 

O verbo "estar" nos indica a primeira. 
No substantivo "exercício" temos a segunda. 
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O complemento "direitos políticos" nos minis
tra a terceira. 

Cada uma delas se tem querido iludir com o seu 
sofisma. Consideremo-las, pois, cada qual de per si, 
bem atentamente. 

7. A posição do infinito estar no período gra
matical, a que se reduz o § 3* do art. 41, deixa sem 
a menor ambigüidade o pensamento da lei. Não 
demanda ela, não impõe, não pretende que o indi
víduo haja estado na situação, de que se trata: o 
exercício dos direitos ali indicados. Quer que 
esteja. . . É o que ali significa o estar, . . "Para ser 
eleito presidente, diz, "é condição essencial esrar no 
exercíco dos direitos políticos" . Est&r, quando? No 
momento em que o cidadão é eleito. A existência 
da condição tem de coincidir com a ocorrência da 
eleição. Da redação do texto resulta a exigência 
da contemporaneidade entre os dois fatos. Requer o 
exercício dos direitos políticos em atualidade na 
época da eleição. Se bastasse o exercício em tempo 
anterior, para ser eleito, não se diria: "Para ser 
eleito é condição ester em exercício"; dir-se-ia: "Para 
ser eleito bastará ter estado em exercício"', 

Logo, o cidadão brasileiro, que, ao tempo da 
eleição, não estiver no exercício dos direitos políticos, 
não pode ser eleito, não será elegível. 

Antes da eleição tinha sido o marechal Hermes 
ministro de Estado. Mas houve de resignar esse 
cargo, e justamente para concorrer à eleição. Antes 
dela exercera, talvez outras funções, de ordem admi
nistrativa, nesse ramo de serviço federal. Antes dela 
fora membro do Supremo Tribunal Militar. Mas re
nunciou a essa magistratura elevada, precisamente 
no intuito de se habilitar para a candidatura. Eram 
situações na administração pública e na judicatura 
nacional, cuja efetividade constituía o exercício de 
direitos políticos. 
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Não há dúvida nenhuma, portanto, que o mare
chal o tivera. Já o não tinha, porém, quando foi 
votado. De modo que, se outros direitos políticos 
não exercia então, recebeu os votos do eleitorado, 
sem estar no exercício de tais direitos. 

Conseguintemente, para que a sua eleição fosse 
válida, necessário era que, a este tempo, exercesse 
outros. 

Exerceria, realmente, algum? 
Pretendem os seus advogados que sim, porque 

o marechal estava nas condições de ser eleitor. Era 
alistável. E, sendo alistável, concluem os seus adep
tos que ejcercia, como tal, os direitos políticos reuni
dos na função de eleitor. 

8. Esta manobra lógica da candidatura militar 
nos leva agora a considerar o segundo elemento do 
texto: a significação da palavra exercício. 

São, evidentemente, duas noções diversas, que 
se tentam confundir, para valer aos interesses do 
nosso antagonista: a do alistável com a do alistado. 

Alistado, o cidadão adquire a posição de eleitor. 
(Const., art . 70) . Como eleitor, entrou na ca
tegoria dos cidadãos ativos. Está no uso do voto e, 
destarte, exerce o direito político, na sua expressão 
essencial. 

Mas o alistável, por isso mesmo que ainda se 
não alistou, não dispõe senão da capacidade para se 
alistar, e, como simples alistando, excluído está da 
atividade eleitoral. Ora, na atividade é que consiste 
o exercício. É o exercício, logo, exatamente o que 
lhe falece. 

Do direito político se poderia dizer que tem o 
gozo. Porque o gozo de um direito reside na posse 
do seu título de capacidade. Mas o exercício é o di
reito em ação, ou em possibilidade, quando menos, 
desta pelo seu titular. O menor e o interdito gozam 
dos seus direitos civis. Mas não os exercem. 
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Esta distinção, aliás clara, notória, elementar, 
universal, querem-na obscurecer agora, em proveito 
de uma causa, a que tudo se tem sacrificado. Releva, 
pois, que a firmemos, expondo-a em toda a luz da sua 
irrefragável certeza. 

9. Neste caso de interpretação o critério filo-
lógico é soberano. Porque nunca um vocábulo teve 
maior precisão, maior indubitabilidade no seu senti
do. Assim como nunca a significação usual de um 
termo se ajustou mais rigorosamente à sua acepção 
no vocabulário do direito. 

Estudemo-lo, pois, sucessivamente, na lingua
gem comum e no caso técnico. 

10. Da linguagem comum já nos dava a orien
tação o velho BLUTEAU, no seu Vocabulário Portu
guês. "Exercer o seu cargo", diz, "Fazer as funções 
dele. Munus suum obire. T I T . Liv. Munus suum ad
ministrate, munere suo fungi. T E R E N T . : Munus 
suum exequi. Cie." (Vol. Ill, v. Exercer, p. 382.) 

O que o douto lexicógrafo do século XVIII 
ensinava quanto ao exercício de um múnus, procede 
estritamente quanto ao exercício de um direito. 
Assim como se exerce um cargo, entrando-lhe no 
desempenho das funções, assim se exerce um direito, 
entrando na disposição das suas faculdades. O di
reito político do eleitor é o sufrágio. Esse direito, 
exerce-o êle, votando. Ora, só o alistado vota, como 
eleitor que é. Não sendo, porém, ainda eleitor, o 
alistáuel não pode votar. Qual será, pois, o direito 
político, que o alistável exerça? 

A esse nome não atribuem conceito diverso 
os demais vocabulistas portugueses, desde MORAIS, 
CONSTÂNCIO e ROQUETE até DOMINGOS VIEIRA, 
ADOLFO COELHO, AULETE e FIGUEIREDO. Todos 
eles definem o exercício como a prática, o uso, o 
desempenho, a aplicação, em suma: "a efetividade". 
(AULETE, I, p. 739) "Ação de usar", diz este último 
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dicionarista, exemplificando: "o exercício de um 
direito ". ( Ibidem. ) 

11. Não têm outro significado os vocábulos 
correspondentes no espanhol, no francês, no inglês: 
ejercer, exercer, exercise 

Ejerccr: "praticar los actos propios de algun 
officio, [acultad. etc." (Novisimo Diccion. de Ia leng. 
castellana, que comp. Ia ult. edic. dei de la Acad. 
Espanola, p . 362. ) 

Exercice: "Action de [aire ce qui est d'une 
function, d'une charge, d'un pouvoir. Action d'user 
d'un droit." (LITTRÉ; Dictionaice, tom. II, página 
nç 1.562.) 

Exercise: "To put in practice; carry out in 
action; perform the functions or duties of; as to 
exercise authority or power; to exercise an office." 
(The Century Dictionary, v. II, p . 2 .065 . ) 

13. * Assim que não há exercício senão daquilo, 
cargo, autoridade, prerrogativa, faculdade, ou direito, 
de que se tem efetividade, e que se traz em ação. No 
alistável o direito político, consistente no voto, é 
futuro, eventual, problemático, dependente de uma 
condição, possível, mas incerta, que, em se não veri
ficando, lhe obstará para sempre a realidade. Não é, 
portanto, ativo, atual. Logo, não está em exercício. 

H . E já nas fontes romanas, onde tão ampla
mente bebeu, não só o direito privado, senão ainda o 
direito público moderno, o exercitio latino envolvia o 
mesmo sentido. "Magistratus publici juditii habent 
exercitionem", dizia PAPINIANO. (Tr . 1 D. de of fie. 
ejus, cui mand, jurisd., I, 11 ( 1 ) O exercício da judi-
tura pública, atribuído por esse texto das Pandectas 
ao magistrado, não era um título abstrato, mas a 

(*) Falta na publicação original o parágrafo 12. [N. R.] 
(1) VER DIRKSEN: Manuale Latinitatia Fonthtm Juris Civilis 

Romanomm (Berolinl, 1837), p. 813 vis, exeroere, exercitio. 
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atualidade efectiva da jurisdição em todo o desen
volvimento do seu poder. De sorte que, ou se aplique 
a um munus, ou a um direito, a concepção de exercí
cio encerra, necessariamente, a de ação jurídica, nas 
mãos do seu titular. Ora, é justamente o de que 
carece o alistável, cuja posição constitucional se reduz 
à de mero candidato ao direito de voto, único direito 
político do eleitor, enquanto eleitor. 

15. Agora, se, continuando a nos servir do 
critério filológico, buscarmos o significado técnico-
-jurídico da palavra, não tardaremos em achar con
firmada a conclusão, a que o exame da linguagem 
vulgar nos levou. 

Subjetivamente considerado, o direito é "um 
poder de ação assegurado pela ordem jurídica" ( 1 ). 
Os romanos, em vários textos memoráveis, lhe cha
mavam faculdade e poder: potestas, facultas. (2) 
O mesmo conceito nos deparam os filósofos e juris
tas modernos. LEIBNITZ: "Quoedam potentia mora-
lis." (3) KANT: "Die Befugniz zu zwingen." (4) 
KiRCHMANN: "Ein physische Macht". (5) P U C H -
TA: "Ein Macht über einen Gegenstand". (6) 
WINDSHEID: "Eine von der Rechtsordnung verli-
ehne W'illens-macht oder Willensherrschaft". (7) 
CROME: "Una facoltá riconosciuta e protteta dali' 
ordinamento giuridico objetivo." (8) MILLER: "A 

(1) CLÓV. BEVILÁQUA: Theoría Geral do Dir. Civil (1908). 
n.u 46, p. 61 . 

(2) «L:beram legandi facultatem.% *Jus potestaque esto > Tr. 1 
pr. D. ad Legem Falctdiam. (XXXV. 2.) Tr. 22. D. de condicione 
instit. (XXVIII. G) Tr 18 § 2 D. de damno infecto (XXXIX. 2). 

(3) Opera I. p. 118 Apud HOLLAND, Jurisprudence. 10* éd. 
1906. p. 81. 

(4) Rcchtslehre Werke. VII. p. 29. 
(5) Die Grundbegriffe des Rechts und der Moral, p . 111. 
(6) Institut II. p . 393. 
(7) Lehrbuch des Pandektenrechts. ED. KIPP, (1900) v. I, § 37, 

p . 131. 
(8) Parie générale del diritto priv. francese. Trad. AsciOLI c 

CAMMEO (1906), § 13, p. 113. 
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claim, a power, a faculty, a liberty, an authority, a 
privilege, a prerogative, a capacity to act. " ( 1 ) 

A esse poder, ou faculdade, chamamos-lhe nós 
direito. M a s a pessoa, que o goza, nem sempre o 
exerce. Muitas vezes nem o pode. Ou porque a lei 
lho veda. É o caso do menor e do interdito. O u por
que a lei o subordina a uma condição, de onde exer
cido depende. É o caso do alistável, não alis
tado. (2 ) 

16. Esta distinção vamos ver como a traçam 
nitidissimamente os autores. 
MARCADÉ: 

Releva discriminar o gozo (la jouissance) dos direitos 
civis e o eceercícío (l'exercice) desses direitos. O gozo dos 
direitos, c, por assim dizer, a sua propriedade. O exercício 
é o seu uso. Ora. possível é que um direito nos pertença, e. 
todavia, nos não seja permitido usar, presentemente, dele. 
(Explic. du C . Civ. ed. de 1884. tom. I, n* 105, p . 93 ) . 

COLMET DE S A N T E R R E : 
Não confundir o gozo de um direito com o seu exercício. 
Gozo. — Atribuição de um direito: gozar de um direito 

é tê-lo. 
Exercício. — Posição do direito em atividade, fato de 

o usar, de o fazer valer o próprio sujeito. 
O menor goza dos seus direitos; mas não os exerce. 
(Mam. élém de dr. civ., ed. de 1892. tom. I. p . 14). 

VALETTE: 
. . . uma distinção entre o gozo e o exercício dos direi

tos, distinção que é muito real. 
(Cours de C. Civ., ed. de 1872, tom. I, p . 43 ) . 

LAURENT: 
O nosso capítulo 1 se intitula: «Do gozo dos direitos 

civis», e o art. 7 o fala no exercício dos direitos civis. (3) 
Não se devem confundir as duas palavras. Nos termos do 

(1) The Data of Jurisprudence (1903). p. 131. a . ps. 32. 64, 
67, 68, 70. 97. 

(2) SAVIGNY: Ti, de Dr. Rom.. § IV. Trad. GuENOUS, 
tom. I. p . 7. 

(3) Cap. 1 e art. 7.° C Civ. Francês. 

| 
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art. 8Ç, todo o francês goza dos direitos civis, mas nem todo 
o francês os exerce. O gozo refere-se ao direito: é a facul
dade consagrada pela lei. O exercício diz respeito ao fato, e 
exige, por conseqüência, uma capacidade de fato; ao passo 
que o gozo apenas requer uma capacidade de direito. Desde 
o seu nascimento, ou antes, desde a sua concepção, goza o 
menino dos direitos civis; mas, sendo incapaz de os exercer, 
por êle os exercem o pai ou o tutor. Com a maioridade é que 
adquire o exercício. Mas os próprios maiores podem perder 
exercício dos direitos civis, conservando-lhes, entretanto, o 
gozo. 

(Principes de dr. cio., tom. I, n.* 319) (1) . 
HUC: 

O gozo dos direitos é a aptidão legal de uma pessoa, 
para lograr as vantagens reconhecidas ou sancionadas em lei. 

O exercício do direito está no pôr em prática o gozo. 
O gozo confunde-se com o próprio direito. O exercício é o 
fato, que a este direito corresponde 

A distinção entre o gozo e o exercício é importante, 
podendo acontecer que uma pessoa tenha o gozo dos seus 
direitos, sem lhes ter o exercício. 

(Comment, theor. et prat. du C. Civ. tom I, 1892, 
p . 208. n* 210). 
SCOTTI: 

O gozo (il godimento) dos direitos civis consiste na 
atribuição, a uma pessoa, da faculdade de usar de certo 
direito. . . 

Goza-se (si gode) de um direito, quando se possui a 
faculdade de o usar, ainda que meramente em potência (in 
potenza), e não em ato. Exerce-se (si exercita), quando se 
atua praticamente com a aplicação ao seu objeto. 

Não se con funda o gozo com o exercício desses direitos. 
(Manuale di Dirit. Civ. Ital., 1887. vol. I, p . 3 ) . 

T H I R Y : 

Segundo o art. 8o (do C. Civ.) é o gozo. e não o 
exercício dos direitos civis, que pertence a todo o belga. 

(1) Cf. JANSSENS, SERVAIS C LECLERC: Supplément aux Peine, de 
dr. civ. Ir., tom. I, p. 67, n.° 108.) 
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São cousas que se não hão de confundir. Gozar de um direito 
é tê-lo, estar dele investido. Exercê-lo é pô-lo em ação, 
traduzi-lo em fato. 

{Cours de c/r. civ., tom. I. 1892. p. 71.) 
BEUDANT: 

Gozar de um direito é dele achar-se investido. . . Exer
cer um direito é pô-lo por obra. 

(Cours de dt. civ. fr.. tom. I, 1896, p. 81 .) 
L A C A N T I N E R I E e H U G U E S F O U R C A D E : 

Distingue-se o gozo de um direito do seu exercício. 
O gozo consiste na aptidão legal, para adquirir o direito, 
para ser dele investido, a vir a ser o seu titular, ou então na 
propriedade do direito, adquirido em virtude dessa aptidão. 
O exercício do direito é a aptidão legal para dele usar, para 
o pôr em ação. em prática, ou é o uso em virtude dessa 
aptidão operado. Assim, gozar de um direito é ser apto para 
o ter; exercê-lo é ser apto para dele usar quando o temos. 

(Des personnes, tom. I, p . 220. n* 315, ed. de 1896.) 
PACIFICI-MAZZONI: 

A capacidade civil distingue-se em capacidade de gozar 
direitos (chamada também capacidade de direitos, ou capaci
dade jurídica) e capacidade de exercer direitos, denominada, 
outrossim. capacidade de obrar, ou, pura e simplesmente, 
capacidade. Porquanto o direito subjectivo tem duas situa
ções: uma. que se poderá dizer potencial {di potenza) : é o 
seu gozo. pela atribuição que dele nos faz a lei; a outra, c/c 
aro e é o exercício desse mesmo direito. 

(Istituzioni, v. II, ed. de 1904. p . 34.) 
RiCCi: 

Devemos fazer distinção entre o gozo e o exercício dos 
direitos civis. O gozo outra cousa não ê que a propriedade 
mesma do direito pertencente a um indivíduo determinado; 
por outra: não é mais que a faculdade inerente ao direito, 
e que deste faz parte. O exercício, diversamente, é a mani
festação prática do direito na ordem exterior das cousas. 

{Corso teor. prat. di dir. civ.. v. I, 1886, p . 240. 
n« 243.) 
BIANCHI: 

Não é para se confundir o gozo com o exercício dos 
direitos civis. 
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Consiste o gôzo na atribuição a uma pessoa do livre 
alvedrio de usar de certo direito, e o exercício no uso efetivo, 
que dele faz essa pessoa. 

De um direito se goza. pelo seu mero existir potencial
mente numa pessoa; mas só se exerce, quando praticamente 
opera, com a sua aplicação no que lhe constitui o objeto. 

Esta separação entre o gozo e o exercício dos direitos 
não é simples abstração: por vezes exprime, na prática, uma 
realidade. (Corso di cod. civ. it., vol. IV, 1890, n* 31, 
P. 91. ) 

LOMONACO: 

Guardemo-nos de confundir o gôzo com o exercício 
dos direitos civis. 

O gôzo é a propriedade desses direitos; o exercício, o 
seu uso. O gôzo (Rechtsfàhigkeit. capacidade de direito) 
está na faculdade consignada em lei. O exercício (Han-
dlungsfãhigkeit, capacidade de ação) entende com o fato, 
exigindo, portanto, uma capacidade ativa. 

(Istituz. di die civ. it., vol. I, 1894, p . 142). 
B E N S A : 

Como sujeito de direito, a pessoa tem o gôzo e o 
exercício dos direitos subjetivos. Êsses dois conceitos corres
pondem a duas realidades bem diversas e determinadas. Tem 
o sujeito do direito o seu gôzo. enquanto o direito lhe compe
te, e é por êle desfrutado. Tem o seu exercício, enquanto 
desenvolve os atos da vida jurídica, a saber, os que consti
tuem a manifestação do direito para com as outras pessoas. 

(Compend. d'introd. al. stud. del scienzc giurid., 1897, 
p. 61.) 

VlTALl : 

Goza-se de um direito, por isto só que a pessoa detém 
virtualmente a sua posse, e, por assim dizer, o tem consubs
tanciado consigo mesma. O exercício de um direito, porém, 
respeita ao seu uso, sendo o desenvolvimento da própria 
atividade em fatos concretos. Um toca unicamente ao 
direito; o outro, ao fato, que o põe em ação. Quando se 
fala em gôzo. concebe-se o direito em abstrato, prescindindo-
-se da realidade da sua atuação. Quando se lhe fala no 
exercício, encara-se o fato e o ato. Num caso basta a aptidão 
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e a potência. No outro, se requer a capacidade efetiva de o 
praticar. 

(Propedêutica alie istit. didir. cw., 1905, p. 111.) 
17. Se na mor parte destes tópicos se alude aos 

direitos civis, desses mesmos autores, que acabamos 
de citar, nem todos circunscrevem a lição a tais di
reitos. H u e , LACANTINERIE, FOURCADE, PACIFICI-
M A Z Z O N I e BENSA generalizam a todos os direitos 
a distinção. Nem haveria motivo, para que ela se 
restringisse necessariamente ao direito privado. Em 
qualquer esfera jurídica, "se todos os homens têm o 
gozo dos seus direitos, nem todos logram o seu exer
cício." ( 1 ) 

N ã o será difícil, porém, encontrar nos escritores 
de matéria constitucional a mesma distinção; é quanto 
basta . 

Aprofundando o ar t . 24 da Constituição Ita
liana, ondfc se dispõe sobre o gozo dos direitos polí
ticos, "Tutt i [i regnicoli] godono egualmente i diritti 
civili e politici, salvo le eccezioni determinate dalle 
leggi", observam os seus dois mais modernos e 
amplos comentadores : 

A constituição (Io Statute) fala em gozo dos direitos, 
pela razão de que se distingue o gozo do exercício. Gozo é 
capacidade potencial; exercício é capacidade atual de uma 
dada faculdade jurídica. Donde vem que o exercício pres
supõe sempre o gozo. quando este, ao revés, se pode encon
trar sem aquele. Ora, limitando-se a constituição a estatuir 
que todos gozam (isto é: devem gozar) por igual os direitos 
subjetivos individuais, com as exceções que a lei haja prescri
to, vem a dizer, em substância que as leis hão de adotar 
como ponto de partida e pressuposto o respeito da perso
nalidade humana, à qual inere, como atributo seu, a capaci
dade potencial, o gozo dos direitos em si mesmos. De ma
neira que excluir uma pessoa desta capacidade potencial será 
uma diminuição da sua personalidade, verdadeira decadên
cia, só cominável excepcionalmente como pena, nos casos que 
a lei fixar, e não aplicável senão com todas as formas tutela-
res de um julgamento legal: ao passo que as condições do 

(1) Lows: Compend. di die civ. (18%) p. 30. 
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exercício, e. portanto, as exclusões do exercício, quanto a 
cada um dos direitos, sendo muda a tal respeito a Consti
tuição, à lei inteiramente se confiou o regê-las. . . 

Foge de todo à competência do executivo, constituindo 
matéria reservada unicamente à lei formal, o taxar os casos 
de decadência do gozo, bem como as condições de capacidade 
para o exercício de qualquer direito. 

(RACIOPPI e BRUNELLI: Commcnto alio Statuto dei 
Regno, vol. II. 1909, p. 41-2.) 

Eis aí extremadas com a maior lucidez as raias 
entre o gozo e o exercício nos direitos políticos: o 
gozo, mera "capacidade potencial da faculdade jurí
dica"; o exercício, "capacidade atual" dessa facul
dade. 

No alistável, que se pode alistar, em lhe apra-
zendo, o direito político de voto está em capacidade 
potencial, É o gozo. No alistado, que se habilitou a 
votar atualmente, esse direito está em capacidade 
atual. É o exercício. 

18. Há, porém, nesse comentário, outro lance, 
onde os sábios constitucionalistas dir-se-ia haverem 
escrito para o nosso caso constitucional; porque arti
culam positivamente a doutrina de que o cidadão não 
alistado não tem o exercício do seu direito político. 

É ao interpretarem o art. 40 da Constituição 
Italiana, que reduz, para a elegibilidade à Câmara 
dos Deputados, a capacidade eleitoral do cidadão ao 
gozo dos direitos políticos: "Nessuno Diputato può 
essere ammesso alia Câmara, se non... gode i diritti 
politiCI." 

Explicando esta disposição, doutrinam os dois 
comentadores formalmente que no gozo dos direitos 
políticos estão os alistáveis, e só os alistados se 
acham no exercício desses direitos. 

Como o trecho, resolvendo com a mais frisante 
solução a dúvida suscitada na inteligência do art. 41, 
§ 3", da nossa Constituição, encerra, para a hipótese. 
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a lição mais decisiva, transcreve-lo-emos, por maior 
garantia de exatidão, no idioma original. 

Ei-lo: 
Terza condizione è il godimento dei diritti civili e politici. 
La frase richiama esattamente quella che Io Statuto 

medesimo adopera nel articulo 24, a propósito del quale già 
si é notata (1) Ia distinzione fra godimento ed esercizio. 
Basta allelegibilitá i godimento di diritti civili e politici. ossia 
Ia capacita potenciale di esercitarli: quindi colui che non é 
materialmente iscritto nelle liste elettorali politichc, e per ció 
non ha Vesercizio dei diritto di voto, se tuttavia possède la 
capacita civile e política, può essere validamente eletto 
diputato. 

(Op. cit., v. I. p . 465. § 4 2 0 ) . 

Neste período se contêm, como se vê, estas duas 
proposições : 

l9 O cidadão não inscrito no alistamento elei
toral político é elegível para a Câmara dos Depu
tados; porque o art. 40 do Statuto apenas requer, 
para essa elegibilidade, o gozo dos direitos políticos, 
e esse gozo, tem-no o cidadão alistável. 

2" O cidadão não efetivamente inscrito no alis
tamento eleitoral, não tem o exercício de seu direito 
politico. 

Ora, a Constituição brasileira, no § 2*. n* 2, do 
art. 41, determina que o brasileiro, embora nato e 
maior de 25 anos, se não está no exercício dos direi" 
tos políticos, não pode ser eleito. 

19. Para não ficarmos nessas autoridades, 
outra lhes acrescentaremos, e esta de nação diversa, 
indo procurá-la entre as que levam a dianteira na 
cultura da ciência política. Minudência de exegese 
constitucional, este assunto nos não poderia oferecer 
abundância de sentenças e doutrina. Mas, como se 
vai vendo, sobeja, ainda assim, para as necessidades 
da questão. 

(1) No tópico, por nós, há pouco citado. 
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Sobre ela deixa cair uma réstea de luz a mono
grafia, que acerca do eleitorado político escreveu 
DORLHAC. ( 1 ) Começa o autor por estabelecer que 
para ser eleitor, necessário é ter o gozo, não só 
dos direitos civis, mas também dos políticos. "Pour 
être électeur il faut jouir de es droits civils et poli
tiques." ( 2 ) . 

Mas, para chegar ao exercício do sufrágio, não 
basta ao cidadão o gozo dos direitos políticos, a saber, 
a capacidade eleitoral. O exercício desse direito polí
tico está submetido a outras condições, que o escritor 
vai examinar. "Indépendamment de la capacité élec
torale", diz êle, "l'exercice du droit de suffrage 
est soumis à une certaine condition". (3) E. cm 
seguida, no capítulo imediato, estudando "les condi
tions d'exercice du droit électoral", escreve. 

Tout français âgé de 21 anos. qui jouit de ses droits 
civils et politiques, a la jouissance du droit de vote. Il peut 
être électeur politique; mais il faut, outre la jouissance, qu'il 
ait l'exercice du droit électoral. (4) 

Ao que acrescenta êsse publicista: 

L exercice de ce droit est soumis à trois conditions. (5) 

Essas três condições, enumera-as, ali mesmo, o 
autor. Das três, a primeira é 

Être inscrit suc les listes électorales. (6) 

Em breves palavras disse tudo com precisão e 
clareza. Começou por separar distintamente, no 
direito eleitoral, alicerce do direito político, o exercí-

(1) JOSEPH DORLHAC: De l'électoral politique. Étude sur la capa
cité électorale et les conditions d'exercice du droit de vote. Paris. 1890. 

(2) Ib.. p. 105. 
(3) Ib., p . 150. 
(4) Ib.. p. 151. 
(5) Ib. 
(6) Ibidem. 
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cio do gozo: o gozo, consistente na capacidade elei
toral; o exercício, na ação desta capacidade. Exer
cício, porém, não há, sem que o titular do direito se 
ache alistado no rol dos eleitores. Assim que o gozo 
existe pelo concurso, no sujeito, das condições de 
idoneidade para o alistamento; mas só pelo ingresso 
efetivo a este se instaura o exercício para os direitos 
políticos do cidadão. 

Como admitir, pois, que a mera alistabilidaàe 
conferisse ao marechal Hermes o exercício desses 
direitos? 

20. De que a nossa Constituição discerne, 
assim nos direitos privados, como nos políticos, o 
exercício do gozo, não raras provas nos depara o seu 
próprio texto. 

O art. 54, definindo, nos atos do Presidente da 
República, os crimes de responsabilidade, sob esta 
denominação averba (n..° 4) os "que atentarem con
tra o gozo e .exercício legal dos direitos políticos e 
individuais". De onde se apura, declaradamente, 
que, no sistema da nossa lei fundamental, são coisas 
distintas, em relação aos direitos políticos, o exer~ 
cício e o gozo. Pode haver, por parte do Governo, 
medidas que ofendam a um, ao outro, ou aos dois. 
Quando não, seria redundante o emprego sucessivo 
dos dois termos; o que, em boa interpretação, não se 
deve presumir. Se o gozo abrangesse o exercício, 
não falaria em exercício o texto constitucional, depois 
de mencionar o gozo. 

21. Toda vez que se utiliza da expressão exer
cício, tem o legislador constituinte em mira a facul
dade, o direito, ou o poder, não em capacidade, mas 
em ação. É assim que, no mesmo art. 54, a cláusula 
imediatamente anterior à precitada contempla entre 
os crimes presidenciais de responsabilidade os atos 
do chefe da Nação, que atentarem contra "o livre 
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exercício dos podêres políticos". Não se pensa no 
gozo desses podêres, gozo que se reduz ao título da 
autoridade, na sua atribuição a cada um dos seus 
detentores. É aos podêres dos outros órgãos da sobe
rania nacional, embaraçados na sua atividade pela 
intervenção usurpatória do presidente, que a previ
dência do legislador constituinte opõe o corretivo 
penal da responsabilidade. 

Muitas outras cláusulas constitucionais, não 
menos de vinte, conspiram em atestar o cuidado com 
que, na textura da nossa lei orgânica, invariavelmente 
se liga ao termo exercício, em matéria de funções ou 
direito, a noção de uma realidade ativa. 

Assim, o art. 11, n* 2, veda tanto aos Estados 
como à União, "estabelecer, subvencionar, ou emba
raçar o exercício de cultos religiosos". 

O art. 66 declara que "o poder legislativo é 
exercido pelo Congresso Nacional". 

No art. 23 se estatui que nenhum deputado ou 
senador poderá aceitar missões, comissões ou coman
dos, sem licença da respectiva Câmara, "quando da 
aceitação resultar privação do exercício das funções 
legislativas". 

O art. 25 dispõe que "o mandato legislativo é 
incompatível com o exercício de qualquer outra fun
ção durante as sessões". 

No parágrafo único do art. 31 se determina que 
o Senador eleito em substituição de outro exercerá o 
mandato, pelo tempo que restava ao substituído". 

O art. 41 diz que "o Presidente da República 
exerce o Poder Executivo". 

Na cláusula inicial do art. 43 se estabelece que 
"o Presidente exercerá o cargo por quatro anos". 

Segundo o § 1' desse artigo, "o vice-presidente, 
que exercer a presidência no último ano do período 
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presidencial", não poderá ser reeleito para o exercí
cio subseqüente. 

Esse mesmo artigo, no § 2>, ordena que "o pre
sidente deixará o exercício das suas funções, impror-
rogàvelmente, no mesmo dia em que terminar o seu 
período presidencial". 

O art. 47, § 49, qualifica de "inelegíveis para os 
cargos de presidente e vice-presidente os consangüi-
neos e afins, no primeiro e segundo graus, do presi
dente e vice-presidente, que se achem cm exercício 
no momento da eleição. 

Pelo art. 48, n- 3, "compete ao presidente da 
República exercer, ou designar quem deva exercer, o 
comando supremo das forças de terra e mar, quando 
chamadas às armas em defesa da União". 

Nos termos do art. 59, "os ministros de Estado 
não poderão acumular o exercício de outro emprego 
ou função política". 

O art. 72, § 3V, assegura que "todos os indiví
duos e confissões religiosas podem exercer pública e 
livremente o seu culto". 

Por esse mesmo artigo, no § 24, é garantido o 
livre exercício áe qualquer profissão moral, intelec
tual -e industrial". 

O art. 79 prescreve que "o cidadão investido 
nas funções de qualquer dos três podêres federais 
não poderá exercer as de outro". 

No art. 82 se prevê que "os funcionários públi
cos são estritamente responsáveis pelos abusos e 
omissões, em que incorrerem no exercício dos seus 
cargos". 

As Disposições Provisórias, no art. 1°, § 4*\ 
rezam que, concluída a eleição do primeiro presidente 
da República, o "Congresso dará por terminada a 
sua missão constituinte, e, separando-se em Câmara 
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e Senado, encetará o exercício de suas funções nor
mais a 15 de junho do mesmo ano". 

Depois, no art. 6", afiançando a certos membros 
da magistratura imperial a preferência nas primeiras 
nomeações para a magistratura republicana, manda 
aposentar com todos os vencimentos "os que não 
forem admitidos na nova organização judiciária, e 
tiverem mais de trinta anos de exercício". 

Isto disposto, acrescenta: "Os que tiverem 
menos de trinta anos de exercício, continuarão a per
ceber os seus ordenados, até que sejam aproveitados 
ou aposentados com ordenado correspondente ao 
tempo de exercício". 

Se a estes juntarmos os textos, já vistos, do 
art. 54, ns. 39 e 4o, vinte e duas vêzes usa a Constitui
ção da República a palavra exercício, sem variar 
jamais de sentido. Nunca se serve deste vocábulo, 
para indicar o direito em potencialidade, na situação 
expectante de mera atribuição de uma faculdade ao 
seu sujeito. Sempre o adota, para caracterizar a fun
ção, ou o direito, no seu desdobramento exterior, 
como poder em atividade. 

22. Além desses vinte e dois casos, em toda 
a extensão da lei constitucional só há um exemplo 
da inserção desse termo no contexto do pacto da 
União: o do art. 41, n9 2, a cuja análise já procede
mos, onde entra como condição essencial de elegibi-
lidade para a magistratura suprema "o exercício dos 
direitos políticos". Não seria lícito, portanto, admitir 
que só aqui, aqui só, uma entre vinte e três vêzes, a 
redação da lei orgânica discrepasse da significação 
uniformemente impressa a esse vocábulo em todos 
os demais textos do mesmo código legislativo: 

O exercício é, portanto, a efetividade. De modo 
que "o exercício dos direitos políticos" é a efetividade 
nesses direitos. 
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Mas que vêm a ser direitos políticos? 
23. Aqui afluem inúmeras as autoridades. Há 

mais de um século, já dizia o Código Napoleão, 
art. 79: "O exercício dos direitos civis é independente 
da qualidade de cidadão, a qual só se adquire e con
serva conforme a lei constitucional". Já se extremava 
assim a raia precisa entre os direitos extensivos a 
todos indivíduos, independentemente da nacionali
dade, e os que unicamente se distribuem entre os 
cidadãos. 

A esta distinção, reproduzida em outras codifi
cações, corresponde a que, perto de 80 anos mais 
tarde, adotava o nosso pacto constitucional, no 
art. 72, § 28, onde, concluída, nos 27 parágrafos 
anteriores, a enumeração dos direitos, que "a Consti
tuição assegura aos brasileiros e estrangeiros resi
dentes no país, remata o texto, dispondo que, "por 
motivo de crença ou função religiosa, nenhum cidadão 
brasileiro poderá ser privado de seus direitos civis e 
políticos.'' 

Porque só aos cidadãos brasileiros caibam os 
direitos políticos, não se há de concluir, todavia, que 
direitos políticos e direitos de cidadão brasileiro sejam 
expressões equivalentes em toda a sua extensão. Os 
direitos de cidadão brasileiro são os que "se perdem 
por naturalização em país estrangeiro" (Const, art. 
71, § 29, a), e, inversamente, se adquirem pela natu
ralização no Brasil. (Const., art. 69, ns. 4 a 6.) A 
naturalização é o ato pelo qual uma pessoa adquira, 
em um Estado, onde não nasceu, a qualidade "de 
nacional ou cidadão." ( 1 ) 

Pela naturalização o estrangeiro renuncia, em 
um país, e assume, em outro, os direitos de cidade. 

(1) W E I S S : Traité de dr. internal, privé (1892). p . 281. RODRIGO 
OTAVIO: Direito do estrang. no Bras. (1909). p . 107. 
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Os direitos de cidade são os direitos de cidadão. 
Neste sentido, pois, que é o técnico, são expressões 
equivalentes as de cidadão e nacional. ( 1 ) 

Mas a mulher, também, se desnacionaliza e 
nacionaliza pela naturalização; o que quer dizer que 
por esta obtém os direitos de cidade, isto é, os direitos 
de cidadão, e deles decai. Ora, a mulher não tem os 
direitos políticos, como não os tem, igualmente, o 
menor. (Const., art. 70, pr.) Logo, se todos os direi
tos políticos são reservados aos cidadãos, nem todos 
os direitos reservados aos cidadãos são direitos polí
ticos. (2) 

24. Quais são, logo, propriamente, os direitos 
políticos? Geralmente os autores os definem por con
tradição com os direitos civis. "Os direitos civis", 
diz DALLOZ: "diferem dos direitos políticos pelo seu 
objeto e pelas pessoas, a que se aplicam. Uns regem 
as relações dos particulares entre si, e pertencem a 
todos os franceses... os outros consistem na facul
dade de concorrer, assim para o estabelecimento, 
como para o exercício das funções políticas; e só se 
atribuem a certo número de franceses" (3) Nestas 
últimas palavras se deixa ver a discrepância entre os 
direitos políticos e os direitos dos cidadãos. Nas 
anteriores se põe o caráter intrínseco dos direitos 
políticos na aptidão, que ao sujeito conferem, de coo
perar no estabelecimento e atividade das funções 
públicas. O vago desta linguagem, porém, ainda nos 
não oferece clareza bastante. 

TOULLIER frisa melhor a idéia, qualificando 
como objeto dessa faculdade, em que se diz consis-

(1) WEISS: lb., p . 180. 
(2) Os direitos de cidadão extensivos aos nacionais de todos os 

sexos e estados têm a sua expressão característica nos «casos de proteção» 
internacional. TCHERNOFF: Protection des nationaux résidents à l'étranger 
(1899), p . 2 e passim. 

(3) Répertoire, Droits civils. Tom. 18, p. 44, n.° 62. 
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tirem os direitos políticos, a participação "no exercí
cio e no estabelecimento do poder", e apontando 
como expressão desses direitos, "no simples cida
dão", o "direito de sufrágio, que êle exerce nas 
assembléias eleitorais", e "a capacidade, sem distin
ção de nascimento, de ser admitido aos cargos e fun
ções públicas. " ( 1 ) 

Estes dois são os traços comuns a todas as defi
nições ou noções, que os tratados e manuais nos 
deparam: o direito ativo de concorrer para a formação 
do poder; o direito passivo de ser admitido aos seus 
cargos e funções. Mas, desses dois traços, o primeiro 
é o capital, o dominante. Antes de funcionário, ma
gistrado, ou parlamentar, o cidadão é eleitor. 

Os direitos políticos, ensina Hue , são os que 
asseguram "a todo o membro ativo da Nação uma 
participação, mais ou menos direta, no governo polí
tico". (2) Os direitos políticos, escreve LAURENT, 
"se dizem tais, porque respeitam ao exercício do 
poder soberano." (3) Esses direitos, observa outro 
expositor, "se resumem todos na aptidão legal de 
eleger, ou ser eleito, para as funções de ordem legis
lativa, judiciária ou executiva." (4) Mais desenvol-
vidamente, CASTELEIN ( 5 ) : "Direitos políticos são 
os que os cidadãos possuem, de compartir na gestão 
dos negócios públicos, ou no governo, sob a sua trí
plice forma de poder legislativo, judiciário e exe
cutivo. Esta participação pode ter por objeto o direito 
eleitoral, a elegibilidade para as funções públicas, ou 
o exercício direto de alguma parte destas." 

Todos os mestres falam assim. "Participação no 
exercício do poder público", a nos exprimirmos como 

(1) Le droit civ. franc., 6» éd.. tom. I. p . \A7 e n' 296. 
(2) Commentaire, tom. I. p . 208, n» 218. 
(3) Principes, tom. I. n° 317. Supplément, tom. I, n* 106. 
(4) ALLÈGRE: Le cod. civ. commenté. 6* éd. tom. I, p. 15. 
(5) Droit Naturel (1903). p . 693. 
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D E VILLENEUVE ( 1 ), ou "participação no exercício 
da autoridade pública", na linguagem equivalente de 
BEUDANT ( 2 ) : eis o que são os direitos políticos. 
Acrescenta BEUDANT que "êles se resumem no direito 
de eleger e ser eleito, ou nomeado, para as funções 
públicas, a saber, as funções pelas quais participa
mos nos podêres legislativo, executivo e judicial". (3) 

25. Entre os civilistas e constitucionalistas ita
lianos não se pronuncia de outra maneira a doutrina. 
Segundo SCOTTI, "consistem os direitos políticos nas 
faculdades, mediante as quais os cidadãos podem ter 
parte no exercício do poder público, como eleger e 
ser eleitos, ou providos em cargos e empregos públi
cos. " (4) Segundo PALMA, "sãoos direitos relativos 
à constituição e ao exercício dos podêres públi
cos". (5) RICCI diz que são "os direitos, mercê dos 
quais é dado aos indivíduos cooperarem, de qualquer 
modo, no poder legislativo, judiciário ou executi
vo". (6) ORLANDO OS põe nesse conjunto de faculda
des, graças às quais "compartimos a vida constitu
cional e administrativa do Estado". (7) 

LOMONACO, abraçando a versão, entre tantos 
autores corrente, de que o direito político é a partici
pação no poder público, inteira o seu pensamento, 
citando a opinião de SAVIGNY, que distingue os direi
tos políticos em duas categorias. Uma compreende 
o jus honorum : só o cidadão pode ascender aos cargos 
públicos. A outra pertence ao jus suffragii: "só o 
cidadão tem o direito de eleger os chamados à repre
sentação do povo na Câmara dos Deputados, e Depu-

(1) Elém de dr. comtit. franc.. n.° 649, p. 487. 
(2) Op. cit., tom. I, p . 83. 
(3) Ibid. 
(4) Man. de diritio civ. it aí. 
(5) Cocao di diritio constituckmale, v. III, p . 18. 
(6) Corso di dir. civ., vol. I, p. 246, n« 142. 
(7) Tratíato completo di dir. administrativo Uai., vol. I, p . 190. 
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tado só êle pode ser". ( 1 ) CONTUZZI define como 
direitos políticos "os direitos, pelo exercício dos quais 
os cidadãos contribuem para a organização política 
do Estado". São, diz êle: o direito de voto; o de ele-
gibilidade; o de servir no júri; a admissibilidade às 
funções administrativas e judiciais. (2) 

26. Mas não era mister irmos bater à porta de 
estranhos. Muito há que a ciência política, entre nós, 
tem o seu jus receptum, consagrado na palavra de 
uma das nossas mais venerandas autoridades. Os 
direitos políticos, ensina PIMENTA BUENO, "são as 
faculdades ou prerrogativas, que competem, não aos 
homens, nem mesmo aos simples nacionais, ou sim
ples cidadãos, mas sim, e somente, aos cidadãos 
ativos, de participar na formação do poder público, 
e intervir no governo do Estado, na forma da lei 
política ou constitucional". (3) 

A esta noção torna, ao diante, o eminente cons-
titucionalista brasileiro, insistindo: "Os direitos polí
ticos são as prerrogativas, os atributos, faculdades 
ou podêres de intervenção dos cidadãos ativos no 
governo de seu país, intervenção direta, ou só 
indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensi
dade do gozo desses direitos. São o jus civitatis, os 
direitos cívicos, que se referem ao poder público, 
que autorizam o cidadão ativo a participar na função 
ou exercício da autoridade nacional, a exercer o 
direito de votante ou eleitor, os direitos de deputado 
ou senador, a ocupar cargos políticos, e a manifestar 
sua opiinão sobre o governo do Estado" . ( 4 ) 

27. Sob as instituições atuais não tem cabida 
a frase terminal da passagem citada: "e a manifes-

(1) tstüuz. di die. civ. Uai., vol. I. p. 142. 
(2) Trattato di diritto constituzion, éd. de 1895, p. 663. 
(3) Direito Público Brasileiro, p. 444. n.° 612. 
(4) P. 467-8, n.° 645. 
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tar a sua opinião sobre o governo do Estado". 
PIMENTA BUENO comentava especialmente a Cons
tituição do império, na qual o art. 179, ns. 4 a 30, 
capitulava a comunicação pública do pensamento, 
a liberdade de imprensa, o direito de petição e repre
sentação contra os atos da autoridade entre "os 
direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros". 

O nosso pacto federal, ao contrário, declarando, 
no art. 72, § 9°, ser "permitido a quem quer que seja 
representar, mediante petição, aos podêres públicos, 
e denunciar os abusos das autoridades", e procla
mando, três parágrafos adiante, que, "em qualquer 
assunto, é livre a manifestação do pensamento, pela 
imprensa, oú pela tribuna", inclui explicitamente 
essas duas faculdades entre os direitos, que "a Cons
tituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país". 

Ora, direitos políticos, é PIMENTA BUENO 
mesmo quem o diz, são os que competem "não aos 
indivíduos, nem aos simples nacionais, ou simples 
cidadãos, mas só aos cidadãos ativos" ( 1 ). Logo, 
se o douto publicista imperial escrevesse hoje, sob o 
regimen da Constituição de 24 de fevereiro, não 
alistaria entre os direitos políticos o de "manifestar 
opinião sobre o governo do Estado". Porque tal 
faculdade, presentemente, cabe, sem distinção, a 
quantos, brasileiros ou estrangeiros, habitam neste 
país. 

28. Expungida assim, da lição de PIMENTA 
BUENO essa cláusula final, os direitos políticos, 
segundo a sua enumeração, vêm a ser: 

T O de eleitor; 
T O de elegível para deputado ou senador; 
39 O de nomeável para "cargos políticos". 

(1) Op. qif., p. 444. n.° 612. 
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Eis, sobre o conceito dos direitos políticos, a 
tradição das nossas idéias constitucionais, o nosso 
antigo jus receptum. 

29. Releva notar que PIMENTA BUENO não 
escreve "cargos públicos", adotando a versão, mais 
ampla, de outros escritores, senão "cargos políticos". 

Teremos razões, atualmente, para alargar essa 
noção, averbando como exercício de direitos políti
cos a ocupação de cargos públicos, seja política, ou 
não, a sua natureza? 

Basta uma reflexão das mais óbvias, para mos
trar que não. Uma das categorias mais vastas, entre 
cargos públicos, é o professorado. Ora o professo-
rado é exercido, em vasta escala, por mulheres, que, 
entre nós, são absolutamente excluídas, até hoje, 
cios direitos políticos. 

Não são, porém, somente as mulheres. Ao ma
gistério público têm sido chamados, no Brasil, pro
fessores estrangeiros. Ora contra os estrangeiros a 
interdição dos direitos políticos é ainda mais radical. 
A mulher poderá vir a ser, algum dia, a eles admi
tida. O estrangeiro nunca; porquanto é da essência 
mesmo do direito político não tocar senão só aos 
cidadãos. 

Depois, com exceção unicamente das quatro 
espécies de funções, para as quais a Constituição 
(arts. 26 e 41 ) estabeleceu requisitos especiais de ca
pacidade, a saber, as de deputado, senador, presiden
te e vice-presidente, as demais todas são, constitu-
cionalmente, acessíveis a todos os cidadãos brasilei
ros. Ora, se a admissibilidade a qualquer função pú
blica importa no exercício dos direitos políticos, se
gundo a teoria forjada ad usum candidati militaris, 
todos os que estão no gozo dos direitos de cidadãos 
brasileiros, isto é, todos os brasileiros, que não incor
rerem em incapacidade física ou moral, não se acha-
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rem sob os efeitos de uma condenação penal, e não 
tiverem perdido a naturalidade (Const, art . 71), 
terão preenchido a condição posta no art. 41, § 3.9 

da lei constitucional. 
De modo que qualquer filho desta terra, pelo 

simples fato de nela haver nascido, não se ter natu
ralizado noutra, nem ser mentecapto, surdo-mudo, 
ou réu em cumprimento de pena, será elegível à 
presidência da República; visto como está, por essa 
teoria, no exercício dos seus direitos políticos, desde 
que em cargos públicos pode ser provido. 

Mas. neste caso, teria a constituição vigente 
resvalado à inconseqüência monstruosa de exigir 
para a capacidade eletiva de Senador e Deputado 
condições mais severas que as estipuladas para a 
elegibilidade à magistratura suprema do chefe da 
Nação. Porque, ao passo que para esta se conside
raria idôneo o cidadão apto para qualquer cargo 
público, para ser elegível ao Senado ou à Câmara, se 
requer, ao menos, a situação política de alistável no 
eleitorado. 

A verdade, portanto, está na fórmula de 
PIMENTA BUENO, que como expressão da posse dos 
direitos políticos só encara a admissibilidade às fun
ções políticas. 

30. Nem se pretenda que a concepção de 
PIMENTA BUENO, remontando a mais de cinqüenta 
anos de distância dos tempos de agora, não pode 
ter grande prestígio entre os cientes de hoje. 

São do ano passado os comentários de RACIOPPI 
e BRUNELLI à constituição italiana. Naquele pais, ao 
qual, no desenvolvimento dos estudos jurídicos, 
nenhum outro excede, não há obra comparável a 
essa neste assunto; e, de quantas existem, é a mais 
recente. Pois bem: os exímios constitucionalistas, 
classificando os direitos políticos, não lhes descobrem 
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o cunho senão nas funções, que "exercem influência 
mais ou menos ampla na direção do governo." Onde 
essas funções? No eleitorado, na Câmara dos Depu
tados, no Senado, nos chefes de Estado, nos gover
nadores, nos chefes da administração municipal, nos 
conselhos locais, nos magistrados. 

Eis em original as palavras dos dois insignes 
constitucionalistas : 

Corrispondono questi diritti alia natura propria dello 
Stato libero, nel quale i governati hanno influenza piú o meno 
ampia, ma sempre istituzionalmente organizzata, sulla con-
dotta dei Governo; sono, a seconda dei vari paesi, Y elettorato 
politico, amministrativo, giudiziario, donde sorgono. i deputati, 
i senatori. i capi di Stato, i governatori, i sindaci, le Giunte, 
i consigli locali, i giudici. ( 1 ) 

31. Nesta nomenclatura, como se vê, não se 
abrangem as funções de jurado. É que, embora 
outros pensem diferentemente, os preclaros constitu
cionalistas não enxergam direito político na admis
sibilidade ao júri. Neste vêem os sábios comentado-
res "uma instituição, a cujo desempenho se sujeitam 
os cidadãos como a um gravame pesadíssimo, ao 
qual até os melhores elementos, e especialmente 
estes, se buscam furtar, conseguindo-o quase sem
pre por todos os meios". (2) 

Na realidade, é, portanto, de um ônus, não de 
um direito, que aqui se trata; e só por um esforço, 
tão arbitrário quanto ilógico, da teoria certas opiniões 
o desnaturam, removendo-o da categoria dos ônus 
para a dos direitos. Este nome, a não ser por uma 
inversão das noções mais elementares, répugna essen
cialmente a uma obrigação, que a lei dita sob a 
ameaça de sanções penais. Serviços impostos sob a 
cominação de penas, sejam eles da mais alta digni
dade, serão munus, funções, tributos, encargos cívi-

(1) Op. cit., v. II, § 266. p. 23. 
(2) lb., vol. Ill, § 785, p. 563. 
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cos. Direitos, nunca. Porque da essência de todo o 
direito é ser uma faculdade renunciável. 

Todo o direito é facultativo. Todo o direito é 
resignável. Mas a lei não deixa ao jurado o arbítrio 
de se subtrair ao júri. Se êle se lhe subtrai, a lei o 
castiga. É um preceito, uma exigência, uma necessi
dade legal. Longe de constituir, pois, um direito, 
exprime, bem ao contrário, um caso de obediência, 
um vínculo de sujeição, um dever. Ninguém se pode 
ver constrangido a ser juiz, Deputado, Senador, 
Ministro, Governador e Presidente. Mas a ser ju
rado me constrange a lei. É uma corvéia sui generis, 
uma contribuição de tempo, trabalho e, portanto, 
dinheiro; é, na frase de LABAND, "um dever de súdito 
ou cidadão para com o Estado" (1 ), "o dever judi
ciário, die Gcrichlspflicht", na expressão desse ju
risconsulte . 

Da parte do Estado, conseguintemente, como 
credor legal desta dívida, é que existe, contra o 
cidadão, o direito. O débito, a obrigação, a antítese 
do direito, eis, portanto, o que existe no cidadão, em 
cuja pessoa se reunirem as condições d<e jurado. Só 
por um erro, logo, ou por uma amplificação injusti
ficável, se poderia atribuir a tal situação o caráter de 
um direito político. Direito político não é lícito cha
mar o que direito não é, nem pode ser. 

A confusão veio da idéia, emergente com a 
introdução do júri em França, onde o sentimento de 
o ligarem à soberania nacional pela interferência de 
todos os cidadãos na administração da justiça, indu-

, ziu os legisladores a tomar o eleitorado como base à 
seleção dos jurados. As noções da ciência atual, 
porém, têm restituído a essa instituição o verdadeiro 

(1) LABAND: Das Staatsrecht des Deutschen Rekhes, ed. de 1901, 
v. I. § 44, p . 405. 
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conceito da sua natureza, demonstrando o papel 
nada político e inteiramente judiciário. ( 1 ) 

3 1 . ( * ) Por análogo motivo não se pode con
siderar "exercício de cargos políticos, para incluir 
nos direitos políticos da terceira categoria, discrimi
nada por PIMENTA BUENO, a participação no serviço 
militar. 

O serviço militar exprime, na classificação de 
LABAND, (2) o "dever militar, die Wchrpflicht." 
Neste "dever de serviço outra coisa não há que um 
dever de súdito. " "Seine Dienpflicht nichts Anderes 
ist ais die Unterthanenpflicht." (3) Este cunho lhe 
imprimiu fundamente a nossa constituição, decla
rando, no art. 86, que "todo o brasileiro é obrigado 
ao serviço militar". 

As autoridades que da matéria se têm ocupado, 
não se pronunciam de outro modo. Uma das mais 
recentes assim se enuncia: "A obrigação do serviço 
militar se apresenta sob dois aspectos, consoante a 
encararmos em tempo de guerra ou paz. Em tempo 
de guerra o dever reside no arrostar o inimigo; em 
tempo de paz o dever consiste na aquisição de certa 
idoneidade profissional." (4) "O serviço militar", 
diz ainda esse escritor, apoiado noutros, "é um dé
bito do cidadão para com o Estado". (5) 

Ora, nas relações de credor a devedor, certo 
não é o devedor quem possui o direito. Entre o 
direito político e a função exercida, há, portanto, 
aqui, a mais diametral das contraposições. É o que, 
há muito, numa página magistral, assinalava TAINE, 

(1) PALMA: Corso di dir. constituz, vol. II. p . 611. — A. ORBAN: 
Le droit constitutionnel de la Belgique, tom. Il (1908). p. 652-4. 

(*) Assim na publicação original. [N. R.] 
(2) Op. Loc. cit. 
(3) Ibid. 

(4) MONTEILHET: L'obligation et fégalité du service militaire 
(Paris. 1903). p . 25. cf. ps. 2, 15. 

(5) Ib.. p . 29. 
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quando escreveu: Tal o derradeiro fruto do regimen 
novo: nele a obrigação militar é o avesso e como que 
o resgate do direito político." ( 1 ) 

33 . Verdade seja que, dever legal nessa 
obrigação geral de serviço, a função militar já não 
cem este caráter nos graus, postos e cargos do oficia-
lato. A lei reconhece ao oficial o arbítrio da reforma 
ou demissão, que o excluem da atividade, ou restituem 
definitivamente à vida civil. Qualquer, porém, que 
seja, em todo o caso, o posto do oficial, ou o grau 
de autoridade por este exercida, política ela não é. 

A política representa, na vida orgânica do Es
tado, a ação diretriz. Políticas, nesse organismo, são. 
portanto, unicamente as funções, que constituem, na 
sua dinâmica, o movimento propulsor; a deliberação 
inicial, o critério discricionário, o governo. A essa 
esfera não pertencem os órgãos de subordinação e 
obediência, técnicos, profissionais, administrativos. 
Ora, o exército, de mar e terra, instrumento de 
ordem, execução e defesa nas mãos dos podêres 
nacionais, é, todo êle, obediência e ação su
bordinada. (2) "A força armada é essencialmente 
obediente", estatui a nossa lei fundamental. 
(Art. 14) . Não há, conseguintemente, nas posições 
militares nenhum elemento político, donde resulte na
tureza política aos direitos, que se traduzem no 
acesso ou na acessibilidade aos cargos militares. 
Nesse ramo da nossa administração federal só duas 
situações políticas existem: a do ministro da Guer
ra e a do ministro da Marinha. 

Demais a Constituição da República declara, 
no art. 73, "acessíveis a todos os brasileiros os car-

(1) Les Origines de la France contemporaine. Le Regime Moderne. 
tom. I. p. 289. 

(2) LONG: Military L&w. The American and English Encyclopedia 
of law, 2* éd., vol. XX. p. 619. 
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gos militares". Na admissibilidade a esses cargos 
temos, por conseqüência, um direito extensivo, entre 
nós. a todos os cidadãos, um desses "direitos dos 
cidadão brasileiros", patrimônio comum de todos os 
naturais do país, adultos e maiores, de que só se 
se decai pela desnacionalização, pela incapacidade 
moral, ou física, e pela condenação penal. 

Ora esses direitos, regidos pelo art. 71 da 
Constituição republicana, que abrangem na exten
são do seu quase ilimitado circuito a todos os brasi
leiros varões, não incapazes ou criminosos, evidente
mente não são os direitos políticos, propriamente tais 
em cuja posse o art. 26 da nossa lei orgânica estabe
lece uma condição impreterível de elegibilidade para 
o Congresso Nacional, e em cujo exercício o art. 41, 
igualmente da nossa lei suprema, põe uma das con
dições essenciais à elegibilidade para o cargo de 
Presidente. Porquanto, obviamente, exigindo, para a 
eleição de Senador ou Deputado, a posse e, para a 
de Presidente, o exercício dos direitos políticos, não 
podia a Constituição ter exigido como cláusula de 
idoneidade especiais de ingresso a essas três altas 
dignidades, as mais eminentes no governo do Estado, 
um requisito, como o de acesso aos cargos militares, 
geral a todos os cidadãos brasileiros. 

Por derradeiro, enfim, acresce que, desde as 
origens da nossa existência constitucional, as leis 
fundamentais do Brasil instituíram, de modo expli
cito, discriminação absoluta, na categoria dos cargos 
públicos, entre os militares e os políticos, separando 
uns dos outros declaradamente. É, com efeito, da 
constituição de 1824 o texto, que, no seu art. 179, 
if 14, prescreve que "todo o cidadão pode ser admi
tido aos cargos públicos, civis, políticos ou militares". 
Donde se vê como, há perto de noventa anos, entre 
nós, os cargos militares e os políticos representam 
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dois gêneros legalmente distintos e inconfundíveis. 
Ora de situações, a que a lei solenemente recusa 
natureza política, manifesto é que não pode ser polí
tico o direito resultante. 

Portanto, entre os cargos, no título de admissi
bilidade aos quais a definição de PIMENTA BUENO 
vê um direito político, não se compreendem nem os 
empregos militares, nem o serviço do júri. Não quer 
dizer, pois, que se exerça um direito político o fato 
de ser marechal, ou estar inscrito na lista de jurados. 

34. Destarte o rol dos cargos políticos se 
reduziria aos de eleitor, deputado, senador, ministro, 
governador, vice-presidente e presidente da Repú
blica. Acrescentemos os magistrados, a cuja posição 
constitucional se não pode negar o caráter político, 
especialmente num regimen, onde se lhes atribui a 
missão de árbitros da validade dos atos do poder 
legislativo. 

35. Mas, tratando-se aqui particularmente das 
condições de acesso à chefia e vice-chefia do Estado, 
por vários cortes há de passar a enumeração, que se 
acaba de fazer. Dela, em primeiro lugar, temos que 
excluir os cargos de presidente e vice-presidente, 
desde que o exercício de qualquer destes cargos, em 
vez de elegíveis, torna inelegíveis para eles os cida
dãos que o ocuparem, segundo o princípio da irreele-
gibilidade do presidente, consagrado pela Constitui
ção no § 1" do art. 43, e o da inelegibilidade do vice-
-presidente em exercício, firmado pela Constituição, 
no art. 47, § 4°. 

Do cômputo, em seguida, cumpre eliminar os 
ministros, que a Constituição, art. 50, declara não 
poderem ser eleitos presidente ou vice-presidente da 
União. Restam, por conseqüência, o eleitorado, a 
deputaçao, a senatória, o governo dos Estados e a 
magistratura. A qualquer destas situações represen-
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tara um direito político, em quem as exerce, ou esteja 
nas condições de as exercer. 

Mas, como o art . 47, § 3o. n" 2, se refere, decla
rada e exclusivamente, aos "direitos políticos em 
exercício ", claro está que só se encontram na situa
ção jurídica exigida, por esse texto, como condição 
essencial da elegibilidade, os que tiverem o exercício 
em algum desses cargos, isto é, os que efetivamente 
forem magistrados, governadores, membros da legis
latura, ou eleitores. 

Ora em nenhum destes casos está o marechal 
HERMES. 

Governador não era, nem jamais o foi. 
Magistrado fora, quando membro do Supremo 

Tribunal Militar. Mas desse cargo já se exonerara, 
quando, na eleição do 1" de março, recebeu os votos, 
com que se pretende eleito. 

Senador, ou deputado, não foi nunca. 
Eleitor não consta que em algum tempo o fosse. 

Mas, quando o haja sido, não é o exercício anterior 
o que requer o art. 41, § 3*. da lei fundamental. É o 
exercício ao tempo da eleição. Ora a certidão aqui 
apresentada torna indubitável não se achar no alis
tamento eleitoral o nome do marechal HERMES. 

36. Aliás, para não ser elegível à presidência, 
bastaria não estar no exercício do eleitorado, isto é, 
não se achar alistado eleitor. Porquanto, se bem aten
tarmos na linguagem e no sistema da nossa Consti
tuição, veremos que, na expressão "direitos políticos" 
se refere especial e restritamente a lei constitucional 
aos direitos de eleitor. "Estar no exercício dos direitos 
políticos é ser eleitor. Não pode haver duas opiniões 
serias a este respeito." (1) 

(1) Correio da Manhã, 23 fev. 1910. p . 2, col. 5*. 
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O direito eleitoral é a porta de todo o direito 
político. Num caso em mera posse (Const, art. 261), 
no outro "em exercício (Const, art. 41, § 39), consti
tui êle o requisito sine qua non de admissibilidade ao 
corpo legislativo, ou à magistratura presidencial. Os 
mestres o consideram como o tipo do direito polí
tico í 1 ), a sua essência, o seu plasma. Aquele, que 
não pode ser eleitor, não pode ser representante da 
Nação, nem nas Câmaras Legislativas, nem no 
supremo exercício do Poder Executivo. 

Poderá não ser idôneo para as funções da jus
tiça. Delas o terá, talvez, excluído a lei ordinária, a 
quem toca instituir as condições de acesso à magis
tratura judicial. Não reunirá, talvez, os requisitos de 
admissão ao cargo de ministro, se a lei ordinária 
estabelecer, para o ingresso a tal posto, especiais 
exigências de idoneidade. Sucederá, porventura, 
ainda, que não seja elegível para o cargo de gover
nador, matéria esta da alçada privativa das constitui
ções estaduais, que a regem soberanamente. Nenhu
ma dessas exclusões importa, se no cidadão se encon
tra a aptidão constitucional do eleitorado. Esta de 
per si só, em tendo êle a idade legal, e não sendo 
incapaz, lhe franqueia o direito político nas suas ca
tegorias mais elevadas, habilitando-o para o manda
to legislativo e para a cadeira presidencial. 

Assim que, para o eleitorado convergem todos 
os direitos políticos, dele emanam, e nele, por que 
assim digamos, se resumem. Portanto, quando a 
Constituição, a propósito da elegibilidade para os 
cargos superiores do Estado, estipula como condição 
essencial "o exercício dos direitos políticos", não 
pode ter em mira outros que não os do eleitorado. 
Sendo estes a base de todos os demais, não quis a 

(1) ESMEIN: Elém. de dioit const., 3' éd.. p. 388 — PRBCERUTO: 
Elementi di dir. QÍV. pátrio, vol. I, p . 78. 
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lei constitucional que pudessem aspirar aos graus mais 
eminentes da escala os excluídos, pela sua incapaci
dade, ou pela sua indiferença, da inscrição naquele, 
onde a soberania nacional tem a sede capital da sua 
autoridade no exercício do voto eletivo, origem de 
todos os podêres. 

37 . De que, na fraseologia do legislador cons
tituinte, a locução "direitos políticos" se usa ali nes
te sentido restrito, os monumentos legislativos da 
época nos oferecem prova irrecusável. Ei-la. 

O disposto na Constituição, art. 41, § 3P, repro
duz ipsis Uteris o estatuído no art. 39, § 3o, dos decre
tos, em que o Governo Provisório formulou e pro
mulgou, sob a reserva da aprovação da constituinte 
convocada, a organização constitucional do novo re
gimen: o decreto n" 510, de 22 de junho, e o decreto 
n9 914-A, de 23 de outubro. Em ambos esses atos 
do Governo Revolucionário, o art. 39, § 39, pres
crevia, como a constituição atual, no § 3Ç do art . 41 : 

"São condições essenciais, para ser 
eleito Presidente ou Vice-Presidente da 
República : 

1°, ser brasileiro nato; 
2*, estar no exercício dos direitos po

líticos; 
3V, ser maior de 35 anos. " 

Trasladou, pois, a constituinte verbo ad verbum 
o texto redigido e decretado pela ditadura de 15 de 
novembro. Logo, na linguagem de que usou, não 
podia ter pensamento diverso do que esse Governo 
moldara nas suas palavras. Ora, que é o que por 
direitos políticos entendia aquele Governo? 

Fácil e segura nos vem a ser a resposta. 
Os dois decretos constitucionais do Governo 

Provisório, cujo artigo, designado num e noutro com 
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o n* 39, acabamos de transcrever, têm como vimos, 
as datas de 22 de junho e 23 de novembro. Ora, jus
tamente em outubro de 1890, aos 11 desse mês, a 
saber, alguns dias apenas antes do mais recente 
desses dois atos orgânicos, promulgava igualmente 
o Governo Provisório, com o decreto n9 847, o Códi
go Penal dos Estados Unidos do Brasil, ainda hoje 
em vigor. Nesta codificação o capítulo I do título 
IV, no livro II, se inscreve "Dos crimes contra o 
livre exercício dos direitos políticos. " 

A expressão "dos direitos políticos", note-se 
bem, é universal. Nela se abrangem rocios os direi
tos políticos, suscetíveis de exercício e, por conse
qüência, os direitos políticos, a cujo exercício alude, 
assim, na Constituição de 1891, o art . 41, como o 
art . 39, em ambos os decretos constitucionais de 
1890. A tecnologia adotada pelo Governo Provi
sório não conhecia, portanto, outros direitos políticos, 
além dos com que se ocupa o livro II, título IV, ca
pítulo I do Código Penal. 

Mas de que trata esse capítulo, nos seus dife
rentes artigos? No primeiro (art. 165), do crime de 
"impedir que o eleitor vote". No segundo (art . 
166), do crime de "solicitar" ou "comprar votos." 
No terceiro ( art. 167 ), do crime de "vender o voto". 
No quarto (art. 168), do crime de "votar com título 
eleitoral de outros. " Em seguida, o mesmo artigo 
pune o "eleitor, que, fornecendo o seu título, concor
rer para essa fraude", e o que "vota mais de uma vez 
na mesma eleição. " Depois, comina o código penas, 
no art. 169, ao que obstar às funções da mesa elei
toral, ou da junta apuradora; no art. 170, ao que "se 
apresentar com armas nas assembléias eleitorais"; no 
art. 171, ao que "violar o escrutínio"; no art . 172, ao 
que "sumir ou inutilizar a alguém o seu título de elei
tor" ; no art. 173, ao que viciar o alistamento, alterar 
a votação, ou lhe falsificar as atas. Continuando, 
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sucessivamente, nos arts. 174 a 178 estabelece a ex~ 
piação legal para os membros da mesa eleitoral, ou 
da junta apuradora, que se reunirem fora do lugar 
predesignado; que não receberem "voto do eleitor"; 
que induzirem o eleitorado em erro sobre o dia e hora 
da reunião; que se constituírem ilegitimamente; que 
"deixarem de comparecer, sem causa participada, 
para a formação da mesa eleitoral. " E nada mais. 

Aí estão, em sua totalidade, os direitos políticos, 
na classificação do Código Penal, decretado pelo Go
verno Provisório aos 11 de novembro de 1890. 
Doze dias mais tarde promulgou êle o segundo, como 
três meses antes promulgara o primeiro dos seus dois 
atos constitucionais, em ambos os quais, no mesmo 
artigo e em idênticos termos, se refere aos direitos 
políticos, sem os definir. Os três decretos, publica
dos no espaço de quatro meses, pelo mesmo gover
no, sem alteração nos membros que o compunham, 
giram todos na esfera do Direito Público, onde se 
classificam, assim a Constituição, como o Código 
Penal. Como, portanto, admitir que a qualificação 
atribuída aos direitos políticos tenha, em um desses 
decretos, o Código Penal, acepção diversa da sua nos 
outro dois, os de organização constitucional, um dos 
quais precede àquele e o outro lhe sucede nesse bre
víssimo termo? 

Evidentemente não pode ser. O decreto d e l i 
de outubro, interposto aos de 22 de junho e 23 de ou
tubro do mesmo ano, define a significação, que, na 
mente do Governo Provisório, tinha o qualificativo 
"direitos políticos", usado nesses três atos, à distân
cia de meses ou dias, pelo mesmo governo. No se
gundo ato, por "direitos políticos" se designaram os 
direitos do eleitorado, a matriz constitucional de 
todos os podêres nas democracias representativas. 
Logo, no primeiro e no terceiro, por "direitos políti
cos" não se poderia ter indicado outra coisa. E, se 
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este é o significado, que tem a alusão aos "direitos 
políticos" em ambos os decretos constitucionais de 
1890, outro significado se lhe não pode atribuir na 
Constituição de 1891, para cujo art. 41 se transpor
tou, sem mudança de um ápice, o art . 39 daqueles 
dois atos. 

38 . O "exercício dos direitos políticos", figu
rado no art. 41 da Constituição atual, é, portanto, 
inquestionavelmente, o exercício dos direitos de elei
tor. Mas de tais direitos só tem exercício o cidadão 
alistado na forma da lei. É o art. 70 da Constitui
ção que peremptòriamente o declara. Logo, o ma
rechal Hermes, que se não alistou na forma da lei, 
não tem o exercício dos direitos políticos. Logo, 
não podia ser eleito Presidente da República. Logo, 
eleito não está. 

39. A esta conclusão irrefragável se opõem 
três sofismas, os mais frívolos, os mais ignaros, os 
mais crassos, que nunca se imaginaram em Direito 
Constitucional. 

O primeiro está na confusão, que amalgama com 
direitos políticos os direitos individuais, dos quais se 
ocupa, nos mais dos seus parágrafos, o ar t . 72 da 
Constituição. 

O segundo, em que já se nos ofereceu ensejo de 
tocar, assenta na identidade, que se pretende estabe
lecer, entre os direitos políticos e os direitos de ci
dadão brasileiro. 

O terceiro, esdrúxulo entre todos, consiste em 
um argumento a contrario sensu, com que se explora, 
no art. 70 da Constituição, o seu § 29. "São inele
gíveis os cidadãos não alistáveis". Logo, raciocina 
a fácil lógica destes doutores fáceis, todos os alistá
veis são elegíveis. E elegíveis para tudo. Elegí-
veis, até, para a função presidencial, embora o con
trário manifestamente disponha, no § 3" do art. 41, 
o texto constitucional. 
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Apliquemos o quebra-nozes à casquinha destas 
três futilidades. 

40. Encambulhar nos direitos políticos os di
reitos de imprensa, reunião, associação, petição e 
outros congêneres, inscritos, há mais de século e 
meio, nas Declarações de Direitos, é tomar com a 
própria letra escrita da nossa lei constitucional uma 
dessas liberdades, que só na intrepidez sem limites 
da ignorância podem caber. 

Não há quem não saiba que os direitos políticos 
são monopólio natural e legal dos cidadãos. A este 
privilégio necessário da cidadania não se conhecem 
exceções. Os estrangeiros são excluídos, forçosa e 
irredutivelmente, dos direitos políticos. Ora, na 
Constituição brasileira, o art . 72 categoricamente 
"assegura aos estrangeiros residentes no país", tanto 
quanto aos brasileiros, os direitos de petição, asso
ciação, reunião e imprensa, juntamente com vários 
outros mais ou menos da mesma qualidade. Ne
nhuma vantagem faz êle, a esse respeito, em benefí
cio dos nacionais; nenhuma restrição estabelece em 
detrimento dos estrangeiros. 

Seja embora outra a doutrina de autores euro
peus e diversa a teoria de constituições ultramarinas, 
a da nossa é esta, formal, peremptória, iniludível. 
Ante a fórmula terminante do art. 72 na sua decla
ração preambular, com relação aos direitos nele es
pecificados, não há entre brasileiros e estrangeiros 
diferença nenhuma. Do § 1" ao § 27 e do § 30 ao 
31, as garantias são comuns a nacionais e alieníge
nas domiciliados no território do país. Só nos § § 28 
e 29 cessa esta igualdade. Mas isto por exceção de
clarada, visto que ambas essas cláusulas explicita
mente legislam para "os cidadãos brasileiros", e pela 
sua natureza mesma só a eles teriam aplicabilidade. 

Logo, se, no sistema de outras legislações, esses 
direitos são políticos, no da nossa têm, indisputável-
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mente, a caracterização de meros direitos individuais, 
embora de ordem pública. Nem poderia ocorrer 
despropósito mais taludo que o de atribuir à Consti
tuição, quando articula condições essenciais de in
gresso ao mais alto cargo da República, unicamente 
aos cidadãos acessíveis, a insensatez de incluir entre 
essas condições o exercício de direitos por ela mes
ma liberalizados, não só a todos os nacionais, senão 
ainda a todos os estrangeiros. 

4 1 . Não é menos grosseiro o artifício de bal-
burdiar como transuntos da mesma idéia os direitos 
políticos e os direitos de cidadão brasileiro. Aqui 
não é somente com os textos da constituição do país 
que se faz um jogo desleal, senão também com os 
elementos mais comezinhos da ciência das constitui
ções, em pontos da mais notória liquidez. 

A condição elementar de cidadão não envolve 
necessariamente os direitos políticos em exercício, ou, 
sequer, em gozo. Por outra: embora cidadão, pode 
acontecer, e freqüentemente acontece, não reunir o 
indivíduo as qualidades constitucionais ou legais de 
eleitor. 

Nos Estados Unidos este rudimento, agora con
testado entre nós como opinião discutível, anda vul
garizado até nas escolas pelos manuais elementares, 
destinados a pôr ao alcance das camadas populares 
e das crianças os primeiros elementos do seu direito 
constitucional. Desse gênero é o livrinho de F L A N 
DERS, aliás jurisconsulto de nome ilustrado por obras 
de maior tomo, livrinho onde os nossos improvisados 
mestres não perderiam o tempo, meditando esta lição, 
acomodada aos principiantes: "Pode uma pessoa 
ser cidadão, isto é, dever obediência ao governo, e 
ter jus à proteção deste, sem que, entretanto, possua 
as qualidades por lei exigidas para certos atos, que 
a outros cidadãos se facultam. O mero fato, por 
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exemplo, da cidadania não habilita ninguém a exercer 
o direito de sufrágio. Para o ter, cumpre que a esse 
fato acresçam as aptidões, que a lei dita como condi
ção ao exercício de tal direito. Donde a conseqüên
cia de que, quando a cláusula primeira da décima 
quarta emenda constitucional classifica os cidadãos 
dos Estados Unidos e dos vários Estados, nem por 
isso lhes confere o direito de votar." ( 1 ) 

Na sua recente monografia sobre os direitos e 
deveres do cidadão americano, o conhecido publicis
ta WILLOUGHBY, lente de ciência política em uma das 
universidades americanas, consigna reiteradamente a 
mesma doutrina. "A naturalização", ensina êle, 
"faz do estrangeiro cidadão. Mas não lhe dá ne
cessariamente o direito de votar. " (2) E adiante: 
"Como já notamos, o direito de voto não é conseqüên
cia necessária da cidadania. De onde veio que a 
décima terceira emenda constitucional, outorgando a 
emancipação aos negros, e a décima quarta, conferin
do-lhes a cidadania, não lhes atribuíram o direito de 
sufrágio." (3) 

Mas ponhamos de lado outras autoridades, e 
vamos logo à mais copiosa fonte do direito america
no, a sua Encyclopedia. Aí se estabelece terminan-
temente, no artigo sobre a cidadania, que "a posse 
dos direitos políticos não se compreende essencial
mente na dos direitos de cidadão. The possesion of 
political rights is not essential to citizenship". (4) 

Uma longa série de arestos sustentam esta pro
posição, de que apenas diverge um julgado estadual. 

(J) HENRY FLANDERS: An exposition of the Constitui, of the Un. 
States, 4« éd. . p . 255-6. 

(2) WILLOUGHBY: The right and duties of american citizenship. 
p . 29. 

(3) Ibid. p . 203. 
(4) The American and Enligsh Encyclopaedia of Law, 2* éd., vol. 

VI (1898). p . 15. 

« 
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Mas, nesta mesma sentença, refutando-lhe os consi
derandos, manifestamente errôneos, o juiz MILLS, 
que dela dissentiu, a pulveriza, observando: " O 
erro aqui ocorrente provém de se não atender à sensí
vel distinção entre direitos políticos e direitos civis. 
( 1 ) Estes constituem o título do cidadão, a que os 
outros não são indispensáveis. Um estado pode 
negar todos os direitos políticos a um indivíduo, sem 
que este deixe de ser cidadão. Os direitos de voto 
são meramente políticos, e. todavia, certos estados, 
senão todos eles, negam esses direitos a uma parte 
dos seus habitantes, que, não obstante, continuam a 
ser cidadãos." (2) 

Nem é só nos Estados Unidos que se pensa 
deste modo. Outra não é a lição da ciência política 
entre os mestres europeus. G . ESMEIN consagrou 
nos seus admiráveis Elementos de direito constitu
cional, longas páginas a combater a errônea revolu
cionária, bebida em ROUSSEAU, de que a nenhum ci
dadão se pode recusar o voto político, demonstrando 
irreplicàvelmente que "esta concepção do direito de 
sufrágio, sobre ser falsa no seu princípio, é con
denada pelas conseqüências lógicas, a que nos arras
taria" . Todos os sistemas eleitorais existentes a 
rejeitam como inconciliável com as restrições de sexo, 
idade e domicílio, a exclusão dos indignos e con
denados, a suspensão do exercício desses direitos em 
classes inteiras, o que na própria França, berço e do
mínio do sufrágio universal, acontece com os milita
res em serviço. (3) 

42 . Mas, se em teoria há escolas extremadas 
e subversivas, que se opõem a esta verdade, — ante 

(1) A categoria dos direitos «civis» recebe aqui uma ampliação, 
que transcende os limites do direito privado e do uso com que essa de
nominação entre nós circula. 

(2) The American and Engl. Encyclopaedia of Law, ibid, nota 3 . 
(3) ESMEIN : Op. cit.. 3.' éd., p. 198-219. 
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a letra de todas as constituições modernas, e nomea
damente da brasileira, a solução é expressa e indis
cutível. O art . 70, § 1*. da nossa lei constitucional 
enumera individualmente "os cidadãos maiores de 21 
anos", que "não se podem alistar eleitores". São 
"cidadãos brasileiros", veja-se bem; e, contudo, "não 
podem ser eleitores". 

Já quando o texto desse artigo principia, dispon
do, como dispõe, serem eleitores "os cidadãos maio
res de 21 anos, que se alistarem na forma da lei", aí 
declarado tem que os menores dessa idade nem por 
isso deixam de ser cidadãos, e, entretanto, com serem 
cidadãos, não são alistáveis no eleitorado. 

Mas, depois de haver recusado, assim, os direi
tos políticos a todos os cidadãos menores de vinte e 
um anos, recusando-lhes o voto eleitoral, o art. 70 
exclui do direito eleitoral, ainda, todos os cidadãos 
maiores de vinte e um anos que incorrerem em uma 
das quatro categorias ali subseqüentemente indica
das: a dos mendigos; a dos analfabetos; a das praças 
de pré; a dos religiosos, cujo voto de obediência 
importe renúncia da liberdade individual. Cidadãos 
brasileiros são os mendigos. Cidadãos, os analfabe
tos. Cidadãos, os soldados e marinheiros. Cidadãos, 
os religiosos de ordens regulares ou seculares. Mas, 
com serem cidadãos todos eles, nenhum tem o direito 
de voto. 

É a Constituição que formalmente o estatui. De 
modo que, se outras legislações adotaram nomencla
tura diversa ( 1 ), ante a nossa carta republicana 
cidadãos se consideram todos os brasileiros, de nas
cimento ou adoção, que não perderem os direitos de 
cidadão brasileiro, (2) naturalizando-se em outro 

(1) Ver, quanto ao cód. civ. francês. PLANWL, Droit Civil, 3» 
éd.. I. p . 160, n.° 425. 

(2) P . BUENO: Op. cit.. § 620. 
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país, pondo-se ao serviço de outro governo, sem 
aquiescência do nosso, ou escusando-se, em nome de 
crenças ou funções religiosas, aos ônus cívicos legal
mente impostos aos nacionais. (Arts. 70, § l9, e 72, 
§29 . ) 

De sorte que, entre nós, todos os nacionais são 
cidadãos. Mas seis vastas categorias há de cidadãos, 
que não gozam dos direitos políticos; visto como às 
cinco particularizadas no art. 70 da Constituição, 
menores, mendigos, analfabetos, soldados, religiosos, 
acresce a das mulheres. Esta, por si só, representa 
metade, pelo menos, dos cidadãos brasileiros. So-
mando-a às outras cinco, temos, por conseqüência, 
que dos direitos políticos estão privados os cidadãos 
brasileiros na sua grande maioria; porque, não sendo 
alistáveis, não podem ser eleitores, nem são elegíveis. 
(Art . 70, §§ l*e2* . ) 

O hermismo não enxerga esta evidência, a posi-
tividade formidável desta bateria de textos constitu
cionais; e, enquanto eles todos conspiram em meter 
pelos olhos, até aos cegos de nascença, que a maioria 
dos cidadãos brasileiros não possuem direitos políti
cos, a hermenêutica da candidatura militar faz dos 
direitos políticos sinônimo dos direitos dos cidadãos, 
para ir dar, comodamente, na conclusão de que não 
se podem negar ao marechal HERMES os direitos 
políticos aludidos no art. 41, § 3', desde que lhe são 
inegáveis os direitos de cidadão brasileiro. 

43. Tão antiga é esta classificação, geral ainda 
hoje, dos nacionais em cidadãos com direitos políti
cos e cidadãos sem estes direitos, ou cidadãos com 
e sem o direito eleitoral, que já os romanos a conhe
ciam e observavam. Desde então, para nos exprimir
mos com as palavras de MOMMSEN, "a privação dob 
direitos políticos absolutamente não exclui o direito 
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de cidade". ( 1 ) Não tinham direitos políticos as 
mulheres, e, contudo, o direito de cidade sempre lhes 
foi reconhecido pela teoria romana. (2) Dividiam-se 
os cidadãos em eives minuto jure e eives optimo jure, 
conforme exerciam, ou não. pelo jus suffragii, o 
direito de participar na vida pública mediante o 
voto. (3)Donde se vê, nota SAVIGNY, que "a quali
dade de cidadão não se ligava necessariamente à 
posse de tais direitos". (4) 

As constituições de hoje mantiveram, e não 
poderiam deixar de manter esta distinção, que força 
é subsista, enquanto entre os homens em sociedade 
houver invencíveis desigualdades e incapacidades 
naturais. Daí o termos, sob a república brasileira, tal 
qual sob a república romana, cidadãos que votam, 
e cidadãos que não votam. Mas entre o voto em 
mera atribuição e o voto em efetividade medeia o 
alistamento. Donde a diferença entre alistáveis e 
alistados, com essa diversidade nas conseqüências 
constitucionais, que o texto da nossa lei orgânica 
especifica, e os interesses da candidatura militarista 
desconhecem, para a salvar. 

44. Toda essa logomaquia, aliás, engrolada 
para demonstrar, com escândalo das primeiras letras 
constitucionais, que, não tendo perdido os direitos 
de cidadão brasileiro, tem forçosamente o marechal 
HERMES O exercício dos direitos políticos, voaria, ao 
primeiro argumento, em presença do art. 26, como 
a mais vil palhoça de sapê diante de um parque de 
artilharia. Porque, nesse artigo, firmando "as condi
ções de inegibilidade para o Congresso", exige a 

( 1 ) MOMMSEN : Le droit public romain. T rad . GIRARD, tom. VI 
(1889). p . 8, not. 2 . 

(2) Ibidem. 
(3) ENRJCO SERAFIM: / / diritto pubblico romano, vol. I (1896). 

p . 126-9. 
(4) Traité de dir. romain, vol. II. p . 46. 
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Constituição o "estar na posse dos direitos de cida
dão brasileiro, e ser alistável como eleitor." Esta 
cláusula enumera sucessivamente, como coisas dis
tintas, o estar na posse dos direitos de cidadão e o 
ser eleitor. Ora, se a posse dos direitos de cidadão 
importasse a dos direitos políticos, eleitores seriam 
de jure todos os cidadãos; porque dos direitos polí
ticos o elemento, o princípio e a chave é o direito 
eleitoral. 

45. Mas, de todas as invenções engenhadas 
para engodilhar a legalidade constitucional, neste 
assunto, a bem da candidatura militar, nenhuma tão 
curiosa como a terceira das a que aludimos, ao come
çar o exame desta sofisteria. 

Este último recurso da alicantina jurídica aux 
abois gira em torno do que se estatui na Constitui
ção, art. 70, § 2". Aí determina ela que "são inelegí
veis os cidadãos não alistáveis". São inelegíveis os 
cidadãos não alistáveis? Logo, todos os alistáveis são 
elegíveis. Logo, embora não alistado, basta ao mare
chal HERMES ser, como é, alistável, para ser elegível. 

Não pode haver raciocínio mais falso. 
Pretende ser um argumento a contrario sensu. 

Mas não é senão um abuso palmar desse meio de 
interpretação, um dos mais explorados pela má fé 
na adulteração da verdade contra a expressão real 
da lei e dos contratos. 

Não condena a boa hermenêutica este instru
mento de verificação do pensamento dos textos nas 
convenções e nos atos legislativos. Antes o tem con
sagrado em prolóquios usuais, de que a miude lançam 
mão juristas e julgadores. A êle se filiam o Inclusio 
unius alterius exclusio, o Expressus cessare facit taci
turn, o Ubi lex volvit, dixit, ubi noluit, non dixit. 

Mas, com ser muitas vezes incontestável a sua 
utilidade, cujos vestígios se rastreiam no curso de 
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todos esses aforismos, "nenhuma regra de interpre
tação' , dizem os jurisconsultos, "é tão estranhamente 
oscilante entre a evidência mais persuasiva e o mais 
grosseiro absurdo". ( 1 ) 

Já nos tempos de JUSTINIANO dava ela ensejo 
"a um clássico erro na interpretação da lei". Proibira 
esse imperador, no ano de 529, ao filho-família dis
por em testamento daqueles, dentre os seus bens 
adventícios, cujo usufruto coubesse ao pai. Argumen
tando a contrario com esta probição, coligiram os 
intérpretes que o filho-família poderia, por testa
mento, dispor dos bens adventícios, de que o pai não 
tivesse o usufruto. Ora, tal inferência constituía um 
erro e um absurdo; porquanto já antes da ordenação 
imperial de 529 instituído estava não poder o filho-
família testar dos bens adventícios em geral, fossem 
eles, ou não fossem, dos que o pai usufruía. O caso 
levou JUSTINIANO a intervir com a constituição de 
531, rejeitando, por via autêntica, a interpretação, 
que ao seu ato de 529 se havia dado." (2) 

Tanto basta, para se evidenciar, que "tão antiga 
quanto este argumento é a relatividade do seu valor"; 
e "os juristas clássicos estão de acordo em lhe reco
nhecer diminuta importância como instrumento de 
interpretação das leis." (3) 

Tais recursos, em mãos interessadas, natural
mente degeneram em armas de subversão e anarquia. 
Se basta converter uma proposição negativa em afir
mativa, para usar racionàvelmente do argumento a 
contrario, não terão conta as surpresas, os dislates, 
as esdruxularias, que a exegese das leis, submetida 

(1) CALDARA: Interpretazione deite leggi. (Milano, 1908). p . 176. 
n.° 182. 

(2) Ibid.. n.° 182. p . 176-77. 
(3) Ibidem. LAURENT: op. cit., I. a." 279. DELISLE: Interpretation 

des Lois. v . I, $ 10, v . II, § 155. ps . 177-206. 
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a semelhante prova, multiplicará. Simplificada assim 
a técnica deste critério de aferição do pensamento 
escrito, iríamos assistir a raciocínios mirabolantes e 
conclusões sesquipedais. 

Quem não bebe, não se embriaga. Logo todos 
os que bebem, se embriagam. Quem não diverge, não 
briga. Logo todos os que divergem, hão de brigar. 
Quem não espera, não desanima. Logo todos os que 
esperam, desanimam. Quem não tem boca, não fala. 
Logo falam todos os que tem boca. Quem não possui 
olhos, não vê. Logo todos os que possuem olhos, 
vêem. Quem não tem ouvidos, não ouve. Logo, ouvem 
todos os que têm ouvidos. Quem não estuda, não 
aprende. Logo todos os que estudam, aprendem. 
Quem não enxerga, não lê. Logo todos os que enxer
gam, lêem. Quem não dorme, não ressona. Logo todos 
os que dormem, ressonam. Quem não tem, não perde. 
Logo perdem todos os que têm. Quem não luta, não 
vence. Logo todos os que lutam, vencem. Quem não 
acusa, não calunia. Logo todos os que acusam, calu
niam. Quem não cobiça, não rouba, Logo todos os 
que cobiçam, roubam. Quem não navega, não nau
fraga. Logo todos os que navegam, naufragam. 
Quem não usa, não abusa. Logo todos os que usam, 
abusam. 

Todas estas deduções emparelham com a que, 
violentando o art. 70 da Constituição, trapaceia: 
"São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. Logo 
todos os cidadãos alistáveis são elegíveis." 

46. Para destruir este aleive ao pensamento da 
lei constitucional, não se haveria mister de mais que 
a história mesma desse texto, na própria assembléia 
que o decretou. Decisivo é o que ali, a tal respeito, 
ocorreu. Atente-se bem na circunstância capital, que 
vamos recordar. 

Os deputados DIONÍSIO CERQUEIRA e JOAQUIM 
DA COSTA, aos 12 de janeiro de 1891, propuseram 
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justamente ao art. 70, § 2°, onde se dizia, como se 
diz na Constituição, "são inelegíveis os cidadãos não 
alistáveis", esta emenda substitutiva: 

"Ao art. 70: 
§ 2- Os cidadãos alistáveis são elegíveis." 
Vem a ser rigorosamente, ipsis verbis, a sen

tença interpretativa, que os hermeneutas da candida
tura do marechal teimam e batem fé achar-se implí
cita no art. 70, § 2\ 

Pois bem. Que fêz a Constituinte, a quem se 
alvitrava substituir por esse o texto atual? Sustentou 
o texto atual, rejeitando a emenda substitutiva. ( 1 ) 

Pode haver, já agora, dúvida alguma sobre a 
excrescência, que se pretende embotir ao art. 70? 
Quer-se que, com ele, tivesse a Constituinte em 
mente dizer: "São elegíveis os cidadãos alistáveis"; 
nós documentamos, com as suas próprias atas, que, 
proposto àquela assembléia transformar nesta versão 
o texto atual, a Constituinte a recusou. 

De maneira que o que ora forcejam por nos 
encampar como a vontade legislativa da Constituinte 
no art. 70, § 2o, da Constituição, é, ao contrário, estri
tamente, idênticamente, literalmente, uma disposição, 
que tentada introduzir nesse texto por dois membros 
da Constituinte, caiu mediante repulsa geral daquela 
assembléia. 

Este fato, só por si, encerraria a questão. Mas, 
por não deixar aspecto seu, que não se ventile, estu
daremos, independentemente do elemento histórico, 
o texto constitucional em si mesmo e nas suas rela
ções com as outras cláusulas da lei fundamental com 
êle juridicamente enlaçadas, pondo no relevo da sua 
enormidade a cavilação, que, nesse vicioso argu-

(1) Anais da Constituinte, vol. II, p. 235, col, 2'. 
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mento a contrario, tão sem escrúpulos zomba da evi
dência dos textos. 

47. Já o disse, tratando este assunto, um ilus
trado publicista nosso: "De uma negação nem sempre 
é lícito tirar a afirmação contrária. De que os homens 
não são insetos, não se conclui que tudo o que não 
fôr inseto, é homem. De que todo o que não fôr 
cidadão brasileiro não pode ser cidadão paulista, não 
se conclui que todo o que fôr brasileiro, é também 
paulista. É de pura evidência que o reverso de uma 
frase negativa verdadeira nem sempre é forçosamente 
uma afirmação verdadeira." ( 1 ) 

Tivemos, pouco há, ocasião de mostrar, com um 
enxame de exemplos, o formigueiro de tolices e ridí
culos, que, sob este processo conversivo de negativas 
em afirmativas, pulularia do chão, esfergulhando. 
Para nos acautelar desses riscos, porém, na argumen-
toção a contrario, basta, muitas vezes, o bom senso e 
a boa fé. 

Mas onde estas não constituem guia cabal, não 
faltam, na hermenêutica, regras seguras de orienta
ção. Destas, entretanto, quase não se haveria mister 
na espécie vertente. Tão clara é a inteligência dos 
textos que, entre intérpretes assizados e honestos, 
não pode haver sobre eles duas maneiras de sentir. 

A esperteza dos lógicos da candidatura armada 
é de uma simplicidade inimitável. Sendo, aos seus 
olhos, elegíveis, ex-vi do art. 70, § 29, todos os alis-
táveis, elegível será o marechal, desde que não é 
mendigo, analfabeto, praça de pré, ou religioso pro
fesso. 

A disposição do art. 29, com efeito, se compõe 
de duas partes, visivelmente engrazadas uma na 
outra. Depois de haver instituído, no § V, que "não 

(1) M. A.: «Ordem do Dia>. Notícia de 25 de fevereiro. 
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se podem alistar eleitores, para as eleições federais, 
ou para as dos Estados, os mendigos, os analfabe
tos, as praças de pré e os religiosos", preceitua, no 
§ 2", que "São inelegíveis os não alistáveis". 

Ora, evidentemente, o alcance da prescrição 
consignada no § 29 não excede à matéria das normas 
contidas no § Io. Uma disposição é complementar da 
outra. Tendo reduzido, no § 1°, à inalistabilidade os 
religiosos, as praças de pré. os analfabetos e os men
digos, no § 2° pronuncia a sua inelegibilidade. Nada 
mais sensivelmente lógico. Sendo o voto o direito 
político elementar, o direito político por excelência, 
o primigênio entre os direitos dessa natureza, àquele 
a quem se nega a função do voto, não se pode recon-
nhecer a elegibilidade. O inalistável não pode ser 
elegível. O que não pode ser eleitor, com maioria de 
de razão não há de ser Deputado, Senador, ou 
Presidente. 

48. Mas de que sejam inelegíveis os inalistá-
veis, seguir-se-á que os alistáveis sejam em sua tota
lidade elegíveis? 

A tal corolário só poderíamos chegar, se em 
todo o corpo da lei constitucional se não encontrasse 
um só texto, onde se denegue a cidadãos alistáveis a 
elegibilidade. Nesse caso poderíamos ser levados a 
aceitar como expressão da vontade constitucional a 
ilação buscada a contrario na sentença negativa, com 
que se última o art. 70. Não constando então da lei 
fundamental haver alistáveis inelegíveis, e estatuindo 
o art. 70 que são inelegíveis os não alistáveis, razão 
era concluir que todos os alistáveis são elegíveis. 

Mas, bem ao contrário, é a Constituição mesma 
que, em contradição formal com esta inferência, ex
traída à força do art. 70. § 2o, expressamente casa, 
em mais de um passo, a alistabilidade eleitoral com 
a inelegibilidade, enumerando vários cargos eletivos, 
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para os quais não são elegíveis nem os alistáveis, 
nem ainda os alistados. (1 ) 

Veja-se o art. 26. Que determina êle? Que o 
cidadão "alistável como eleitor" não pode ser eleito 
Deputado, se a essa condição não juntar a de ter 
quatro anos de nacionalidade no Brasil, e, outrossim, 
que, se de nacionalidade brasileira não tiver seis 
anos, não poderá ser eleito Senador. 

Eis os seus termos formais: 
"São condições de elegibilidade para o Con

gresso Nacional: 
"1*, estar na posse dos direitos de cidadão bra

sileiro, e ser alistável eleitor. 
"29, para a Câmara, ter mais de quatro anos de 

cidadão brasileiro, e, para o Senado, mais de seis." 
Nem é tudo. Quanto à elegibilidade para o 

Senado, o art. 26 tem o seu complemento no art. 30, 
que dispõe: 

"O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis nos 
termos do art. 26 e maiores de 35 anos." 

A cada uma dessas dignidades, portanto, cor
responde um grupo de condições diversas. 

Para a Câmara: 
V, ser alistável como eleitor; 
2", ter mais de quatro anos de cidadão. 
Para o Senado: 
19, ser alistável; 
20, ter de cidadania mais de seis anos; 
3.", contar mais de 35 anos de idade. 

(1) «A Constituição, dizendo que são inelegíveis os cidadãos não 
alistáveis. poder-se-ia inferir que todo eleitor é elegivel, se era outra 
parte, além dos requisitos eleitorais, ela não exigisse como condições de 
elegibilidade, além de ser alistável como eleitor, c estar na posse dos 
direitos de cidadão brasileiro, para Deputado, ter também mais de quatro 
anos de cidadão brasileiro, e. para Senador, mais de seis e, além disso 
ser maior de 35 anos.» 

SORIANO DE SOUZA: Direito Públ. c Consttiucion., cap. X, p . 269. 
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Volva-se agora ao art. 41, já transcrito nestas 
alegações, (n9 ) * Que reza êle? Que, para ser 
eleito Presidente ou Vice-Presidente, são condições 
especiais : 

V, ser brasileiro nato; 
2*, estar no exercício dos seus direitos políticos; 
39, ser maior de 35 anos. 
Logo, a ser verdadeiro o argumento a contrario, 

a se admitir que do art. 70, § 2V, resulte a proposição 
universal de que "todos os alistáveis são elegíveis", 
teríamos de concluir que aquele artigo, embora exis
tente na mesma lei constitucional, revoga os artigos 
26, 30 e 41, § 3", que, nessa lei, o precedem. Seria, 
em legislação, o primeiro exemplo de textos sucessi
vos de uma só lei, o último dos quais abrogasse os 
anteriores. Porque, na espécie, impossível fora a 
coexistência da última dessas disposições com as 
antecedentes. Uma cláusula legislativa que imponha 
como condição única e exclusiva da elegibilidade a 
alistabilidade, não se poderia conciliar, de modo 
nenhum, com outras cláusulas imperativas do mesmo 
ato, que, para a elegibilidade, adicionam à alistabili
dade, como igualmente essenciais, cinco outras con
dições distintas. 

Portanto, ou havemos anuir ao desatino de que 
o art. 71, ajeitado, no seu § 2Ç, a essa inteligência, 
raspou da Constituição aqueles três outros artigos, 
ou teremos de repelir a interpretação, que a tal des-
vario nos arrasta, como destemperada, indecente e 
rizível. 

49. O caso merece pensado e repensado. 
Note-se bem a que ponto delira aqui o argumento a 
a contrario. Se o marechal HERMES, na qualidade 
meramente de cidadão brasileiro, ao que sustenta 
esse raciocínio, é elegível à presidência e, portanto, 

(•) Sic, [N.R.] 
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com maioria de razão, à Câmara e ao Senado, pelo 
motivo de que à vista do art . 70, § 2V, todos os ci
dadãos brasileiros, simplesmente como tais. gozam da 
elegibilidade para Deputado, Senador e Presidente 
da República, então pode ser eleito deputado o não 
alistável e o naturalizado há menos de quatro anos, 
contra o disposto na Constituição, art. 26; pode ser 
eleito senador o inalistável e o naturalizado há menos 
de seis anos, contra o instituído no mesmo artigo; 
podem ser eleitos Vice-Presidente, ou Presidente, o 
brasileiro naturalizado, o não alistável, o menor de 
35 anos, o Presidente em exercício, o Vice-Pre
sidente, que exercer a Presidência no derradeiro ano 
do período presidencial, os parentes consangüíneos e 
afins, no V e 3" graus, do Presidente e Vice-Pre
sidente em exercício e os ministros de Estado, con
tra o determinado na Constituição, art. 41, § 3', art. 
43. preâmbulo e § 1', art. 47, § 4' e art . 50. 

Não é assim? Não anuís a que assim seja? Não 
podeis admitir que se dêem como elegíveis para a 
Câmara, ou o Senado, a vice-presidência e a presi~ 
dência, cidadãos, a quem os textos mais explícitos 
da lei constitucional recusam categoricamente a ele
gibilidade? Toda a razão tendes. Assizadamente, não 
seria lícito opinar de outro modo. Mas, neste caso, o 
que se segue, vem a ser que é radicalmente néscio o 
argumento a contrario scnsu, apoiado na cláusula 
constitucional do art. 70, § 2*. E então haveis de 
reconhecer que, além das condições de capacidade 
geral para o exercício dos direitos políticos, fixadas 
no art. 70 da Constituição, prevalecem, adicional
mente a essas, as condições de capacidade especial, 
averbadas na Constituição, art. 26 e 41, § 3*, art. 43, 
art. 47, § 4o, e art. 50, para o ingresso à Câmara, 
ao Senado e à magistratura suprema da nação. ( 1 ) 

(1) ANDRADE FIGUEIRA: «Ainda a inelegibilidade do marechal>, 
Diário de Noticias. 29 de março de 1910. 
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50. O parágrafo terminal do art. 70, por con
seguinte, não faz senão excluir, sem exceção alguma, 
do número dos elegíveis os cidadãos, cuja incapaci
dade política se acha decretada no parágrafo ante
rior e na cláusula inicial desse artigo. Depois de 
estabelecer como requisitos de idoneidade para o 
eleitor o título de cidadão, a idade maior de vinte e 
um anos, mais o alistamento na forma da lei, e vedar 
em absoluto o alistamento aos mendigos, aos analfa
betos, aos soldados razos e aos religiosos professos, 
pronuncia essa cláusula a inelegibilidade geral daque
les cuja inalistabilidade acaba de regular. Estes são 
inadmissíveis a todo e qualquer cargo eletivo, de 
ordem federal ou estadual. Em todo o seu texto, pois, 
o art. 70 não cogita senão de alistáveís, inalistàueis e 
inelegíveis. À elegibilidade não contém referência 
nenhuma. 

É unicamente com respeito a cada um dos car
gos eletivos da União que a nossa lei constitucional 
dita as regras da elegibilidade. Desta, relativamente 
às funções eletivas estaduais e municipais, não cabia 
à Constituição da República ocupar-se. Ora não há, 
no país, outras dignidades federais providas mediante 
eleição popular, senão as de senador e deputado, 
presidente e vice-presidente. Pois bem: cada um 
destes mandatos políticos tem as suas condições de 
elegibilidade p-eculiares, estipuladas em artigos dis
tintos da Constituição. Os elegíveis para a Câmara 
estão classificados no art. 26. Os elegíveis para o 
Senado, é o concurso do art. 26 com o art. 30 que os 
indica. Os elegíveis à presidência e vice-presidência, 
temo-los definidos pelo conjunto do art. 41, § 39, com 
o art. 43, o art. 47, § 49, e o art. 50. 

Buscar, portanto, a elegibilidade presidencial, 
com que presenteiam o marechal HERMES, na dispo
sição do art. 70, § 29, onde não se cogita senão da 
inelegibilidade dos inalistáveis, é usar com o nosso 
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direito constitucional do mesmo processo, de que 
usam com o sufrágio do povo os estelionatários elei
torais. Faz vergonha ter de analisar a sério, ante um 
Congresso Nacional, parlapatices desta marca. 

51. Sejam quais forem, porém, as rabularias, 
que se arguciarem, desde que, à vista dos textos 
categóricos, ninguém pode ser eleito Vice-Presiden
te, ou Presidente da República, se não reunir em si 
todos os elementos de idoneidade taxados nesses 
quatro textos constitucionais, sobre a candidatura 
do marechal HERMES recai, sem evasão possível, a 
evidência literal do art. 41, § 39, com as suas três 
exigências inexoráveis, das quais a segunda consiste 
em que o candidato esteja, ao tempo da eleição, no 
exercício dos direitos de eleitor, isto é, se ache ins
crito no alistamento eleitoral. 

Estranham esta condição, pela sua singulari
dade. Não há, realmente, negá-la. Para poder ser 
eleito deputado, basta estar entre os alistáveis. Basta 
caber entre os alistáveis, para estar, por este lado, 
nas condições de eleição para senador. Mas para 
aspirar à de Presidente, ou Vice-Presidente, não 
vale ser alistável; tem-se de ser alistado. É, pois, o 
caso único, a que se impõe este ditame. 

Mas não há de que nos maravilhemos; por
quanto não é este só, dentre os requisitos do art. 41, 
§ y, o que se ressente de ser exclusivamente peculiar 
à eleição para esses dois cargos. Os cidadãos natura
lizados podem ser eleitos deputados e senadores. 
Mas Presidente, ou Vice-Presidente, só poderá ser 
eleito o brasileiro nato. 

Já se vê que, da parte do legislador constituinte 
houve, e com óbvias razões, mui sabiamente pondera
das, o propósito especial de cercar a elegibilidade, 
quanto às candidaturas presidenciais e vice-presiden-
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ciais, d e condições mais numerosas e severas que as 
impos tas a todos o s ou t ros ca rgos d e eleição popular . 

52, N ã o era jus to que com as condições d e 
elegibi l idade à pres idência e à vice-presidência d a 
Repúbl ica se mos t ras se a Const i tu ição mais exigente 
d o que n a s que pôs à idone idade para todos os ou t ros 
ca rgos políticos eletivos da União? Evidentemente . 

Salta aos olhos a diferença entre o Presidente da Repú
blica, para o qual a Constituição exige o ser cidadão nato, e 
estar no exercício dos seus direitos políticos, de que é título 
forçado e prova provada o alistamento, e os cargos de sena
dores e deputados, para os quais, de acordo com a nossa 
tradição legislativa, se exigiu a posse dos direitos de cidadão 
e os requisitos de eleitor, embora não alistado, deixando, 
assim, ao eleitorado maior amplitude na escolha. 

Senadores e Deputados são indivíduos, membros e partes 
componentes de corporações deliberativas, que funcionam 
em comum após discussão contraditória, são influenciados 
pela opinião, da qual saem, e para a qual voltam contrasta
dos em seus votos pelo veto presidencial. A maior latitude 
deixada ao eleitorado nenhum mal pode acarretar, e antes só 
benefício. 

Não assim o Presidente da República, que é o chefe do 
Poder Executivo, o mais ativo dos podêres constituídos, tendo 
à sua disposição o exército e a armada, a administração civil 
em todos os seus graus, a diplomacia, o patronato civil e 
militar; representa a nação, e lhe dirige os destinos, por si 
só, sem o concurso de um conselho de governo, ou, sequer, 
do conselho dos seus ministros, todos irresponsáveis, exercita, 
com a audiência do Congresso, muitas de suas mais sérias 
atribuições, outras provisoriamente em sua ausência, participa 
do Poder Legislativo pelo veto e pela iniciativa das medidas, 
do judiciário pela nomeação dos magistrados e pelo perdão 
ou comutação das penas; declara e faz a guerra, comanda o 
exército e a armada, dirige toda a política externa, nomeia 
o corpo diplomático, celebra negociações e tratados com os 
estados estrangeiros, etc. 

Nomear para tão alto cargo o cidadão que não é nativo, 
senão naturalizado, e o cidadão, que não exerce de fato c 
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direito seus direitos políticos, chega a ser tão absurdo e 
irracional quanto o nomear o ignorante e o incompetente. ( 1 ) 

53. Nos requisitos de admissibilidade às dife
rentes funções políticas, do eleitor até ao Presidente, 
seguiu a Constituição, com passos refletidamente 
medidos, uma escala de progresso ascendente. 

Ao eleitorado averbou de inadmissíveis: 
1* Os menores de 21 anos; 
2* Os mendigos; 
39 Os analfabetos; 
4* As praças de pré; 
59 Os religiosos professos. (Art. 72.) 
Para a Câmara trienal declarou inelegíveis: 
1° Os inadmissíveis ao eleitorado; 
T Os eleitores naturalizados há menos de 

quatro anos. (Art. 26.) 
De inelegíveis para o Senado classificou: 
V Os inelegíveis para a Câmara; 
2" Os elegíveis para a Câmara, que contarem 

menos de seis anos de naturalizados. (Art. 26.) 
39 Os menores de 35 anos. (Art. 30.) 
Da presidência e vice-presidência, enfim, ex

cluiu como inelegíveis: 
V Os inelegíveis para o Senado. (Art . 41, 

§ 3*, 3 ' ) . 
2* Os elegíveis para o Senado, que: 
V, não forem brasileiros natos (Art. 41, § 39 39) 
2", não estiverem no exercício dos direitos 

políticos. 
(Art. 41, § 3*,?.) 

A ordem gradativa aqui, note-se bem, não se 
observa só quanto ao número de requisitos, mas 

(1) CONSELHEIRO ANDRADE FIGUEIRA: <A inclegibilidade do mare
chal Hermes» (Diário de Noticias de 28 de março de 1910). 
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ainda, em cada um, quanto à sua intensidade e 
extensão. 

Primeiramente, no que toca à idade, para o 
deputado, como para o eleitor, basta a de 21 anos. 
(Arts . 70 e 26, l9) Para senador e presidente já 
se requer a de 35 . (Arts . 30 e 41, § 3\ ) 

Depois, no que respeita à nacionalidade. Para 
se alistar eleitor, basta ser cidadão. O indivíduo, 
que se acaba de naturalizar, pode, ato contínuo, 
inscrever-se no eleitorado. (Art. 70, pr.) Mas, para 
aspirar à deputação, já será necessário ter quatro 
anos de cidadão brasileiro. Para ser candidato ao 
senado, já se lhe exigem seis de naturalização, 
(Art. 26.) Da presidência e vice-presidência, enfim, 
estão absolutamente excluídos os naturalizados, só se 
admitindo a êsses dois cargos os cidadãos natos. 
(Art . 41, § 39. \\) 

No que entende, por derradeiro, com a condi
ção dos direitos políticos, não é menos sensível o 
cuidado atento da nossa lei fundamental com a gra-
dação progressiva, que acabamos de ver sobre os 
outros requisitos. Do pretendente ao alistamento 
apenas se estipula que se haja de mostrar habilitado 
com o elemento preparatório, a qualidade preliminar 
a todo o direito político: o título de cidadania. 
(Art. 70, pr.) Com o aspirante ao mandato legisla
tivo, porém, já é maior a exigência. Não basta ser 
cidadão, é mister que seja cidadão alistável. (Art. 26, 
l9.) Para a dignidade presidencial, enfim, a severi
dade sobe ainda um grau: não basta ser cidadão 
alistável; cumpre que seja cidadão alistado. Não 
basta ser apto para eleitor: deve ser efetivamente 
membro do eleitorado. (Art . 41. § 39, 29) . O alis
tável tem o gozo dos direitos políticos. O exercício 
destes direitos, só o tem o eleitor. Entre o gozo e o 
exercício medeia a inscrição eleitoral, que, enquanto 
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não verificada, reduz os direitos políticos ao gozo, 
e priva do seu exercício o cidadão. 

54. Esta gradação era natural, era conve
niente, era necessária. A Constituição a distribuiu 
com a mais precisa nitidez. Mas a interpretação 
tecida em benefício do candidato militar, não só a 
destrói, senão que a inverte, atribuindo à Consti
tuinte o pensamento de impor à elegibilidade para os 
cargos da presidência e vice-presidência, quanto aos 
direitos políticos, uma condição menos rigorosa do 
que para a idoneidade às funções de senador e 
deputado. É o que se demonstra com o exame da 
modificação, por que passou, na Constituinte, o 
art. 25 do projeto constitucional. ( 1 ) 

O art. 25 do projeto de Constituição corres
ponde ao artigo 26 da Constituição em vigor, para 
a qual se trasladou com a adição da restritiva termi
nal, emenda alvitrada pela comissão do Congresso, 
e a alteração da cláusula 1*. modificada por iniciativa 
do deputado CORREIA RABELO e outros. 

No projeto, a redação era esta: 
Art. 25. São condições de elegibilidade para o Con

gresso Nacional: 
«1' Estar na posse dos direitos de eleitor.-» 
À disposição assim concebida ofereceu aquele 

deputado, com outros, em 23 de dezembro de 1890, 
esta emenda: 

Substitua-se o § lç do art. 25 pelo seguinte: 
«Estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro e 

ser alistáuel como eleitor.» 
55. Em que é que se fundava esta emenda? 

Na acepção que, aos olhos dos seus autores, devia 

(1) VIRGÍLIO DE LEMOS: cEm nome da lei: o marechal é inelegível.» 
Na Bahia. 12 fev. — M. A. [Medeiros e Albuquerque]: «Ordem do 
Dia». Na Noticia, 25 de fevereiro e 4 de março. 
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ter o vocábulo posse, do qual se usava no texto do 
projeto. "Posse dos direitos de eleitor", dizia êle. Na 
posse dos direitos de eleitor só estaria o cidadão 
alistado; e os aviltradores da alteração queriam que 
o texto abrangesse, não só os alistados, senão ainda 
os alistáveis. 

No rigor da significação jurídica, não deixaria 
de haver alguma coisa que opor a essa exegese. 
Estritamente falando, poder-se-ia sustentar que, na 
frase "posse dos direitos de eleitor", a situação jurí
dica, da qual se cogitava, era precisamente a do 
cidadão, que reúna as condições de idoneidade para 
o alistamento, bem que ainda não alistado. A posse, 
neste sentido, seria a própria aptidão legal, a atri
buição do direito de eleitor, a sua existência no 
sujeito capaz. "Si gode di un diritto, quando si 
possède la facoltá di usarne, sia pure in potenza, e 
non in atto"'. ( 1 ) 

Mas a explicação podia sofrer contradita. O 
vocábulo era, pelo menos, susceptível de se acomo
dar aos dois significados. Não se podia contestar a 
vantagem de lhe corrigir a ambigüidade; e esta não 
sofre dúvida que se extinguia, substituído o vago da 
alusão: "estar na posse dos direitos de eleitor" pela 
fórmula concreta das expressões "ser alistável como 
eleitor". A emenda, portanto, era conveniente para 
frisar que bastava ser alistável eleitor, para ser elegi-
vel ao Congresso. 

Mas por onde nos interessa, neste debate, esse 
incidente histórico das origens da constituição repu
blicana, é pela autêntica declaração, em que êle 
importa, da assembléia constituinte, sobre a signifi
cação atribuída, na sua linguagem, à frase "posse 
dos direitos de eleitor." Para a Constituinte só 

(1) CARLO Scorn: — Man. di diríf. civ. Uai., vol. 1, p. 3, n." 5. 
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estaria na posse dos direitos de eleitor o cidadão 
alistado. O meramente alistável não tinha posse 
desses direitos. 

Para o demonstrar, aqui transcrevemos as con
siderações do autor principal da emenda, o deputado 
CORREIA RABELO, esposadas pela Constituinte com 
uma aprovação imediata e sem reservas. 

"Esta emenda", ponderava êle, na sessão de 24 
de dezembro ( 1 ), «esta emenda é substitutiva do § 1 " 
do art. 25 do projeto, que estatui: esíar na posse dos 
direitos de eleitor. A diferença entre uma e outra 
disposição é clara, é manifesta. Para justificar a 
emenda, peço desculpa ao Congresso de invocar 
uma noção elementar em jurisprudência; isto é, a di
ferença entre o direito a uma cousa e a posse dessa 
cousa. O direito e a posse não andam sempre 
unidos, e freqüentemente acontece que aquele, que 
tem o direito a uma cousa qualquer, não tenha con
juntamente o direito à posse. Para que se esteja 
na posse do direito de eleitor, o art. 70 do projeto em 
discussão, exige, além de certas condições, os requisi
tos, que são necessários, para que se possa ser eleitor, 
isto é, o alistamento; de modo que SOMENTE ESTÁ NA 

POSSE DOS DIREITOS DE ELEITOR O CIDADÃO, que, reuni
dos esses requisitos, SE TENHA TAMBÉM ALISTADO. É 
o que dispõe expressamente o art. 70 do projeto, es
tatuindo: São eleitores os cidadãos maiores de 21 
anos, que se alistarem na forma da lei. Logo, é paten
te que, para se estar na posse do direito de eleitor, se 
torna essencial, entre outras condições, a do alista
mento; e, pois, a prevalecer a doutrina do art. 25, § 
l9, somente é elegível aquele que, tendo o direito de 
alistar-se, se tenha também alistado. " 

(1) Anais da Constituinte, vol. 1. p . 338. col. 2». Este discurso 
vem repetido no Apêndice, onde o trecho por nós citado no texto supra 
se acha a p . 70, col. 2*. 
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Ouvidas estas considerações, que ninguém im
pugnou, então ou depois, e que terminaram entre 
manifestações de aplauso da assembléia ( 1 ), a 
Constituinte, daí a duas sessões (2) , aprovou a 
emenda CORREIA RABELO. (3) 

Ficou assim, portanto, declaradamente estabe
lecido pela constituinte republicana que, na técnica 
da sua enunciação, 

só se acham NA POSSE dos direitos 
de eleitor os cidadãos alistados eleitores. 

56. Ora, no art. 41. § 3*, quando trata das 
condições essenciais de elegibilidade à presidência e 
vice-presidência, não se limita a Constituição a exi
gir, quanto aos direito políticos, a posse: exige tex
tualmente o EXERCÍCIO. "Estar", diz êle, "no exercício 
dos direitos políticos". 

Na acepção usual, a posse é menos do que exer
cício. Pode-se possuir um direito, e não o exercer. 
O funcionário licenciado, impedido, ou suspenso, 
possui, no seu título, o direito à função; mas não o 
exerce. O eleitor alistado possui o voto; mas nem 
sempre o exerce. O cidadão alistável possui o direito 
de se alistar, e deixa de o exercer. Mas, na acepção 
técnica do termo, a posse de um direito, possessio 
juris dos romanos, Rechtsbesitz dos alemães, é o 
exercício desse direito. (4) 

(1) Ibid., p . 339 Apêndice p. 71. 
(2) Não houve sessão em 25 de dezembro. Ver p. 342-3. 
(3) Na sessão de 27 de dezembro. Anais Ibid., p. 390. col. 2* 

in fine. 
(4) «The Roman lawyers distinguish between possessio juris and 

possessio corporis, and the Germans between Rechtsbesitz and Sachen-
besitz. Adopting this nomenclature, we may define incorporeal possessi
on as the continuing erercise o[ a rlght> J. W . SALMOND: Jurispru
dence (Lond.. 1907). p. 265. 241. 222. — FRED. POLLOCK: Possession 
in the common law (Oxf., 1888). p . 35. — RAVAIL: L'Object de la 
Possession, ps. 17 e 18. — SALEILLES: «Étude sur les elements constitutifs 
de la possession». n° 128. p. 102. (Revue Bourguignonne. 1894). — 
BAUDBY-LACANTINERIE et TissiFR: De la prescription, n° 199, p. 120: La 
possession n'est que «f exercice d'un droit*. 
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Foi por esta maneira de entender o vocábulo 
posse que se declarou a Constituinte, decidindo só 
estarem na posse dos direitos de eleitor os que 
entram no exercício dele pelo alistamento: os alista
dos. E por isto não se conformou com a redação 
dada, no projeto constitucional, ao art. 25, § 1" (cor
respondente ao art. 26, § lv da Constituição ado
tada), que rezava: "Estar na posse dos direitos de 
eleitor": 

Na hermenêutica estatuída pela Constituinte 
sobre a linguagem dos textos constitucionais temos, 
assim, dois pontos liquidados e indiscutíveis. 

V Que posse de um direito é o seu exercício. 
29 Que no exercício do direito de eleitor só 

está o cidadão alistado. 
Ora, se esta interpretação é verdadeira no caso 

de uma cláusula constitucional, como a do art. 26, 
§ 1° do projeto de Constituição, onde se aludia ao 
exercício sob o nome de posse, com maioria de razão 
forçosamente o há de ser no caso de um texto, como 
o da Constituição atual, art. 41, § 3o, n9 2, onde o 
exercício se designa pelo seu próprio nome. 

Logo, se exigindo, no primeiro caso, para a 
elegibilidade à Câmara a posse dos direitos de elei
tor, o que se exigia era que o cidadão estivesse 
alistado, exigindo agora, para a elegibilidade à pre
sidência, o exercício dos direitos políticos, o que se 
exige não pode ser que o cidadão seja simplesmente 
alistável, 

É irresistível a conclusão. Não há que lhe fugir, 
ou por onde a ladear. 

57. Para evitá-la, seria necessário admitir que 
o projeto do Governo Provisório pusesse condições 
menos restritas à elegibilidade quanto ao cargo de 
Presidente e Vice-Presidente do que à elegibilidade 
quanto aos de Senador ou Deputado. 
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Quanto aos senadores e deputados, com efeito, 
queria o projeto constitucional que o candidato esti
vesse "na posse dos direitos de eleitor". 

Quan to ao Presidente e Vice-Presidente, que 
se achasse "no exercício dos direitos políticos". Ora , 
se "no exercício dos direitos políticos", está, como 
pretende a lógica da candidatura militar, o simples 
alistável, ao passo que, segundo a interpretação 
autêntica da Constituinte, "na posse dos direitos de 
eleitor" só estará o alistado, claro é que o projeto, 
não admitindo como elegíveis ao Senado e à Câmara 
trienal senão os eleitores alistados, para a Presidên
cia da República abria a porta aos simplesmente 
alistáveis. N a hipótese da eleição de um Presidente, 
a mais alta, incomparavelmente, de todas as eleições, 
contentava-se do menos: a mera aptidão para o alis
tamento. 

N a da eleição de um Senador ou Deputado, 
infinitamente menos grave, requeria o mais: o alis
tamento consumado, a efetividade na função elei
toral. 

Ora , não se poderia conceber monstruosidade 
maior, maior inversão do senso comum. 

Ninguém pode sustentar que o projeto do Governo 
Provisório era tão absurdo que exigisse menos do Presidente 
que dos Deputados e Senadores, quando sempre, em toda a 
parte, se faz o contrário. Não há nenhuma constituição, que, 
marcando os requisitos para Deputados, Senadores e Presi
dentes de República, peça menor número de garantias ou 
requisitos a estes, que vão ter uma soma colossal de poder, 
do que aos simples representantes, que só decidem por 
maioria, e cujos atos estão sujeitos ao veto presidencial. 

Assim, o menos que se pode dizer é que o projeto do 
Governo Provisório pedia tanto para o Presidente como para 
os membros do Congresso e, se a estes reclamava que 
estivessem «na posse dos direitos de eleitor», a expressão 
usada como requisito para o cargo de Presidente «estar n& 



MEMÓRIA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 101 

exercício dos direitos políticos» devia querer, no mínimo, dizer 
isso mesmo. 

Era justo querer que o Presidente, além de estar na 
posse dos direitos de eleitor, fosse um homem habituado à 
vida pública, interessado pelos negócios do Estado, e que, 
portanto, tivesse exercitado aqueles direitos. 

Vê-se que o projeto da Constituição não podia pedir 
menos a um simples Deputado, que só delibera em manada, 
com outros 211 colegas, do que ao Presidente da República, 
que é por si só todo o Poder Executivo e pode opôr-se às 
decisões de dois terços do Congresso. Logo. a expressão do 
projeto da Constituição queria, pelo menos, dizer que o 
Presidente deveria também estar na posse dos direitos de 
eleitor. 

Ora, esse requisito não foi alterado. Continuou como 
estava. Uma emenda sobreveio, para pedir que aos membros 
do Congresso bastasse, como condição de elegibilidade, a 
possiblidade de serem «alistáveis». A exigência para os 
congressistas diminuiu. Mas para o Presidente manteve-se 
tal qual. ( 1 ) 

Não se concebe — e. de fato, nunca se viu — nenhuma 
constituição, que peça maiores requisitos ao candidato a 
Deputado que ao candidato à Presidência. O congressista 
é apenas uma pequena parte do Poder Legislativo. Só deli
bera, estando em maioria. Assim mesmo, o Presidente da 
República com o seu simples veto pode tornar nula uma 
deliberação, que tenha a seu favor 140 Deputalos e 41 Sena
dores; porque 140 e 41 não chegam a ser os dois terços de 
Deputados e Senadores, necessários para fazer cair um veto. 

O Presidente é. por si só. todo o Poder Executivo e 
vale por dois terços da Câmara e por dois terços do Senado. 
Seria, por conseguinte, um absurdo monstruoso querer mais 
garantias de um simples Deputado ou Senador, que de um 
Presidente, que vale por 171 Deputados e 42 Senadores. 

Logo se vê, diante disto, qual era o valor exato da 
expressão *no exercício dos direitos políticos». Se o projeto 
da Constituinte especificava que os candidatos à deputação 
deviam estar «na posse dos diretos de eleitor», não podia 
pedir menos aos candidatos à Presidência. Por isto reclamava 
dêles que estivessem «no exercício dos direitos políticos». 

(1) M . A . : «Ordem do dia>. Na Notícia de 25 de fevereiro. 
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É evidente a gradação: para os primeiros bastava a 
posse, para os segundos já se queria o exercício. 

Não há nisto nada de excessivo. É perfeitamente natu
ral que o candidato à Presidência seja um político ativo, 
militante, que esteja na posse c no exercício dos direitos 
políticos. 

A Constituinte achou que a exigência feita aos Depu
tados era excessiva: bastava que eles fossem alistáveis. Mas 
a exigência para os Presidentes continuou intacta. Não foi 
alterada em ponto algum. Continuou, portanto, de pé o 
pensamento do legislador constituinte. (1) 

De resto, é fácil de ver por que a Constituição faz 
aquela exigência; nada mais natural do que se pedir ao 
homem, que vai ser o primeiro cidadão da República, que, 
sob nenhum aspecto esteja inferior a qualquer outro cidadão. 
Pois que êle aspira à suprema magistratura, é natural que 
mostre, antes de tudo, estar no gozo e no exercício dos mais 
altos direitos políticos. Seria quase absurdo que o Presidente 
da República não pudesse exercer um direito, possuído por 
milhares ou milhões dos cidadãos sob o seu governo, e que, 
portanto, a mais alta autoridades política, não tivesse um 
direito político, de que os seus subordinados estavam no uso 
e gozo. Haveria nisso uma verdadeira inversão da ordem 
normal das cousas. O Chefe de Estado estaria simultanea
mente, sob o ponto de vista político, acima e abaixo da 
maioria dos simples cidadãos! (2) 

E n t r e a s contr ibuições abundan te s e luminosas, 
com que, p a r a a e luc idação des te problema const i tu
cional, concor re ram diversos jur is tas e publicistas 
brasi leiros, avu l tam a inda , além dos já por nós ci
t ados , os a r t igos do Sr . E V A R I S T O DE M O R A I S , Correio 
da Manhã, o s editoriais de G I L V I D A L , no mesmo 
per iódico, e a e rud i t a monograf ia d o S r . J U S T I N O 
L I N T Z , A inelegibilidade do marechal (São Paulo, 
1910.) 

58. Esta questão não se renhiria ultimamente, 
como se renhiu, nem se suscitaria no assunto con-

(1) Id. — Na Noticia de 4 de março. 
(2) Id. — Na Notícia de 5 de março. 
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trovérsia alguma, e o art. 41, § 3°, da Constituição 
jazeria na paz da única inteligência que lhe cabe, se 
a atmosfera de corrupção e cobardia, em cujo meio 
se vai desenvolvendo a política de abdicação da 
ordem civil na desordem militar, não adormecesse, 
nas consciências, com o senso moral, o senso jurí
dico, suscitando, entre competentes e interessados, o 
legismo dos aduladores da força, capazes de todas 
as mentiras. 

A prova está em que o único jurista nosso, que 
se dera ao exame do assunto, sustentou a interpre
tação por nós sustentada como a só interpretação 
concebível, deixando estribado o seu parecer em ali
cerces de solidez absoluta. E com tanto mais segu
rança lhe podemos invocar agora a opinião, quanto 
o seu autor milita hoje, notoriamente, na política da 
candidatura militar; e, sem embargo, ainda não veio 
abjurar a doutrina, que com tanta lógica e clareza 
ilustrava o ano passado, quando trouxe a lume a sua 
obra, o melhor, até hoje, dos comentários da nossa 
legislação eleitoral. 

Não podíamos, portanto, deixar de abrir praça 
aqui a esse juízo, que representa o sentir dos com
petentes, antes que os interesses políticos houvessem 
toldado a transparência do caso. Ouçamos. pois, esse 
testemunho profissional; 

As condições de elegibilidade. a que se refere o art. 105 
da lei, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 
República, são as estabelecidas no art. 41, § 3* da Constitui
ção. Estas condições a Constituição denomina essenciais. 
sem dúvida porque para tão alto cargo se exigem outras 
condições acessórias ou moraàs. Aquelas são as legais. 

Ambas são. porém, constitucionais: as legais são explí
citas, as morais são implícitas. 

Assim o pensamento constituinte é que não poderão ser 
eleitos Presidente e Vice-Presidente da República individuos 
ou capadócios políticos, que não estejam na altura do cargo, 
porque lhes falecem as condições morais necessárias. 
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A primeira condição de elegibilidade. para os que têm 

de exercer o mando supremo da República, é ser brasileiro 
nato. A segunda é estar no exercício dos direitos políticos. 
Este ponto merece exame. Se devemos dar interpretação ao 
texto legal, não pelas simples palavras, mas traduzindo o 
espírito da lei, somos forçados a concluir que, para ser Pre-
dente ou Vice-Presidente da República, NÃO BASTA QUE O 
CANDIDATO esteja na posse dos direitos de cidadão brasileiro 
nato, ou QUE SEJA ALISTÂVEL COMO ELEITOR: é preciso que 
esteja NO EXERCÍCIO DE DIREITOS POLÍTICOS. Ora, em que 
consiste este exercício de direitos políticos? NÃO PODE DEIXAR 
DE SER O EXERCÍCIO DA CAPACIDADE ELEITORAL, QUE SE 
ADQUIRE, NOS TERMOS DA LEI, POR MEIO DO ALISTAMENTO. 
S ó EXERCE OS SEUS DIREITOS POLÍTICOS AQUELE QUE É 

ELEITOR. 

Acresce, pelo confronto das disposições, e pela razão 
de ambas, que a Constituição foi menos exigente nas condi
ções de elegibilidade para o Congresso Nacional. Para ser 
Deputado ou Senador, basta que o candidato seja cidadão 
brasileiro, nato ou naturalizado, e alistâvel como eleitor. 
Não exige que esteja no exercício dos direitos políticos. 

João Barbalho interpreta de outro modo o texto consti
tucional . Diz que não podem, por isso, ser eleitores os que se 
acharem compreendidos nas hipóteses de suspensão e perda 
dos direitos políticos, previstas nos arts. 71 e 72, § 29, 
porque estes não estão na posse dos direitos políticos. 

Ora, o texto não se refere à posse, e sim ao EXERCÍCIO 
dos direitos políticos. A posse dos direitos políticos o cida
dão adquire ipso [acto, isto é, pela aquisição dos direitos de 
cidadão brasileiro. 

O ^.xcrcícío desses direitos só se realiza quando êle 
intervém nos negócios públicos, INVESTIDO DA SUA CAPACIDADE 
ELEITORAL, POR MEIO DO DIREITO DO VOTO. QUE SÓ O TÍTULO 
DE ELEITOR LHE CONFERE. 

Nos próprios arts. 71 e 72, § 29. da Constituição, cita
dos por João Barbalho, há esta distinção. O art. 71 refere-se 
à perda ou suspensão dos direitos de cidadão brasileiro, que 
acarreta a dos direitos políticos; mas o art. 72, § 29, apenas 
dispõe sobre a perda dos direitos políticos, que não importa 
a dos de cidadão brasileiro. Neste hã apenas uma restrição; 
naquele há a perda ou suspensão total dos direitos de cidadão 
brasileiro. 
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Entendemos que a Constituição exige, para os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República, como condição 
de elegibilidade, além da posse dos direitos de cidadão brasi
leiro, O EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS, COMO ELEITOR. 
Esta exigência não é desarrazoada, nem contrária ao espírito 
liberal da Constituição; do mesmo modo que não o são a de 
ser brasileiro nato e a restrição já referida aos direitos dos 
cidadãos naturalizados tàcitamente em 15 de novembro de 
1889, que podem ser eleitores, mas não são elegíveis para o 
Congresso. A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL EXPLICA-SE POR 
MOTIVO DE ORDEM PÚBLICA E AO MESMO TEMPO DE ORDEM 
PRIVADA NACIONAL; PORQUE O PRESIDENTE É O CHEFE DA 
NAÇÃO. E O VICE-PREESIDENTE O SEU SUBSTITUTO. O s REQUISI
TOS PARA A SUA ESCOLHA DEVEM SER, NATURALMENTE, MAIS 
RIGOROSOS. ( 1 ) 

59. Ora, averiguada a inelegibilidade, seja no 
caso de uma candidatura à deputação, ou ao Senado, 
seja no de uma candidatura ao Governo da nação, ao 
poder verificador incumbe cumprir materialmente a 
lei. N ã o lhe resta o menor arbítrio de com ela dis
simular, ou dispensar nela. Estas questões são jurí
dicas, e não políticas. O mandato, de que aí se de
sempenham as assembléias apuradoras, não gira no 
terreno parlamentar, mas na órbita das funções ju
diciais: conhecer da legalidade, e observá-la à letra. 

As hipóteses de inelegibilidade são hipóteses de 
incapacidade legal. E, na espécie, é da legalidade 
constitucional que se trata. A o inelegível se acha 
vedado o acesso ao cargo por uma impossibilidade 
resultante da vontade expressa da lei, que, na espécie, 
é a constituição do país. Os inelegíveis são incapazes 
do mandato, que a eleição tem por objeto conferir. 
Desta inaptidão nenhuma autoridade os pode remir. 
Declara o texto legislativo que eles não podem ser 
eleitos. Ora , todo o ato praticado contra a proibição 
formal do legislador é, de sua essência e nascença, 

(1) OSCAR DE MACEDO SOARES: Consultor Eleitoral, Rio de Janeiro, 
1909, n.° 177. p . 444-46. 
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inexistente. Se as câmaras apuradoras dão por eleito 
o inelegível, terão dado, por arbítrio seu, existência a 
uma eleição, que, juridicamente, não existia. Elas, 
pois, é que o terão elegido. 

A constituição irmanou, atando-as no mesmo 
feixe, como paralelas, equiponderantes e insepará
veis, as três inelegibilidades do art. 41, § 3": a da 
naturalidade, a da idade e da inatividade eleitoral. 

Não há distinção, logo, de gravidade legal entre 
o atentado, que se cometeria, reconhecendo como 
eleito o inelegível pela derradeira dessas cláusulas 
proibitivas e o inelegível por qualquer das outras 
duas. O mesmo crime, em presença da letra consti
tucional, perpetraria o Congresso, atribuindo a pre
sidência a um candidato, como o nosso antagonista, 
a quem falece a condição de estar, ao tempo da 
-eleição, no exercício dos seus direitos políticos, o 
mesmo atentado cometeria, repetimos, que se pro
clamasse Presidente da República a um menor de 
trinta e cinco anos, ou a um estrangeiro naturali
zado. E, tomada esta confiança, não haveria motivo, 
para catar respeito às outras condições de elegibili-
dade, estipuladas, no art. 43, no art. 17, § 49, e no 
art. 50, contra os presidentes em exercício, os seus 
parentes e os seus ministros. 

A tudo se pode abalançar a audácia das facções, 
num regimen de irresponsabilidade parlamentar e 
irresponsabilidade judiciária qual o de agora, dada, 
como nestes dias, a conspiração do poder civil com 
a força armada, a docilidade absoluta das maiorias 
legislativas ao Governo e a elasticidade cínica da 
interpretação das leis ao capricho dos trapaceiros 
oficiais. Hoje conferirão impunemente a magistratura 
presidencial a um cidadão, que não está no exercício 
dos seus direitos políticos. Com o mesmo desemba
raço lha confereriam, ainda quando lhe minguasse a 
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condição de nascimento no Brasil, ou a da maiori-
dade constitucional, se preciso fosse eximir a estas 
impertinências da legalidade um candidato das 
brigadas. 

Nem faltariam, para esse efeito, evasivas de 
verniz jurídico, tão originais e sinceras quanto as 
com que, presentemente, se lida por encobrir o obs
táculo do art. 41, § 3n. E, se amanhã fôr mister, a 
bem do futuro de instituições tão felizes, que trans
plantemos ao Brasil o adorável modelo de certos 
Presidentes perpétuos, não nos escassearão, para 
afogar, na lei orgânica, a cláusula da irreelegibili-
dade, exemplos estranhos tão prestimosos e sofismas 
políticos tão reluzentes, quanto os explorados, neste 
momento, a fim de cobrir a podridão cadavérica das 
eleições de 1° de março, nos Estados verminados 
pelas oligarquias, com o tesouro de exemplos, nacio
nais e estrangeiros, da história da fraude eleitoral. 

60. No § 3" do art. 41 as três condições de 
elegibilidade presidencial se formulam com a mesma 
translucidez. Parecerá que, naquela das três onde 
se impõe o exercício dos direitos políticos, atento o 
caráter abstrato deste enunciado, a barreira será mais 
fácil de saltar do que nas outras duas, onde se parti-
ticularizam materialmente dois requisitos, como a 
naturalidade e a idade, materialmente verificáveis. 
Tal diferença, porém, não há, nem prática, nem 
juridicamente, sob o império da nova teoria constitu
cional erigida pela imprensa militarista em proveito 
do seu candidato. 

Em inaudito cortejo aos interesses desse pre
destinado, já formularam os seus escritores o prin
cípio de que, "se um inelegível fosse eleito", eleito 
estaria. O escrutínio teria derrogado, para o caso, as 
exigências da Constituição. Porque, "escolhendo o 
Chefe do Estado, a nação funciona quase com a 
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força, com o grau de pujança criadora que possui ao 
escolher a forma do governo"; e, quando as duas 
casas do Congresso Nacional, registrando esse "ple
biscito periódico", deliberam como poder verificador, 
o seu arbítrio, com mais elasticidade então do que se 
trabalhassem, unicamente com legislativo constitu
cional, dentro nas suas atribuições taxativas", decida 
o que decidir, terá "corporificado a verdade das ins
tituições" . 

Não se cuide que deliramos: aqui vai o original 
intato: 

Suponhamos, por absurdo, que um cidadão inelegível 
fosse eleito. Este cidadão não estaria eleito? Todo o ponto 
residiria em saber se a definição da soberania em seu favor 
assumiu caráter de tal necessidade, de imperativo, de vontade 
formal, que não pudesse ser recusada. Escolhendo o Chefe 
do Estadot a nação funciona quase com a força, com o 
grau de pujança criadora, que possui ao escolher a forma de 
Governo. 

É um plebiscito periódico, que referenda o regimen no 
delegado que lhe dá; e o eleitorado dispõe, no exercício de 
semelhante direito, de uma largueza de faculdades, que não 
se lhe pode reconhecer, se simplesmente determina, em cir-
cunscrições estreitas, em trechos limitados de território, os 
membros das legislaturas ordinárias. Assim também as duas 
casas conjuntas do Congresso, na qualidade de poder veri-
ficar, têm mais elasticidade do que se trabalhassem, unica
mente como legislativo constitucional, dentre das suas taxativas 
atribuições. De guisa que o que ficar regularmente estatuído, 
na sentença definitiva sobre a pendência do 1" de março, 
emanada do único tribunal competente, liquida a questão, e 
corporifica a verdade das instituições. ( 1 ) 

61. Esta doutrina, além das virtudes da sua 
in trépidez, tem o mérito da clareza. A eleição con
verte o inelegível em elegível, e ao que, segundo a 
Constituição, eleito não podia ser, confere o titulo 

(1) A Imprensa, 1.° de abril, p. 1'. col. 3'. Transcrito por LINTZ, 
no seu opúsculo A inetegibilidade do Marechal, p. 61-2. 
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de legitimamente eleito. O voto popular, nos comí
cios presidenciais, é "quase constituinte". Porque a 
cerimônia deste quase? Constituinte será, na pleni
tude mais cabal do termo, desde que diante dele 
caem todas as muralhas constitucionais. 

Estas muralhas não existem, igualmente, para 
as câmaras apuradoras. Neste caráter, as d\ias casas 
do Congresso não têm, na lei fundamental, "atri
buições taxativas". Se reconhecerem por eleito um 
candidato inelegível, muito bem eleito estará. A 
nação, nas urnas, engravidadas pelo trabalho da 
fraude, obrou com "a pujança criadora" de "quando 
escolhe a forma de governo", e o Congresso Nacio
nal, sancionando o ato plebiscitado de eleger o inele
gível, "corporificará a verdade das instituições". 

Destas opiniões, com que se caracteriza a nova 
flora constitucional, espontânea e abundante como a 
dos cogumelos de má casta num terrão de estrumeira, 
ressalta bem definido o tipo do regimen, em que 
entramos: a espada servida pela demagogia. As 
garantias da Constituição não se estabeleceram, 
senão para desaparecer ante as violações necessárias. 
As inelegibilidades não existem, senão enquanto não 
desrespeitadas. Todo o candidato fornecido pelas 
atas eleitorais com a maioria numérica das nulidades 
e das fraudes, se encontrar, no Congresso, por ma
drinha outra maioria de igual moralidade, eleito 
estará, embora inelegível. 

Mete-se a barato hoje o texto constitucional 
da inelegibilidade, para os que, como o marechal 
HERMES, não estão no exercício dos seus direitos 
políticos. Das outras inelegibilidades se fará bom 
mercado amanhã, com o mesmo direito e com o 
caminho facilitado pela jurisprudência do primeiro 
crime, se a soberania nacional das eleições falsas, 
com a soberania parlamentar das maiorias desabusa-
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das, ao serviço, uma e outra, dos governos militares, 
cuja experiência reencetamos, assentarem condescen-
der com a reeleição de um general, facultar-lhe a 
eleição de um parente em grau vedado, ou consentir-
-Ihe na transmissão do poder a um dos seus ministros. 
São outras tantas cláusulas constitucionais, que se 
derribariam. Mas nenhuma delas vale mais do que 
a que teriam sacrificado, para se relevar ao marechal 
HERMES a sua evidente inelegiblidade. 

62. A demonstração, porém, da impossibili
dade constitucional aí fica. Com a responsabilidade 
da sua remoção têm de carregar, nos sombrios tempos 
que se aproximam, os políticos de hoje. Se dessa 
contingência não se importarem, sua alma sua palma. 
Para todos nós há de chegar o dia da conta. 

Mas a verdade é que, ante a Constituição da 
República, o marechal HERMES não podia ser, não 
foi, não está eleito. 

Ora a lei 1.269, de 15 de novembro de 1904, 
assento da matéria, dispõe, no art. 110: 

A inelegibilidade importa a nulidade dos votos, que 
recaírem sobre as pessoas, que nela incidam, para o efeito 
de se considerar eleito o imediato em votos, salvo o disposto 
no art. 111. 

Mas o disposto no art. I l l é que: 
O imediato em votos ao inelegível só poderá ser reconhe

cido eleito, se tiver reunido, pelo menos, metade dos votos 
por este obtidos. No caso contrário, far-se-á nova eleição, 
para a qual se considera prorrogada a inelegibilidade definida 
nesta. 

Na hipótese vertente não temos a contingência 
prevista neste artigo; pois, não obstante a clamorosa 
parcialidade com que a maioria do Congresso, pela 
maioria das suas comissões apuradoras, ratifica, em 
benefício do candidato militar, as eleições mais nulas, 
e desfalca das mais legítimas votações o candidato 
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civil, esta odiosa manipulação não logrou arranjar ao 
marechal HERMES O dobro dos sufrágios por ela 
mesmo reconhecidos ao seu concorrente. Os cálculos 
da maioria, nas comissões auxiliares, ajeitando ao 
marechal HERMES 362.791 votos, não puderam dei
xar de nos reconhecer uma votação de 199.622. ( 1 ) 

Da nulidade incontestável, portanto, dos votos 
atribuídos ao nosso competidor resulta, necessaria
mente, a eleição do candidato civil, aliás o verdadeiro 
eleito, por grande maioria sobre aquele, se, no exame 
dos fatos eleitores, o despirem das galas da fraude. 

( 1 ) Eis os elementos desse cõmputo, segundo o Jornal do Comércio. 
na sua edição de 21 de junho, p. 4, cols, 2* e 3", onde se discriminam 
os resultados pelas respectivas comissões: 

I* (Amazonas, Pará. Maranhão. Piauí, Ceará e Rio Grande do 
Norte): 

Hermes 86.659 
Rui 4.470 
V. Brás 86.185 
Lins 4.449 

2* (Paraíba do Norte, Pernambuco. Alagoas. Serg:pe e Espirito 
Santos): 

Hermes 60.618 
Rui 1.429 
V. Brás 60.052 
Lins 1.312 

3' (Bahia, Rio de Janeiro c D:strito Federal): 
O relator, Sr. Ribeiro Gonçalves, propõe que sejam aprovadas as 

eleições na forma proposta pelos relatores parciais e cujo resultado já 
publicado é o seguinte: 

Rui 68.584 
Hermes 32.459 
Lins • . * . ji .UÜD 
Venccslau 43.391 

4' (Minas Gerais. Goiás e Mato Grosso): 
Hermes 97.468 
Rui 56.578 
V. Brás 100.975 
Lins 53.858 

5* (S. Paulo. Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul): 
Hermes 85.607 
Rui 68.561 
V . Dr3S . . . • ■ • • . * • . OJ , J D — 

Lins 68.563 
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TERCEIRA PARTE 

CRITÉRIOS E PREMISSAS 

I 

AS NULIDADES 

63. A lei n9 2.269, de 15 de novembro de 
1904, art. 116. estatui: 

São nulas as eleições: 
l9 Quando feitas perante mesas constituídas por modo 

diverso do prescrito em lei. 
2" Quando realizadas em dias diversos do legalmente 

designado. 
3° Quando haja prova de fraude, que altere o resultado 

da eleição. 
49 Quando houver recusa de mesários ou de fiscais, 

apresentados de conformidade com esta lei. 
5" Quando se fizer por alistamentos clandestinos ou 

fraudulentos. 

Ao que acrescenta, em seguida, o art. 117: 
São anuláveis: 
\q Quando feitas em lugar diverso do designado pelo 

poder competente. 
2" Quando começarem antes da hora marcada. 

Estes artigos são reproduzidos textualmente no 
decreto n* 5.453, de 1905. 

N o primeiro desses dois textos estabelece o dis
positivo dois gêneros de nulidades, essencialmente 
diversas. 

Uma está subordinada à ação das suas conse
qüências no desenlace do pleito eleitoral. A nulidade 
averbada nesta categoria não tem efeito, senão no 
caso em que "altere o resultado da eleição". É a 
nulidade prevista no art. 116, sob o n9 2, "quando 
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haja prova de fraude". A concludência da prova tem 
por objeto certificar a existência da fraude. Mas a 
existência da fraude, bem que averiguada, não anula 
as eleições, em não se verificando que lhes altera o 
resultado. De modo que, no tocante a esta espécie de 
nulidades, o exame das câmaras apuradoras tem de 
ser duplo: sindicar, primeiramente, da existência da 
fraude, e, existindo esta, inquirir se influi no resul
tado eleitoral. 

Só então, resolvendo-se pela afirmativa os dois 
quesitos, se eliminarão do cômputo, por nulas, as 
eleições controversas. Na outra hipótese, apesar de 
fraudulentas, não se lhes curará da nulidade. 

Nas quatro demais eventualidades, porém, do 
art. 116, as que na sua enumeração ocupam o pri
meiro e o segundo, o quarto e o quinto lugar, não há 
indagar do efeito da nulidade sobre o cálculo eleito
ral. Uma vez incursas as eleições em qualquer dos 
defeitos ali designados, cumpre necessariamente ao 
poder verificador havê-las por nulas. 

A sua função, em tais casos, pois, se reduz a 
colher a prova da irregularidade, reconhecer-lhe a 
certeza. Apurada esta, segue-se fatalmente a decla
ração da nulidade. 

De modo que, no tocante a essas quatro catego
rias de nulidades, mui limitada é a esfera, onde se 
movem as assembléias apuradoras. Câmaras, Senado 
ou Congresso. 

Quando se trata da nulidade capitulada pelo 
art. 116 na sua cláusula 3*. da qual nos reservamos 
falar nesta memória, em seção especial, a nulidade 
por ocorrência de fraude, a lei traça aos seus exe
cutores um círculo de mais ou menos latitudinária 
deliberação. Porque a fraude é uma entidade com-
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plexa e cambiante, imensamente variável nas suas 
modalidades. Define-se-lhe o caráter comum, que lhe 
assinala a substância imoral e o desígnio malfazejo: 
a burla, a simulação, o dolo. o ilícito. Mas apanhar-
lhe todas as formas em uma fórmula, que as precise, 
não se poderia. 

Escapando a sua mutabilidade a toda a nomen
clatura, tem o legislador, aí, de se enunciar por gene
ralidades, em cuja aplicação aos casos concretos o 
Tribunal sindicante decide, não somente quanto às 
circunstâncias materiais de cada fato. mas sobre a 
sua moralidade, a expressão maligna da sua fisiono
mia, a eficácia ilusiva da sua trama. 

64. Mas, nas faculdades cometidas ao traba
lho da apuração quanto aos outros itens do art. 116, 
reconhecido o fato da violação legal, sobre ela ine
xoravelmente baixa a sanção da nulidade. No caso 
do n° 5 ainda intervém o critério apreciativo, para se 
julgar da insinuação da fraude e clandestinidade no 
alistamento. Em se ressentindo, porém, este de tais 
nódoas. nulo será, embora indiferente aos resultados 
eleitorais. Da mesma sorte, se as emergências de 
que se cogita, são as três restantes, a primeira, a se
gunda e a quarta desse artigo, pode-se dizer automá
tica aplicação da norma repressiva ali disposta. 

Recusaram-se mesários ou fiscais? Não se ce
lebrou a eleição no dia legalmente designado? Não 
se constituíram as suas mesas pelo modo que a lei 
regula? São fatos de ordem material, materialmen
te verificáveis mediante a prova mais simples. Sobre 
as condições de legalidade para a organização das 
mesas, para a data da eleição, para a nomeação dos 
fiscais, tudo é preciso, taxativo, indubitável, na legis
lação eleitoral. Argüida, pois, qualquer destas fal
tas, se os documentos exibidos a comprovam, a nuli-
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dade é inevitável. A Câmara, o Senado, ou o Con
gresso não têm senão que a declarar. Não podem 
recusá-la. 

65. Evidentemente a lei eleitoral, aqui, assimi
lou os princípios do nosso direito privado. No art. 
106 qualifica as eleições nulas. No art. 117, as 
anuiáveis. . .É a discriminação entre atos nulos e 
anuiáveis, adaptada pela nossa lei processual, o re
gulamento n" 737, de 25 de novembro de 1850, assim 
aos contratos, como ao processo e à sentença. São 
nulos, determina êle, no art. 672, os processos, onde 
se violar forma, que a lei exija sob pena de nulidade. 
Ora, no art. 116, a lei de 1904 individua as formas 
eleitorais, impostas sob pena de nulidade, assim como 
no art. 117 enumera as que se requerem sob a san
ção da anulabilidade. 

Nas hipóteses de anulabilidade (art . 117), ve
rificada a anomalia, que autoriza a anulação, o poder 
verificador, a seu juízo, a pronunciará ou deixará de 
pronunciar. A lei não lha prescreveu: facultou-lha, 
declarando-a simplesmente possível. Circunstâncias 
há, em que tais irregularidades são suscetíveis de 
escusa, e não ocasionam dano. De tais contingên
cias não pode haver outro árbitro que a Câmara apu-
radora. Ela as relevará, quando inofensivas. ( 1 ) 

Mas os casos do art. 116 são de sua essência es
tritos, segundo o categórico do seu enunciado, abso
lutos, e, no tocante ao seu efeito, radicais. Estritos, 
porque não ampliáveis; mas, dentro do círculo da sua 
definição, precisos e rigorosos. Absolutos, porque 
impostos, sem arbítrio de relevação. ou atenuação, à 
autoridade aplicadora. Radicais, porque eliminati-
vos de todo o valor jurídico, de toda a existência 
legal, a respeito dos atos viciados. 

(1) MACEDO SOARES, Op. cit.. p. 468. 
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66. As nulidades pronunciadas no art. 116 da 
lei eleitoral são de ordem pública. Nulidades de 
ordem pública se consideram: 

as que têm por causa e razão de ser a infração de um 
preceito da lei que olha principalmente o interesse geral e 
apenas secundária ou acessòriamente cura de interesses par
ticulares. (2) 

Em duas categorias se dividem as nulidades de 
ordem pública: nulidades de ordem pública propria
mente ditas e nulidades secundárias de ordem públi
ca. Por secundárias se têm as que, suposto não 
instituídas a bem do interesse geral, não são, todavia, 
leis de mero direito privado. As outras, as de 
ordem pública propriamente ditas, são as resultan
tes da contravenção a leis "que têm por objeto fixar 
e determinar os direitos da sociedade a respeito de 
cada um dos membros que a compõem". (Pandect. 
Belg., ib., p . 14) . Entre estas leis sobressaem "as 
que constituem o direito público de cada país". 
(Ibidem.) 

Não pode sofrer, portanto, dúvida nenhuma 
que as nulidades cominadas por textos legislativos 
à violação das normas eleitorais, base do direito pú
blico entre as nações regidas pelo governo represen
tativo, são nulidades de ordem pública propriamente 
ditas. 

Ora, as nulidades de ordem pública se assi
nalam pelo caráter, inerente à sua natureza, de 
absolutas. Tendo-se adotado no interesse da 
ordem pública, revestem uma dignidade inacessível à 
ação discricionária da magistratura, que as executa, 
seja ela de que gênero fôr. São inflexíveis. São 
absolutas. As nulidades assim classificadas, "tendo 

(I) Panttectes Belges, tora. 69, col. 463. n.° 13. verb. «Nullités». 



MEMÓRIA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 1 17 

por causa a transgressão de leis, cujo principal mo
tivo reside no interesse público, 

são tão graves, que o ato delas eivado não constitui mais 
que um simples [ato. inteiramente sem valor legal." 

(Aftt..ceol. 194 ,nM6. ) 

Reduzindo a meros fatos materiais os atos, que 
delas se ressentem, essas nulidades os privam de 
toda a existência como fatos jurídicos, tornando-os, 
a este aspecto, inexistentes. Simplesmente por nelas 
incorrerem, esses atos, perante a lei, não existem, isto 
é, nehum efeito legal produzem. É a eles que pro
priamente se aplica a máxima: Quod nullum est, 
nullum producit effectum. 

As nulidades, pois, desta espécie obram de pleno 
direito, a saber, pela ação imediata da sua própria 
ocorrência no ato onde se produzem. No caso 
vertente, de pleno direito atuam essas nulidades, não 
só pela consideração de se haverem estabelecido a 
bem da ordem pública, mas ainda por serem das "que 
a lei formalmente pronuncia em razão da manifesta 
preterição de solenidades, visível no instrumento". 
(Reg. n< 737 de 1850, art .684, § 1«) . A consti
tuição das mesas eleitorais, por exemplo, consta das 
atas da sua organização pelas juntas municipais, e 
pelo próprio instrumento delas se apura, quando 
nesse ato não se guardaram as normas legais, insti
tuídas sob a pena de nulidade. 

Já como de pleno direito, já como ordem públi
ca, tais nulidades operam ab initio, na origem do ato, 
e desde o momento em que êle se produz, a sua ine
xistência. Daqui a distinção, que a própria lei de 
1904 consagra, entre os atos nulos e os anuláveis, de
finindo os desta natureza no art. 117 e os daquela 
no art. 116. As primeiras, no direito privado, se 
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consumam por via de ação, e são dependentes da res
cisão, que as pronuncia. As segundas, obstando, 
juridicamente, à existência do ato, ao próprio começo 
dela, a tornam, de nascença, irrito, nenhum, como se 
operado não fosse, ou, na expressão, infectum. Ea 
quae lege fieri prohibentur si fuerinf facta, non solum 
inutili sed pro INFECTIS et iam habeantur." (L. 5 Cód. 
de legibus 1. 14.) 

É a situação jurídica de que diz um dos mais 
modernos autores, no seu tratado monógrafo do 
assunto, definindo a teoria clássica destas nulidades 
irreparáveis. "C'est l'inexistence, la nullité d'ordre 
public; nul ne pourrait être privé de la faculté de mé 
connaître l'acte, nul ne pourrait le reconnaître ou le 
consacrer de quelque façon que ce soit, puisque c'est 
le néant: la nullité peut donc être invoquée par tout 
intéressé. Pour la même raison, il est impossible que 
le juge tiene aucun compte de l'acte: il doit déclarer 
l'inexistence d'office, d'autant plus qu'il ne saurait 
aller à l'encontre des règles d'ordre public". ( JAFIOT: 
Des nullités, 1909, página 5S3) . 

O "nada jurídico", a liberdade, inauferível a 
todos e a cada um. de o não respeitar, o direito, 
inadmissível a quem quer que seja, de o legitimar: 
eis as características dessa lesão original e insanável. 
Os atos, que dela padecem, "não são suscetíveis de 
ratificação" . ( 1 ) Nem o magistrado lhe pode suprir 
a nulidade. ( Reg. n° 737, de 1850, art. 674. ) 

67. Ora, como assembléias apuradoras, as Câ
maras são verdadeiras magistraturas judiciais. Não 
são outra coisa, ainda quando se ocupam com a veri
ficação dos podêres dos seus membros. A lei cons
titucional francesa de 16 de julho de 1875, art . 10, 
qualifica esta função, declarando que "cada uma das 
Câmaras é juiz da elegibilidade dos seus membros e 

( 1 ) The American and English Encyclopaedia of Law. vol. 26 
(1904). p. 1.065. 



MEMÓRIA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 1 19 

da regularidade da sua eleição". Já um quarto de 
século antes, o dec. de 2 de fevereiro de 1852, art . 
5o, classificava de "juiz", neste particular, o corpo le
gislativo: "Les opérations électorales son vérifié par 
le corps législatif, qui est seul juge de leur validité. " 

A constituição italiana, igualmente (art. 60) , 
confere às Câmaras esse poder como "faculdade de 
julgar". 

Nem se insinue que aí a expressão juiz se desvia 
do seu estrito significado, para assumir o da lingua
gem vulgar, aplicando-se indistintamente, na acepção 
vaga de arbítrio, a quem quer que exerce uma apre
ciação definitiva e soberana a respeito de casos con
troversos. Não. Os melhores tratados recentes 
de direito constitucional (haja vista, em França, os 
de ESMEIN e DUGUIT, na Itália os de ATTILIO BRU-
NIALTI, RACIOPPI e BRUNELLI vêem nesses textos a 
consagração da teoria, que reputa judiciária essa fun
ção das assembléias délibérantes, e a consideram 
como a única hoje verdadeira. 

As funções políticas são discrecionárias. As 
funções judiciais são jurídicas. Em umas reina o 
critério da utilidade. Nas outras, o da legalidade. 
Este, conseguintemente, é o que tem de presidir às 
deliberações de uma e outra Câmara, na verificação 
de podêres: não resolver segundo as considerações 
arbitrárias da conveniência e oportunidade, mas apli
car a lei, como qualquer tribunal ordinário a apli
caria . 

Se tal é, porém, o rumo, que se impõe aos dois 
ramos da legislatura, quando se trata de verificarem 
a validade dos títulos dos seus próprios membros, a 
fortiori outra não poderia ser a sua atitude, quando 
apuram os votos da nação na escolha do chefe do 
Poder Executivo. Podem-se compreender, ainda 
quando se não aprovem os motivos, que têm indu-
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zido certos parlamentos a se considerarem soberanos, 
quando se ocupam com a composição de si mesmos. 
Mas seria ininteligível atribuir-lhes a mesma so
berania, quando eles intervém, com o caráter de me
canismo apurador, na formação de outro poder, dis
tinto e independente. A idéia da soberania das 
assembléias legislativas no exame do mandato dos 
Senadores e Deputados as tem levado, praticamente, 
a se substituírem ao eleitorado na escolha da repre
sentação nacional. 

É o que, no corpo legislativo francês do segun
do império, definia um deputado com desabusada 
franqueza: "Nós não temos o direito de elegermo-
nos, mas temos o de nos escolhermos". 

O conceito não era menos falso do que cínico. 
Mas seria a chave do sistema nas eleições presiden
ciais, se, incumbindo ao Congresso a missão de as 
apurar, a Constituição implicitamente o não encer
rasse na observância estrita da lei. aplicada ao caso 
eleitoral. 

Não há, pois, aqui duas opiniões concebíveis. 
No apurar o escrutínio para a seleção do chefe do 
Poder Executivo, as duas câmaras constituem uma 
judicatura. Não arbitram: julgam, no sentido es
trito da palavra. Aplicam juridicamente a lei. 

Ora. abolido, na execução desta, o critério po
lítico, não cabe ao Congresso, no exercício desta atri
buição especial, liberdade nenhuma, para, em ques
tões de nulidade, matéria vital a respeito das ga
rantias eleitorais, derrogar na severidade em que a 
lei, mui de intento, as moldou. 

Onde se verificar, portanto, a nulidade, não 
haverá meio de lhe fugir, seja qual for a dureza das 
conseqüências para os resultados, parciais ou totais, 
da eleição. As nulidades são a guarda, que a lei 
pôs à realidade eleitoral. Sem moralidade não há 
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escrutínio. Sem o respeito das formas, que a pro
tegem, não há moralidade. Sem a observância da 
sanção repressiva, que as nulidades representam, não 
há formas respeitadas, nem, por conseguinte, morali
dade ou realidade eleitoral. 

68. A lei de 1904 é peremptória. Onde quer 
que se realize uma das nulidades indicadas nas suas 
disposições, tem de ser implacavelmente aplicada. 

Com os olhos fitos nesta forma, que a lei 
n- 1.269 estabelece nos arts. 114 e 116, por ela 
pautamos rigorosamente as nossas conclusões no to
cante ao assunto. Deste princípio nunca nos arreda-
mos. Considerando, segundo êle, as nulidades como 
de direito estrito, só as requeremos nos casos inevi
táveis, que, nas suas hipóteses aqui ocorrentes, se re
duzem a oito categorias principais. 

I . Quando a junta não se reúne na data fi
xada pelo art. 62 da lei eleitoral. 

II. Quando a ata mostra que a junta, violan
do o art. 66, não aguardou até às 2 horas da tarde, 
no dia ali aprazado, os ofícios de apresentação de 
mesários pelos grupos de eleitores a que se refere o 
art. 64, para eleger as mesas eleitorais. 

III . Quando as somas dos votos obtidos, se
gundo as atas, pelos mesários excede o total de 
que poderia dispor a junta, votando cada um dos 
seus membros, conforme prescreve o art. 66, em dois 
nomes. 

IV. Quando, contra o estatuído, ainda, no art. 
66. vota a junta para a mesa de uma seção, em me
sários, ou mesário, de outra. 

V . Quando, na organização das mesas, a jun
ta desobedece à ordem traçada pelo art. 96, § 2 \ 
proclamando mesários os eleitores mais votados e su
plentes os menos votados, ou se averigua, pela vo-
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tação constante das atas, haver-se considerado me-
sário, quem. no plano daquela ordem, tinha a gra
duação de suplente, e suplente quem devesse ocupar 
a de mesário. 

V I . Quando, com infração do mesmo texto, 
ocorrendo empate, a junta, em vez de proceder ao 
sorteio entre os igualmente votados, nomeia a seu 
arbítrio, dentre eles, mesários e suplentes. 

V I I . Quando as declarações de qualquer ata 
incorrem na flagrância de falsidade, por ela mesma 
revelada e provada, como se, por exemplo, diz que, 
votando cada membro da junta em dois nomes, apu
rados os votos, foram considerados mesários os V, 
3°, 5". 7P e 9.° votados, e suplentes os votantes em 
2", 4o, 6", 8* e 10v lugares, sem mencionar os votos por 
cada um alcançados. Ainda em se compondo a 
junta de 14 membros, caso extremo, que nunca se 
realiza, montaria o total dos seus votos em 28; e im
possível é reparti-los por 10 cidadãos, desigualmen
te votados em série descendente, sem acabar em 
empate entre alguns. Donde resulta a certeza ma
temática de que não houve tal a votação mencionada 
na ata. Escrita de imaginação, a ata, neste e em 
outros casos análogos, constitui documento da sua 
própria burla. Temos ata. Mas ela própria mos
tra que não houve eleição. 

VI I I . Quando, mediante o confronto da ata da 
eleição com a da organização da mesa eleitoral, se f 

apura terem feito parte desta cidadãos, não eleitos 
mesários ou suplentes. 

Estas indicações particularizam as nulidades 
mais a miúde ocorrentes e de mais relevo, exempli
ficadas nos documentos eleitorais do pleito do 1" de 
março. Mas não esgotam o rol das possíveis, nem 
sequer o de todas as verificadas no processo dessa 
eleição. A sua variedade assume a cada passo, 
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neste arquivo de imoralidades, formas extravagantes 
e inesperadas, para concluir a lista minuciosa e total 
das quais fora necessário proceder a uma tediosa 
revista, com esse intuito especial, nos autos desta 
causa memorável. 

O que as câmaras apuradoras hão de ter em 
mira, porém, a quererem observar os seus deveres, é 
que toda e qualquer transgressão, capitulável no art . 
116, das fórmulas explicitamente estatuídas na lei de 
1904, tem por corretivo a nulidade. 

69. Em se tratando apenas de resolver sobre 
o alcance da omissão ou alteração de solenidades ex
pressamente designadas no art. 116 da lei n.° 1.269, 
como essenciais à eleição para a sua subsistência 
legal, não haverá polêmica ou hesitação admissível. 
A lei pronunciou formalmente, em relação ao caso, a 
pena de nulidade. A sua aplicação, logo, é inevi
tável . 

Emergências haverá, porém, nas quais não seja 
menos rigorosa a nulidade, apesar de não explícita 
no cap. XII da lei eleitoral, em cujas disposições 
expressas declara o art. 114 encerrarem-se todos os 
casos de nulidade admissíveis. Da natureza das 
coisas é que as exclusivas desta espécie não podem 
ser tão absolutas quanto os seus termos levam a 
supor. Embora não previstas na enumeração das 
nulidades. hipóteses haverá de lacunas, ou anomalias, 
tão inconciliáveis com a substância das solenidades, 
expressamente exigidas, que a ocorrência das primei
ras exclua de todo em todo a existência e regularidade 
aparente das segundas; e então a nulidade, concer
nente à violação ou eliminação destas, à eliminação ou 
transgressão daquelas, necessariamente se há de 
estender. 

Ninguém negará, supomos, ao sr. ROSA E SILVA 
a maior autoridade na interpretação da Lei de 1904, 
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cuja paternidade lhe toca, e que recebeu, por consenso 
geral, o seu nome. Pois é o nobre senador pernam
bucano quem, num dos seus comentos parlamentares 
desse ato legislativo, se encarregou de mostrar que há 
nulidades tão absolutas quanto as expressamente 
previstas no cap. XII, conquanto nele não men
cionadas . 

No discurso a que aludimos, citando integral
mente o art. 114, onde se dispõe que "as eleições só 
podem ser anuladas nos casos" ali "expressamente 
previstos", contradiz êle com mais de um exemplo a 
opinião dos que a esse texto se animam para susten
tar a impossibilidade absoluta de outros casos de in-
validade nas operações eleitorais. Da exemplifica-
ção aduzida pelo autor da Lei nv 1 .269 tomamos a es
pécie mais irrecusável. 

"O cap. XII", observa S. Ex*, «não menciona 
como causa de nulidade a falta de assinatura dos elei
tores no livro de presença; e ninguém sustentará que 
deve ser aprovada uma eleição, não tendo os eleitores 
afirmado o seu comparecimento pela assinatura no 
livro de presença.» ( 1 ) 

Verdade seja que os vícios desta categoria en
tram naturalmente na fórmula do § 39, mais ampla 
que os enunciados taxativos dos dois parágrafos ante
cedentes e dos dois subseqüentes, fórmula pela qual 
são nulas as eleições, quando haja prova de fraude 
que lhes altere o resultado. As faltas, por omissão 
ou ação, deste gênero são geralmente obras da fraude 
e vestígios reveladores da sua insidiosa urdidura. 
Mas o fato é que, sendo incontestável esta doutrina, 
o texto do § 3° abre larga porta à sanção da nulidade, 
cujo âmbito o exclusivismo da linguagem adotada nos 

(1) Apud CARLOS OTTONI: Direito eleitoral (Belo Horizonte. 
1910). p. 65. Ai (p. 61-66) se encontra na integra, sem menção da 
sua data. que não tivemos tempo de verificar, esse discurso do senador 
ROSA E SILVA, 
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§§ 1*, T, 4? e 5* do art. 116 pareceria haver circuns
crito, sem ampliação tolerável, a um número de casos 
taxativamente individuados. 

70. Na apreciação das nulidades cabíveis den
tro nesta classe, as que. não taxadas nas duas primei
ras e nas duas últimas averbações do art. 116. resul
tam, segundo o § 3", do seu caráter de fraude, que 
altere o resultado eleitoral, na apreciação de tais nuli
dades, íamos dizendo, constitui subsídio incontestàvel-
mente autorizado a jurisprudência parlamentar. 

Até onde. porém, lhe havemos de reconhecer tal 
autoridade? 

Até onde chegue o valor jurídico dos argumen
tos, em que essas deliberações estribarem, assim como 
a respeitabilidade técnica e moral dos nomes, que 
nelas houverem preponderado. Até aí, e não mais. 

Nenhuma delas tem, na controvérsia ora penden
te, o alcance de caso julgado. Para o sentirmos em 
toda a clareza da sua evidência, basta refletir que, 
ainda mesmo de uma para outra casa nunca se 
admitiu força tal às soluções adotadas em matéria de 
verificação de podêres. Nem as decisões da Câma
ra obrigaram jamais ao Senado, nem as do Senado 
à Câmara. E se assim é de uma para a outra, que 
não será de qualquer das duas para o Congresso? 

Suponhamos, especialmente, que se trate de 
mesas eleitorais, sob cuja direção correram eleições 
aprovadas pelo Senado ou pela Câmara dos Depu
tados . Esses votos não serviriam de esponja às nuli
dades, acaso existentes. Porque, se elas realmente 
existem, e são indubitáveis, a saber, se se trata de 
uma dessas nulidades especificadas nos §§ 1.°, 29. 49 

e 5o do art. 16, nulidades suscetíveis de se liquidarem 
pela sua visibilidade, sem engano possível, os atos de 
qualquei das duas Câmaras, que as houverem absol-
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vido, contravêm à lei expressa, e, como tais, ainda 
quando fossem deões de tribunais judiciários, não 
passariam em julgado. 

Nem haveria nada mais perigoso do que ampliar 
as deliberações de qualquer dos ramos do corpo le
gislativo doutrina do caso julgado, assente para as 
sentenças da justiça. Primeiramente a transplanta-
ção da norma do direito privado para o direito parla
mentar, em assuntos desta natureza, não seria exata. 
A res judicata pressupõe, segundo o lema de JULIANO, 
a eadem quaestio inter easdem personas. Nos casos 
eleitorais não se dá esta identidade essencial, nem 
entre as partes litigantes, nem entre os direitos plei
teados. Depois, as resoluções de assembléias polí
ticas estão longe de oferecer as garantias judiciárias, 
de que se revestem os arestos dos tribunais, em cujo 
suposto estriba, nas questões judiciárias, a exceptio 
rei judicatae. Aliás, esta mesma cessa, nos casos 
legais de rescindibilídade das sentenças, quando elas 
desconhecem lei expressa. 

Nenhuma autoridade, pois, têm os precedentes 
da Câmara, ou do Senado, para eximir à nulidade, 
em que se acharem incursas, as operações eleitorais, 
cujo processo apresentar algum dos vícios explicita
mente designados nos dois parágrafos iniciais e nos 
dois parágrafos terminais do art. 16. Em se tra
tando, porém, das irregularidades, que caem, nesse 
artigo, sob o disposto no seu § 3Ç, como elementos e 
sinais de fraude, sendo a matéria geralmente opina-
tiva, os pareceres das comissões verificadoras, os 
debates das câmaras legislativas, os votos parlamen
tares constituem, para a elucidação dos casos con
troversos, a mais valiosa fonte de interpretação, 
quando a sua doutrina fôr a razoável, podendo (tal 
seja o peso dos seus fundamentos) elevar-se então à 
altura de verdadeiros arestos. 
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II 

A F R A U D E 

7 1 . N o discurso a que, há pouco, aludíamos, 
ultimava o senador ROSA E SILVA as suas considera
ções jurídicas, de excelente inspiração em matéria 
eleitoral, definindo o sufrágio popular como o alicer
ce da nossa forma de governo, e não admitindo N E M 
A SUSPEITA DE FRAUDE na eleição, origem dos po
dêres do Es tado. Quando se compara o alto ideal 
destas nossas aspirações, com a torpeza da reali
dade na pretensa eleição do candidato militar, dir-
se-ia estar-se assistindo à ironia de um dos raptos do 
generoso espírito do herói de M I G U E L CERVANTES 
nas suas alucinações pela rasteira campônia de 
Toboso . 

Aquelas palavras são de ouro: 
" N a República, o voto é a base do regimen, e é 

preciso que os podêres constituídos não possam ser 
suspeitadas de terem origem na f raude." (1) 

Já antes houvera quem exprimisse esta idéia 
como uma concisão ainda mais epigráfica. em estilo 
ainda mais lapidar. Foi um ilustre vizinho de Pernam
buco, o douto senador C O E L H O E C A M P O S , que, in
terrompendo, em 1904, o senador ROSA E SILVA, 
quando este representante da nação discutia com o sr. 
F . GLICÉRIO sobre a reforma eleitoral, disse: 

"A República é o voto." ( 2 ) 
Se a República é o voto, que ficará ela sendo, 

quando voto e fraude se confundem, se identificam, 
se substituem, como se substituíram, identificaram e 
confundiram nessas maiorias imaginárias do triunfo 
militar na última eleição presidencial? 

(1) CARLOS OTTONI: opL cit.. p . 66. 
(2) Anais do Senado. Sessão de 1904. Vol. I, p . 353. 
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O voto é a fraude. Mas a República é o voto. 
Logo, a República é a fraude. 

Não somos nós os que assim a qualificamos. 
São os vossos atos. É a vossa política. É o fato 
monstruoso, que se vai consumar, por vós e convos-
co. Até agora, ao talante das facões, quando os 
seus interesses lho ditavam, triunfava a fraude nas 
eleições para as municipalidades, para as assem
bléias dos Estados, para o Congresso Nacional. 
Desta vez triunfou, e vai acabar de triunfar, na elei
ção do Presidente da República. 

72. As linhas, os aspectos, as cores, com que 
ela se desenhou na eleição presidencial excedem as 
forças do pincel humano. Nenhuma síntese as 
comporta. Miudeada nos seus pormenores, esfal-
faria a análise mais rija. Ainda reduzida aos seus 
traços principais, não cabe num grande quadro. 
Delineada somente nos seus episódios mais vivos, 
dava largamente para uma galeria. 

Os magistrais relatórios de Alfredo Pujol sobre 
o Norte. Sampaio Marques sobre Alagoas, Paula 
Ramos sobre o Distrito Federal, Irineu Machado 
sobre Minas Gerais e Mato Grosso, Pedro Tavares 
sobre São Paulo e Santa Catarina, transbordam à 
larga de fatos-provas, documentos; e, todavia, não 
nos apontam senão os contornos, os perfis, os traços 
de maior saliência, numa situação cujo estudo exi
giria meses do inquérito mais paciente e volumes de 
amplíssima exposição. 

O que logramos apurar e reunir, entretanto, nos 
trabalhos dos nossos ilustres procuradores, apesar 
da variedade, expressão e vida. que lhes enche de in
teresse as páginas, animadas pelo sopro constante da 
verdade, já excederá, talvez, a força dos hábitos de 
aplicação entre um público mal afeito à diligência em 
tais assuntos. 
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Mas a ocasião é excepcional. As circunstân
cias a revestiram de uma solenidade até aqui desu
sada. A imprensa, num ativo trabalho de vulgari
zação, tem dado a sentir, em estupendas amostras, 
aos seus leitores, o sabor das preciosidades autenti
cadas nesse extraordinário tombamento dos costu
mes republicanos em nossa terra. Não duvidamos, 
pois, que a luz deste inquérito penetrará por toda a 
parte. Nos Estados mais diretamente interessados 
há de ter a repercussão, que à sua importância se 
deve. O mundo político reconhecerá nele a sua 
imagem atual. O público lhe estudará nos retratos o 
caráter das influências e prestígios, sob os quais se 
governa esta democracia. E a situação que ora vai 
começar, último e supremo fruto deste sistema, terá, 
destarte, o seu epitáfio escrito no próprio ato do seu 
nascimento, pela consciência nacional. 

73. Como. porém, as nossas conclusões depen
dem essencialmente, em boa parte, dos elementos 
cuja imensa quantidade se amontoa, nessa investi
gação, sob este capítulo, o capítulo da fraude, a esta, 
como à soberana dos resultados oficiais na eleição do 
l ç de março, não podemos recusar, ao menos, alguns 
momentos de consideração. É cedendo a esta ne
cessidade que buscaremos precisar, num rápido es-
côrço. a terrível diátese eleitoral, e mostrar, aos que 
deveriam ser os nossos juizes, o critério, segundo o 
qual a encaramos, reconhecemos e definimos. 

74. Nasce a fraude, entre nós, como os vícios 
transmitidos pelo procriador ao procriado, com o pri
meiro ato da gestação eleitoral. O alistamento de 
Barbacena é, a este respeito, o caso típico da con
taminação do escrutínio popular na sua primeira 
origem pelo sistema da mentira. O fac-símile foto
gráfico dado a lume pelo Correio da Manhã expôs à 
curiosidade pública essa obra-prima da trapaça, oi-
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tocentos eleitores inscritos por uma só pena, com uma 
só letra, na mais expressiva uniformidade. 

Barbacena é o quartel-general, onde têm o .seu 
comando em chefe as forças da candidatura militar 
em Minas Gerais. Essa colossal imoralidade lhes 
espelha o caráter. Sob o seu poder o grande Es
tado se viu passar pela humilhação de entrar em com
petência, nas misérias da fraude, com as escraviza
das regiões do nosso Norte. 

Com essa organização do eleitorado votam os 
ausentes, os estranhos, os incapazes, as crianças, os 
próprios defuntos votam, como acontece, pelas re
giões do 7V distrito mineiro, no Rio Pardo, no Tre-
medal, em Salinas, em Minas Novas, em Teófilo 
Otoni, no Brejo do Amparo. Os alistamentos elei
torais são, então, rol de nomes imaginários, debaixo 
dos quais exercem o sufrágio os títeres mais desprezí
veis do mandonismo local. Os fósforos deixaram, 
assim, de ser os casos anômalos de outrora, para 
assumir as proporções de usualidade geral, entrando 
em aluviões, legalizados, na massa dos comícios po
pulares . 

75. A mais geral, porém, das expressões da 
fraude é a que acomete a eleição em si mesma, na sua 
própria existência, trocando-lhe a realidade atual 
pela mera aparência das atas e das listas de presença 
do eleitorado na eleição. Destinadas a testemunha
rem o fato eleitoral, passam elas a ser o meio de o 
evitar, alterar e simular. Graças a este método, a fal
sificação não tem limites: burla eleitorados inteiros; 
improvisa unanimidades prodigiosas; varre da ativi
dade representativa municípios, distritos, Estados; 
assegura às oligarquias o verniz periódico das apa
rências constitucionais. 

Lancemos os olhos pela extensão do triste pano
rama, reduzindo-lhe o horizonte a um trecho do cír
culo visual: o dos Estados do Norte. 
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A falsidade começa, nos documentos eleitorais, 
pelas assinaturas dos mesários. É o que se vê: no 
PARÁ, em Mogajuba (2* seção), Óbidos ( l f ) Portei 
(1*), Afuá, Bagre, Belém ( 3 ' e 6 ' ) , Bragança (4 ' ) , 
Cametá (1*. 4 a e 8a), Marapinim (4*); no PIAUÍ, em 
Livramento (2*) e Santo Antônio de Gilboés (3*); 
no CEARÁ, em Barbalha ( I a ) , Baturité (3-), Boa 
Viagem (3*), Brejo dos Santos ( P ) , Cachoeira ( 1»), 
Jaguaribemirim (1* e 2*), Mecejana (1*), Pacatuba 
(2"). Palma (Io , 2a, 3* e 4«), Sobral (4a, 5' e 6 a) . 
Soure (1* e 2a); no Rio GRANDE DO NORTE, em S. 
Gonçalo (2"), Santo Antônio (2a) e Caicó (4- ) . 

Muitas vezes a falsificação, negligente e apres
sada, trunca e adúltera até os nomes dos mesários. 
Assim: Belmiro Gentil Negrão, por Zulmiro de Osó
rio Negrão... (Manaus. 13a.) 

Ocasiões há em que nem conformidade se 
guarda entre as várias assinaturas do mesmo membro 
de uma das mesas. É o que facilmente se verifica, 
em confrontando, nalgumas seções, a firma do mesa-
rio na cópia da ata. no ofício de remessa da autên
tica da eleição do Io de março e na ata da eleição 
de 30 de janeiro. Assim em alguns municípios para
enses: Acará (3a secção); Bragança (2*); Melgaço 
( I a ) . Em cada um daqueles documentos o mesmo 
indivíduo tem uma assinatura diversa. 

Com as do eleitorado, então, não há mãos a 
medir. Não é a exceção: é o hábito, a regra, a 
quase universalidade, naquelas regiões infamadas. 

Freqüentes vezes não há sequer artifício, não 
se tem o menor escrúpulo em dissimular a mão dos 
escreventes, não se busca arremedar, nem imitar. Vai 
o cursivo ao talho corrente da pena, sem o mínimo 
disfarce. Os amanuenses não se constrangem. Sai-
-lhes a caligrafia à vontade, mui natural, renovando-
-se abertamente dezenas e centenas de firmas a mes-
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míssima letra. "O mesmo punho, sereno, tranqüilo, 
sem a menor preocupação de ocorrer fraude, repro
duz por cópia, o alistamento". Assim, entre muitís
simos outros casos, na secção de Soure (Ceará), na 
2" e na 5* de S. João do Piauí. 

Nesses exemplos, que muito a miude se reiteram, 
ao mais superficial relance dolhos reconhece o obser
vador o delito na imprudência da sua nudez. Vejam-
se as atas, no PARÁ, de Iguarapé-Açu (2"); no 
CEARÁ, da Boa Viagem (2* e 3a), do Crato (1* e 
3 ' ) , de Iguatu (2*), de Lavras (4 ' ) , dos Milagres 
(1* e 3'), do Quaxará (2-), de Santana do Cariri 
( P e ? ) ; n o PIAUÍ, de Amarante (1* e 2"), Bom 
Jesus de Gurgueia (1*), S. Antônio de Gilbué ( I a ) ; 
no Rio GRANDE DO NORTE, em Touros (1*), Flores 
(2 ' ) . S. Miguel ( I a ) , Areia Branca ( Ia e 2»). 

Umas vezes, na lista de presença dos eleitores, 
quase todas as assinaturas são de um só punho. 
Exemplos; no PARÁ, Belém (20* seção) e Gurupé 
(4*); no CEARÁ, Arneiros (2?), Assaré ( I s «e 2*), 
Aurora ( 1 ' e 2*), Cachoeiras (2*), Crato (3* e 4*), 
Missão Velha ( 1 ' e 2*). S. Mateus (1* e 2 a) . 

Outras, é um só artista no gênero quem dá 
vasão, desembaraçadamente, à tarefa. Páginas e 
páginas da mesma lista, ou listas inteiras de cabo a 
cabo estampam a identidade constante do mesmo es-
criba. Manaus (13a, 15' e 16n), no AMAZONAS, 
Amarante (4*). Livramento ( I a ) . Oeiras ( I a ) . Pa
trocínio (1°), Simplício Mendes (2"). no PIAUÍ. In
dependência ( P ) , Ipu (4"). no CEARÁ. N O RIO 
GRANDE DO NORTE, Augusto Severo (2*). Um só 
escrevedor, no PARÁ, falsifica as assinaturas de qua
tro secções eleitorais: as do município de Porte. 
Outro, na 3a seção de S. Benedito ( C E A R Á ) , assina 
por dois mesários: Pedro Antônio de Melo e Joaquim 
Pinto de Melo. 
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Há, porém, lugares, onde o estelionato eleitoral, 
elaborado a capricho, obedece a combinações pre-
tensamente engenhosas. 

Ora são duas ou três pessoas, que se revezam 
no encher toda a lista. Macapu (Ia , 4a e 6a seções), 
Melgaço (2a, 3a e 4*), Mazagão (4* e 5*). Belém 
(28ft), no PARÁ. Bom Jesus de Gurgueia (2*), Jacos 
(1* e 4a), S. Antônio de Gilbués (2 a) , Santa Filo
ména (1° e T), Uruçuaí (2*), no P IAUÍ . 

Ora o artifício requinta mais um grau. Turmas 
de escriturários, mais ou menos numerosas, repartem 
entre si o trabalho, dividindo-se então as assinaturas 
em grupos de uma só letra. Marataoã (1* e 2a), 
Campo Maior (I a e 2 a ) . Castelo (2a), Oeiras (2', 3*, 
4* e 5*), Parnaíba (4B). Patrocínio (2 a) , Piracuruca 
(2* e 3a), S. João do Piauí (I a e 2a), Uruçuaí ( I a ) , 
Simplício Mendes ( I a ) . no PIAUÍ. Touro (I a e 2*). 
S. Antônio (I a e 2a), Papari (2a), Pau dos Ferros 
( I a ) , S. José de Mipibu (I a e 2a). S. Gonçalo (I a e 
2a), Natal. Flores ( 1 ' e 2a), Goianinha (I a e 2a). 
Jardim de Angicos (I a e 2a), Caicó (1* e 4a), no 
RIO GRANDE DO NORTE. 

A esperteza desenvolvida, porém, nestes espé
cimes do fabrico mais atento das listas de presença 
mal lhes dissimula o dolo. Os grupos se destacam 
visivelmente, reproduzindo-se a revezes, como num 
mosaico, as peças do embutido. Além de que não raro 
o cambiar da tinta e do caráter dos algarismos, na 
numeração que precede os nomes, acompanha o variar 
da letra nas firmas, concorrendo para assinalar de 
um modo mais nítido a disposição mais ou menos si
métrica dos grupos. Haja vista as atas de Cametá 
e Bagre (PARÁ) . 

Nesta adulteração de firmas a granel, que cons
tituem a nossa grande especialidade em matéria de 
simulação eleitoral, temos, pois, dois tipos. Um intei-
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riço e rude: o da falsificação uniforme. O outro, 
múltiplo, com pretensões a discreto: o da fasificação 
altérante. Na realidade, porém, tão facilmente reco
nhecível é o segundo quanto o primeiro. Os capri
chos da marchetaria caligráfica, no sistema dos gru
pos, denunciam malícia maior; mas, como ardis simu-
latórios, não são mais eficazes. Bem ao contrário, 
vêm a ser outros tantos indícios, apreensíveis ao 
mais leve exame, da trampolinice. que se desejaria 
encobrir. 

76. O nosso estudo sobre a fraude no escru
tínio do dia l9 de março e as conclusões, a que nele 
chegamos, tem por base o cotejo, algumas vezes 
entre os vários papéis da mesma eleição que se dis
cute; outras entre os desta eleição, com particulari
dade a lista de comparecimento dos eleitores de cada 
seção eleitoral ao ato do voto, e a lista correspon
dente na eleição de 30 de janeiro de 1909; outras 
ainda, e principalmente, entre as assinaturas da elei
ção do V de março e as de inscrição do eleitorado no 
respectivo alistamento. O Diário de Notícias e, em 
seguida, o Correio da Manhã estamparam, em curio-
síssimos exemplares, amostras abundantes, frutos 
desse trabalho verdadeiramente beneditino, a que se 
entregaram os nossos procuradores e seus auxiliares. 

Dessa publicação juntamos a este nosso arra-
zoado alguns espécimes, que será de conveniência 
arquivar. As mais das vezes, porém (tão copiosos 
são eles), temos de limitar-nos a indicar, mediante 
números de ordem precisos, nome por nome, os casos 
adotados como exemplificativos nas falsificações 
descobertas. É o que se verá principalmente nos 
admiráveis relatórios do DR. ALFREDO P U J O L sobre 
os estados mais setentrionais, do DR. SAMPAIO 
MARQUES sobre Alagoas, e do DR. IRINEU M A 
CHADO, já sobre Mato Grosso, já, especialmente, 
sobre Minas Gerais, monumento de paciência, dili-
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gência e consciência, que liquida a questão da fraude 
mineira, aniquilando a trama com tamanho arrojo 
urdida pelo oficialismo de Belo Horizonte e Barba-
cena, para dar vitória à candidatura militar no Es
tado que mais a execra. 

77. Nunca imaginaram os conspiradores e os 
agentes da fabricação de eleições, modalidade quase 
exclusiva do inculcado voto popular em muitos esta
dos brasileiros, que as operações da sua indústria 
passassem pela devassa, a que as acabamos de sub
meter. Tranqüilos, pois, na segurança da obscuri-
dade a que estavam acostumados pelo bom êxito da 
sua rasteira velhacaria nos pleitos anteriores, não se 
deram neste a maior esforço de cachimônia, por 
ocultar o rastro. Nada mais fácil, pois, do que o 
seguir. 

Não são sinais de plantas sutis, os pés de lã 
do felino, o ligeiro colear do réptil que se evade, mas 
a piugada funda e bruta da grosseria descuidada. A 
obra do falsário, por via de regra, se esgueira, ser-
peando, através de requintadas invenções e maravi
lhas de habilidade. Aqui não há dessas manhas. 
Vê-se o passo da rustiquez sertaneja, o peso do 
velho ramerrão, anunciado pelo chiar da sua alman-
jarra, pelo bruto e uniforme cair das patas da junta 
vagarosa, deixando largos vestígios no chão, que 
revolve. É a embustaria em menores, quase na sua 
desnudez primitiva, segura de não ser incomodada 
em casa por olhares importunos. 

Daí esses processos rudimentares, a que acaba
mos de aludir. Aqui. um só escriturado enfiando 
listas inteiras de assinaturas com uma só caligrafia, 
indissimulada. Ali. a colaboração entre dois ou três 
forjadores. Acolá, mais complexo, mas não menos 
discernível, o vaivém, simétrico ou assimétrico, dos 
grupos alternativos. Quando saem dessas três varie-
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dades impudentes, e ensaiam a diversificação das 
letras nome por nome, então é que a simplicidade 
grutesca de uma arte indigentíssima nos seus recur
sos se desmede nesses escândalos, de que o nosso 
cotejo estampou alguns exemplares, e deixou nume
ricamente apontados infinitos outros. Nenhum es
forço imitativo aí se emprega. Não se tem o menor 
intuito de reproduzir as firmas inculcadas. Um 
mestre do ofício envidaria na alicantina invenções 
esmeradas, talentos finos, arremedaria, buscaria 
aproximar a cópia do original, com a adestrada 
pena do artista, ou sobreporia papel a papel, trasfo-
leando e estresindo as assinaturas de um a outro. 

A esta canceira não se deram, ainda bem! os 
fanqueiros do Norte, os de Minas, os de Mato 
Grosso. Mudando a letra de nome a nome tinham 
feito o mais do que lhes parecia bastante. O resul
tado é que, tomada uma assinatura de eleitor e com
paradas as suas diferentes versões, uma disparidade 
grosseirona, descancarada, impossível expõe em 
flagrante a boçalidade alvar da maroteira. E é dessas 
fezes, em camadas e camadas, que se estratificam 
esses eleitorados, e se atulham essas centenas de 
milheiros de sufrágios telegràficamente encomenda
dos, cujo benefício agora se quis apurar na maior 
abundância das suas enxurradas, para arvorar em 
presidente da República o candidato dos oligarcas. 

Mas, reatando o fio da nossa exposição, volte
mos ao esboço, que traçávamos. 

78. Quando as assinaturas correm todas por 
conta de uma só pena, a mesma unicidade apresenta 
o caráter dos algarismos na numeração das listas. 
Mazagão (2*), no PARÁ, Maratacá (3*), no PIAUÍ, 
Benjamon Constant ( V) e Milagres ( 1*), no CEARÁ. 

Outro elemento material, de cujas indiscrições 
muito se descuidou a fraude, é a tinta, onde se lhe em-
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bebiam as penas. Dada a eleição tal qual se proces
sa, com uma só mesa, num só dia e por uma só cha
mada sucessiva e contínua, naturalmente não se varia, 
não se deve, não se pode variar de tinteiro. Coisa 
bem diversa, porém, atestam os documentos oficiais 
desta eleição. Na mesma seção eleitoral, os eleito
res assinam a mesma lista a tintas diversas. Ora é 
o preto que troca de matizes. Ora se interpõe ao 
negro o violeta, o azul e, até, o verde. Urucorá, 
no Amazonas, Ibiapina (1")» Ipueicas (1* e 2*), Pa-
cati (1* e 29), no Ceará. Em Paracuru, neste últi
mo Estado, "a cópia traz duas assinaturas de me-
sário a tinta azul. Os mesmos mesários, que assina
ram a cópia da ata, a tinta azul, assinam o termo de 
encerramento com tinta da mesma côr; o que prova 
que os papéis da eleição falsa, uma vez prontos, fo
ram levados então às necessárias assinaturas, sendo 
estas lançadas, de uma só assentada", nos dois do
cumentos . 

79. Em relação às assinaturas o rasto dos al-
cantineiros tem varidades muito interessantes. Ora 
se encontram, na lista de presença, nomes repetidos. 
(Itacoatiara, no Amazonas) . Ora se dá o caso de 
estar firmada por duas pessoas uma só assinatura. 
É o que sucede até com a de um mesário (João Antô
nio Pereira) na 1* seção de Lábrea (Amazonas). 
"Uma pessoa escreveu Antônio Pereira. Mais tarde, 
outra deu pelo engano, e acrescentou, com tinta dife
rente, a palavra João, antes de Antônio." Em Ma-
zagão, no Pará,, semelhantemente, o nome do eleitor 
n9 95 se acha assinado por dois indivíduos, com duas 
tintas diversas. 

Aqui se começa a escrever um nome, que se 
converte para logo noutro. É o fato, por exemplo, 
do eleitor n.° 105, na 1* seção de S. Domingos da 
Boa Vista ( Pará ) ; "Augusto, digo João Augusto de 
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Ali é a grafia dos nomes, que se altera nas várias 
assinaturas do mesmo eleitor, ora Gonçalo, ora 
Gonsalo. . . Já Pulchério, já Pulquério. . . Uma vez 
Damasceno outra Da Macena. . . (Amarante, 2* se
ção, no Piauí.) Agora Nery, outrora Neres. Já 
Macedo, já Mascedo. (Marataoà, 1' Piauí). Aqui 
A. S. Martins, ali A. S. Martinho. (Livramento, 
2* Piauí) . Acontece até que, na mesma ocasião, 
diversifica a assinatura do eleitor. Benedito Va-
lério de Miranda se esquece do próprio nome, co
meçando por firmar Valeriano, que, em seguida, cor
rige Valério. (Santo Antônio de Gilbués, 3", Piauí.) 

Em muitas seções inúmeras são as firmas es-
tropiadas, aleijadas e transformadas pela desatenção 
dos falsários. Assim em Caraúbas (2* seção), no 
Rio Grande do Norte, bem como em Bragança (4*) 
e Acará (1*)» no Ceará. Exemplos, nesta última 
seção: Gorêncio, por Juvêncio; Elesário, por Ole-
gário; Ferreira, por Pereira; Marcelino, por Mar-
colino; Quintinho, por Quintino; Batista, por Baptis-
ta; Cipiano Santo Patocino, por Cipriano dos Santos 
Patrocínio. 

Freqüentemente, escrito um nome, sofre depois 
as emendas convenientes, para se acomodar ao elei
tor, cujo comparecimento figura. Exemplos: os de 
Amarante (4 a) , Marataoã (2*), Jaicós (3Q), no Piauí, 
e Quixadá ( 1?), no Ceará. Aqui o nome do eleitor 
n9 110, na lista de presença, se assina José Leonardo 
de Oliveira, retificando-se ao depois José Leonardo 
da Silva. Na 31* seção desse município se encon
tram nomes escritos uns sobre os outros. 

Casos há de assinaturas, que se metem pelas en
trelinhas das outras. Ipu (2*), Ceará. Outros, em 
que sob o mesmo número se amalgamaram duas 
firmas de eleitores. Maracanã (1*), no Pará. " O 
fabricante de votos atrapalhou-se. Escreveu os 
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nomes de dois eleitores sob on" 119. Daí em diante 
a numeração seguiu certa até 132. Teriam votado, 
pois, 133 eleitores, vista a duplicata do n" 19. No 
entanto, a ata declara que compareceram 132 eleito
res, e foram recebidas 132 cédulas, as quais deram 
132 votos" (já se sabe) "ao marechal Hermes". 

Não faltam, em compensação, listas, onde se 
encontram linhas em branco, talvez de sobressalente, 
para o que desse e viesse. Tal, entre as assinaturas 
da 1" seção de Quixadá (Ceará) , a linha n* 78 e, na 
2* de Paracuru (também Ceará), a linha n* 45 . 

Outras vezes é a ata que "traz em branco o núme
ro de eleitores", cujo comparecimento e voto se afir
mam, não se declarando senão "mais adiante esse 
número e o dos que faltaram. O mesmo acontece 
ao número de cédulas encontradas na urna". Santa 
Quitéria (1* seção), no Ceará. "Mais uma fraude 
manifesta", observa o dr. A . P U J O L . Mas ainda 
há muito melhor. É o que se verifica na 29 seção do 
Curralinho (Pa rá ) . "Na ata desta seção deixou-se 
em branco o espaço reservado à votação do mare
chal Hermes, que foi lançada mais tarde, com letra 
diversa". 

De grau em grau, na escala crescente dos abusos, 
chegamos ao das mesas, que anulam confessadamen-
te assinaturas de eleitores. Na 2* seção de Paracuru 
(Ceará) "a Mesa declara sem efeito a assinatura do 
eleitor sob n° 9, afirmando o secretário, em nota à 
margem da lista de presença, que esse eleitor votou 
por último; o que, entretanto, não se verifica, pois o 
último eleitor assinado na lista, e sob o n" 44, é Bruno 
Martins Júnior, s'eguindo-se uma linha em branco, 
onde, na fabricação da ata falsa, devia entrar o nome 
deste eleitor rf 9. Por esquecimento, deixaram de 
preencher com o nome deste eleitor a linha em branco, 
ficando patente a trapalhada fraudulenta." 
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Por outros modos ainda se revela às escancaras 
o trabalho de gabinete, com que se pretende aparen
tar a realidade efetiva da eleição. Na 4 ' seção do 
Acará, por exemplo, e na 4" de Baião, dois municípios 
do Pará, a lista de presença traslada na mesma ordem 
a da eleição de senadores. No Acari (Rio Grande 
do Norte) se reproduz a mesma coincidência, com 
igual perfeição de uniformidade. "O confronto dos 
papéis da eleição presidencial do T de março com a 
de 20 de fevereiro convence de que, neste município, 
foram ambas feitas no mesmo dia" e no mesmo ato: 
o mesmo número de eleitores, a mesma ordem na vo
tação . 

80. O rasto dos copistas. grosseiros arranjado-
res de eleições fictícias, distingue-se por vezes com a 
mesma clareza na solenidade legal da numeração. 

Na 22* seção de Manaus, por exemplo, a lista 
de presença, do ti* 60 até ao cabo, foi toda escrita a 
lápis e depois coberta a tinta por um só amanuense. 

Outras ocasiões escapa ao manipulador a lem
brança dessa formalidade, e as assinaturas correm sem 
numeração. Quixadá, 3*; S. Mateus. 1* e 3* (Cea
rá) . Freqüentes distrações o traem e descobrem, 
neste particular. São amiudados os equívocos na 
ordem sucessiva da numeração, que deve acompanhar 
o comparecimento dos eleitores. Vêm então, sem a 
menor cerimônia ou averbação explicativa, as emen
das, às vezes extensivas a oito e mais números con
secutivos. A fuá e Marapinim (1* e 4*), no Pará. 

Emendas e rasuras de todo o gênero inquinam os 
documentos eleitorais. Maracanã (2?) e Melgaço 
(1") no Pará. Boa Viagem (2»), Lavras (2*), Mila
gres (1*). Apodi (2*) no Ceará. Flores (1*) no Rio 
Grande do Norte. Muitas se perpetram, até, para 
consumar substituições de nomes. Curuçá (4*) e 
Almeirim, no Pará. Em algumas o arrojo sobe ainda 
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mais de ponto. Assim o que se nos depara na Ia 

seção de Augusto Severo ( Rio Grande do Norte ). em 
cuja ata, além da falsidade patente das assinaturas, 
sobressai o escândalo da emenda, que alterou o tópico 
da ata, onde se consigna o número de votos dos can
didatos . 

Não menos desembaraçadamente se usa, noutras, 
da mesma liberdade, para substituir as palavras, onde 
se designa a hora do começo dos trabalhos eleitorais. 
Baixo Longa (2n), Piauí. 

81 . No que toca ao número de votantes o im-
pudor não é menos atrevido. Comparecerem os elei
tores na sua quase totalidade é caso vulgar. É o que 
se vê, por exemplo, no Pará. em Curralinho, em Itai-
tuba, em Monte Negro, em Prainha, em S. Sebas
tião da Boa Vista, em 11 das 12 seções de Chaves, 
uma das quais com 199 eleitores, registra 191 votos, 
outra com 240, utiliza 236, e, ainda, em Mazagão 
(2*), onde, dos 140 alistados, apenas faltam dois. 

Lugares há dessas regiões benditas, onde cha-
meja em braseiro ardente o fervor eleitoral. A 1* 
seção de Chaves ( Pará ) teve a fortuna de ver compa
recerem à urna focfos os seus eleitores. Escusa dizer 
que todos, à carga cerrada, votaram no marechal. 

Muito pouco é, porém, ainda tudo isso. Com
parecer todo o eleitorado! Há coisa incomparavel
mente melhor. Ê votarem mais eleitores do que os 
existentes. 

Deste fenômeno se multiplicam exemplos, qual a 
qual mais notável. Ora a lista de presença inscreve 
número de eleitores superior ao indicado na ata. 
Abaeté ( 5a ), no Pará. Ora as atas registram núme
ro de eleitores superior ao do alistamento. Coari, 
no Amazonas. Vigia (5a e 6a), no Pará. Em 
Ipueiras (2a seção), no Ceará, assinam a lista 207 elei
tores. Votam 208. Em Barcelos, no Amazonas, 
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a 2* seção tem apenas 49 alistados. Mas votam 52. 
Em Pedra Branca, no Ceará, 1* seção, o número dos 
inscritos na lista de presença é de 150, e sobe a 160 a 
soma de votos recebidos. Em Sousel ( 1* seção), no 
mesmo Estado, apresenta 245 números a lista; mas, 
havendo três linhas em branco, foram apenas 242 os 
eleitores comparecentes, porque tantas são as assina
turas. Açodada, porém, a fraude, não adverte na 
tríplice lacuna, e dá por 245, em vez de 242, os votos 
recolhidos. 

Caso análogo, ainda, noutra municipalidade pa
raense: a de Faro. "A ata acusa o comparecimento 
de 179 eleitores, e a lista de presença vai, efetivamen
te, a este número. Entretanto, só podiam ter votado 
178, se tivesse havido, realmente, eleição; porque está 
cm branco a linha correspondente ao n.° 62. Na 2* 
seção de Montalegre (ainda o Pará) a lista numera 
221 assinaturas. Mas o n 9 170 se repete. Teriam 
votado, portanto, 222 eleitores. As cédulas apura
das, conseguintemente, seriam 222, se eleição tivesse 
havido. Entretanto, são 221 sufrágios acusados na 
ata. O falsário não tinha cédulas que contar. A 
numeração da lista, equivocada, o iludiu e o denuncia. 

Em Jaicós (no Piauí), 2' seção, há 244 eleitores. 
Faltam ao escrutínio 75. Logo, são 169 os que com
pareceram, e só podiam ter votado 169. Pois a ata 
consigna 179. 

Em Moju ( Pará) , 3* seção, os alistados são 200. 
Deixam de votar 37, por ausentes. Logo, só podiam 
ter votado 163. Pois votaram (claro está que no 
marechal) 203. 

Em Cratéus (Ceará), 3? seção, a lista de assi
naturas atesta a presença de 128 eleitores. Pois 
bem, as cédulas recolhidas para Presidente, diz a 
ata, foram 250. 
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Em Sant'Ana (outra vez o Ceará) , 3* seção, 
declara por extenso a ata, haviam comparecido 123 
eleitores. Pois bem: a mesma ata certifica in extenso 
que se apuraram 522 votos. Quase o Q U Í N T U -
PLO, já se vê, do número de alistados. Note-se 
bem: "Esta ata foi transcrita, sendo a cópia presen
te conferida e concertada, nas condições legais, por es
crivão, o qual atesta estar ela em tudo conforme com 
o original, ao qual se reporta. " O fato indubitável, 
portanto, é que, ali, de 123 eleitores procedem 522 
votos. Como, a não ser que cada eleitor votasse 
cinco vezes, ou dispusesse de cinco votos? 

Não é somente desta sorte que as atas falsifica
das se contrariam e desmentem a si próprias. Outros 
modos há, nesses corpos do delito, pelos quais a ne
gligência do crime o confunde abertamente. Na 1* 
seção do Riacho do Sangue (Ceará), por exemplo, 
consta, formalmente, do termo de encerramento da 
ata, não haverem comparecido 49 eleitores. Entre
tanto, no corpo desse documento, se declara terem 
faltado 101. 

Outra maneira de aumentar a vontade do eleito
rado, nas eleições imaginárias, é a que se explora com 
menção do comparecimento de inculcados eleitores de 
outras seções, cujos votos, contra o terminante precei
to da lei de 1904, art. 79, não se tomam em separado. 
Manaus (8*). Amazonas, Ponta de Pedras (1*), 
Pará, Jaicós (2? e 4?) e Baixo Longa (2* e 4*), Piauí. 
Em Santa Cruz (Rio Grande do Norte) , 1* seção, 
votam 48 eleitores dados como da 2*, sem se lhes 
apurarem os sufrágios separadamente, nem se lhes 
tomarem os títulos, para ser enviados à junta apu-
radora, ou, sequer, se lhes declararem os nomes na 
ata: tudo contra as disposições categóricas da lei 
eleitoral, arts. 79 e 80. O mesmo destemperado 
abuso ocorre na 1* e 2* seções de Igarapé-Açu 
(Pará) , votando ali eleitores, dos quais, contra o es-
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tatuído nos mesmos textos, nem se sabe por que ali 
foram votar, ou, ao menos, onde são alistados. 

Para enriquecer o cenário, aparentemente já com
pleto, dos atentados concebíveis e inconcebíveis con
tra a veracidade eleitoral no tocante à competência 
do eleitorado e à exuberância das votações, eleitores 
há que se agraciam com o privilégio da ubiqüidade, 
votando simultaneamente em várias seções. 

Na 2* seção de Touros (Rio Grande do Norte) 
vota como eleitor o cidadão Cícero Péricles Varela, 
que, ao mesmo tempo, funciona em Jardim do Angico 
no cargo de fiscal. Em Ponta de Pedras, 1* seção 
(Pará) , vota, sem alegação explicativa. Pedro Antô
nio C. Palmeira, eleitor no Estado de Alagoas. 

82. Mas por muitos outros aspectos ainda se 
caracteriza com as feições mais extravagantes a 
descuidada confiança da fraude e a sua índole tu
multuaria no fantascópio das eleições coroadas com 
a vitória do marechal. 

Mesas há, cuja presidência coube a indivíduos, 
que nem mesários nem suplentes foram eleitos (18* 
seção de Manaus, Vizeu, 2* e 3* seções, Pará) . Ou
tras, de que não existe ata de organização. (Benja
min Constant, Amazonas.) Algumas, em que as 
atas não são assinadas por todos os mesários ( Barrei-
rinhas, Amazonas, Uruçuaí, 1* Piauí) . Em certas 
outras nenhum dos mesários efetivos corresponde a 
qualquer dos que, nesse caráter, serviram na eleição 
de 30 de janeiro de 1909. (Simplício Mendes, 2*, 
Piauí ) . 

Existem atas, nas quais não consta o lugar da 
reunião da mesa (Manaus, 17') . Nas 2°, 3', 4*. 5* e 
6* seções do município de Chaves (Ceará) funcionam 
as mesas eleitorais em lugares diversos dos que se lhes 
designaram. Noutras se reúnem, nem justificação, cm 
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casas particulares, contra o disposto na lei n9 1 .269, 
art. 26, § 39 (Cachoeira, 2* e 49, Curralinho, 3 ' e 4', 
P a r á ) . 

Quanto à hora legal, não menos graves irregu
laridades. Atas há, onde se não consigna menção de 
quando principiou a chamada, circunstância que 
tem decisiva importância legal, à vista do estatuído na 
lei n< 1.269, art. 74, § V (S . Raimundo Nonato. 1'. 
Piauí) . De outras consta que a eleição começou tar
diamente, às 11 horas, por exemplo, quando a lei elei
toral, art. 73, parágrafo único, determina que, se até 
as 10 horas do dia fixado não se puderem instaurar • 
os trabalhos, não haverá eleição. (União, 2* Piauí). 

Freqüentemente as atas não revestem os caracte
res legais de autênticas. Isto, até em capitais de Es
tados. (Manaus, 14*.) Neste cômputo se acham 
(lei de 1904, art. 97) as inúmeras, onde se contraveio 
ao disposto na lei n* 1.269, art. 81 e 84, os quais 
ordenam que, na falta de tabelião para transcrever a 
ata, se cometa este encargo a um escrivão ad hoc, 
nomeado e juramentado pela mesa. Barcelos, Lá-
brea e Moura, no Amazonas. No Ceará: Beberibe, 
2*; Granja, 2* e 5*; Ipu, em todas; Ipueiras, 2* e 3*; 
Maranguape, 5*; Massapé, 1*; Meruoca, 2*; Paracuru, 
2'; S. Benedito, 2', 3*. 4», 6' e T\ S. João, 2'; Soure, 
1*; Tamboril, 3*; Trairi, 2*; Tianguá, 2*. 

Muitas há, não conferidas, nem concertadas. 
As de Barreirinhas, por exemplo, no Amazonas, e 
Baixo Longa. I9 e 2* seção, no Piauí. Noutras o 
termo de concerto não tem data, falta que, segundo a 
jurisprudência estabelecida por decisão do Senado 
Federal sobre as eleições de 30 de janeiro de 1909, 
no último desses Estados, constitui nulidade. ( S . 
Raimundo Nonato, 2*, e Uruçuaí, 2*, Piauí.) 

83. Em matéria de fiscais, para se medir o 
desatino dos atores nesta vastíssima trapaçaria, bas-
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tara darmos por amostra o caso da 5' seção na capital 
do Amazonas. Conhece a lei fiscais nomeados indi
vidualmente pelos candidatos e fiscais designados co
letivamente por eleitores em grupos, quando menos de 
10. (Lei n" 1.269. art. 78. §§ Io e 2o. ) De outros 
não sabe. Pois bem: naquela seção amazonense, 21 
cidadãos designam o eleitor Manuel R. C . da Silva, 
"para servir de fiscal por parte do candidato conse
lheiro Rui Barbosa." Era um fiscal nosso, designado 
à nossa revelia, pela espontaneidade graciosíssima 
daqueles 21 interessados na correção do pleito. Que 
móvel os animava? O de fiscalizarem a eleição? 
Mas. neste caso, bastava nomearem fiscal seu. Eram 
21 eleitores; podiam constituir dois fiscais. Dar-nos 
um fiscal a nós. ao candidato civil? Só um requinte 
de zelo civilista. aliás escusado; porque, nomeado em 
nome deles mesmos, o homem da sua confiança não 
seria menos real e efetivamente fiscal do que designa
do, como foi, em nosso nome. Desta disparatada 
invenção, todavia, sancionada pela mesa. através de 
toda a sua obscuridade. com certeza, ao menos, pa
recia resultar claramente que ali teríamos seguros, no 
mínimo, esses 21 votos. 

Engano: não tivemos senão quatro. 
84. O escândalo da eleição de V de março 

nesta cidade evidenciou uma das expressões capitais, 
que, no mecanismo do nosso regimen, pode assumir a 
cumplicidade criminosa dos correios com a fraude elei
toral. Por outras, ainda se manifestou ela. em epi
sódios que tiveram eco violento na imprensa, e de 
que não cabe ocuparmo-nos aqui, onde nos limitamos 
a esboçar as operações da falsidade eleitoral no seu 
laboratório: as seções eleitorais. 

Aí mesmo, porém, as relações da eleição com o 
correio apresentam um traço expressivo no trabalho 
de iliçamento e mentiras, que a envolve a desautora. 
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Prescreve a lei n" 1.269, art. 84, às mesas eleitorais 
a obrigação de remeterem ao seu destino, ali especifi
cado, as quatro cópias da ata da eleição, mediante re
gistro postal, no termo de três dias. É sobejo o pra
zo. A lei fixou na sua estipulação uma das garantias 
essenciais contra os manejos da fraude. Até ao dia 
3 de março, pois, todos esses documentos da última 
eleição deviam estar expedidos pelo correio ao 
Senado, à Câmara e às duas juntas apuradoras. 

Como foi observada esta disposição tutelar? 
Só em 6 de março foram levadas a registro local 

as atas das eleições de Aurora, l* seção, Milagres, 
1*, 2? e 3?, Lavras, 1\ 2:\ 3a e 4* (Ceará) . 

Só em 7 de março as da Boa Vista do Rio 
Branco (Amazonas), Entre Rios, 1' seção, Santa 
Quitéria, l9. 2* e 39, Icó, 1\ 2* e 3* (Ceará) , Augus
to Severo, 1", no Piauí. 

Só em 8 de março as de Pentecostes, 1* e 2*, c 
Jaguaribe-Mirim, 1' e 2 ' (Ceará) . 

Só em 9 de março as de Beberibe, 1* (Ceará) . 
Só em 10 de março as de Maricoré (Ama

zonas) . 
Só em 11 de março as de Castelo, 1* (Piauí) . 
Só em 13 de março as de Codajás (Amazonas). 
Só em 14 de março as de Barreirinhas (Ama

zonas) . 
Só em 15 de março as de Morada Nova 

( Ceará ) . 
Só em 21 de março as de Entre Rios, 2' seção 

(Ceará) . 
Só em 22 de março as de Floriano Peixoto 

(Amazonas). 
Só em 23 de março as de Caruetama (Ama

zonas) . 
Só em 26 de março as de Fonte Boa (Amazo

nas) e Missão Velha, 1* seção (Ceará) . 
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Só em 30 de março as de Moura e S. Gabriel 
(Amazonas) . 

Pachorrenta, madraça e remanchona, a fraude, 
nessas localidades e em tantas outras, que nos es-
casseou lazer para acrescentarmos, ultrapassou em 
semanas o prazo improrrogável da lei. Ou estava, 
talvez, desprecavida para a tarefa. Precisava de 
tempo. Não tinha à mão oficiais hábeis. Nem 
havia pressa. Destas liberdades nunca se lhes 
haviam tomado contas. E agora tudo era ainda 
mais seguro. O Congresso Nacional estava com
prometido com a espada. Demais, ninguém podia 
cogitar desta sindicância atros, e pressentir que a 
curiosidade civilista levasse a sua ociosa curiosidade 
ao cúmulo de esgravatar carimbos postais. 

Em contraste, porém, com essa calaceria geral, 
exemplos há de aforçurada solicitude. De todas as 
seções de Humaitá (Amazonas) as atas foram en
tregues ao correio no l9 de março. O mesmo acon
teceu com a de Urucorá. no mesmo Estado. Das 
primeiras não foi remetida ao Senado a lista origi
nal das assinaturas, que, na última dessas duas mu
nicipalidades, apresenta os mais claros sinais de fal
sificação. As atas parece que antecederam a elei
ção. Por isto, no mesmo dia dela, entraram nas 
agências postais. Aqui a tramóia se revela com a 
precipitação, como ali pelo prazo. Ora retardia, 
ora antecipada. 

Dessa antecipação chega-se a não guardar o 
mínimo rebuço. Pratica-se a imoralidade, sem um 
biombo que a cortine. Na segunda seção de Soure 
(Ceará) a ata da eleição de 1* de março foi regis
trada no correio em 17 de fevereiro. 

Doze dias adiantou-se a ata à eleição. 
Podiam todas vir assim. Mas, quando se atra

sam, é que. em todo o caso, o trabalho de falcatruar 
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eleições requer trápolas de mão assente. Muitas 
vezes não se opera no lugar. Vem de longe. As 
atas das seções de Borba ( Amazonas ), por exemplo, 
que, segundo a lei se deviam registrar na agência 
postal desse município até aos 3 de março, foram en
contradas, em 21, na caixa geral do correio de Ma
naus. Haviam sido, naturalmente, manipuladas na 
capital. 

Graças a essas viagens, de significação eviden
te, acertam às vèzes de se encontrar no mesmo envol
tório, sob o mesmo carimbo postal, atas de eleições 
figuradamente processadas em diversas localidades. 
A 1- seção de Ponta de Pedras funcionou dentro da 
cidade, a 2* em Serraque noutro distrito. E ambas 
as suas autênticas chegaram no mesmo envólucro ao 
Senado. 

Se a imaginação de um criminoso nato nesta 
especialidade se pusesse a terebrar no campo da sua 
mania, ruminando os meios inventáveis de avariar as 
formas eleitorais, e carcomer, esvasiar. inverter, des
truir a verdade em matéria de escrutínio popular, não 
seria mais variado e cabal o tesouro da rapinagem e 
da mentira acumulado para o serviço da nossa admi
rável democracia. 

O triunfo indisputável à eleição de V de março 
está em haver desenvolvido repentinamente, na ex
ploração dessa riqueza da imoralidade política, uma 
atividade sem exemplo na crônica das nossas maze
las sob os dois regimens. Da colheita a que rapi
damente acabamos de proceder em cinco Estados 
setentrionais, há sobejas belezas, para tecer coroas à 
próxima aclamação da candidatura derrotada. Des
sem-nos mais tempo, e seria ainda mais florida a or
namentação da solenidade. Porque entrariam tam
bém aqui em colaboração outras zonas brasileiras, o 
Sul concorreria também com a exibição dessas galas, 
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qu<e os trabalhos dos nossos amigos buscaram clas
sificar, e, entre os diferentes expositores, sobressairia 
a Minas Oficial, os domínios dos srs. Bias Fortes e 
Venceslau Brás, as façanhas da Januária, os heroís
mos do sétimo distrito mineiro. 

Na falta desses contingentes estaria muito di
minuída a grande apoteose da fraude. Mas as es
cavações, a que, agora mesmo, se entrega, paralela
mente à composição destas nossas alegações, o in
quérito do Sr. Irineu Machado, estamos certos que 
ainda hão de vir a tempo de completar com a opulên-
cia dessa vegetação inesgotável a festa do marechal, 
e, em seções posteriores deste arrazoado, nos minis
trar ainda algumas jóias daquela região de maravi
lhas, para esplenderem no enxoval da presidência 
vindoura. 

I I I 

AS PERCENTAGENS DE FREQÜÊNCIA ELEITORAL 

85. Há quarenta e dois anos, quando se dis
cutia, no Senado Imperial, a dúplice eleição efetuada 
no Ceará para dar sucessores, naquela casa, ao 
MARQUÊS DE ABRANTES e ao conselheiro CÂNDIDO 
BATISTA, mostrava-se admirado o BARÃO DE C O -
TEGIPE de que, contando, nessa província, o eleito
rado 1.263 membros, só 29 não houvessem compare
cido à eleição. ( 1 ) 

Não era, todavia, da eleição primária que se tra
tava, mas da segunda operação eleitoral, cujas urnas 
recebiam unicamente os votos de um corpo seleto 
pelos do grau anterior, gente, portanto, mais ou 
menos arregimentada, mais consciente do alcance do 
seu mandato, mais interessada no desenlace do es-

(1) Anais do Senado, Sessão de 1869. Vol. I. p. 121. 
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crutínio e, destarte, com outros estímulos ao compa-
recimento que não os simples votantes daquele 
tempo, ou os eleitores de agora sob o regimen do 
sufrágio universal. Ainda assim, porém, essas elei
ções não prevaleceram. O Senado anulou-as em 
todo o Ceará. E, nas a que em seguida se proce
deu, inutilizando-se as duas primeiras cartas impe
riais, não foram os mesmos os eleitos. 

Neste fato já se espelhava a importância, que 
necessariamente assume, quanto à apreciação da rea
lidade do voto nos comícios populares, o confronto 
do número dos alistados com o dos comparecentes. 

86. De então a esta parte não tem cessado, 
até hoje, de se avivar a impressão da relevância desse 
elemento apreciativo no exame da moralidade elei
toral, em países como o nosso. Quase por toda a 
parte, com efeito, onde a eleição é sincera, as estatís
ticas acusam largas percentagens de ausentes. Onde 
quer, ao revés, que os resultados eleitorais exprimem 
o trabalho da fraude, cresce maravilhosamente a com-
parência do eleitorado nos quadros oficiais. 

Entre as mais adiantadas nações do mundo se 
nota, com desgosto profundo e crescente receio, essa 
negligência dos cidadãos, não só nas classes inferio
res, mas ainda, e às vezes principalmente, nas mais 
altas. "Do exame das estatísticas eleitorais", diz 
um publicista, que, há poucos anos, se ocupou do 
assunto com particular cuidado, "resulta a idéia de 
que a abstenção, com as proporções assumidas, cons
titui verdadeiro perigo social". (1) É "uma chaga 
de ano em ano mais viva", notava, pela mesma época, 
um radical francês. (2) Essas abstenções, que pa
recem crescer, "socavando e solapando na sua maior 
parte as eleições, condenam as maiorias a não ser 

(1) PAUL CONSTANT: Le vote obligatoire (1898). p. 2. 
(2) MH.LF.HAND, apud CONSTANT, ibid., p . 5 . 

http://MH.LF.HAND
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mais do que aparência e as "câmaras a não passar 
de fantasmas". 

Nas eleições de outubro de 1889 em França, du
rante uma crise de paixões políticas ardentemente 
incendidas e vivíssima luta, as estatísticas oficiais 
consignavam um termo médio não superior a 76,6 
votantes por 100 eleitores inscritos, ou, pode-se dizer, 
um quarto de abstencionistas. Daí em diante a indi
ferença £ o desleixo "não cessam de crescer, podendo 
se avaliar em cerca de um terço" (digamos 33%) "o 
cômputo das abstenções verificadas nas eleições mais 
recentes".(1) 

A situação em geral das instituições representa
tivas, sob este ponto de vista, é, em suma. a que, há 
bem pouco tempo, sintetizava uma autoridade italia
na: "Em muitos países a abstenção tem até burlado 
o sufrágio universal; noutros tem circunscrito intei
ramente a vida pública num círculo restrito de po-
liticanres; em todos tem levado a se duvidar do prés-
timo de um sistema representativo sem representa
ção verdadeira ou sincera. Nem o mal se encerra 
nesta ou naquela forma de governo, senão que por 
todas serpeia, reclamando, pela sua agudeza, não só 
a reflexão dos publicistas, mas também as providên
cias dos legisladores". (2) 

87. Segundo os mapas estampados na cons-
cienciosa obra de CARLOS BENOIST (3) , a percenta-
gem da comparência eleitoral, por país, sobre o núme
ro de eleitores alistados é, na Europa, a seguinte: 

Estados Anos Por 100 eleitores 
inscritos 

Bélgica 1892 83.5 
Grã-Bretanha 1892 81,9 
Holanda 1891 78.9 

(1) C H . BENOIST: La crise de l'État moderne, p. 50. 
(2) GIORGIO ARGOLEO Diritto costituzionale, Nápoli. 1904, p. 266. 
(3) Ibid, p . 332-340. 

» 
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França 1893 76 
Austria 1891 73.7 
Alemanha 1890 71.6 
Noruega 1888 70.4 
Dinamarca 1892 63.55 
Suíça 1890 58,9 
Itália 1892 55,9 
Suécia 1890 38.5 

De modo que as percentagens médias, neste 
apanhado, oscilam entre o mínimo de 38,5 na Suécia, 
e, na Bélgica, o máximo de 83,5. Não há senão dois 
países, este último e a Grã-Bretanha, onde ela passe 
de 80. Dos demais, somente 5 se inscrevem de 70 
para cima. Entre os restantes, um unicamente vai 
além de 60, dois se averbam na casa dos 50, e o der
radeiro fica em 38. 

No livro, mais recente, de COLAJANNI ( 1 ) as 
estatísticas são ainda mais desfavoráveis. 

Ei-las. 
França 75,8 
Alemanha 68,1 
Dinamarca 61,1 
Grã-Bretanha 60.9 
Itália 58,3 
Noruega 54,2 
Suiça 50,1 
Áustria 41,8 
Suécia 40,3 

Tomemos agora, deixando as médias por nacio
nalidade, a estatística de um país só, que, pela sua 
importância e desenvolvimento, nos possa adequada
mente servir de termo de comparação. Seja a Itália, 
um dos mais cultos da Europa, a respeito do qual 
temos à mão as estatísticas oficiais provincialmente 
discriminadas. Referimo-nos às de 1904, oficialmen
te estampadas em 1907. Eis, província por provín
cia, essas informações: (2) 

(1) NaiPOLEONE CoLAJANl: Manuale di Demografia. Napoli, 1904, 
p . 507. 

(2) Annuario Statistico Italiano, 1905-1907. Fasciculo primo. 
Roma. 1907; p. 320-321. 
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Veneto 54.2 
Marcas 59.5 
Ligúría 60,1 
Lombardia 61,7 
Sardenha 62 
Piemonte 62,2 
Basiiicata 63,3 
Limbria oi,£ 
Roma 63.4 
Toscana 63.9 
Abruzzos 64.6 
Emilia 64.7 
Campania 65,2 
Sicília 66 
Calábria 66.4 
Puglia 74 

São dezesseis províncias. Dentre elas, em 
quinze a média da presença eleitoral está de 66% 
para baixo relativamente ao eleitorado. Apenas 
uma, ultrapassando esse limite, alcança a 74. Mas 
a média geral do reino, segundo esses, que são os 
últimos dados, apenas se eleva a 62,7%. (1) 

88. Para chegar, porém, a conclusões exatas 
na acareação esses algarismos e os concernentes a 
um país como o Brasil, necessário será examinarmos 
a densidade atual da população, nos vários Estados 
com a atividade eleitoral dos quais vamos dar a 
ver o confronto do qwe as atas eleitorais, entre nós, 
inculcam. 

Começando pela Itália, estudada província a 
província, como fizemos quanto aos algarismos indi
cativos da percentagem dos votantes, em relação aos 
eleitores, temos, em habitantes por quilômetro qua
drado, «estas proporções: 

Sardenha 32.8 
Basilicata 49.3 
limbria 68.7 
Abruzzos 87,2 
Marcas 87.7 
Calábria 90.9 
Roma 99,1 

(1) Ibid. p . 321. 
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Puglia 102.6 
Toscana 105.8 
Picmontc 118 
Emilia 118,1 

Sicüia 137.1 
Lombardia 117,8 
Campãnia 194 
Ligúria 204,1 (1) 

A densidade quilométrica da população, nas cir-
cunscrições provinciais do reino unido, vai, pois, de 
32,8 a 204.1. habitantes. 

Considerado agora o território italiano na sua 
totalidade, a média geral se fixa em 113,8 habitantes 
por quilômetro. (2) 

Nos diferentes países, a respeito dos quais 
apresentamos as medidas do comparecimento eleito
ral, as da densidade, por quilômetro, em população, 
no ano de 1900, vêm a ser: 

Noruega 7 
Suécia 11 
Dinamarca 17 
França 72,5 
Suíça 75 
Alemanha 102 
Itália 113 
Grã-Bretanha 130 
Holanda 157 
Bélgica 227 (3) 

Cotejemos agora estas médias européias com as 
nossas. Atendo-nos aos dados e cálculos oficiais, 
que há três anos pôs em circulação, no país e no es
trangeiro (4) , o nosso governo, organizamos este 
mapa demonstrativo, onde os vários Estados brasilei-

(1) Ibidem, p . 54-67. 
2) Ibidem, p . 67. 
(3) E . LEVASSEUR: Population, Grande Encyclopédie de BERTHELOT, 

tomo XXVII. p . 292. 
(4) The Sphere tor June, 8. 1907, Special supplement — Brasil, 

p . I V . 
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ros s>e graduam na ordem progressiva da densidade 
apresentada, em cada um, Dela sua população: 

Habitantes 
Estados P° r quilôme

tro quadrado 

Mato Grosso 0,13 
Amazonas 0,15 
Goiás 0.54 
Piauí 0.68 
Pará 0.69 
Maranhão 1.72 
Paraná 1.95 
Espirito Santo 5.39 
Bahia 6.57 
Rio Grande do Sul 6,84 
Santa Catarina 6.86 
Minas Gerais 8.05 
Rio Grande do Norte 8,51 
Paraíba 9.59 
oao "aulo 10,39 
*-*eara ,i I 
Sergipe 13,81 
Alagoas 16.03 
Pernambuco 19.50 
Rio de Janeiro 22.60 
Distrito Federal 62,80 

Brasil 3.85 

A densidade geral da população brasileira, que 
se orça em 3,85 habitantes por quilômetro quadrado, 
é duas vezes menor que a da Noruega, três vezes 
menor que a da Suécia, mais de quatro vezes menor 
que a da Dinamarca, dezenove vezes menor que a da 
França, vinte vezes menor que a da Suíça, vinte e 
sete vezes menor que a do Império da Alemanha, 
trinta vezes menor que a da Itália, trinta e quatro 
vezes menor que a da Grã-Bretanha, quarenta e uma 
vezes menor que a da Holanda, sessenta vezes menor 
que a da Bélgica. 

Não basta, porém, o confronto das médias na
cionais européias com a nossa média nacional, para 
medirmos toda a enormidade às desproporções, que 
vamos observar. Na área européia, com efeito, a 
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população ordinariamente se distribui mais ou menos 
com a mesma densidade por toda a superfície de cada 
país. As diferenças de região a região não são 
grandes. Grande não é, pois, a distância entre a 
média total e as médias parciais. Na Itália, por 
exemplo, a respeito da qual discriminamos, província 
a província, densidade quilométrica, a média geral é 
de 62,7, não muito alongada, bem se vê, das duas 
médias extremas: 54,2 (Vêneto) e 74 (Pugl ia) . 
Mas estas duas proporções são ali excepcionais. Nas 
outras quatorze províncias italianas as médias se 
mantêm muito próximas uma às outras, entre 59.5 e 
66,4. Vêm a ser: 60,1; 61,7; 62; 62,2. 63.2; 63.3' 
63.4; 63.9; 64.6; 64,7; 65.2; 66. Todas, por conse
qüência, vizinhas com a média nacional que é, como 
vimos, de 62,7. 

No Brasil, ao contrário, a média geral é de 3,85 
indivíduos por quilômetro quadrado, ao passo que as 
médias estaduais se elevam de frações decimais, como 
0,13 em Mato Grosso, 0,15 no Amazonas, 0.54 em 
Goiás, 0.68 no Piauí, 0.69 no Pará, a uma. duas e. 
até. seis dezenas de unidades, como em São Paulo, no 
Rio de Janeiro e no Distrito Federal. 

É, conseguintemente, sobre as médias estaduais 
que havemos de estabelecer o confronto dos algaris
mos, cuja importância representa, na Europa, a assi
duidade eleitoral e a densidade da população, com 
os que exprimem esses dois elementos demográficos 
no Brasil, para mostrar como, entre nós, se des
mascara a fraudulência das votações exaradas, em 
certos Estados, nas atas da última eleição. 

89. Esse estudo confrontativo é de uma elo
qüência prodigiosa e irresistível. 

Tomemos os Estados, onde é mínima a densidade 
quilométrica da população. Mato Grosso ocupa, na 
escala, o ínfimo lugar, com uma proporção de 0,13. 
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É uma região, que conta, portanto, / habitante por 7 
quilômetros quadrados. 

Esta proporção é 54 vezes menor que a da No
ruega ( 7 ), 84 vezes menor que a da Suécia (11), 130 
vezes menor que a da Dinamarca (17). 530 vezes 
menor que a da Suíça (75). 780 vezes menor que a 
da Alemanha (102), 870 vezes menor que a da Itália 
(113), 1 .000 vezes menor que a da Grã-Bretanha 
(130), 1 .200 vezes menor que a da Holanda (157) 
e 1 .750 vezes menor que a da Bélgica ( 227 habitan
tes por quilômetro quadrado) . 

Torna-se assombrosa, como se vê, examinada 
assim, a nossa inferioridade em população, naquele 
Estado, comparada a desses países do velho conti
nente . 

Pois bem. Na Suécia, onde a população é 84 
vezes mais densa que a do Amazonas, votam apenas 
40 por 100 eleitores. Na Suíça, 530 vezes mais po
voada, votam 58. Na Noruega, 54 vezes mais popu
losa, votam 70. Na Itália, 870 vezes mais habitada, 
votam 62. Na Grã-Bretanha, de população 1.000 
vezes maior, votam 8 1 . Na Holanda. 1.200 vezes 
mais habitada, votam 78. Na Bélgica, 1 .750 vezes 
mais populosa, votam 83. 

E em Mato Grosso, região quase deserta, em 
comparação dessas, quantos votam, segundo as atas? 

Vão ver: 

No Diamantino: 74,83 a 82,92 por cento. 
Em Rio Abaixo: 77.30 a 86,58. 
Em Sant'Ana do Parnaíba: 87,39. 
Em Coxim: 91.24 a 97,77 (1) 

Estas proporções excedem as mais altas da Eu
ropa, inclusive a da Holanda (78,9), a da Grã-Bre-

( 1 ) Relatório do deputado Irineu Maclnado sobre a eleição presi
dencial no Matto Grosso. Avulso, p. 23. 
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tanha (81,9). a da Bélgica (83.5). Mato Grosso 
desbancaria pois, em atividade eleitoral, as nações, 
onde a vida política é mais intensa em todo o mundo, 
concorrendo às urnas com 867c S7c/c, 9 1 % , 97% 
dos eleitores alistados. 

Já tomados os dois termos do confronto em abso
luto, isto é, percentagem eleitoral contra percentagem 
eleitoral, o fenômeno será estupendo. Que não di
remos, porém, se. compararmos a rareza da popula
ção, nesse território brasileiro, com a sua extrema 
densidade nessas nações européias? Teremos forço
samente de concluir, à vista das proporções há pou
co formuladas, que o sentimento político em Mato 
Grosso, o interesse do seu eleitorado no exercício dos 
seus deveres, ultrapassa muito mais de quinhentas 
mil vezes, muito mais de quinhentas e trinta vezes, 
muito mais de setecentas e oitenta vezes, muito mais 
de mil vezes, muito mais de mil e duzentas vezes, 
muito mais de mil setecentas e cinqüenta vezes, 
muito mais de duas mil duzentas e vinte e sete vezes 
essas virtudes no eleitorado suíço, no alemão, no 
italiano, no inglês, no holandês, no belga. 

90. O mesmo se nos vai deparar nesses Es
tados setentrionais, que, segundo o Jornal do Comér
cio, constituem a categoria dos "escravizados." 

Na escala da sua densidade, a população do 
Amazonas está dois centésimos acima da de Mato 
Grosso. É, como vimos, de 0,15 alma por quilôme
tro quadrado. 

A população amazonense, pois, está, em den
sidade: 

47 vezes abaixo da Noruega; 
75 vezes abaixo da Suécia; 

113 vezes abaixo da Dinamarca; 
408 vezes abaixo da França; 
500 vezes abaixo da Suíça; 
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680 vezes abaixo da Alemanha; 
753 vezes abaixo da Itália; 
850 vezes abaixo da Grã-Bretanha; 

1.046 vezes abaixo da Holanda; 
1.513 vezes abaixo da Bélgica. 

Tal a proporção, em que se acham, do Amazo
nas para esses Estados europeus, as dificuldades 
oferecidas somente pelas extensões territoriais ao 
eleitor, para acudir aos comícios eleitorais. Essas di
ficuldades sobem de 1 :47 no mínimo, a, no máximo, 
1:1.513. 

O acesso às urnas é, por este lado, 408 vezes 
mais fácil ao eleitor francês do que ao amazonense, 
e 500 vezes. 680 vezes. 753 vezes, 850 vezes, 1.046 
vezes, 1.513 vezes mais pronto ao eleitor suíço, ao 
alemão, ao italiano, ao inglês, ao holandês, ao belga. 
São outras tantas razões, para que o eleitorado, em 
cada um desses países, aflua ao exercício da função 
do voto mais numerosamente do que no Amazonas. 
Isto, não metendo em conta os fatores morais, que, 
no seio dessas nacionalidades, altamente cultas e 
intensamente políticas, atraem os cidadãos ao cum
primento dos seus deveres: a instrução popular, a 
educação cívica, o desenvolvimento da riqueza, a 
ação dos partidos, a energia da opinião pública, o 
hábito da participação no governo. 

Pois, sem embargo, os municípios do Amazo
nas sobrepujam, em freqüência eleitoral, a Suíça 
(58.9%). a Itália (62,7%). a Alemanha (71,6%), 

a Holanda (78,9%). a Grã-Bretanha (81,9%), até 
a Bélgica (83.5%), apresentando à nossa admiração 
estas deliciosas percentagens de comparecência elei
toral : 

Boa Vista do Rio Branco. 4* seção 
Barreirinha. 2* seção 
Almacapuru, 1" seção 
Almacapuru, 2* seção 

76,16 
79.9 
80,6 
83.15 



MEMÓRIA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 161 

Tefé. 2* seção 
Fonte Boa, 2* seção 
S. Gabriel. 2* seção 

84.20 
88,24 
88.60 

91 . Vamos ao Pará. É o grande Estado, que 
afogou £m 37.732 votos aparentes a candidatura 
HERMES, contra a migalha dos 129 aquinhoados ao 
candidato civil, como. na impudicícia de uma nudez 
obscena, o trapo inútil, com a feceirice de cuja com
postura a beleza pública de uma elegância de oligar
quia supõe que 

« . . . as partes cobre 
De quem vergonha é natural reparo». 

Pela sua tenuidade, a população paraense, ainda 
se acha na casa das que se indicam por frações de
cimais. É de sessenta e oito centésimos (0,68) por 
quilômetros quadrados o número dos seus habitantes. 

Esta proporção gradua a população do Pará: 
10 vezes aquém 
14 vezes aquém 
25 vezes aquém 

105 vezes aquém 
110 vezes aquém 
150 vezes aquém 
166 vezes aquém 
192 vezes aquém 
220 vezes aquém 
304 vezes aquém 

da Noruega; 
da Suécia; 
da Dinamarca; 
da França; 
da Suíça; 
da Alemanha; 
da Itália; 
da Grã-Bretanha; 
da Holanda; 
da Bélgica. 

Pois é como se fosse o contrário. É como se, 
em vez de se achar tantas vezes aquém, a população 
paraense estivesse, dez vezes, quatorze vezes, vinte 
e cinco vezes, cento e cinco vezes, cento e dez vezes, 
cento e cinqüenta vezes, cento e sessenta vezes, cento 
e noventa e duas vezes, duzentas e vinte vezes, tre
zentas e quatro vezes, além da que se averba a cada 

(*) CAMÕES. Lusíadas, II, 37. (N.R.) 
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uma dessas nacionalidades. Ê como se as urnas elei
torais, ali, habitassem com o eleitor, lhe fizessem com
panhia à cama. ou lhe comessem à mesa, em lugar de 
lhe estarem a essas distâncias, que a disseminação 
dos habitantes exprime. Porque só destarte se expli
caria que, entre um povo a quem minguam de todo 
cm todo os incentivos da vida pública nos Estados 
prósperos e livres da Europa, o concurso do eleito
rado ao escrutínio se avancaje aos mais adiantados 
países daquete continente. 

Nesses países, realmente, como já se mostrou, as 
médias do comparecimento eleitoral vão de 38,5 ( Sué
cia) a 83,5 (Bélgica) . Mas, dentre as onze nações 
cujas estatísticas apontamos, apenas duas (a Bélgica 
e Grã-Bretanha) transpõem o limite de 8 0 % . As 
outras nove estão de 78,9% para baixo. 

Mas o Pará, segundo os mapas anexos a esta 
demonstração (Mapa ns. 1 a 2 ) , libra as suas per-
centagens eleitorais acima de todas essas. 

Senão, vejamos: 
Acará, 1? seção 79.16 
Acará. 3* seção 82.11 
A'raeirim. \* seção 87.18 
Almeirim. 2* seção 82,11 
Anajás, 4* seção 86.56 
Anajás. 5* seção 86.58 
Belém, 22» seção 84.20 
Belém, 26* seção 87, 
Belém. 3?» seção 89.12 
Breves, 1 * seção 88,20 
Breves, 6* seção 80.20 
Breves. 7* seção 82.38 
Chaves, 8* seção 86,15 
Curralinho. 1* seção 81.13 
Faro, 1* seção 87.15 
Faro, 2» seção 89.12 
Gurupá. 3 ' seção 83.61 
Igarapé-Mirim. 5» seção 89,14 
Itaituba. 4* seção 88.0 
Macapá. 2* seção 88.14 
M*zagão, 4* seção 85.10 
Moju. 3» seção 84.12 
Monte Alegre. 1* seção 85,15 
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Monte Alegre. 2% seção 88.10 
Óh»dos. 4* seção 82.0 
Porto de Mós. 1 ' seção 82,0 
Soure. 4* seção 85.23 
Suusel, 3* seção 88,4 

Todas essas passam de 80%, coisa que, na Eu
ropa, só se dá com as porcentagens da comparência 
eleitoral na Bélgica e na Inglaterra. 

Vejamos agora as que transcendem a raia de 
90%, proeza desconhecida nos quadros europeus: 

Acará: 
4" seção 95,16 

Afuá: 
2» seção 90.0 
4« seção 90.10 
5« seção 93.15 

Ana j ás: 
6* seção 94.22 
7» seção 91.14 
8» seção 90,18 
9* seção 91,16 

Chaves: 
3» seção 95.12 
5 l seção 95.19 
6' seção 97.12 
9» seção 96.20 

10' seção 96.96 
II» seção 97.35 
12" seção 95,15 

Curralinho: 
3* seção 96.104 
4* seção 96,1 

Curuçá: 
4' seção 96.24 

Itaituba: 
2« seção 92.10 
3» seção 95,10 

Macapá: 
4* seção 93.77 
5* seção 95,18 



I 

1 6 4 OBRAS C O M P L E T A S DE RUI BARBOSA 

MazagSo. 
1» seção 92.10 
2» seção 92,0 

Moju: 
l i seção 93,49 
2» seção 91,64 

Montenegro: 
If seção 95.14 
2» seção 96,32 

Prainha: 
1* seção 94.10 
2» seção 92.0 

Salinas: 
1? seção 92,0 

S. Sebastião da Boa Vista: 
1" seção 97.0 
2» seção 95,0 
3 ' seção 92,0 

Santarém: 
5« seção 94.10 

Sousel: 
1? seção 96,90 
2« seção 98,5 
4* seção 90,0 

Ponta da Pedra: 
I' seção 97.0 

Essas proporções ascendem, como se vê, a 
97,12, a 97,35, a 98,5. Faltam menos de dois pon
tos nessa brilhatura para se tocar à perfeição do 
cento por cento, isto é, votar o eleitorado todo. 

É o que as atas atribuem à 1* seção de Aveiros, 
onde, havendo 148 eleitores, se inscrevem 148 votos. 
Ao contrário, nas raras seções por nós fiscalizadas, 
larga vasante. A 17* seção de Belém, com 250 elei
tores alistados, recolheu apenas 97 cédulas, faltando, 
pois, 153. 

92. Segue-se o Piauí cuja proporção de den
sidade na população ainda é uma fração decimal: 
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0,68 por quilômetro quadrado; pouco mais de meio 
habitante por unidade quilométrica. Nada é, em com
paração das densidades européias. Em comparação 
da atividade cívica, ainda menos seria. Pois bem: 
com essa população rarefeitíssima, nesses sertões fla
gelados pelo mandonismo, embrutecidos pela miséria, 
habitados pela indiferença, é que se conseguiu bater 
as mais extraordinárias médias européias, vencen-
do-se, na concorrência eleitoral, as velhas regiões de 
ultramar, onde o solo já não chega para os habitan
tes, e envergonhar as nações, onde mais floresce o 
sistema representativo. 

Percorra-se o nosso mapa n9 4, e aí se encontra
rão as amostras desse milagre: Amarante. Bom Jesus 
de Gurgueira, Corrente, Itamarati, Paulista, Periperi, 
Picos. Regeneração e Simplício Mendes, com as por
centagens eleitorais de: 

80.6 
83,0 
83.1 
83,5 

83.7 
83.17 
84.0 
84.84 
86.68 

85.1 
85.6 
85,10 
86.18 

87,0 
87,6 
87,15 
89,15 
89.68 

Mais flamantes ainda se verão, alçando-se acima 
dos 90%, Jurumenha. Livramento, Oeiras, Parana
guá, Patrocínio, Paulista, Piriperi, Picos, Santa Fi
loména e Urucuaí. com estas percentagens, que a 
Holanda, a Bélgica e a Grã-Bretanha invejariam: 

90.4 
95,3 
94.10 

90,16 
93.16 
91,78 

92.7 
94.0 
95,75 

92.8 
94.1 
96.36 
97.17 

Agora, na capital desse mesmo Estado, onde 
houve oposição para assistir, requerer e protestar, a 
têmp-era eleitoral se resfria, e as percentagens baixam, 
distanciando-se longamente daquelas, a: 

65 26 (I* seção) 64,56 (2* seção) 62.22 (5* seção) 
61,19 (6* seção) 60.1 (8* seção) 57,23 (5» seção) 
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Naquelas paragens, quanto mais se caminha 
para o deserto e para a desolação, mais se esbraseia 
o calor do civismo. A vida política se afugentou das 
capitais, para se acolher às solidões sertanejas. O 
eleitor abandona as urnas, onde as tem à porta. 
Onde lhe elas ficam longe, transpõe serras <e espla
nadas, para dar, no obscuro silêncio daqueles ermos, 
estas lições ao mundo. 

93 . Na ordem, agora, da série ascendente nos 
vem ao encontro o Maranhão, com a sua proporção, 
apenas 1,72 habitantes por quilômetro quadrado. 

As mais baixas proporções européias, de 7, 11 
e 17 almas por unidade quilométrica, representadas 
pela Noruega, Suécia e Dinamarca, ainda lhe vêm a 
ficar quatro, seis e dez vezes acima. As outras lhe 
estão superiores quarenta e duas, quarenta e quatro, 
sessenta, sessenta e seis, setenta e seis. novenla e 
duas e cento e trinta e quatro vezes. 

Pois, não obstante, as percentagens eleitorais 
maranhenses ora rivalizam, ora sobreexcedem as eu
ropéias. Coroatá e Mirador, por exemplo, com 88,97 
e 85,16% de eleitores votantes sobre eleitores alis
tados, vencem a média belga, de 83,5%, a maior da 
Europa. Mas Barreirinha, Vitória do Baixo Mea-
rim, S. Bernardo, Santa Helena deitam a barra ainda 
muito mais longe, com as percentagens, sem rivais 
nos países onde se vota, de 

90,9 92,0 94.6 94.68 96,0 98.5 

Onde, entretanto, se descuidam os forjadores de 
atas, ou lhes tropeça em algum estorvo a atividade, 
descem logo as percentagens até à casa das unidades, 
ou mal excedem a primeira dezena. Assim, em São 
Luís, capital do Estado, caíram, na 15* seção, a 13,5. 
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Destes significativos colapsos, temos ainda, ex
cepcionalmente, outros exemplos, em quatro seções 
de Codó, cujas percentagens rastejam a 

13.0 10,0 8.17 7,16 

94. No Rio Grande do Norte aumenta não 
pouco em densidade a população, comparativamente 
aos cinco Estados, com que até aqui nos detivemos. 
A média, aí, é já de 8,51 por quilômetro quadrado. 

Ainda assim, não iguala a da Suécia (11) , e é 
2 vezes menor que a da Dinamarca, mais de 8 vezes 
menor que a da França (72,5), quase 9 vezes menor 
que a da Suíça (5) , 12 vezes menor que a da Ale
manha (102), mais de 13 vezes menor que a da In
glaterra (130), quase 20 vezes menor que a da Ho
landa (137) e 26 vezes menor que a da Bélgica. 

Mas, com todas as desvantagens de uma disse
minação tamanha e as, ainda mais entibiantes, do in-
diferentismo popular, do abandono de todos os di
reitos individuais e de todos os interesses sociais ao 
governo, com toda essa abolição da consciência moral 
e da virilidade política, a que o Jornal do Comércio 
chamou "a escravidão do Norte", teria achado meios 
esse Estado, na sua pobreza, no seu abatimento e no 
seu indiferentismo, de acorrer às urnas em aluvião, 
competindo em atividade eleitoral com as nações, 
onde ela serve de tipo, maravilha, objeto de cobiça 
às outras, e levando-lhes, muitas vezes, assinaladas 
superioridades. 

Como se verá, de feito, pelo nosso quadro n* 5, 
os municípios de Apodi, Areia Branca, Aros, Augus
to Severo, Caraúba, Flores, Goianinha, Macau, Mar
tins, Natal. Parari, Pau dos Ferros, Porto Alegre, 
Sant'Ana de Matos, Serra Negra, Taipu e S. Miguel 
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brilham nas atas, com percentagens de eleitores com-
parecenres desta força: 

81,4 
81.4 
81.46 
84.68 
86,12 
87.4 
88,24 
91.0 

81,13 
81.13 
81.82 
85.14 
86.28 
87.5 
89,15 
93.63 

81.26 
81.26 
83.15 
86.3 
86.3-1 
87.23 
89.21 
94.18 

81.29 
81.92 
83.58 
86.10 
86.34 
87.23 
90.5 

A percentagem alemã, de 71,6, a austríaca, de 
73.7, a francesa, de 76, a holandesa, de 78,9, a bri
tânica, de 81,9. a belga, de 85,5 cobrem-se de 
vexame, e esmorecem de tristeza, ante essas propor
ções magníficas e inesperadas, que acabam de 
revelar o Norte do Brasil a si mesmo, e descortiná-lo 
ao resto do orbe como a verdadeira terra roxa das 
instituições representativas. 

Vê-se a moderna democracia emergir das sali
nas do Mossoró, envolvida nesse manto de algarismos 
deslumbrantes, que vão atrair àquelas paragens os 
estadistas do Tâmisa, à procura do segredo, cuja in
fluência, de um solo até agora havido como a pátria 
do marasmo, evocou repentinamente a maior eflores-
cência de vida eleitoral jamais desabrochada aos olhos 
do homem. 

95. Quanto ao Ceará, não é menos persuasiva 
a eloqüência das percentagens eleitorais, acareadas 
com as médias de densidade das populações. .4 tout 
seigneur tout honneur. Nesta comparação nenhum 
Estado leva a este vantagens. A assiduidade reli
giosa do seu eleitorado faz vir lágrimas aos olhos do 
patriota comovido. 

O quilômetro quadrado representa, no Ceará, 
termo médio, como já dissemos, 11.41 habitantes. É 
com 0,41 a mais, a média sueca. Mas não chega à 
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dinamarquesa, e, está para com as outras até aqui es
tudadas, numa razão de inferioridade constante, que, 
em números redondos, se exprime assim: 

França 1.6,3 
Suiça 1.6.50 
Alemanha 1.9 
Itália 1.10 
Grã-Bretanha 1.11 
Holanda 1.14 
Bélgica 1.20 

Pois bem: seis, nove, dez, onze, quatorze, vinte 
vezes menor, como é, em densidade, a distribuição 
dos habitantes pelo território cearense, não obstou a 
que a concorrência do eleitorado às urnas quase por 
toda a parte igualasse, ou excedesse largamente, a 
que se observa nos Estados estrangeiros, onde mais 
elevadas são as percentagens de freqüência eleitoral. 

Dos onze cujas estatísticas temos adotado por 
termos de comparação, apenas há dois, a Bélgica e 
a Grã-Bretanha, onde as médias de presença do elei
torado vão além de 80% dos algarismos do alista
mento. Ainda assim, não passam de 83,5 na Bélgica, 
limitando-se a 81,9 na Inglaterra. Dos demais, acima 
de 70% só estão: a Alemanha, com 71,6; a Áustria, 
com 73,7; a França, com 76; a Holanda, com 78,9. 
Todos os outros países, dos mais esclarecidos, civili
zados e afeitos à prática mais ativa do voto popular, 
como os Escandinavos, a Itália e a Suíça, não chegam 
a mais de 38,5 até 71,6. 

No entanto, sem nenhuma dessas condições 
morais de atividade política, em que tanto sobressaem 
essas nações, e, com uma população embaraçada pelas 
vastas extensões territoriais por cuja imensidade se 
derrama, o Ceará, dormente, apodrecido, semi-mor-
to na estagnação letárgica da sua política local, reful-
ge agora, nas atas eleitorais, com percentagens de 
assiduidade, que enxovalham a todas essas naciona
lidades . 
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Dentre as 112 seções eleitorais, dos dois distri
tos cearenses, que o nosso mapa n9 6 analisa, trinta 
e seis estão acima de 70, quarenta e três acima de 80 
e trinta acima de 90 por cento. 

Acima de TW/o-

70.10 
70,13 
71.16 
71.50 
72.18 
72.21 
72.28 
72.84 
73.21 

73,24 
74,0 
74.13 
76,16 
74.20 
74,36 
75,25 
75.75 
76,0 

76,10 
76.15 
76.20 
76,20 
76.10 
77.8 
77.11 
77.18 
78.16 

78.20 
78.22 
78.24 
79.10 
79,14 
79.48 
79.59 
79,61 
79.75 

Acima de 80%: 

80.0 
80.8 
80,16 
81,0 
82.10 
82.11 
82,12 
82,40 
82.54 
83.5 
83.14 

83.42 
83.68 
83.84 
83.90 
84.12 
84.13 
84.48 
85.12 
85 15 
86.0 
86.0 

Agora, acima de 90% : 

90,0 
90.1 
90.3 
90.10 
90.16 
91.0 
91.10 
91.13 

91.15 
91.24 
92.0 
92.0 
92.12 
92.12 
92.13 
92.15 

86,10 
86.14 
86.19 
86.39 
86.42 
87,5 
87,10 
87.11 
87.50 
87,94 
88.0 

93,16 
93,32 
93.51 
94.0 
94.28 
95.17 
95.18 

88.12 
88.19 
88.21 
89,0 
89.11 
89,12 
89.14 
89.14 
89.20 
89.56 

95.18 
95.30 
95,60 
95,60 
96.16 
97.17 
98.26 

Um pouco mais, e estaremos na plenitude ideal 
cios cento por cento. Cem eleitores comparecentes 
por cem alistados. O eleitorado inteiro presente às 
urnas. 

96. Tais percentagens, nunca as viu a Europa. 
Nas eleições provinciais belgas o ardor político daque
las populações, as mais assíduas que se conhecem no 
exercício da função eleitoral, recresce em intensidade 
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e energia. Pois bem. Temos aqui à mão os últimos 
dados oficiais a este respeito, estampados no anuário 
estatístico de 1906, onde se encontram registradas as 
informações <e os cálculos sobre as eleições provinciais 
belgas até o ano de 1896. ( 1 ) 

Os resultados percentuais concernentes às reno
vações sucessivas dos conselhos provinciais desde 
1848, no seio daquela nação, onde o movimento elei
toral, desde a sua independência, é o mais ativo da 
Europa, são: 

Votantes por 100 
Anos inscritos 

1848 62.44 
1860 63.84 
1870 57,51 
1872 65.03 
1880 50.94 
1886 57,34 
1890 54.61 
1892 43.39 
1894 92.57 
1896 91.34 

Com freqüentes retrocessos, a assiduidade elei
toral cresce ali vagarosamente, no lapso de quarenta 
e oito anos, de 62,44, a 92,57, recuando logo depois 
a 91,34. Isso no país mais densamente povoado e de 
mais vivos costumes eleitorais em todo o continente 
europeu. Mas o Ceará, o nosso Ceará, o Ceará do 
Pereira, da Missão Velha e de Milagres, galga, em 
coruscantes algarismos, a 93,16, a 94, a 95,18, a 
97,17, a 98,26. 

97. Outro confronto agora, não menos ex
pressivo. Tomemos a estatística de uma das duas 
capitais mais populosas e políticas daquela parte do 
mundo. Venha Paris medir-se com o Ceará, se 
puder. 

(1) Ministère de l'Intérieur et de 1'lnstrucCion Publique. An
nuaire Statistique de la Belgique, 1906. p . 157. 
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À mão de semear temos os documentos oficiais 
da renovação do Conselho Municipal em 1900 e das 
eleições gerais legislativas em 1902. 

Eleição municipal de 1900. Nas oitenta seções, 
em que se divide a cidade, as percentagens de eleito
res comparecentes por eleitores alistados correm de 
59 a 8 1 . Esta, porém, só se apura em uma seção. 
Duas outras apresentam a proporção de 8 0 % . Nas 
77 remanescentes as taxas são de 59, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74. 75. 76, 77, 78 e 79. 

Acima da de 8 1 % , circunscrita num só ponto, 
não existe nenhuma. ( 1 ) 

Passemos às eleições gerais legislativas de 1902, 
em Paris. Sessenta são os arrondissements, pelos 
quais se distribuem os votos apurados, com os cál
culos oficiais da relação dos votantes por centenas 
de eleitores inscritos. 

Aqui as percentagens são estas: 

71 76 79 82 
74 77 S0 83 
75 78 81 84 

85 
Nas eleições legislativas parciais do ano anterior 

( fevereiro de 1901 ) a percentagem fora apenas de 65, 
como de 65 foi, em novembro do mesmo ano. a obser
vada nas eleições parciais da municipalidade . 

Fazemos assim o confronto nas condições da 
maior desigualdade contra o Ceará, comparando per
centagens calculadas na superfície geral do território 
de um Estado, onde se englobam às regiões urbanas 
os distritos rurais, com as tomadas sobre um denso 
colmeial humano como é a metrópole francesa. Sem 
embargo, os algarismos cearenses ganham, com es
pantosas diferenças, a partida. 

(2) Annuaire de la Ville de Paris. 1900. Ps . 431-2. 
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Paris oscila entre 65 e 85, mantendo-se, no maior 
número de subdivisões eleitorais, entre 67,80%, ao 
passo que o Ceará voa de arrancada, gloriosamente, 
de 80 a quase 99. 

98. Não basta? Vamos ainda a uma contra-
prova da evidência deste horrendo sistema de fraude, 
tomada à nossa própria história, à estatística das elei
ções brasileiras. 

Em um dos raros trabalhos entre nós a este 
respeito existentes, acentuava um dos poucos escri
tores brasileiros dados a tais estudos que, no muni' 
cípio neutro, "a média do comparecimento às urnas 
é de 55% do eleitorado". 

Estendendo o exame do assunto a outras regiões 
brasileiras, documentava o autor o seu estudo com 
cinco mapas, onde se encerram, com a discriminação 
por distritos, os dados eleitorais de cinco eleições de 
senadores, celebradas, a primeira em 7 de outubro de 
1886, no Rio de Janeiro, a segunda, na mesma pro
víncia, a 17 de julho de 1887, a terceira, aos 27 de 
junho do mesmo ano, em Minas Gerais, a quarta em 
S. Paulo, a 6 de janeiro do dito ano, e a quinta ainda 
nessa província e nesse ano. ( 1 ) A proporção dos 
votos por 100 eleitores foi: 

Na 1* eleição (Rio de Janeiro) 48,6 
Na 2 ' eleição (Rio de Janeiro) 37,0 
Na 3* eleição ( Minas Gerais) 61,3 
Na 4» eleição (S . Paulo) 64.6 
Na 5« eleição (S . Paulo) 69.2 

Se nos objetam ao valor da referência, com o 
dizer ela respeito a circunstâncias que datam de 1887, 
replicaremos que a evasiva não procede. A vida 
eleitoral tinha muito mais realidade e muito mais 
calor no Brasil daquele tempo que no de hoje em dia. 

(!) FAVILA N U N E S : Estatística, p- 68-72. Citado pelo DR. IRINEU 
MACHADO. Relat. sobre as eleições près, de 1910, em Matto Grosso, 
d. 24-28. 
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Então se pelejava animadamente em torno das 
urnas. Havia políticos definidos, organizados e com
batentes. As eleições de senadores, particularmente, 
onde se liquidavam os títulos dos mais graduados 
membros de uma e outra parcialidade às cadeiras ina-
movíveis da representação nacional, chamavam a cam
po todos os recursos de um e outro lado. Era quando 
mais se empenhavam chefes e soldados na lide. De 
sorte que, nesses pleitos, dava de si o eleitorado tudo 
o que dele podiam extrair a devoção, ou o interesse. 
Não haverá, portanto, que registrar melhoras, pro
gressos, daquela época a esta, na vida eleitoral do 
país, mormente em Estados, como os do Norte, onde 
a população vive de todo o ponto alheia aos negócios 
públicos, abandonados à exploração dos grandes 
senhores feudais desta República degenerada e 
invertida. 

Não necessitamos, porém, de nos debater em 
conjeturas. A par desses fatos de ontem, estão-nos 
cercando os de hoje, ainda mais luminosos e con
cludentes . Sob o Império as mais elevadas percenta
g e s de freqüência eleitoral não chegavam a 70. Foi 
o mais a que subiram, nas mais porfiadas eleições das 
províncias de mais peso na política nacional, como o 
Rio de Janeiro,, Minas e São Paulo. Seria tolice, eu 
gracejo, instituir comparação entre as atuais "sa-
trapias do norte" e as grandes províncias do sul du
rante a monarquia. Não se concebe, pois, que, quan
do, nestas, a arregimentação dos partidos não lograva 
arrastar ao escrutínio mais de 69%, o Ceara, o Pará 
e o Amazonas de agora possam levar às urnas 98, 99 
e até 100 por cento do eleitorado. 

99. Mas, se querem lição deste momento, aqui 
a têm. e na própria eleição que se vai julgar. 

De todos os Estados brasileiros, qual foi aquele 
onde o pleito correu mais leal, mais livre, mais limpo? 
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Inquestionavelmente o de São Paulo. 
Mas não é só o ser acabado na correção; é que 

atraiu, ali, ao campo tudo o de que os dois lados po
líticos dispunham. Foi o maior esforço eleitoral, que 
entre nós jamais se envidou. As partes interessadas 
empenharam no jogo os seus melhores trunfos. Uma 
corrente de opinião impetuosa, a que não há simile na 
história constitucional do Brasil, agitou os ânimos vio
lentamente. A irritação contra a candidatura militar 
moveu realmente o povo a entrar no conflito. Por 
outro lado, os sequazes do marechal puseram em con
tribuição todo o seu valimento: sortilégios do poder, 
medo, intriga, dinheiro. Nunca se travara, entre nós, 
campanha semelhante. Tão cedo não se verá outra, 
que lhe aproxime. 

E bem. Que nos dizem os algarismos, quanto à 
proporção, entre o número de votos recebidos de elei
tores alistados? 

Aqui está: 
Eleitores inscritos 202.712 
Compareceram 103.115 

Faltaram 99.597 
Proporção dos votantes para os alistados 51.0% 

CINQÜENTA E UM POR CENTO. Nada mais. São 
Paulo, nesta eleição incomparável, com as duas parcia-
lidades empenhadíssimas em subir cada qual ao mais 
alto grau a eleição do seu candidato, não alcançou 
juntar, nos comícios do 1.° de março, mais 5 1 % : 
podemos dizer meio eleitorado. São Paulo, com a 
densidade da sua população . São Paulo, com a sua 
imensa viação férrea. São Paulo, com a sua vigorosa 
organização de partidos. São Paulo, com a sua ri
queza, a maior do Brasil, com a florescência das suas 
cidades, sem rival entre nós, com uma circulação de 
entusiasmo, a que nenhuma classe escapava. 
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E o Norte? Com populações cuja densidade baixa 
a 0,69, a 0,68, a 0,15. Sem estradas. Sem dinheiro. 
Sem indústria. Sem liberdade. Na penúria. Em 
letargo. Sob tutela. Devorado por algumas famílias 
privilegiadas e alguns aventureiros felizes. Mas, nas 
urnas, estupendo, sobre-humano, divinal. 

Conhece lá êle médias como a paulista? Cinqüen
ta e um por cento? Pois não! Examine-se o nosso 
mapa n° 6. São 112 seções eleitorais do Ceará. Não 
há uma só, onde a comparência do eleitorado não seja 
maior de 6 8 % em relação aos eleitores inscritos. E 
nessa altura apenas se encontram duas: uma com 
68,10 (Beberibe); outra com 68,16 (Campo Grande). 
Das 110 restantes, trinta e oito se elevam acima de 
70, quarenta e duas acima de 80, trinta acima de 90%. 

O mesmo no Pará. Das 112 seções que descre
ve o mapa nv I, as percentagens, em nove, são supe
riores a 66%, em trinta e uma a 70%, em vinte e oito 
a 80%', em quarenta e quatro, a 9 0 % . 

Pelo que se vê no mapa rf 4. nas percentagens 
ali registradas, o Piauí começa por onde São Paulo 
acabou. As suas mais baixas proporções de freqüên
cia, ali, são 51,15 e 51,28. Seguem-se: vinte e uma 
excedentes de 60%; vinte e nove passantes de 70; 
dezoito maiores de 80; quinze superiores a 90. 

100. Iguais exagerações e descomedimentos 
encontramos, nas percentagens da freqüência eleitoral 
atestada pelas atas, toda a vez que estas simulam elei
ções absolutamente imaginárias ou alteram, mas onde 
houve começo de execução e rudimento de formas 
legais, os algarismos da realidade. 

É o que se verifica nos outros Estados setentrio
nais, como a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
onde a eleição não passou de uma fantasmagoria 
geral, ou em certas zonas e paragens centrais e meri
dionais do Brasil, como o Norte mineiro e algumas 
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regiões do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no 
Rio Grande, onde reinou sem contraste o arbítrio dos 
recheadores de votações. 

Os limites estreitíssimos do tempo em que nos 
encerrou o açodamento da Mesa do Congresso, nos 
não consentem estender a todas essas vastidões, se-
nhoreadas pela ação discricionária dos potentados 
eleitorais, o processo de análise minuciosa, a que nos 
entregamos com relação a Mato Grosso, ao Amazo
nas, ao Pará, ao Maranhão, ao Piauí, ao Ceará e ao 
Rio Grande do Norte. Além de que já se nos afigura 
avultar sobremaneira este capítulo do nosso trabalho, 
e, senão pomos confiança no zelo dos nossos juizes, 
devemos, ao menos, dispor acesso convidativo ao in
teresse dos nossos concidadãos. 

101 . Mas os relatórios dos nossos procurado
res contêm, a este respeito, documentação transbor
dante. Desde que o movimento dos votos registrados 
nas atas se começa a desviar da verdade, as percen
t a g e s da assistência eleitoral entram a subir, e sobem 
vertiginosamente. Com o campo livre às suas opera
ções, contando, num gênero de crimes entre nós sem 
responsabilidade efetiva, com o segredo, a proteção e 
a recompensa das facções e dos governos, tanto mais 
generosa, quanto mais abundante fôr a liberdade nos 
votos supositícios, os cozinheiros eleitorais não se 
sabem coibir, e é natural que, cedendo à esperança 
de merecer maior galardão, não se coíbam. 

Até onde vão as raias do alistamento, até aí 
podem ir; e, se não tocam senão algumas vezes a ex
trema, como em Aveiros, para ela estugam a marcha, 
nessas esbraguilhadas proporções de setenta e tantos, 
oitenta e tantos, noventa e tantos por cento, de que, 
mesmo entre nós, só onde não há eleição nenhuma, 
ou onde a eleição não tem fiscais, se encontra o uso, 
aí habitual, chegando, como em Sousel. no Pará, e em 
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Santa Helena, no Maranhão, a 98,5, como em Mila
gres, no Ceará, a 98,26, como em Barbalha, nesse 
mesmo Estado, a 99,16% . 

102. Basta, porém, que se encete essa estrada, 
que se principie a ensaiar a adulteração da realidade 
eleitoral, para se refletir o abuso imediatamente em 
ascensões suspeitas e saltos desmedidos nas colunas 
das percentagens de freqüência. 

Seria absurdo, por exemplo, comparar as eleições 
do Rio Grande do Sul com as dos Estados onde lite
ralmente não houve eleição nenhuma. 

Naquele Estado, em geral, houve realmente elei
ção. Mas a pureza desta sofreu quebra considerável, 
com o desenvolvimento da intervenção oficial, que, em 
muitos lugares, entregou os resultados ao arbítrio das 
mesas, ou ao descaramento dos falsadores eleitorais 

Onde lha consentiram, a interferência das oposi-
ções mantém a lealdade do escrutínio. Mas, onde as 
oposições foram excluídas, desatendidas, ou esbulha
das, a desenvoltura das facões locais se saciou, escan
carada, à vontade. Ninguém, numa palavra, ousaria 
estabelecer paralelo entre a eleição riograndense e a 
de São Paulo, de cuja solidez, principalmente quanto 
à moralidade e veracidade, os nossos antagonistas não 
ousaram murmurar. Basta que, nesta, os adversários 
do governo concorreram às urnas sem o mínimo empê-
ço, e, na outra, para lhe cercear a liberdade, e lhes em
baraçar o acesso, tudo envidou a força do poder. 

Desses estorvos à ação do eleitorado a conse
qüência teria de ser, necessariamente, e necessària-
te foi, crescer mais a concorrência dos votantes, e re
colherem-se às urnas mais votos em São Paulo do que 
no Rio Grande. Mas, como, em São Paulo, as atas 
são o transcurso rigoroso da verdade, porque, em todo 
o Estado, não houve uma localidade, onde se tolhesse 
às oposições a assistência, a inspeção, o exercício de 
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todos os seus direitos, o que se não deu no Rio Gran
de, transpôs-se a ordem natural das posições no resul
tado. É justamente, dos dois Estados, o Rio Grande 
que se atavia com maiores votações. Já vimos que, 
em São Paulo, a proporção de assiduidade foi de 
51 % . Pois, no Rio Grande, a média correspondente 
se guindou nove graus acima. 

Eis, com efeito, os algarismos que se nos minis
traram na Secretaria do Senado: 

Eleitores 111.502 
Comparccentcs 67.013 

Ausentes 44.489 
Porcentagem, portanto, dos votos sobre o eleitorado 60 % 

Conseguintemente : 
Rio Grande do Sul 60 % 
São Paulo 51 % 

Vantagem do Rio Grande 9 % 

Non ragionam di lor. . . O escândalo dos núme
ros, nesta inversão, diz tudo. 

103. Esses dados são mais que objetos, para 
autorizar a conclusão, com que vamos terminar. O 
exagero das percentagens de comparência eleitoral 
não é um caso esporádico, nem um fenômeno aciden
tal. É o traço constante, nos documentos oficiais do 
escrutínio, toda a vez que êle se ressente de falsidade. 

Esta característica indefectível acompanha as 
eleições imaginárias, como a sombra ao corpo, consti
tuindo invariavelmente a prova mais certa da sua 
irrealidade. 

Não se trata de uma consideração adminicular a 
outras mais decisivas. Não. Nenhuma é mais con
cludente, mais direta, mais indefectível do que esta. 
Ê, por assim dizer, entre nós, a prova específica da 
falsidade eleitoral, da eleição pelas atas, do escrutínio 
em papel. \;*• 
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IV 

OS ARESTOS DO IMPÉRIO 

104. Quando, em resposta ao Jornal do Co
mércio ( 1 ), que desmascarando a nossa fantasma-
goria eleitoral no tom mais categórico jamais ouvido 
entre nós, chamara aos Estados do Norte "Estados 
escravizados" e aquilatara as eleições naquelas pa
ragens como obra da "escravidão do Norte", susten
tamos que tais eleições não eram eleições, e, como 
tais, não podiam ser aprovadas, por não haver enrre 
escravos eleição concebível, redarguiram-nos que so-
fismávamos, que a liberdade é uma condição moral 
não contemplável na apreciação legal do escrutínio, 
que as eleições anteriores, base do mandato de tantos 
presidentes, se ressentiam do mesmo defeito, e que 
seria absurdo pretender eliminar a golpes de severi
dade o ato eleitoral em Estados inteiros. 

105. O sofisma era, ponto por ponto, deles, não 
nosso. Se a liberdade é uma situação moral, nem por 
isto deixa de ser judicialmente verificável nos atos hu
manos, individuais ou coletivos, que exprimam ou ori
ginem relações de direito. 

Os atos jurídicos valem, ou deixam de valer, 
consoante apresentarem, ou não apresentarem, a con
dição de liberdade. Sem esta não se contraem, ou 
resgatam obrigações, não se exercem, ou adquirem 
direitos de ordem alguma. 

Da esfera privada esta norma elementar se es
tende, com toda a energia do seu caráter absoluto, à 
esfera da ação política. Do mesmo modo como, em 
faltando a liberdade, não há contratos, em falecendo 
ela, não há voto. 

(1) Na sua edição de 9 de março. p. col. |Incompleto no 
original. N . R . ] 
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Moral, como é, num ou noutro círculo de rela
ções, não se conclui daí que essa disposição de ânimo, 
nos particulares ou nos cidadãos, se não manifeste 
exteriormente por sinais visíveis, que denotem e com
provem a ausência, ou a presença, deste requisito 
essencial de existência de todo e qualquer ato suscetí
vel de efeitos numa sociedade civilizada. 

A abolição da liberdade nessas regiões do Nor
te, desfrutadas pelos seus "exploradores" e "escravi-
zadores" (sirvamo-nos das expressões do Jornal), 
não é um estado psicológico, um transe dalma entre 
as populações que as habitam: é uma exterioridade 
franca, violenta, clamorosa, caracterizada por abusos 
oficiais de todo o gênero, administrativos, policiais, 
judiciários, por excessos inumeráveis de corrupção e 
coação, mais claros, mais concludentes, mais graves, 
desenvolvidos numa escala incomparavelmente maior 
do que os que todos os dias, nos litígios comuns, se 
reputam bastantes para invalidar uma doação, uma 
venda ou um ato de última vontade, quando incursos 
em dolo, induzimento ou medo. 

Ora, se, com esses elementos, nada mais usual há 
do que ver anular, como não livres, nos tribunais, onde 
se sentencia rigorosamente sobre o alegado e pro
vado, as transações mais importantes da vida civil, 
não se concebe que um júri político da mais alta ca
tegoria, como o das duas câmaras legislativas fun
didas em Congresso, com latitude muito mais ampla 
na apreciação dos fatos da causa, deva fechar os 
olhos, quando julga de uma eleição, ao escândalo do 
eclipse total da liberdade entre populações inteiras no 
exercício do direito de voto, reduzido às funções de 
um aparelho de produção mecânica da mais odiosa 
espécie de moeda falsa. 

106. Pouco importa, para o desassombro desse 
grande tribunal, ao desempenhar-se agora deste alto 
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dever, que êle não fosse encarado com o mesmo zelo, 
quando se processou a apuração dos pleitos ante
riores . 

A negligência, a tibieza, o abandono de obriga
ções legais não operam caso julgado. 

Mas nem é certo que em tais faltas incorresse o 
Congresso Nacional por ocasião das outras eleições 
presidenciais. Nenhuma delas suscitou oposição, ou 
debate. Em cada uma o candidato foi um só, com o 
concurso de uma parte do mundo político e a absten
ção da outra parte. Nunca se verificaram, pois, os 
incidentes da litispendência. que dividem os interes
sados na demanda em dois campos, de cujo conflito 
surgem as questões, sobre as quais, afinal, se pronun
cia a justiça. Não havendo quem assuma a iniciati
va de as levantar, não cabe ao julgador resolvê-las, ou 
considerá-las. Abandonada a concorrência na arena 
dessas lutas, nem um só desses casos ofereceu às câ
maras apuradoras o ensejo de sentenciar sobre uma 
lid^e. A ausência de pleiteantes as reduziu a um tri
bunal de mera homologação. 

Cada um destes litígios constitui de per si uma 
ação distinta. Não houve, nos anteriores, azo de se 
invocarem as leis, que agora se invocam. O candida
to, único em cada uma dessas renovações do mandato 
presidencial, estaria eleito de qualquer modo. por 
mais eleições que se anulassem, fossem elas embora 
de seções, municípios, distritos, ou Estados. 

Não existiam adversários na estacada. Os ami
gos não é que haviam de acudir com o escalpelo aos 
vícios eleitorais da aclamação convencional, que rati
ficava, em um simulacro de escrutínio, a escolha do 
nome indicado pelo concurso dos grupos governan
tes . Quanto mais desairosas fossem as mazelas, que 
inquinavam esse resultado, mais interessadas eram as 
conveniências das facções dissimular essas úlceras do 
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legímen, no qual viviam todas acordes e aconche
gadas. 

O Congresso mesmo, onde estava a judicatura 
especial desses feitos, outra coisa não era que um 
produto da harmonia entre os vícios do sistema, desse 
conúbio geral entre as influências opressivas, organi
zadas nos Estados. Ainda assim, na primeira eleição 
popular de presidente, quando a escolha republicana 
adotou o nome de Prudente de Morais, vimos pro
nunciar-se, no seio do próprio elemento que o elegera, 
certo movimento de interesse pela moralização do es-

i crutínio, procedendo-se, no seu exame, com alguma 
seriedade. 

Mas esses melindres virginais breve acabaram. 
Daí avante as apurações da eleição presidencial foram 
entregues à secretaria do Senado. Não se tratava 
mais que de arrumar os números ministrados pelas 
atas, e somá-los. As questões jurídicas emudeceram; 
porque não havia estímulo, que as despertasse, nem 
voz, que as definisse. Daí esses julgamentos sem dis
cussão ou contraste. 

Surge agora um, porém, onde êle se afirma. 
Vale menos o seu título, por não alegado quando não 
havia quem o alegasse? Quem ouviu falar jamais 
nessa prescrição nova, ou nessa nova espécie de caso 
julgado, que nos tenta amordaçar, num pleito deba
tido, com a alegação do silêncio do tribunal em autos, 
onde se processava uma pretensão sem contraditores? 

107. Depois, senhores, nós não nos limitáva
mos a alegar o cativeiro político dos Estados do Nor
te. Mais do que isto afirmávamos nós, sustentando 
que, nesses Estados, positivamente não se vota; que 
as mesas eleitorais, ali, não se organizam, os comícios 
não se convocam, os eleitores não se reúnem, os su
frágios não entram na urna; que, em suma, naqueles 
feudos opressíssimos, das eleições só existem as atas. 
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falsificadas, umas, nas localidades, pelos mandões, em 
suas casas, outras nas capitais dos Estados, pelos 
agentes centrais das oligarquias constituídas, ou nas 
secretarias dos governos. 

Ora, se materialmente não há eleição, não 
há voto, não há comparecimento do eleitorado às 
urnas, onde quer que se verifique, pela ausência total 
do processo eletivo, a incontestabilidade palpável 
da falsificação, não se pode admitir alternativa quan
to aos deveres do Congresso. Ou declara a inexis
tência da eleição, ainda que a nulidade abranja um 
município, um distrito, um Estado inteiro. Ou condes
cende com a falsidade provada, contando como votos 
os algarismos das atas demonstradamente mentirosas; 
e, neste caso, terá pactuado com os falsários, ter-se-á 
cumpliciado com os criminosos, ver-se-á enxovalhado, 
na irmandade com eles, pela sua prevaricação, tanto 
mais agravada, quanto maior fôr o volume das somas 
eleitorais fraudulentas e imaginárias, que a indulgên
cia das câmaras apuradoras acolher e coonestar. 

108. Ora, a situação que os trabalhos dos nos
sos representantes e amigos no exame dos autos elei
torais acaba de pôr a descoberto, a respeito dessas 
regiões "escravizadas" e algumas outras a que não 
aludira o ]ornal, não nos deixa, sobre essa nefanda 
miséria, dúvida nenhuma. Leiam-se as contestações 
dos nossos dois eminentes procuradores, os drs. A L 
FREDO P U J O L e ISAÍAS DE MELO, esses magníficos 
inquéritos de uma documentação inelutável, e se averi
guará que, por esse imenso Norte brasileiro, Estados 
há privados, quase inteiramente, do voto. São preci
samente aqueles, donde as atas nos despejam catadu-
pas de votos. Desses Niagaras da fraude é que re
cebeu em tromba mais de metade o marechal HERMES 
dos seus famosos quatrocentos mil. 

Deve o Congresso deixar de os condenar ao 
esgoto das águas impuras, e encaná-los, como proce-
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dência de mananciais aceitáveis, como veio de linfa 
cristalina, tão somente porque, para os refugar, teria 
de submeter os resultados eleitorais a deduções for
midáveis? Não pode haver, a este respeito, duas 
opiniões. 

Quanto mais se achar inundada a circulação de 
numerário falso, mais razão militará, para se recrudes
cer em severidade contra a indústria criminosa da 
adulteração da moeda e os seus exploradores. 
Poupar os ladrões dessa terrível especialidade, porque 
eles se conseguiram organizar em Camorra, e ameaçar 
as autoridades com a onipotência da Mão Negra, 
miséria séria, que só se concebe em uma sociedade 
putrefata e déliquescente. 

No caso político não há, moral ou juridicamente, 
diferença. Falsários em matéria de moeda e falsários 
em matéria de voto são velhacos e perversos, dados 
uns e outros à cultura da falsidade sob formas diver
sas na sua manifestação, mas igualmente abjetos e 
perniciosos. Sob este derradeiro aspecto, se o falsi
ficador eleitoral discrepa do falsificador monetário, 
será em que, dos dois ramos de criminalidade, o pri
meiro é ainda mais destruidor e subversivo do que o 
segundo. Um estabelece a desconfiança e o perigo 
nas transações pecuniárias. O outro corrompe a 
moral pública, esbulha a nação da sua soberania, avilta 
os podêres do Estado, escraviza o povo, e entroniza 
na administração a mediocridade, a ignorância, a la
droeira. 

Quanto mais se dilatar, portanto, a superfície in
vadida por este mal. mais deliberada, mais presta, 
mais intratável deve ser a repressão. Se dele se dei
xaram gafar províncias inteiras, se desta lepra se 
mostra lazarado meio país, até onde reinar a praga aí 
deve chegar o cautério, intransigente e heróico. 

Quando um Estado, ou uma parte ainda mais 
vasta do país, se rebela contra as leis e os legítimos 
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podêres de uma nação, não se hesita em submeter a 
região insurgida às privações e expiações de um regi
men excepcional, agravado, se necessário fôr, pelas 
durezas da lei marcial e da ocupação militar, como su
cedeu nos Estados Unidos, por longos anos, durante 
o período reconstrutivo, subseqüente à guerra civil. 
Em tais casos o restabelecimento da ordem constitu
cional tem a forma agressiva da compressão manu 
militari, correspondente à atitude armada e militante 
da revolta, que se coíbe. Mas não é somente deste 
modo que as províncias de um império, ou os estados 
de uma federação, entram com as leis da existência 
nacional em antagonismo irredutível pelas soluções 
de uma política transigente. 

Quando estados inteiros, federados em uma 
União como a brasileira, se deixam desconstituciona-
lizar, limitando-se a conservar, do sistema representa
tivo, as ficções, os emblemas, os nomes, e abandonan
do, mais ou menos de todo, o exercício do sufrágio 
popular, absorvido, monopolizado e explorado, em 
nome dos eleitores, pelos governos locais, mediante a 
falsificação dos alistamentos, a eliminação do proces
so do voto e o fabrico sistemático das atas eleitorais, 
a desordem, que tais fatos assinalam na vida orgânica 
das instituições, exige corretivos enérgicos, de uma 
natureza definida pela natureza do mal, cuja cura se 
anseia. 

Populações, que alienaram de si a função eletiva, 
ou dela consentiram em que as despojassem, não se 
podem queixar de que a sua abdicação dos próprios 
direitos as exclua da sua devida parte na seleção dos 
seus representantes. Elas mesmas é que dessa parti
cipação nos seus órgãos nacionais se retiraram, por 
incompetência, inconsistência, ou inconsciência, dei
xando-se destituir de uma autoridade exclusivamente 
sua, cujo benefício caiu nas mãos dos seus espo-
liadores. 
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Esta deserção crônica dos deveres populares, 
esta cessão tácita das funções do eleitorado aos po-
dêres locais não pode ser respeitada no governo do 
país. Não tolera a constituição federativa, nem o 
sistema republicano tolera que as administrações dos 
Estados se substituam às suas populações, arvoran-
do-se em eleitoras do presidente da República. Veri
ficada esta subversão das normas cardiais do regimen, 
a observância rigorosa da verdade constitucional 
exige que se atalhe radicalmente a praxe criminosa, 
excluindo essas vastas simulações eleitorais do 
cômputo dos votos apurados. De tais exclusões o 
objeto não seria o eleitorado, que na operação não 
tomou parte nenhuma: seria o organismo canceroso 
da fraude, que se lhe sobrepôs, e o desalojou, para se 
revestir dos seus direitos. Quando neles se dispuse
rem a repor os "Estados escravizados", a primeira 
medida há de ser a que requeremos agora: anular os 
escrutínios de gabinete e secretaria, opor a negativa 
mais absoluta às grandes falsificações eleitorais, que 
cobrem de ignomínia a maior extensão do Brasil. 

109. Neste sentido é que havemos de ir pedir 
exemplos à monarquia. Aí sim: nos seus grandes 
atos de moralidade. Não nas moléstias do seu regi
men . Porque, se justamente em razão destas a pres
crevemos, substituindo-a pela forma de governo atual, 
na esperança de extinguir o que na outra era ruim, 
não será honesto vir apadrinhar, como se está fazen
do, com os vícios dela nos seus piores dias, a precoce 
degeneração do novo sistema. 

Muito decaíram das normas da probidade as 
eleições naquele tempo. Mas os estadistas imperiais 
envidaram sinceros esforços, para as corrigir dos seus 
graves achaques. Foi essa uma das preocupações 
absorventes dos espíritos liberais, que serviram à 
coroa. E, nesta direção, nem todas as tentativas de 
reforma se baldaram. 
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Mas não é só, nem principalmente, com atos le
gislativos que se remedeiam tais enfermidades, ou, 
pelo menos, se lhes estorvam os progressos. Medidas 
há de execução, por vezes, que cortam mais cerce no 
tecido arruinado e decomposto do que certas apara-
tosas transformações no mecanismo das leis. O par
lamento imperial, na mais conservadora das suas câ
maras, não trepidou nunca, se o sentimento da sua dig
nidade lho aconselhava, em nulificar eleições de 
províncias inteiras. 

Muitas são as lições deste gênero nos anais par
lamentares daquela época, hoje só revolvida pelos 
sofistas da República em busca dos maus precedentes. 

110. Datam esses fatos dos primeiros anos do 
segundo imperador. Já em 1833, por deliberação do 
1* de abril, anulava o Senado a eleição, a que, no V 
de outubro do ano anterior, se procedera na província 
do Rio de Janeiro, a fim de preencher a vaga deixada 
no Senado pelo marquês de Santo Amaro, ficando 
sem efeito, assim, a Carta Imperial de 3 de fevereiro, 
que escolhera Senador a DiOGO ANTÔNIO F E I J Ó . 

A mesma resolução adotou aquela câmara em 
1847 ( 16 de junho), anulando inteira a eleição de 
Pernambuco. Duas eram as vagas e duas as escolhas 
imperiais, que destarte se anularam, inutilizando-se 
as duas cartas, pelas quais a coroa designara, para 
as cadeiras de ANTÔNIO CARLOS e SILVA FERRÃO, 
os conselheiros CHICHORRO DA GAMA e FERREIRA 
FRANÇA. 

Em 1848 se reiterou a eleição naquela província, 
com o intuito de preencher as duas vagas, e, recaindo 
a indicação imperial sobre os mesmos nomes, de novo 
anulou o Senado a eleição de Pernambuco. Só em 
1850 se ultimou essa porfia entre o Senado e o trono, 
cujos dois candidatos foram sacrificados, entrando, 
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em vez dêles, para aquela casa o CONDE DA BOA 
VISTA e o BARÃO DF PIRAPAMA. 

JOAQUIM NABUCO, na história da carreira de seu 
egrégio pai, que é quase a do Império no seu tempo, 
comemora esses rasgos de virilidade parlamentar, es
crevendo: "As peripécias dessa eleição formam um 
episódio saliente da nossa história constitucional". 
( 1 ) Com efeito, "a anulação das cartas senatoriais 
tornara a escolha imperial dependente do placet do 
Senado". (2) "O seu efeito foi enorme" . (3) Bem 
mostram esses conflitos como, há sessenta anos, os es
tadistas do Império sabiam querer contra a coroa. 
Assim fossem hoje capazes de vontade contra os go-
vernichos de quatro anos, contra as brigadas estraté
gicas e contra os caudilhos militares, os políticos do 
novo regimen. 

111. Depois dessa época, em só dez anos, 
entre 1869 ç 1879, montam a não menos de seis os 
atos dessa natureza. 

Duas cadeiras tinham vagado com o falecimen
to dos conselheiros CÂNDIDO BAPTISTA e MARQUÊS DE 
ABRANTES. Da lista sextupla, eleita pelo Ceará, es
colheu o imperador, em maio de 1868, o conselheiro 
SALDANHA MARINHO e o cônego PINTO DE M E N 
DONÇA. Mas, o Senado, em 17 de maio de 1869, anu
lou toda a eleição da província, inutilizando as cartas 
Imperiais. (4) 

Igual sorte coube, no mesmo ano, à eleição de 
senador pelo Rio Grande do Norte. Da lista tríplice 
apresentada a Sua Majestade, nomeou a coroa a 
SALES TORRES HOMEM, depois VISCONDE DE I N H O -
MIRIM, por carta de 22 de julho. Mas o Senado ful-

(1) J. NABUCO: Um estadista do Império, tom. I, p. 79. 
(2) lb.. p. 81. 
(3) lb. p. 82. 
(4) Anais do Senado, 1869, vol. I, p. 130 a 138. 
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minou de nulidade a eleição daquela província ( 1 ), 
cujo representante na câmara vitalícia não veio a ter 
assento senão em 1870, após nova eleição e nova es
colha . 

Terceiro ato análogo daquela casa do parlamento 
anulou, ainda no mesmo ano, um mês depois, as elei
ções do Amazonas, dentre cujos propostos à escolha 
imperial recaíra esta, em julho de 1878, no desembar
gador LEITÃO DA C U N H A , mais tarde BARÃO DE M A -
MORÉ, que devia suceder, depois de reeleito, no ano 
subseqüente, ao conselheiro FERREIRA P E N A . 

O ano de 1879 assinalou-se, para o Ceará, com 
outro ato de severidade, idêntico ao que, da parte do 
Senado, sofrerá em 1869. Era uma eleição dupla, ce
lebrada para dar ocupantes às cadeiras de TOMÁS 
POMPEU e FIGUEIRA DE M E L O . Dos nomes subme
tidos, na lista sextupla, à coroa, distinguiu esta os 
de LIBERATO BARROSO e VIRIATO DE MEDEIROS . Mas 
o Senado pronunciou-se pela nulidade geral das elei
ções, que, adiadas para depois da seca, só se renova
ram em dezembro de 1880, já então para três cadei
ras vacantes. 

112. Remataremos esta enumeração, narrando 
mais de espaço o caso do Espírito Santo, em 1879. 
Vagara, com a morte do conselheiro JOBIM, a repre
sentação dessa província no Senado, e o Poder Mo
derador, no exercício da sua atribuição quanto à lista 
que lhe foi apresentada, honrou com a Carta Imperial 
a um dos mais ilustres brasileiros da sua época, o con
selheiro CRISTIANO OTTONI . Mas a eminência desta 
individualidade não lhe salvou a eleição. O Senado 
resolveu-lhe a nulidade. Por quê? 

O nome não podia ser mais considerado. Não 
lhe faltavam raízes na estima da província, cujos votos 

(1) lb.. p . 248 e scgs., vol. II, p. 10-17. 
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o recomendavam à escolha da coroa para a represen
tação vitalícia do país. Tanto assim que, proceden-
do-se logo depois a outra eleição, voltou, em lista trí
plice, à presença imperial, que o tornou a preferir, to
mando então assento no Senado em maio de 1880. 
Mas o Senado julgara descobrir em certas manifesta
ções de membros da administração, naquele tempo, 
entre os quais o presidente da província, rasto visível 
"de interferência indébita do governo" . ( 1 ) 

Como se desenvolvera essa interferência? Com 
que documentos se provava? Houvera, acaso, na pro
víncia, derribada administrativa? Apontavam-se ras
gos de perseguição ou imoralidade em benefício da 
chapa vencedora? Denunciavam-se atos de suborno 
oficial ou desvios dos recursos do Tesouro em provei
to dos candidatos favorecidos? Acusava-se a adminis
tração provincial, ou o gabinete, de haver exercido a 
intimidação, distribuindo forças de linhas e guardas 
policiais, ou arregimentando o funcionalismo, para re
ceber à boca da urna cédulas oficiais? 

Tudo isso é o que hoje se usa, numa escala incrí
vel, por esas regiões enfeudadas às oligarquias do 
Norte e do Sul. De tais demasias, porém, nenhuma 
se verificara na eleição do Espírito Santo. Toda a 
prova recolhida pelos adversários da situação e ana
lisada pela comissão do Senado, vinha a cifrar-se em 
algumas cartas do próprio candidato e duas do Pre
sidente da Província, juntas a uma circular do dire
tório do Partido Liberal no município do Cachoeiro, 
com as quais se mostrava que "a origem da candida
tura era oficial"; que ela não fora "levantada primi
tivamente na província"; que o candidato declarara 
não se apresentaria, "se o não contemplassem na 
chapa ministerial"; que o Presidente do Conselho 
descobrira a sua parcialidade, escrevendo uma carta 

(1) Anais do Senado 1879, vol. VI, p. 171-77. 
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de recomendação ao Vice-Presidente da Província; 
que, enfim, o Presidente desta prenunciara a eleição 
do conselheiro OTTONI e sua escolha, ameaçando 
excluir das propostas de nomeações para a Guarda 
Nacional as localidades, onde fosse hostilizado esse 
nome. ( 1 ) 

Daí concluía a comissão, cujo parecer era assina
do por sumidades nacionais como VIEIRA DA SILVA, 
CÂNDIDO MENDES e o BARÃO DE COTEGIPE, que 
deviam ser anuladas ambas as eleições, a primária e a 
secundária, na província toda, opinando que não fosse 
reconhecido o candidato adotado pela coroa, e alvi-
trando que se recomendasse ao Governo o processo 
de responsabilidade contra o Presidente da Província, 
o dr . SILVA MAFRA, mais tarde Ministro de Estado. 

Formuladas na sessão de 24 de abril, cinco dias 
depois, na de 29, eram discutidas estas conclusões. O 
Presidente do Conselho, o Conselheiro CANSANÇÃO 
DE SINIMBU, defendeu-se, mostrando que ao Vice-
Presidente apenas escrevera, perguntando se por ven
tura seria aceita, naquela província, pelo Partido Libe
ral, essa candidatura, e que nas suas cartas ao Pre
sidente, exibidas à comissão, tudo tendia a obstar que 
ele exercesse a menor interferência no pleito. Quan
to à expressão das suas simpatias como chefe político, 
essa correspondia a um direito seu. Ninguém lhe 
podia negar o de, como membro de um partido, embo
ra ministro da coroa, indicar, em missivas trocadas 
entre íntimos amigos, um nome aos votos dos seus 
correligionários. 

Mas após êle falou, em sentido contrário, o 
BARÃO DE COTEGIPE . Aos seus olhos era transparen
te, através desses mesmos escritos, cuja inocência o 
Chefe do Gabinete acabara de sustentar, a ação ofi-

(1) Ibid, p . 171-3. 
(2) Ibid, p. 173. 
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ciai no pleito. Em duas partes se dividia o parecer. 
Antes de argüir, na segunda, este vício, discutia, na 
primeira, as irregularidades formais da eleição. 
Destas, porém, não se ocupava o BARÃO DE COTEGIPE. 
"Sou dispensado disto", dizia êle, concluindo, "por
que basta a segunda parte, isto é. que a eleição seja 
nula por intervenção. Se o contrário fôr decidido, 
também voto com o nobre senador, T secretário. ( 1 ) 
Eu não noto na eleição outro vício senão este. Tirado 
êle, a eleição é válida, e eu reconhecerei, como reco
nheci da primeira vez, o senador escolhido; mas antes, 
não. Primeiro há de se votar esta prejudicial, esta 
preliminar: se a eleição é, ou não, nula por interven
ção do Governo." ( 2 ) 

Com esta doutrina concordou em absoluto o 
Senado, votando, imediatamente após este discurso, 
todas as conclusões do parecer, ( 5 ) inclusive a da res
ponsabilidade penal do Presidente da Província, que 
[oi levado aos tribunais. 

113. É memorável este aresto. Consagrava 
êle o princípio de que a ingerência oficial anula a elei
ção, ainda quando essa ingerência atue, não por atos 
positivos do Governo, mas pela simples influência da 
expressão do seu interesse por uma chapa ou candi
datura, dos liâmes de simpatia e solidariedade entre 
elas e o poder. Reconhecida esta nulidade, podia ela 
estender-se a uma província inteira, se a toda a ex
tensão da província alcançara a atividade ilegítima 
dessa penetração corruptora. 

Hoje não se trata de uma açãocíe influência, mas 
de uma participação desenganada, agressiva e comba
tente dos podêres estaduais e federais no litígio, de 

(1) O senador DIAS DE CARVALHO, que formulara emendas, reco
nhecendo CRISTIANO OTTONI, Ibid. p. 228-231. 

(2) Ibid, p. 235. 
(3) Ibidem. 
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uma degeneração política, a que se impôs e ficou o 
estigma de verdadeira escravidão. Anunciada a elei
ção, esse cativeiro se patenteia pela descarga de una-
nimidades brutais num só candidato. Sobre os galões 
de um marechal conhecido unicamente aos seus ca
maradas chovem, à carga cerrada, 30, 40, 50.000 
votos, em cada um desses infelizes Estados. Mas, 
como o mal se estende a Estados inteiros, ou quase 
inteiros, a mentira há de subsistir incólume. 

114. Os arestos do Império são os mais deci
sivos . Numa época em que as reações políticas eram 
incalculàvelmente menos violentas, os antagonismos 
de parcialidade muito menos ríspidos, e o nível par
lamentar superior, sem comparação, ao atual, estadis
tas de longa experiência, grande saber e madura pru
dência não se acobardavam de infligir a sançãb de 
nulidade total às eleições de uma província, quando 
abusos generalizados a toda ela, em toda ela invali
davam realmente o processo do voto. 

Note-se, mais. Essas resoluções eram atos 
apenas de um dos ramos da legislatura. 

Note-se ainda. Dos dois ramos da legislatura, 
era o mais reflexivo, o mais conservador, o de mais 
cabelos brancos, o que a essas medidas extremas se 
abalançava. 

Note-se, outrossim. Cada um desses golpes não 
anulava só a eleição de uma província: anulava um 
ato da Coroa, uma Carta Imperial. 

Mas, a despeito de tudo, não se vacilava, acre-
ditando-se, naturalmente, que quanto mais extensa a 
invasão da enfermidade mais necessário o remédio ra
dical, e que não há majestade, ante a qual deva 
recuar a representação nacional no cumprimento dos 
seus deveres. 

Hoje, não é a uma das câmaras legislativas que 
se requer a imitação desses exemplos: é ao Congresso 
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Nacional, fusão das duas. Nem se trata, hoje, de 
inutilizar deliberações de um trono sábio, ilustre e 
venerando, mas de cortar pelos aleijões, lazeiras e 
crimes dos cabeças de satrapias. O qualificativo é do 
Jornal do Comércio. Mas esses sátrapas são mais sa
grados que os Imperadores. O que não intimidava a 
uma só casa do Parlamento, sob a monarquia, apavo
ra, sob a República, as duas casas do Congresso. 
Meros traços de influência oficial, naquela era, bas
tavam, para invalidar a eleição de uma província. 
Mas a falsa eleição de um Estado, nestes tempos, não 
se há de invalidar, ainda que seja, reconhecidamente, o 
fruto do escravizamento do povo. 

115. Seja! Mas o que nós demandamos não é 
nem isso. Deixemos a jurisprudência imperial. Não 
há. nesta época, idoneidade moral para lhe ousar a 
imitação. Bem o sabemos. Por isto não fazemos 
da intervenção do Governo, local ou geral, funda
mento, para exigir que se anulem essas eleições. 
Não lhes sustentamos a insubsistência por falta de 
liberdade. Não. 

A lei, que tacha essa condição, não é expressa. 
Ela está no senso moral do gênero humano, contra o 
qual não se pode atentar impunemente. Mas a lei 
expressa articulou outras condições. A lei expressa 
formulou nulidades. 

Ê nessas nulidades que incorrem materialmente 
essas eleições. A lei as fulmina, e não as revela em 
caso absolutamente nenhum. O que nós exigimos, 
é que se observe a lei expressa, seja qual for a ex
tensão de território e o número de votos, sobre que 
a sua inexorabilidade haja de cair. Onde há nuli
dades visíveis, onde, provadamente, não se celebrou 
eleição, não se dê por eleição a novela das atas mais 
viciosas e descaradas. 
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QUARTA PARTE 

O S F A T O S ELEITORAIS 

§ I.< 

AMAZONAS 

116. Em presença das atas submetidas ao 
Congresso Nacional, são nulas, no Amazonas, por 
se haverem celebrado ante mesas constituídas contra 
o disposto na lei de 15 de novembro de 1904, como 
se demonstra no relatório do nosso procurador, as 
seguintes eleições: 

Barcelos. 
Barrei rinhas. 
Boa Vista do Rio Branco. 
Borba. 
Cam:tama. 
Coari. 
Codajás. 
Floriano Peixoto. 
Fonte Boa. 
Humaitá. 
Itacoatiara. 
Lábrea. 

Manacapurá. 
Manaus. 
Manicoré. 
Maués. 
Moura. 
Parintins. 
S. Filipe. 
S . Gabriel. 
Silvério Néri 
Silves. 
Tefé. 
Urucuará. 

O relatório do nosso ilustre representante miu
deia, uma por uma, as infrações, cuja verificação, 
incontestável pelas atas, invalida o processo eleito
ral em todas as seções dessas municipalidades. 

117. Seguemse as eleições manifestamente 
irritas por fraudes, que assumem as mais graves 
formas concebíveis no processo eleitoral. A exposi
ção de cada uma pelo dr. ALFREDO P U J O L é escrupu
losa e completa. Dessas circunstâncias resulta, segun
do a lei n9 1.269, de 1904, art. 116, n* 3, a nulidade 
às eleições, evidentemente imaginárias ou viciosas, 
atribuídas, nas respectivas atas, aos municípios de: 

I — Barcelos. IV — Borba. 
II — Barreirinhas. V ■— Carrutama. 

III — Boa Vista do Rio VI — Coari. 
Branco. VII — Codajás. 
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VIII — Floriano. XVII — Moura. 
IX — Fonte Boa. XVIII — Parintins. 
X — Humaitá. XIX — S. Filipe. 

XI — Itacoatiara. XX — S. Gabriel. 
* T — Wbiea. XXI - Silvério Néri. 

XIII — Manuapuru. w t t ê.i 
XIV - Manaus. X X H ~ Sú™-
XV — Manicoré. X x n i ~ T e f é -

XVI — Maués. XXIV — Urucuará. 

118. Como se está vendo, são os mesmos vinte 
e quatro municípios, cujo nome se repetem nas duas 
sucessivas verificações: uma quanto à ilegalidade das 
mesas, a outra quanto à fraudulência das operações 
descritas nas atas. Esses vinte e quatro municípios 
incorreram, a um tempo, em ambas as nulidades. 

Nas atas desse Estado se consignam, em votos ao 
marechal HERMES e Dr. VENCESLAU BRÁS, cada 
um, por igual 6.365 

Abatidos a ésscs das eleições nulas, os seus 5.793 

Restam-lhes 572 

A parte generosamente atribuída por elas ao 
candidato civil não passa de 115 votos. 

Todos eles desaparecem com as anulações acima 
indicadas. 

§ 2 ' 
PARÁ 

119. Pelo que toca ao Pará, o quadro minu
cioso das ilegalidades e fraudes, que, anulando as 
eleições em quarenta e três municípios, reduzem à 
nona parte do total consignado nas atas os votos le
gítimos da chapa militar, se desenvolve, no trabalho 
do nosso laborioso procurador, com uma documen
tação exuberante e uma análise irresistível. 

Nelas são ali, na conformidade estrita do es
tatuído no art. 116, § 1", da lei de 1904, por haverem 
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corrido sob a presidência de mesas nulas, as opera
ções eleitorais em trinta e oito municípios. Vêm a ser: 

I — Abaeté. XX — Itaituba. 
II — Acará. XXI — Macapá. 

III — Afuá. XXII — Maracanã. 
IV — Alenquer. XVIII — Marapinim. 
V — Almeirim. XXIV — Mazagâo. 

VI — Anajás. x x v — Melgaço. 
VII — Aveiros. Jg* V

T J ~ Moca juba. 
v i n R»„ . . » XXVII — Moiu. 

i v " " S ? « XXVIII - Montalegre. 
v ~ ^ír°n„ XXIX - Montenegro 
X - Bragança. XXX - Muaná. 

X " B r e v e s XXXI - Óbidos, 
x í ~~ C****- XXXII — Oeiras. 
XIII — Chaves. XXXIII — Portei. 
XIV — Curralinho. XXXIV — Porto de Mos. 
X V — Faro . XXXV — S. Sebastião da 

XVI — Guamá. Boa Vista. 
XVII — Gurupá. XXXVI — Sousel. 

XVIII — Igarapé-Açu. XXXVII — Vizeu. 
XIX - Irltuia. XXXVIII - Vigia. 

120. Desses municípios, nulos por ilegalidade 
na composição das mesas, não se inscrevem sob a 
tacha de fraudulentos, no exame constante da nossa 
impugnação: 

I — Anajás. IV — Irituia. 
II — Breves. V — Mauná. 

III — Guamá. VI — Breves. 

Em compensação, acrescem aos demais, no rol 
da fraude, ali mui de espaço evidenciada, os onze 
municípios seguintes: 

I — Belém. VII — Guatipuru. 
II — Cachoeira. VIII — Salinas. 

III — Curuçá. IV — S . Domingos da 
IV — Ourem. Boa Vista. 
V — Ponta de Pedras. X — Santarém. 

VI — Prainha. XI — Soure. 

Temos, pois, nesse Estado: trinta e oito cir-
cunscrições eleitorais duplamente nulas por incompe
tência da mesa e fraudulência no processo, seis nulas 
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somente pelo primeiro desses vícios e onze, unicamen
te pelo segundo. A nota de fraude estende-se, assim, 
a maior vastidão territorial, abrangendo quarenta e 
três municipalidades. 

121. Os resultados, para a chapa H E R M E S -
VENCESLAU, são desastrosos. Figurando nas atas os 
seus votos em número de 

37.736 
perderá, com as eleições nulas 33.176 

Resto que lhe caberia 4.560 

Dizemos caberia, porque, neste remanescente 
ainda se traduz uma soma superior à realidade. O 
Diário Oficial, anexo com o n 9 1 ao nosso relatório 
acerca desse Estado, mostra que, em oito seções do 
município da capital, a mesa foi organizada no I* de 
fevereiro deste ano, quando, segundo a expressa dis
posição da lei de 1904, art. 62, se devia constituir 
em 20 de dezembro de 1908. último ano da última le
gislatura . Essas oito seções estão nulas pelo dispos
to no art . 116, § V, da lei eleitoral. 

Não se conhece, porém, quais sejam: porque, 
apesar do nosso requerimento ali formulado, não se 
obtiveram, ao menos, por telegrama, os números de 
ordem relativos àquelas seções. Era mais cômodo. 
Ficaria, destarte, engrossada a votação do candidato 
da maioria com o total desses votos, que lhe não per
tencem. Não será tão ridícula parcela a de oito 
seções eleitorais no principal município do Estado. 

122. Ao candidato civil apenas se creditam, 
no vasto Pará. em votos, 

129 

Todos se vão com as seções anuladas. 
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§ 3« 

MARANHÃO 

123. Sobre as eleições deste Estado, adotamos 
a exposição e as conclusões do valioso relatório 
submetido à segunda comissão auxiliar por aquele 
dos seus membros a quem ela cometeu esta parte do 
seu inquérito, o nobre deputado LEÃO VELOSO FILHO. 

Poucas eleições do Maranhão escaparam à apli
cação do critério de legalidade, a que se devem su
jeitar. E geral, o vício, que as anula, é o da ilegiti
midade na origem das mesas, quase todas constituí
das contra o disposto no regimen da lei de 1904. 

A esse, porém, se ajuntam, ora nessas mesmas, 
ora em outras, as mais crassas transgressões da legis
lação vigente, quanto ao processo da eleição e às ca
racterísticas mais decisivas de um amplo trabalho de 
falsificação, desenvolvido para comunicar aparência 
de realidade a eleições que não a têm senão no papel 
das atas, evidentemente manipuladas. 

No relatório a que aludimos, uma análise minu
ciosa particulariza e fundamenta cada uma dessas 
nulidades, que envolvem as eleições maranhenses nos 
municípios seguintes: 

I 

II 
III 
IV 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

XI 
XII 

— Alcântara, as duas 
seções. 

— Arari, as três. 
— Araioses. as duas. 
— Barra da Corda. 

idem. 
— Barreirinha. todas. 
— Brejo. idem. 
— Cajapió. idem. 
— Carolina, idem. 
— Caratucra, idem. 
— Codó. idem 
— Coroatá. 
— Curralinho. as 

duas. 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 
XX 

XXI 

XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 

— Curupuru. as três. 
— Flores. 
— Grajaú, as quatro. 
— Icatu. 
— Itapicuru-Mirim. 

todas. 
— Mintiba. 
— Monção. 
— Morro, as duas. 
— Paço do Lumiar, 

idem. 
— Passagem Franca. 
— Pastos Bons. todas. 
— Pedreiras, as duas. 
— Penalva, todas. 
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XXVI — Picos, as quatro. XXXIII — S. Luís, 1?. 3*. 4», 
XXVII — Pinheiro, todas 5*. 10«, 12» a 15V 

XXVIII — Rosário, idem. XXXIV — S. Luis Gonzaga. 
XXIX — S. Bento dos Pe- XXXV — S. Vicente de Fer-

rises, idem. rer. 
XXX — S. Bernardo. XXXVI — Tunaçu, as très. 

XXXI — Santa Helena, as XXXVII — Tutoia. as duas. 
duas. XXXVIII — Viana. 

XXXII — S. José dos Matos, XXXIX — Vitória do Baixo 
todas. Mearim. 

124. Ora, pelo mapa oficial de todas as seções 
cujas atas aqui se receberam, o resultado vem a ser: 

Marechal Hermes 12.240 
Rui Barbosa 1.804 
Venceslau Brás 12.233 
Albuquerque Lins 1.811 

Mas as seções, cuja nulidade se propõe, repre
sentam, em votos, para o 

Marechal Hermes 10.873 
Rui Barbosa 1.087 
Venceslau Brás 10.874 
Albuquerque Lins 1.811 

Logo, abatido esses votos, cuja eliminação a lei 
exige, a apuração definitiva será: 

Para a presidência: 
Marechal Hermes 1.367 
Rui Barbosa 717 

Para a vice-presidência: 

Venceslau Brás 1.359 
Albuquerque Lins 719 

§ 4' 

PIAUÍ 

125. O art. 116, § 1°, da lei eleitoral em vigor, 
anula, à vista das atas do Piauí, por ilegalidade na 
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constituição das mesas, as eleições atribuídas a 15 mu
nicípios: 

I — Alto Longa (duas 
seções). 

II — Aparecida ( d u a s 
seções) . 

III — Barra de Marataoâ 
(2 ' e 3 ' seções). 

IV — Belém (duas se
seções). 

V — Itamarati (1» e 3') • 
VI ■— Juromenha (duas). 

VII — Paulista (duas) . 

VIII — Piracuruça (1« se
ção) . 

IX — Paranaguá (duas 
seções). 

X — Picos (seis seções). 
XI — Porto Alegre (três 

seções). 
XII — Reneração (duas). 

XIII — União (três) . 
XIV — Piripiri (duas) . 
XV — Teresina (oito se

ções) . 

Ao todo, quarenta e uma seções eleitorais, de 
cada uma das quais discutimos e provamos, no lugar 
competente, as nulidades radicais. 

126. O art. 116, § 3", da mesma lei invalida, 
como eivados palpàvelmente de fraudes viscerais, na 
operação do escrutínio, os 22 municípios seguintes: 

I — Amarante. I*. 2", 3* 
e 4* seções. 

II — Amarração, 1» e 2\ 
III — Marataoã. 1\ 2» e 

3*. 
IV — Bom Jesus de Gur

gueia. 1" e 2*. 
V — Campo Maior, t" 

e 3». 
VI — Campo Sales. IV 

VII — Castelo. 1' e 2». 
VIII — Corrente (as três 

seções). 
IX — Jaicos. 1», 2', 3» 

e 4». 
X — Livramento. 1' e 2' . 

XI — Oeiras. P, 2?. 3*. 
4 ' e 5*. 

XII — Parnaíba. 4» e 5*. 
XIII — Baixo Longa, I» 
XIV — Patrocínio. 1» e 2*. 
XV — Piracuruça, 2* e 3*. 

XVI — S. Antônio de Gil
bués, I \ 2» e 3 ' . 

XVII — S . João do Piaui, 
1\ 2*. 3». 4* e 5». 

XVIII — Santa Filoména. 1* 
e 2 \ 

XIX — S. Raimundo No

nato. T. 2« e 3 \ 
XX — União, 1*. 2« e 3?. 

XXI — Umçuai. !• e 2». 
XXII — Simplicio Mendes, 

1* e 2V 

127. Destes vinte e dois municípios, dois 
haviam sido contemplados no segundo grupo dos 
quinze nulos, por transgressão formal da lei na com
posição das mesas eleitorais. Contra os vinte restan
tes, só nos é dado articular a nulidade por fraude. 
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Não se imagine, porém, que as eleições desses 
vinte municípios hajam mostrado estremes da infra
ção, que anula os outros quinze. Não . O que se dá, 
em relação à maior parte deles, é que, nem buscando 
na Câmara dos Deputados, nem recorrendo ao go
verno do Piauí, se obtiveram as atas de organização 
das mesas eleitorais. Sob este reparo caem pelo 
menos, doze: Amarração, Bom Jesus de Gurgueia, 
Corrente, Jaicós, Livramento, Patrocínio, S. Antônio 
de Gilbués, S. João do Piauí, Santa Filoména, Uru-
çuaí, Simplício Mendes e Baixo Longa. 

Não é de supor que, se essas atas estivessem 
limpas, se guardasse com elas o recato de as sumirem. 
E a presunção da irregularidade orça pela certeza, 
quando se adverte que, em quase todas essas muni
cipalidades, as autênticas nos mostram haver fun
cionado como mesários cidadãos estranhos aos res
pectivos eleitorados. A conclusão vem a ser que, aí 
como quase por toda a parte, as duas nulidades 
andam sempre de braço uma com a outra. 

128. Foi graças a essas eleições nulas e simu-
latórias que as atas chegaram aos resultados oficiais 
conhecidos: 

Hermes-Venceslau 12.850 
Rui Barbosa 2.582 
Albuquerque Lins 2.575 

Feitas, porém, as subtrações correspondentes a 
essas nulidades, que representam 11 .266 votos para 
a chapa militar, e. para a civil, 1 .903, o resultado 
será: 

Hermes-Venceslau 1 -684 
Rui Barbosa 6/4 
Albuquerque Lins 676 
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§ 5' 

CEARÁ 

129. No Ceará são nulas, em presença da lei 
vigente, art. 1116, § 1*, por haverem funcionado sob 
a presidência de mesas anormais, as eleições do Io de 
março em 43 municípios. 

Primeiro distrito 

Acaraú, 1* seção. 
Aracoiaba, 1» 
Camoc:m. 3 ' seção. 
Granja, 3* e 4 ' . 
Independência, 3*. 
Itapipoca, 1* e 2*. 
Maranguape. 1', 2* 
e 3». 
Pacatuba, 2* e 3*. 
Palma. 1* e 4V 
Paracuru. 1* e 2». 

XI -
XII -

XIII -
XIV -

XV -
XVI -

XVII -
XVIII -

- Pentecostes. 1* e 2*. 
- S. Francisco, 1' 

e 2*. 
- S . João. 1" e 2V 
- Santa Quitéria. 2" 

c 3 ' . 
- Soure. 2* e 3*. 
- Tamboril. If, 2» 

e 3». 
- Trairi. 2». 
- Tianguá, I» e 2 ' . 

Segundo distrito 

XIX 

XX 
XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

X X V 

XXVI 
XXVII 

XXVIII 
XXIX 
XXX 

— Aiaré, 1* e 2' se
ções. 

— Araripe. 1* e 2". 
— Aurora. 1* e 2*. 
— Barbalha. as três 

seções. 
— Benjamin Constant. 

as duas. 
— Boa Viagem, l" 

seção. 
— Brejo dos Santos. 

as duas seções. 
— Cachoeiras, as duas 
— Campos Sales, as 

duas. 
— Co;té. as très. 
— Iracema, as duas. 
— Jardim, as três. 

XXXI 
XXXII 

XXXIII 

XXXIV 
XXXV 

XXXVI 
XXXVII 

XXXVIII 
XXXIX 

XL -

XLI 

XLII -
XLIII • 

— L:moeiro, as duas. 
— Milagres, as três. 
— Morada Nova. as 

três. 
— Mulungu, as duas. 
— Pacoti. idem. 
— Pedra Branca, idem. 
— Pereira, a 2* seção. 
— Porteiras, as duas. 
— Quixadá, as três. 
— Riacho do Sangue. 

a 2>. 
— S. Bernardo das 

Russas, as duas 
seções. 

— Tauá. as três. 
— Várzea Alegre, as 

duas. 

130. Por vícios, que estabelecem a convicção 
de fraude, alterando quase totalmente o resultado do 
pleito, são nulas, na forma da lei n* 1 .269; art. 116, 
§ 1*, as eleições que se dizem efetuadas em trinta mu-

i 
ii 

m 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

X 
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nicípios do 1* distrito e trinta e nove do segundo. 
Sessenta e nove municípios, ao todo: 

i — 
H -

m -
IV -
v — 

VI — 
VII -

VIII -

IX -
X -

XI — 
XII — 

XIII -
XIV — 

XV — 

Primettx) distrito 
Acaraú. 1* seção. 
Arquiraz. 2? seção. 
Bebertbe. 1' e 2V 
Camocim, 1*. 
Campo Grande, as 
duas. 
Cratéus. as três. 
Entre Rios, as duas. 
Granja, 2 \ 3 ' . 4* 
e 5«. 
Ibiapina. a IV 
Independênc a, as 
quatro. 
Ipu. 2*. 3» e 4*. 
Ipueiras. as três. 
Itapipoca. a 2*. 
Maranguapc, 1', 3', 
4» € 5". 
Meccjana. a i * . 

XVI — 

XVII — 
XVIII — 

XIX — 
XX — 

XXI — 
XXII — 

XXIII -

XXIV — 
X X V — 

XXVI — 
XXVII — 

XXVIII — 
XXIX — 
X X X — 

Meruóca, as duas 
seções. 
Pacatuba, 1* e 2V 
Palma, as quatro. 
Paracuru. as duas. 
Pentecostes, a 1* 
c 3V 
Redenção, as duas. 
SanfAna. 2' , 3» 
e 4V 
S. Benedito. 3 \ 4*. 
6* c 7*. 
S . João. a 2V 
Santa Quitéria, a 
1 « . 
Sobral, T a 6*. 
Soure, 1* c 2*. 
Tamboril, 1' e 2*. 
Trairi, as duas. 
Tianguá, as duas. 

Segundo distrito 

XXXI -
XXXII -

XXXIII -
XXXIV -
X X X V -

XXXVI -
XXXVII -

XXXVIII -

XXXIX -

XL — 

XLI -
XL1I -

XLIII — 
XLIV — 
XLV — 

XLVI _ 

XLVII -

XLVIII — 
XLIX — 

L — 
LI — 

Aracati. 1* seção. 
Arnelros, as duas. 
Assaré, as duas. 
Araripe. a IV 
Amora. a IV 
Barbalha, as três. 
Batuntê, as três. 
Benjamin Constant. 
as duas. 
Boa Viagem, a 2* 
e 3V 

Brejo dos Santos, as 
duas. 

Cachoeiras, 1* e 2*. 
Campos Sales. idem. 
Crato. seis seções. 
Icó, !• c 2V 
Iracema, idem. 
Iguatu, as quatro 
seções. 

Jaguaribe-Mirim, as 
duas. 
lardim. as três. 
Lavras, as quatro. 
Milagres, as três. 
Missão Velha, as 
duas. 

LII — 

LUI -
LIV — 
LV — 
LVI — 

LVII — 
LVIII -

LIX -

LX -

LXI -

LXII — 
LXIII -

LXIV — 
LXV — 

LXVI — 
LXII — 

LXVI II — 
LXIX — 

Morada Nova, as 
três. 
Mulungu, a 2*. 
Pacoti. as duas. 

Pedra Branca, a 1? 
Porteiras, as duas. 
Quixadá. as três. 
Quixará. as duas. 
Quixeramobim. as 
duas. 
Riacho do Sangue, 
idem. 
Sant'Ana de Cariri. 
as duas. 
Saboeiro, 1* seção. 
S . Bernardo das 
Russas, a IV 

S . Mateus, as três. 
Senador Pompeu. as 
duas. 

Tauá, as três. 
Ururari. as duas. 
União, a 2V 
Várzea Alegre, a 
2V 



206 OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA 

131. Pondo-se agora lado a lado as duas listas, 
ver-se-á que, das eleições nulas por ilegalidade na 
organização das mesas, só não o são, igualmente, por 
falsidade as de Araçoiaba e São Francisco, no pri
meiro distrito, Coité, Limoeiro e Pereira, no segundo. 

Trinta e dois municípios, logo. caem simultanea
mente sob a sanção de ambos os gêneros de nulidade. 
Cinco são nulos tão somente como incursos na pri
meira. A esses, enfim, acrescem como inutilizados 
exclusivamente pela segunda. 26 municípios: no l9 

distrito: Aquiraz, Beberibe, Campo Grande, Cratéus, 
Entre-Rios, Ibiapina, Ipu, Ipueiras, Mecejanas, Me-
ruoca, Pacatuba, Redenção, SantAna, S. Benedito e 
Sobral; no 2" distrito: Aracati, Arneiros, Baturité, 
Crato. Icó, Iguatu. Jaguaribe-Mirim, Lavras, Missão 
Velha, Quixadá, Quixeramobim, SantAna do Cariri, 
Saboeiro, S. Mateus, Senador Pompeu, limai e 
União. 

Temos, portanto, aqui eleições nulas por ilega
lidade original e eleições nulas por fraude substan
cial; mas, na sua grande maioria, as eleições apon
tadas nessas duas séries são nulas juntamente por 
uma e outra causa. 

132. A êsses dois, porém, se adiciona tercei
ro obstáculo legal à apuração de certas votações. Re-
ferimo-nos às constantes de papéis, que não revestem 
os caracteres de autênticas legais. 

Em falta de tabelião competente, determina a 
lei de 1904, arts. 81 e 84, que a transcrição de cada 
ata no livro de notas, assim como a extração e o con
certo das suas quatro cópias se façam por um escrivão 
ad hoc, nomeado e juramentado pela mesa". Em con
seqüência da preterição desta solenidade, eviden
temente essencial, não apresentam as condições de 
autenticidade indispensável as cópias das atas de 
várias eleições. 
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Nesse caso estão: 

I — Beberibe. 2? seção. 
II — Granja, 2* c 3* se

ções. 
III — Ipu. todas as seções. 
IV — Ipueiras. 2' c 3? 

seções. 
V — Meruoca. 2' seção. 
VI — Paracuru. 2? seção. 

VII — S. Benedito. 2*. 3 ' . 
4 \ 6? e 7' seções. 

VIII — Trairi. 2* seção. 
IX — Maranguape, 5* se

ção. 
X — Massapé, 1* seção. 

XI — S. João. 2» seçSo. 
XII — Soure, l* seção. 

XIII — Tamboril. 3* seção. 
XIV — Tianguá, 2* seção. 

Aliás, todas elas, salvo a de Massapé, estão já 
inquinadas ou da nulidade legal do art. 116, § 1", ou 
do art. 116, § 3", ou de uma e outra. São, pois, três 
vezes incomputáveis no cálculo da apuração. 

133. Procedendo-se a essas eliminações, fi
cará enormemente reduzida a enchente de sufrágios 
aquinhoados, nas atas, à chapa HERMES-VENCESLAU. 

Votos 
Montam eles em 30.135 
Deduzidos os nulos, na forma da nossa demonstra

ção, isto è, ao todo 26.206 

Restarão a esses candidatos 3.929 

Não valeria a p<ena falar na votação do candi
dato civil, a quem por obra de caridade, a lambugem 
concedida no escrutínio é de 17 votos. 

§ & 

RIO GRANDE DO NORTE 

133 *. Nulas, neste Estado, conforme o dispos
to no art. 116, § 1\ da lei atual, por se haverem 
processado sob a direção áe mesas constituídas con-

(*) Assim na publicação original. [N.R.] 
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tra as regras expressas desse ato legislativo, são as 
eleições descritas nas atas como efetuadas em 18 
municípios: 

I — Açu. duas seçeõs. 
II — Ceará-Mirim. 

III — C u r ra i s Novos, 
IV — Jardim do Sendo. 

três. 
V — Luis Gomes, duas. 

VI — Mossoró. três. 
VII — Macau, duas. 

VIII — Macaiba. duas. 
IX — Martins. 
X — Natal, duas seções. 

XI -
XII — 

XIII — 

XIV — 

XV -
XVI -

XVII — 
XVIII — 

Nova Cruz. duas. 
Pa tu, duas. 
Pau dos Ferros, V 
seção. 
Porto Alegre, duas 
seções. 
Serra Negra, duas. 
Sant'Ana de Matos, 
idem. 
Taipu. idem. 

S . Miguel, 2* se
ção. 

134. Desses municípios cai ainda sob a outra 
nulidade. a pronunciada no art. 116, § 3*. da lei, a 
de Pau dos Ferros, com o qual se acham debaixo da 
cominação do mesmo texto as pseudo-eleições de 
outras 19 municipalidades. 

Estas municipalidades são: 
I — S. Miguel, 2* se

ção. 
II — Touros, 1» c 2* 

seções. 
III — Santa Cruz, 1* se

ção. 
IV — Santo Antônio. 1' c 

2* seções. 
V — Papari, 2* seção. 

VI — Pau dos Ferros, I" 
seção. 

VII — S. João de Mipibu, 
1* e 2' seções. 

VIII — S. Gonçalo, 1» c 2 ' 
seções. 

IX — Natal. 2* seção. 
X — Flores. !• e 2" se

ções. 

XI — Goianinha. 1' e 2 ' 
seções. 

XII — Jardim de Angicos. 
1' c 2 ' seções. 

XIII — Canguaretama, 1* e 
2* seções. 

XIV — Caraübas. 1« e 2 ' 
seções. 

X V — Caicó. 1'. 2». 3* e 4» 
seções. 

XVI — Angicos. 1» seção. 
XVII — Augusto Severo. 1* 

e 2* seções. 
XVIII — Areia Branca. !• e 

2* seções. 
XIX — Apodi. 2* seção. 
XX — Acari. 

135. Ora nas atas. cujo valor discute por miú
do o relatório do nosso eminente representante, do
cumentando as nulidades, que as inquinam, tem 

O Marechal Hermes 
Descontados os nulos, na importância de 

9.473 
8.697 

apenas lhe restam 776 
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Por sua vez os candidatos civis, na magnânima 
votação com que lá os honraram, sofrem também o 
seu descontozinho (correspondente, em importância, 
ao generoso total) de 37 votos, que lha reduz preci
samente a zero. Paucum sed inestimabile. 

§ 7' 

PARAÍBA 

136. Das 106 autênticas, provenientes da Pa
raíba, a apuração, que se concluiu na secretaria do 
Senado, consigna aos quatro candidatos estas vo
tações : 

Votos 

Marechal Hermes 13.061 
Rui Barbosa 396 
Venceslau Brás 12.932 
Albuquerque Lins . 361 

A segunda comissão auxiliar incumbiu o exame 
da eleição, nesse Estado, a um dos seus membros, o 
dr. ANÍBAL DE CARVALHO, cujo relatório, conscren-
ciosamente elaborado, estabelece com toda a seguran
ça as conclusões, que o estudo atento da legalidade 
impõe ao Congresso Nacional. 

Ora essas conclusões, estribadas em uma de
monstração perfeitamente jurídica, sustentam a invali-
dade absoluta do processo eleitoral em 19 municípios: 

I — Alagoa Grande. IX — Santa Rita. 
II — Araruna. X — Tapcroá. 

III — Brejo da Cruz. XJ ~ Umbuzeiro. 
IV - Pedras de Fogo. * " — Mamanguapc. 
V - Piancó. X " - Bananeira». 

. . . _. , XIV — Capital, na 7» se-
V I - P , a u i - ção. 

VII — Pilar. XV — Santa Luiza de 
VIII — S. João do R>o do Sabugi. na 2» 

Peixe. XVI — Areia, na 1» e 4». 
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XVII — Guarabira. na 3 § . XIX — Alagoa Nova. na 
XVIII — Alagoa do Mon- 3' seção, 

tciro. 

Mas, nestas seções, os votos obtidos pelos can
didatos são: 

Marechal Hermes 5.140 
Rui Barbosa 74 
Venceslau Brás 5. HO 
Albuquerque Lins 43 

Subtraída, pois. ao total dos votos registrados 
nas atas a soma dos que acabamos de contar, por ine
xistentes, como radicalmente nulos, na forma da lei 
de 1904, art. 116, teremos em resultado final, redu
zida a votação de cada um dos candidatos a estes 
algarismos: 

Marechal Hermes 7.921 
Rui Barbosa 322 
Venceslau Brás 7.792 
Albuquerque Lins 318 

§ 8« 

PERNAMBUCO 

137. No seu estudo crítico das eleições pre
sidenciais no grupo de Estado submetidos ao exame 
da segunda comissão auxiliar, o dr. Isaías de Melo 
projetou a luz de uma investigação clara e justa sobre 
as anormalidades, que, ante à lei de 1904, juridica
mente aniquilam quase todo o processo eleitoral em 
Pernambuco. 

A essa concludente exposição nos reportamos, 
constrangidos, pela necessidade, em que aqui nos 
vemos, de nos cifrar, nesta sinopse, à expressão 
numérica dos resultados eleitorais. 

Os municípios, de cujas eleições ali se comprova 
a nulidade legal, são classificados pelo nosso ilus-
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trado procurador em seis diferentes categorias, con
forme o vício dominante no escrutínio de cada uma 
dessas localidades. 

No primeiro desses grupos se reúnem aquelas, 
onde as atas declaram mesários os eleitores mais vo
tados, designando-se os menos votados para suplente. 

No segundo estão as eleições, das quais pelas 
atas se ignora o processo observado na classificação 
dos suplentes e membros das mesas. 

No terceiro, se contemplam as eleições viciadas, 
quanto à composição das mesas, pela irregularidade, 
na classificação dos mesários, proveniente do excesso 
de votos entre eles distribuídos. 

O quarto abrange as seções, para as quais não 
correu o devido sorteio, ou a êle se procedeu unica
mente entre dois nomes, em vez de ser entre todos 
igualmente votados. 

No quinto se reúnem as localidades, na compo
sição de cujas mesas eleitorais se adotou o processo 
arbitrário de duas eleições distritais, uma para os me
sários, outra para os suplentes. 

No sexto, por último, se encerram as seções, 
onde se utilizou o sorteio para a designação dos me
sários e suplentes, em vez de ser para a ordem nume
rai da sua colocação. 

Além dessas, as várias eleições assim agrupadas 
se ressentem cada qual de outras anomalias e nuli-
dades, ali apontadas, tais como: não estar assinada a 
ata da instalação; não constar a transcrição; não ser 
correspondente ao das cédulas o número de votos; di
vergirem entre si as assinaturas; não se mencionar o 
oficial, que procedeu à transcrição; não haver lista de 
assinaturas; não ser juramentado o escrivão ad hoc; 
omitir-se a assinatura do secretário da ata; discorda
rem entre si as firmas dos mesmos mesários; ressentir-
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se de lacunas substanciais o termo de encerramento; 
não trazer o concerto das atas data, nem assinatura; 
acharem-se alterados por emendas os dizeres concer
nentes ao número de cédulas recolhidas; estar em 
branco o número de eleitores ausentes; calar-se o dos 
presentes; não se mencionar, outras vezes, nem um 
nem outro; haver discrepância entre o número das 
chapas recebidas e o das apuradas; não se acharem 
as atas nem transcritas, nem subscritas; não se indicar 
a votação para presidente; não virem assinadas as 
atas de instalação; verificarem-se erros, saltos, rasu-
ras, emendas, repetições, aumentos nas listas de elei
tores . 

As seções nulas vêm a ser a grande maioria das 
existentes nos municípios seguintes: 

Bom Jardim. 
Nazaré. 
Altinho. 
Brejo. 
Ipojuca. 
Bonito. 
Correntes. 
Salgueiro. 
Goiana. 
Itambi. 
Jaboatão. 
Pau d'Alho. 
Recife. 
Amaragi. 
Bezerros. 
Gameleira. 
Glória de Goitá. 
Palmares. 
Quipapá. 
Serinhaém. 
Pataquinnga. 
Vitória. 
Águas Belas. 
Flores. 
Ouricuri. 
Tacaratu. 
Granito. 
Vila Bela. 

XXIX 
XXX 

XXXI 
XXXII 

XXXIII 
XXXIV 
XXXV 

XXXVI 
XXXVII 

XXXVIII 
XXXIX 

XL 
XLI 

XLII 
XLIII 
XLIV 
XLV 

XLVI 
XLVII 

XLVIII 
XLIX 

L 
LI 

LII 
LUI 
LIV 
LV 

— Triunfo. 
— Cabo. 
— Caruaru. 
— Rio Formoso. 
— Belmonte. 
— Cabrobó. 
— Petrol ina. 
— S . Lourenço. 
— Garanhuns. 
— Bom Conselho. 
— Pedra. 
— Ingazeiro. 
— Iguaraçu. 
— Limoeiro. 
- Olinda. 
— Timbaúba. 
— Água Preta. 
— Barreiros. 
— Escada. 
— S. Bento. 
— Alagoa de Baixo. 
— Boa Vista. 
— Bosque. 
— Canhotinho. 
— Pesqueira. 
— Floresta. 
— S. José do Egito. 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
Vil 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 
XVIII 

XIX 
XX 

XXI 
XXII 

XXIII 
XXIV 
XXV 

XXVI 
XXVII 
XXVIII 
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138. No cômputo oficial, a votação em todo o 
Estado é: 

Votos 

Marechal Hermes 31.577 
Rui Barbosa 174 
Venceslau Brás 31.425 
Albuquerque Lins 174 

Quase igual a votação dos dois candidatos mili
tares: Hermes. 31.577; Brás, 31.425. Dirseia que 
os municípios do Estado se houvessem reunido todos 
em uma sala. para chegar à harmonia desse resultado 
quase idêntico em relação aos dois membros da chapa 
do Governo. No que respeita, então, aos candidatos 
oposicionistas, conformidade absoluta. Um gracejo 
de alto espírito reuniu, para cada um dos dois, em 
toda a superfície de Pernambuco. 174 votos. Média: 
três por município. Já é ter disciplina um eleitorado. 
Agora, feita a redução, que a observância da lei 
exigia, com o abatimento das eleições nulas, o resul
tado será: 

Chapa militar 2.993 
Chapa civil 0 

139. As médias eleitorais, nesse Estado, são 
expressivas: O seu alistamento registra, em eleitores: 

Io distrito 20.462 
2o distrito 20.629 
3o distrito 18.753 

Compareceram, dos alistados, segundo as atas 
eleitorais: 

No 1" distrito 9.031 
faltando ■ 5.411 

No 2o distrito 10.724 
faltando 9.905 

No 3o distrito 13.342 
faltando 5.411 
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As médias de presença, conseguintemente, vêm 
a ser, por 100 eleitores inscritos: 

No 1 ■ distrito 44.1 
No 2" distrito 52 
No 3o distrito 71,1 

De modo que a atividade eleitoral cresce da ca
pital para o centro. No distrito da metrópole estadual 
já é estranhamente elevada a percentagem de 44,1, 
para um Estado apático e gasto como atualmente o 
de Pernambuco. Mas, enfim, à vista de outras, ainda 
será para se lhes gabar a modéstia relativa, guardada 
nesta proporção. 

Ao caminhar, porém, da cidade principal do Es
tado para o interior, do primeiro distrito para o se
gundo, logo se perde esse sentimento de louvável 
decoro. Ali já se exalta a percentagem a 52, avan
tajandose assim à de S. Paulo, o Estado mais flo
rescente, mais vivaz, mais ativamente político do 
Brasil. 

Mas, quando, afinal, entramos pelo alto sertão, 
embrenhandonos pela zona mais remota do litoral, 
aí a surpresa. A média eleitoral, como um balão já 
sem lastro de escrúpulos, sobe às nuvens. É de 
71,10% . Excede em duas dezenas à paulista, avan
tajase à de muitas dentre as principais européias, e 
caminha, triunfal, para as altas camadas atmosféricas, 
onde pairam os algarismos cearenses, paraenses, ama
zonenses . 

§ * 

ALAGOAS 

140. O trabalho do honrado membro da se
gunda comissão auxiliar, o sr. João Batista, a quem 
ela confiou o exame das eleições presidenciais nesse 
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Estado, não pôde esgotar o assunto, bem que nele já 
lograsse apurar consideráveis resultados. 

Constitui a política alagoana um tipo sui generis 
no quadro das variações da falsidade eleitoral, em 
que os senhores desse Estado são mestres. A sua 
escola é a da fraude meticulosamente disciplinada, 
com um só modelo de atas mecanicamente copiado em 
todas as seções. "Produtos do mesmo original", diz 
o nobre relator da segunda comissão apuradora, 
"todas elas obedecem sistematicamente a uma única 
redação. O estilo é o mesmo sempre, absolutamente 
uniforme e igual. E essa maravilhosa harmonia até 
nos lerros de pontuação se espelha, a exemplo do que 
sucede nas circulares impressas". 

Não houve obstáculos, que empecessem, através 
dos sertões alagoanos, suas distâncias, sua escassa 
população, a observância regular e constante, por 
toda a parte, dos mesmos atos nas medidas prelimi
nares da eleição e no curso de seu processo. Na ge
neralidade quase total das seções, em que se subdi
videm os 35 municípios do Estado, um só alvitre 
moldou a constituição das mesas eleitorais: a indica
ção dos membros das mesas mediante ofícios endere
çados a juntas por grupos de trinta eleitores. 

Já estabelecida assim com a maior abundância 
de órgãos, pelas maiorias e unanimidade locais, a fis
calização ainda lhes não satisfez o desconfiado rigor. 
"Na manipulação das atas eleitorais, com freqüência 
digna de nota, figuram, além dos fiscais dos dois can
didatos, outros mais, escolhidos e apontados por gru
pos de 10 eleitores. E esses últimos, raros em toda 
parte, principalmente no interior, onde, como é sabido. 
o eleitorado quase desconhece esse direito, do qual 
faz mesmo bem pouco tempo cabedal, são tão habi
tuais em Alagoas, que seções há, nas quais a maioria 
do eleitorado fiscaliza o pleito, montando-lhe vigilan-
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te guarda, apesar de vê-lo já entregue aos mesários 
unânimes da sua parcialidade política!" 

141. Sob essa grosseira hipocrisia de morali
dade, entretanto, os indícios de fraudes lavram com 
uma eloqüência irresistível a condenação do miserável 
simulacro de escrutínio popular. Muito colheram 
neste sentido as pesquisas do nobre deputado o 
sr. JOÃO BATISTA. 

Segundo elas as eleições viciadas importariam 
ciais, aos 14.258 sufrágios consignados ao marechal 
HERMES, 1.561 para o dr. VENCESLAU BRÁS, e 15 
para cada um dos candidatos civis. 

Abatidos respectivamente, nos algarismos ofi
ciais, aos 14.258 sufrágios consignados ao Marechal 
HERMES, aos 14.246 liberalizados ao seu companhei
ro de chapa e aos 206 e 202 esmolados aos dois can
didatos oposicionistas, restariam: 

Votos 
Hermes 12.693 
Kul 191 
DTaS 1 2 . OO} 
**««» ] 37 

142. A evidência, porém, de que esses resul
tados, graças à míngua de tempo e à ausência de 
certos elementos essenciais de averiguação, cuja falta 
lastima, no seu trabalho, o digno relator, estavam 
imensamente longe de ser completos, nos induziu a 
proceder à sua revisão. 

Confiada a outro membro da representação na
cional, o ilustre sr. SAMPAIO MARQUES, dessa missão 
espinhosa e árida se desempenhou o nosso douto con
terrâneo com admirável esmero, levando-a inteiramen
te ao cabo com indefectível sagacidade e paciência 
maravilhosa. A sua análise da fraude alagoana cons
titui uma lição de anatomia em grande sobre o tecido 
cadavérico da política do norte. 
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O público vai ver os frutos desse estudo. É 
uma demonstração austera e impecável, a respeito de 
cada um de cujos cálculos e confrontos desafiamos, 
sem receio, a crítica mais severa dos algarismos e os 
mais rigorosos exames periciais. 

143. Município de Água Branca. Três seções: 
Na 1* seção compareceram 181 eleitores, e fal

taram 88; total, 269. 
A percentagem de comparecimento foi mais 

de 67. 
São falsas as assinaturas da lista de compareci

mento ns. 2, 10, 13, 20, 124, 139, 168; o que demons
tra o confronto com os ns. 16, 253, 111, 250, 159, 64 
do livro de inscrição de 1905. 

O resultado da fraude foi: 

Voto» 
Hermes 181 
Brás 181 

Na 2* seção compareceram 171 eleitores, e fal
taram 80; total, 251 eleitores. 

A percentagem do comparecimento foi mais 
de 67. 

São falsas as assinaturas da lista de compareci
mento ns. 54, 60, 82, como comprova o confronto 
com as de ns. 121, 534, 368 do livro de inscrição 
de 1905. 

A fraude deu: 
Votos 

Hermes 171 
Brás 171 

Na 3* seção compareceram 155 eleitores, e fal
taram 83; total, 238. 
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A percentagem do comparecimento foi mais 
de 65. 

São falsas as assinaturas da lista de compareci
mento ns. 2, 28, 60. 111, 139, 152; o que se eviden
cia de confronto com as do livro de 1905 ns. 382, 525, 
619. 520, 701, 462: 

Votos 

Hermes 155 
Brás 155 

Município de Alagoas, 3 seções: 
Na 1* seção compareceram 169 eleitores, e fal

taram 44: total, 213. 
A percentagem do comparecimento foi mais 

de 77. 
Além do que já foi mencionado pelo dr. Isaias 

Melo sobre o eleitor Misael de Farias Lobo, nota-se 
também que o eleitor n** 7, livro de inscrição de 1905. 
Roque Miguel dos Anjos, substituiu, na lista de com
parecimento, a Miguel por José (n° 14 na lista) . 

São incontestàvelmente falsas as assinaturas da 
lista números 143, 146, 147, 148, 149, 150; o que se 
apura, confrontando-se com as do livro de 1905, 
ns. 139. 153, 155. 176, 183. 186. 

Pelas suas disparidades caligráficas e ortográfi
cas, essas assinaturas são dignas de estereotipia. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes J 69 
Brás 169 

Na 2* seção compareceram 168 eleitores, e fal
taram 46; total, 214. 

A percentagem do comparecimento foi maior 
de 77. 
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Nesta seção quase todas as assinaturas são 
falsas. 

Apresentamos para confronto as da lista ns. 142, 
143, 144. 145. 146. '48. 149, 151. 153, 155, 157, 
159, 162 e 164. com as do livro de 1905, e as de 
ns. 364, 365. 367, 368, 369, 375, 377, 380. 382, 385, 
387. 389, 394 e 22 no livro de 1906. 

Não menos dignas de estereotipia. 

Resultado: 
Votos 

Hermes 168 
Brás 169 

Na 3* seção compareceram 125 eleitores, e fal
taram 87; total, 212. 

A percentagem do comparecimento foi de 58. 
São também falsas e merecedoras de estereotipia 

as assinaturas da lista ns. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 
90, 91. 92, 98, 99, que podem ser confrontadas 
com as de ns. 408, 487, 464, 500, 525, 544 e 560 no 
livro de 1905. 40, 41. 42, no livro de 1906, 7. 10, e 
no livro de 1908. 

Resultado da fraude: 

Votos 

Hermes 125 
D i n S . > • * • • J Z j 

144. Município de Anadia. 3 seções: 
Na 1* seção compareceram 105 eleitores, e fal

taram 109; total, 214. 
A percentagem foi um pouco mais de 49. 

As assinaturas parecem verdadeiras. 
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Resultado da eleição: 
Votos 

Hermes 102 
Rui 3 
Brás 102 
Lins 3 

Na 2' seção compareceram 100 eleitores, e fal
taram 100; total. 200. 

A percentagem do comparecimento foi de 50. 
As assinaturas não revelam falsificação. 
Resultado da eleição: 

Votos 

Hermes 94 
Rui 6 
Brás 93 
Lins 7 

Na 3* seção, compareceram 122 eleitores, e fal
taram 74; total, 196. 

A percentagem do comparecimento foi de 67. 

Nesta seção a falsificação de assinaturas se íèz 
escandalosamente. 

Para comprovação confrontem-se as assinaturas 
da lista ns. 98. 102, 104, 105, 107, 108, 111, 122 
com as do Livro de 1905. ns. 281. 117, 170, 65, 512, 
660, 578, 84. 

Quem falsificou a assinatura do eleitor Joviniano 
Matias da Silva, n9 177 no livro de inscrição de 1905, 
em vez de Matias, escreveu Martins, na lista. 

Essas assinaturas podem ser também estereo
tipadas . 
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Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 122 
Brás 122 

145. Município de Atalaia. 4 seções: 
Na 1* seção compareceram 99 eleitores, e falta

ram 88; total, 187. 
Percentagem do comparecimento, 52. 
Resultado da eleição: 

Votos 

Hermes 94 
Rui 5 
Brás •" 
Lins 5 

Na 2* seção compareceram 107 eleitores, e fal
taram 88; total, 195. 

Percentagem do comparecimento, 59. 
Resultado da eleição: 

Votos 

Hermes 101 
Rui 6 
Brás 101 
Lins 6 

Na 3* seção compareceram 91 eleitores, e fal
taram 98; total. 189. 

Percentagem do comparecimento: 48 . 
Resultado da eleição: 

Votos 

Hermes 88 
Rui 3 
Brás 88 
Lins 3 
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Na 4* seção compareceram 65 eleitores, e fal
taram 123; total, 188. 

Percentagem do comparecimento: 34. 
Resultado da eleição: 

Votos 

Hermes 56 
Rui 9 
Brás 56 
Lins 9 

Em todas as quatro seções não houve falsificação 
de assinaturas. 

146. Município de Belo Monte. 2 seções: 
Na V seção compareceram 147 eleitores, e fal

taram 16; total, 163. 
A percentagem do comparecimento foi 90. 
Confrontando as assinaturas da lista ns. 106, 

113. 114. 116 e 140. com as dos livros de 1905, 
ns. 117, 124, 125, 135 e 162 observa-se a disparidade 
na caligrafia das homônimas. 

Resultado da fraude: 

Votos 

Hermes 147 
Brás 147 

Na 2* seção compareceram 141 eleitores, e falta
ram 18; total, 159. 

A percentagem do comparecimento foi 89. 

São falsas as assinaturas da lista ns. 112, 113, 
115, 124 e 132, o que se demonstra pelo confronto 
com as dos livros de 1905 e 1909, ns. 304, 305, 307, 
15 (1909). 311. 
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Resultado da fraude: 
Votos 

Hernies 1*1 
Brás 141 

147. Município de Comripe. 3 seções: 
Na 1* seção compareceram HO eleitores, e fal

taram 40; total. 180. 
A percentagem do comparecimento foi 77. 
Resultado da fraude: 

Votos 

Hermes 140 
Brás 11ü 

Na 2* seção compareceram 154 eleitores, e fal
taram 28; total, 182. 

Percentagem do comparecimento: 84. 
Resultado da fraude: 

Votos 

Hermes 154 
oras i ,_t 

Na 3° seção compareceram 134 eleitores, e fal
taram 48; total, 182. 

A percentagem foi 74. 
Resultado da fraude: 

Votos 

Hermes 134 
Brás 134 
Do cotejo das assinaturas das listas de compa

recimento, nas três seções deste município, com as 
suas homônimas no livro de inscrição infere-se a 
fraude, pois é tal a semelhança dessas assinaturas. 
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nas listas e nos livros, que só uma cópia de falsifi
cador atentíssimo podia operar esse resultado. 

148. Município Euclides Malta. 2 seções: 
Compareceram 115 eleitores, e faltaram 150, total, 

265. 
A percentagem do comparecimento foi 43 . 
São falsas as assinaturas das listas, ns. 88, 89, 

92, 93, 94, 95 e 99, como nos demonstra o seu con
fronto com as do livro de 1905, ns. 203, 202, 176, 
177, 178, 213 e 215. 

É digno de registro assinar-se, na lista, o elei
tor n" 94. Antônio Valentim, e no livro de inscrição, 
onde ocupa o n9 178, Valentim Antônio. 

Antônio Valentim e Valentim Antônio desig
nam um só eleitor, pois no livro de inscrição não se 
encontra nenhum Antônio Valentim. 

Resultado da fraude: 

Votos 

Hermes 108 
Rui 7 
Brás 105 
Lins 10 

Na 2* seção compareceram 110 eleitores, e fal
taram 160; total, 270. 

A percentagem do comparecimento foi 39. 
As assinaturas da lista ns. 81, 82, 83, 85, 89 

e 90, podem ser confrontadas com as de ns. 348, 
344, 346. 448, 431 e 436 no livro de 1905. para se 
lhes verificar a fraude. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 110 
Brás 110 
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149. Município de Junqueiro. 2 seções: 
Na 1? seção compareceram 111 eleitores, e fal

taram 41; total, 152. 
Percentagem: 73. 
Resultado da eleição: 

Votos 

Hermes 111 
Brás 111 

Na 2? seção compareceram 84 eleitores, e fal
taram 68; total, 152. 

Percentagem: 56. 
Resultado da eleição: 

Votos 

Hermes 84 
Brás 84 

Aqui o cotejo das assinaturas dos eleitores não 
revela fraude. 

150. Município do Limoeiro. 2 seções : 
Na 1* seção compareceram 207 eleitores, e fal

taram 46; total, 253. 
A percentagem foi 82. 
Não há semelhança entre as assinaturas da 

lista, ns. 178, 182, 183, 184, 185 e 189 e as do livro 
de 1905. ns. 200, 227, 209, 348, 248 e 357. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 207 
Brás 207 

Na 2* seção compareceram 166 eleitores, e fal
taram 53; total, 219. 

A percentagem foi 76. 
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Não há semelhança entre as assinaturas da lista, 
ns. 154. 155. 156. 157. 159. 160 e 166 e as do livro 
de 1905, ns. 385, 377. 319, 317. 283. 94 e 393. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 166 
Brás 166 

151. Município da Leopoldina. 2 seções: 
Na 1? seção compareceram 183 eleitores, e fal

taram 37; total, 220. 
A percentagem foi 83. 
Parecem verdadeiras as assinaturas. 
Resultado da eleição: 

Era 
Votos separado 

Hermes 182 1 
Brás 182 1 

Na 2* seção compareceram 135 eleitores, e fal
taram 12; total. 147. 

A percentagem foi 91 . 
São evidentemente falsas as assinaturas da lista, 

ns. 116, 117. 119. 122, 123, 124. 125, 126.270. (05), 
25. (09) . 38. (08) . 158. (05) . 22, (09), 197, 
(05) , 94, (05), 200, (05). confrontadas com as 
dos livros de 1905, 1908 e 1909. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 135 
Brás 135 

152. Município de Maceió. 14 seções: 
Na 2* seção compareceram 130 eleitores, e fal

taram 64; total. 194. 
A percentagem foi 67. 
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Nesta seção a votação para presidente não cor
respondeu ao número de eleitores presentes, como se 
vê do resultado: 

Votos 

Hermes 109 
Rui 21 — 1 cm separado 
Brás 109 
Lins 21 

Há um voto para mais. 
Na 1* seção compareceram 146 eleitores, e fal

taram 89; total, 235. 
Percentagem: 64. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 137 
Rui 9 
oras * jj 
Lins 11 

Na 3' seção compareceram 105 eleitores, e falta
ram 98; total. 203. 

Percentagem: 51 . 
Resultado: 

Votos 

Hermes 90 
Rui 15 
Brás 90 
Lins 15 

Na 4* seção compareceram 95 eleitores, e fal
taram 114; total. 209. 

Percentagem: 45 . 
Resultado: 

Votos 

Hermes 84 
Uni 11 
Brás 84 
Lins 11 
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Na 5* seção compareceram 106 eleitores, e fal

taram 90; total, 196. 
Percentagem: 54. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 94 
Jvui \í 
Brás 91 
Lins 14 

Na 6* seção compareceram 117 eleitores, e fal
taram 87; total, 204. 

Percentagem: 57. 
Votos 

Hermes 113 
Rui 4 
D r s s • ■ ■ ■ . ■ > • • • • ■ • • > • • • • • ■ ■ • • • • • • • • ■ • • • ■ ■ ■ • ■ i i ? 

Lins 4 

Na 7* seção compareceram 95 eleitores, e fal
taram 90; total, 185. 

Percentagem: 5 1 . 
Resultado: 

Votos 

Hermes 90 
Rui 5 
Brás 90 
Lins 5 

Na 8* seção compareceram 100 eleitores, e fal
taram 80; total, 180. 

Percentagem: 55. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 98 
Rui . 2 
Brás 98 
Lins 2 



MEMÓRIA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 2 2 9 

Na 9* seção compareceram 96 eleitores, e fal
taram 100; total, 196. 

Percentagem: 49. 
Resultado: 

Votos 
Hermes 91 
Rui 5 
Brás 91 
Lins 5 

Na 10* seção compareceram 86 eleitores, e fal
taram 98; total, 184. 

Percentagem: 46. 
Resultado: 

Votos 
Hermes 77 
Rui 9 
Brás 76 
Lins 10 

Na 11' seção compareceram 108 eleitores, e fal
taram 92; total, 200. 

Percentagem: 54. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 103 
Rui 5 
Brás 102 
Lins 6 

Nesta seção, como prova a justificação feita pelo 
dr. Miguel Soares Palmeira perante o juízo federal 
de Alagoas, além de outras ilegalidades, foi recusado 
pela mesa, a mando do deputado federal dr. Eusébio 
de Andrade, que aliás dela não fazia parte, o fiscal 
do dr. Rui Barbosa, Pedro da Silva Barbosa. 

Na 12* seção compareceram 105 eleitores, e fal
taram 59; total, 164. 

Percentagem, 64. 
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Resultado: 
Votos 

Hermes 101 
Rui 4 
Brás 103 
Lins 5 

Na 13* seção compareceram 107 eleitores, e fal
taram 60 ;total. 167. 

Percentagem, 64. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 106 
Rui 1 
Brás 103 
Lins 1 

Na 14* seção compareceram 153 eleitores, e fal
taram 40; total, 193. 

Percentagem, 79. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 151 
Rui 2 
Brás 151 
Lins 2 

153. Município de Maragogi. 2 seções: 
Na 1* seção compareceram 105 eleitores, e fal

taram 45; total, 150. 
Percentagem, 70. 
Resultado: 

Votos 
Hermes 101 
*xui . .« 
Brás 101 
Lins . 4 

Na 2* seção compareceram 68 eleitores, e fal
taram 38; total, 106. 
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Resultado: 
Votos 

Hermes 76 
Rui 1 
Brâí 67 
Lins 1 

154. Município de Miitici. 4 seções: 
Na 1* seção compareceram 139 eleitores, e fal

taram 104; total, 243. 
Não são iguais as assinaturas da lista ns. 110. 

114, 115, 120, 130, 131. 132, às que lhes respondem 
no livro de 1905, ns. 294. 90, 66, 217, 200, 170. 178. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 139 
Brás 139 

Na 2* seção compareceram 77 eleitores, e fal
taram 161; total, 238. 

Percentagem. 33 . 
São idênticas as assinaturas. 
Resultado: 

Votos 
Hermes 77 
Brás 77 

Votos 
Na 3° seção compareceram 81 eleitores, e fal

taram 161; total. 242. 
Percentagem, 34. 
Parecem falsas as assinaturas da lista ns. 49 e 

63, comparadas com as do livro de 1905, ns. 877 
e 8 0 0 . 

Resultado: 
Votos 

Hermes 81 
Brás 81 
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Na 4* seção compareceram 109 eleitores, e fal
taram 98; total. 207. 

Confrontando-se as assinaturas das listas ns. 91, 
94, 99 e 109 com as do livro de 1905. ns. 315, 441, 
77 e 833. verifica-se a falsificação daquelas. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 109 
Brás 109 

155. Município de Palmeira dos índios. 5 
seções: 

Na 1* seção compareceram 182 eleitores, e fal
taram 69: total. 251. 

Percentagem. 73 . 
São falsas as assinaturas da lista ns. 133, 134, 

135, 136, 137, 138. 140, 141, 142. 143. 147, 152 e 
153, o que se demonstra pelo confronto com as do 
livro de 1905, ns. 561. 568, 572, 575, 585, 588, 628, 
629. 634. 647. 711. 731 e 7 4 1 . 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 176 
Brás 176 
Rui 6 
Lins 6 

Na 2' seção compareceram 166 eleitores, e fal
taram 84; total, 250. 

Percentagem. 67. 
Na linha de papel imediata à da última assinatu

ra, n° 166, havia outra que foi raspada e coberta com 
as primeiras palavras do termo de encerramento. 

São falsas as assinaturas da lista ns. 109, 110, 
113, 117, 122, 123, 131, 156, 158, 160, 165, como se 
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vê pelo confronto com as dos livros de 1905 e 1908. 
ns . 500 (1905), 505 (1905). 513 (1905), 599 
(1905), 655 (1905), 667 (1905), 831 (1905), 30 
(1908), 37 (1908), 48 (1908). 870. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 166 
Brás 166 

Na 3" seção compareceram 146 eleitores, e fal
taram 32; total, 178. 

Percentagem, 84. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 59, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80 e 81. Para prova faça-se o confronto com as de 
ns. 505. 528, 529, 543. 545, 546, 547. 548. 557. 622, 
636, 638, 639, 640, 642, 643, 646, 653 no livro 
de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 146 
Brás 146 

Na 4* seção compareceram 145 eleitores, e fal
taram 34; total, 179 . 

Percentagem, 81 . 
São falsas as assinaturas da lista ns. 76, 77, 79, 

80, 84,88, 89, 126, 136. 137 e 140. 
Faça-se o confronto com as dos livros de 1905, 

1908 e 1909, ns. 524 (1905). 526 (1905), 535, 
(1905), 536 (1905), 580 (1905), 610 (1905), 611 
(1905), 5 (1908), 40 (1908), 50 (1908) e 16 
(1909). 

Resultado da fraude: 
Votoi 

Hermes 145 
Brás 145 



234 OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA 

Na 5- seção compareceram 131 eleitores, e fal
taram 46; total. 177. 

Percentagem. 62. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 109. 110, 

112, 113. 115, 116. 118, 119, 121, 122. 124. 125. 126. 
127 e 130. Faça-se o confronto com as dos livros de 
1905 e 1909. ns. 662, 663, 667. 668, 671. 672. 675, 
676. 679. 687. 857. 858. 859, 31 (1909), 5 (1909). 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 131 
Brás 131 

156. Município do Pão de Açúcar. 4 seções: 
Na 1° seção compareceram 125 eleitores, e fal

taram 80; total, 205. 
Percentagem, 62 . 
São falsas as assinaturas da lista ns. 85, 86. 89, 

90. 100. 102 e 103. 
Faça-se o confronto com as de ns. 95. 97. 89, 

107. 79, 143, 80 no livro de 1909. 
Resultado da fraude: 

Votos 

Hermes 125 
Brás 125 

Na 2" seção compareceram 128 eleitores, e fal
taram 65; total, 193. 

Percentagem, 67. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 61, 65, 66, 

69 .70 ,71 .72 . 
Faça-se o confronto com as de ns. 211, 215, 225, 

226, 229, 242, 253, 267. no livro de 1905. 
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Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 128 
Brás 128 

Na 3* seção compareceram 115 eleitores, e fal
taram 85; total. 200. 

Percentagem, 53 . 
São falsas as assinaturas da lista ns. 3, 6, 10. 12, 

17. 21, 23, 24. 25, 29, 30, 32, 33. 38. 
Faça-se o confronto com as dos livros de 1905, 

ns. 402. 406. 409. 411, 416, 420. 422, 423, 424. 431. 
430,432, 4 3 3 e 4 3 9 . 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes • 115 
Brás 115 

Na 4' seção compareceram 191 eleitores, e fal
taram 38; total, 229. 

Percentagem. 84. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 6, 9, 15. 16. 

17, 21. 35. 38, 39, 40, 45, 49. 57, 62. 66. 
Faça-se o confronto com as de ns. 606, 610, 620, 

621, 622, 627, 639. 643, 645, 647, 654, 660, 669, 676 
e 687 do livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 191 
Rui 191 

157. Município do Paço de Camaragibe. 3 
seções : 

Na 1- seção compareceram 110 eleitores, e fal
taram 71; total, 181. 
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Percentagem, 69. 
Parecem verdadeiras as assinaturas. 
Resultado da eleição: 

Votot 
ncrmcs . . . . . . . . . . . . . .« • • .■• . • •■••* . . . . . . . . . . . iv * 
Riu 2 
Brás 108 
Lins 2 

Na 2' seção compareceram 154 eleitores, e fal
taram 56; total, 210. 

Percentagem, 78. 
Não parecem verdadeiras as assinaturas da lista 

ns. 12. 13. 24, 69, 80, 86, 99. 
Façase o confronto com os ns. 49, 51, 36, 301, 

341, 370 e 54 do livro de 1905. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 154 
Brás 154 

Na 3* seção compareceram 78 eleitores, e fal
taram 102; total 180. 

Percentagem, 4 1 . 
Não são verdadeiras as assinaturas da lista 

ns. 7. 8, 9, 21, 23. 27, 33, 34, 35. 36, 38 e 4 1 . 
Façase confronto com as de ns. 168, 169, 189, 

412. 234, 255. 353. 372, 373, 377, 25 no livro 
de 1905 . 

Resultado: 
Votos 

Hermes 78 
Brás 78 

158. Município Paulo Afonso. 4 seções : 
Na 1* seção compareceram 175 eleitores, e fal

taram 30; total, 205. 
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Percentagem, 85. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 47, 50, 52, 

56, 83, 99. 102. 100, 116, 104, 112, como o demons
tra o confronto com as do livro de 1905, ns. 22, 39. 
50. 37, 101, 108, 134, 102. 114, 130. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 175 
Brás 175 

Na 2* seção compareceram 170 eleitores, e fal
taram 30; total, 200. 

Percentagem, 85. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 97, 107, 

108, 110, 116. 131, 132. 147, 152. n o d e 1905. 
Faça-se o confronto com as de ns. 305. 325, 327, 

329,340,364, 365, 393 e 399. 
Resultado da fraude: 

Votos 

Hermes 170 
Brás 170 

Na 3' seção compareceram 185 eleitores, e fal
taram 15; total, 200. 

Percentagem, 90. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 16, 17, 18, 

20, 22, 24, 26, 28, 48, 72, como demonstra o confron
to com as do livro de 1905, ns. 423, 424, 425, 431, 
433. 438, 441, 463, 489. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 185 
Brás 185 

Na 4? seção compareceram 183 eleitores, e fal
taram 17; total, 200. 
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Percentagem, 90. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 17, 81, 

88, 90 e 96, como demonstra o confronto com as de 
1905, ns. 624, 701, 707, 709 e 716. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 183 
Brás 183 

159. Município de Penedo. 4 seções: 
Na 1' seção compareceram. . . eleitores e fal

taram. . ., total . . . ( *) 
Percentagem: mais de 60. 
Houve falsificação de assinaturas, como se vê 

do n° 93 da lista confrontada com a sua homônima 
n" 54 no livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Hermes. 
Brás. 
Na 2* seção compareceram. . . eleitores e fal

taram . . . ; total . . . 
Percentagem: mais de 50. 
Houve falsificação de assinaturas. 
São falsas as da lista ns. 17, 21, 24, pelo con

fronto com as do livro de 1905. ns. 239, 255, 200. 
Resultado da fraude: 
Hermes. 
Brás. 
Na 3- seção compareceram . . . eleitores fal

taram . . . ; total . . . 
Percentagem, 50. 

(•) Assim na publicação original. | N . R ] 



MEMÓRIA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 2 3 9 

É falsa a assinatura da lista nn 56, como demons
tra o seu confronto com a n" 469 do livro de 1905. 

Resultado: 
Hermes. 
Brás. 
Na 4a seção compareceram . . . eleitores e fal

taram . . . ; total . . . 
Percentagem 
Confrontandose a assinatura da lista n" 43 com 

a sua homônima n" 29, do livro de 1908, verificase a 
falsificação. 

Resultado da fraude: 
Hermes. , 
Brás. (*) 
160. Município de Piassabuçu. 2 seções: 
Na L* seção compareceram 85 eleitores, e fal

taram 33; total, 118. 
Percentagem, 72. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 2r 4, 31, 33, 

36, confrontadas com as do livro de 1905, ns. 31, 
195, 68, 29, 103. São também falsas, as da lista, 
ns. 68, 69, confrontadas com a sdo livro de 1906, 
ns. 27 e 28. 

Resultado da fraude: 
Votos 

i 1 t I I l J t í l • > • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ • • • ■ • * • ■ • « * • • * ■ • * < • ■ • < ■ • • • ■ * W «* 

Brás 85 

Na 2' seção compareceram 85 eleitores, e fal

taram 33; total, 118. 
Percentagem. 72. 

I*) Faltam os dados na publicação original. (N.R.J 
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São falsas as assinaturas da lista ns. 39 e 38. 
como se infere do confronto da primeira com a nç 199 
do livor de 1905. e do da 2* com a de n° 1, do livro 
de 1903. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 85 
Brás 85 

161. Município do Pilar. 2 seções: 
Na 1- seção compareceram 109 eleitores, e fal

taram 53; total, 162. 
Percentagem, 68. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 105, 106. 

107, confrontadas com as do livro de 1905, ns. 178. 
180e 172. 

Resultado: 
Votos 

Hermes 109 
Brás 109 

Na 2- seção compareceram 105 eleitores, e fal
taram 74; total, 179. 

Percentagem, 59. 
Resultado: 

Votos 
Hermes . . . 105 
Brás 105 

162. Município de Piranhas. 2 seções: 
Diz a ata que compareceram 104 eleitores; e fal

taram 46; total, 150. 
Percentagem, 70. 
Não compareceram 104 eleitores, ou, se compa

receram não assinaram todos a lista de presença, 
como afirma a ata; pois a linha, que corresponde ao 
n* 103. embora numerada, está em branco. 
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Resultado: 
Votos 

Hermes 104 
Brás 104 

Na 2* seção compareceram 95 eleitores, e fal
taram 59; total, 154. 

Percentagem, 62. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 66 e 84, 

confrontadas com as do livro de 1905, ns. 260 e 199. 
163. Município de Porto Calvo. 2 seções: 

Na 1* seção compareceram 182 eleitores, e fal
taram 60; total. 242. 

Percentagem, 75. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 35, 50, 71, 

76, 102, 109, 116, 130. 136, 137, 139. 140. 
Faça-se o confronto com as dos livros de 1905, 

1906, ns. 85 (1905). 137 (1905). 196 (1905), 208, 
(1905), 290 (1905), 302 (1905), 5.329 (1905), 
13 (1906), 33 (1906), 34 (1906). 41 (1906), 42 
(1906). 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 182 
Brás 182 

Na 2? seção compareceram 72 eleitores, e fal
taram 63; total. 135. 

Percentagem, 53. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 62. 64, 70, 

71, 72, como demonstra o seu confronto com as do 
livro de 1905, ns. 27, 84, 200, 245, 318. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 72 
Brás 72 



2 4 2 OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA 

164. Município Porto Real do Colégio. 2 
seções: 

Na 1* seção compareceram 210 eleitores, e fal
taram 30; total. 240 . 

Percentagem, 88. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 174, 177, 

181, 185, 193, 194. 197. 200. 201, 203. 204, 209, 
como se evidencia do seu confronto com os ns. 169. 
11. 34. 90. 164. 148, 191. 221, 197, 61, 36, 69, 216, 
no livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 210 
Brás 210 

Na 2- seção compareceram 212 eleitores, e fal
taram 18; total, 230. 

Percentagem, 96!!! 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 152, 153, 

159, 160, 177, 178, 179. 180, 181, 182, 186, 187, 188 
e 192, confrintadas com as de ns. 263, 276, 347, 375, 
250, 267, 272, 279, 289, 295, 310, 315, 330, 349. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 212 
Xjrus L\L 

165. Município de Porto de Pedras. 2 seções: 
Na 1" seção compareceram 75 eleitores, e fal

taram 78; total, 148. 
Percentagem, 50. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 18, 58, 59. 

63, 65, 66, 67, 68, 69, 71; o que se prova mediante 
o seu confronto com as do livro de 1905, ns. 35, 57,. 
55, 78. 87, 108, 109. 111, 113, 175 e 250. 
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Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 75 
Brás 75 

Na 2* seção compareceram 91 eleitores, e fal
taram 56; total. 147. 

Percentagem, 52. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 58, 66. 85, 

88, 87, 87, 90. como demonstra o confronto com as 
de ns. 236, 276. 190, 224. 220, 156 no livro de 1905. 

À secretaria do Senado não veio a ata da elei
ção desta seção e sim uma certidão sua, requerida, em 
28 de maio, pelo eleitor João Nepomuceno de Sousa. 

Na certidão não vem o nome do fiscal Francisco 
Pereira de Lima, que firmou a lista de assinaturas 
dos eleitores. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 91 
Brás 91 

166. Município de São Brás. 2 seções : 
Na 1* seção compareceram 105 eleitores, e fal

taram 83; total, 188. 
Não veio à secretaria do Senado a ata desta 

seção, onde são falsas as assinaturas da lista ns. 94. 
100, que podem, para demonstração, confrontar-se 
com as de ns. 415, 303 no livro de 1905. 

Resultado da frauda: 
Votos 

Hermes 105 
Rui 105 

Na 2- seção compareceram 101 eleitores, e fal
taram 80; total. 181 . 
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Percentagem, 59. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. &&, 89, 90, 

91, como demonstra o confronto das mesmas com as 
do livro de 1905, ns. 170, 213, 90, 174. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 101 
Brás 101 

167. Município de Sant'Ana do Ipanema. 3 
seções : 

Na 1* seção compareceram 137 eleitores, e fal
taram 60; total, 197. 

Percentagem, 65 . 
Resultado: 

Votos 
Hermes 137 
Brás 137 

Na 2* seção compareceram 112 eleitores, e fal
taram 85; total, 197. 

Percentagem, 57. 
Resultado: 

Votos 
Hermes 112 
Brás 112 

Na 3 ' seção compareceram 110 eleitores e fal
taram 87; total, 197. 

Percentagem, 55 . 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 108, 109, 

como se infere do confronto com as do livro de 1905, 
ns. 571 e 5 7 4 . 

Resultado: 
Votos 

Hermes 110 
Brás 110 
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168. Município de S. ]osé da Laje. 4 seções : 
Na 1* seção compareceram 191 eleitores, e fal

taram 59; total, 250. 
Percentagem, 77. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 78, 87, 92, 

94, 169, como demonstra o confronto com as dos 
livros de 1905 e 1909, ns. 279, 334, 346, 353, 225 
(1909). 

Na 2-7 seção compareceram 166 eleitores, e fal
taram 84; total, 250. 

Percentagem, 67. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 166 
Brás 166 

Na 3* seção compareceram 99 eleitores, e fal
taram 111; total, 210. 

Percentagem, 47. 
Resultado : 

Votos 
Hermes 99 
Brás 99 

Na 4* seção, criada com infração do § 1". dos 
arts. 26, 42 e 49 da lei eleitoral, compareceram 106 
eleitores, e faltaram 137; total, 243. 

Percentagem, 43 . 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 8, 13 e 18, 

como se prova pelo confronto com os ns. 460, 497 e 
567 do livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 106 
Brás 106 
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169. Município de S. Luís do Quitundc. 
Duas seções: 

Na Ia seção compareceram 104 eleitores, e fal
taram 118; total, 222. 

Percentagem, 47. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 102 
Rui 2 
Brás 102 
Lins 2 

Na 2a seção compareceram 81 eleitores, e fal
taram 143; total. 224. 

Percentagem, 37. 
Resultado: 

Votos 

Hermes , 79 
Rui 2 
Brás 80 
Lins 1 

170. Município de Santa Luzia do Norte. 
Três seções : 

Na Ia seção compareceram 182 eleitores, e fal
taram 69; total, 251 . 

Percentagem, 73. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 14, 26, 36. 

40, 106, 114, 119, 122, 125, 130, 131. 128, confron
tadas com as do livro de 1905, ns. 46. 1, 164, 145. 
175,78,547,214, 147,303,257. 117 e 161. 

São também falsas as da lista ns. 76, 80, 81. 85, 
88, 135. 136. 137, 138, confrontadas com as do livro 
de 1906, ns. 28. 33, 35, 44, 57. 15, 16. 20 e 22. 
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Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 182 
Brás 182 

Na 2* seção compareceram 149 eleitores, e fal
taram 52; total, 201. 

Porcentagem, 73. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 12, 34, 73, 

79, 84, 119, 121. 145, 146, 147, confrontadas com 
as d e n s . 68, 289, 471. 481, 491. 95, 134, 220. 116. 
167 do livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 149 
Brás 149 

Na 3 ' seção compareceram 122 eleitores, e fal
taram 78; total, 200. 

Percentagem, 61 . 
São falsas as assinaturas da lista ns. 81, 85, 90, 

93. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. 109, confrontadas 
com os ns. 355, 25, 37, 395. 161. 262, 200, 271, 251. 
275, 296 e 98 no livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 122 
Brás 122 

171. Município de S. Miguel de Campos. 
Três seções : 

Compareceram 125 eleitores, e faltaram 124; 
total. 249. 

Percentagem, 50. 
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Resultado: 
Votos 

Hermes 105 
Rui . . . 20 
Brás 105 
Lins 5 

Não houve eleição na 1* e 2* seções deste mu
nicípio pois assim o determinou o governador do Es
tado, sabendo que a fraude não podia, pela altivez do 
eleitorado, campear ali como campeou nos outros mu
nicípios . 

Os "eleitores das duas seções foram privados do 
direito do voto, e não puderam votar na 3 ' seção, pela 
distância, de sete léguas que tinham de vencer. 

172. Município de Traipu. 4 seções: 
Na 1* compareceram 131 eleitores, e faltaram 

93; total, 224. 
A percentagem do comparecimento foi 58. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 92, 127, 

128, 129, 130 e 131, confrontadas com as de ns. 676. 
52, 70, 513, 9 e 160 no livro de 1905. 

Resultado: 
Votos 

Hermes 131 
Brjs 131 

Na 2' seção compareceram 138 eleitores, e fal
taram 65; total, 203. 

A percentagem foi 68. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 38, 31, 

114. 117, 118, 120, 121. 122 e 132 confrontadas com 
as de ns. 83. 601, 457, 334. 265, 734, 81, 153 e 375 
do livro de 1905. 
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Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 138 
Brás 138 

Na 3* seção compareceram 124 eleitores, e fal
taram 30; total, 154. 

A percentagem foi 80. 
São falsas as assinaturas da lista, ns. 101, 102. 

116, 119, 120 e 122, confrontadas com as de ns. 101. 
100, 717, 490, 137, 509 do livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 124 
Brás 124 

Na 4* seção compareceram 152 eleitores e fal
taram 79; total, 231. 

A percentagem foi 66. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 133, 135, 

141, 146, 150 e 151, confrontadas com as de ns. 773, 
767, 631. 761. 430 e 525, no livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 152 
Brás 152 

173. Município de Triunfo. Duas seções: 
Compareceram 168 eleitores na 1? seção, e fal

taram 42; total, 210. 
A percentagem foi 80. 
São falsas as assinaturas da lista ns. 90, 104. 

107, 122, 123, 127, 130, confrontadas com as de 
ns. 135, 159, 162, 191, 192, 200 e 210 no livro 
de 1905. 

Resultado: 
Votos 

Hermes 168 
Brás 168 
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Na 2* seção compareceram 109 eleitores; e fal

taram 44; total, 153. 
A percentagem de comparecimento foi 71 . 
São falsas as assinaturas da lista ns. 1 e 43, que 

podem ser confrontadas com as de ns. 167 e 330 do 
livro de 1905. 

Resultado: 
Votos 

Hermes 109 
Brás 109 

174. Município da União. Cinco seções : 
Na 1* seção compareceram 177 eleitores, e fal

taram 89; total, 266. 
A percentagem de comparecimento foi 66. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 177 
Brás 177 

Na 2* seção compareceram 153 eleitores, e fal
taram 126; total, 279. 

A percentagem de comparecimento foi 54. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 153 
Brás 153 

Na 3? seção compareceram 120 eleitores, e fal
taram 153; total, 273. 

A percentagem foi 43 . 
Resultado: 

Votos 

Hermes 120 
Brás 120 
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São incontestàvelmente falsas as assinaturas da 
lista, ns. 61, 62, 19, 14, 65, que correspondem, no 
livro de 1905, aos ns. 1.002, 1.005, 872, 842 e 1.030. 

Na 4 ' seção compareceram 150 eleitores, e fal
taram 56; total, 206. 

Resultado: 
Votos 

Hermes 150 
Brás 150 

Não são semelhantes as assinaturas da lista 
ns. 13, 39, 40, 41, 45, 56, às suas correspondentes no 
livro de 1905. 144, 507, 510. 515, 581, 849. 

Na 5* seção compareceram 71 eleitores, e fal
taram 88; total, 159. 

A percentagem foi 15. 
Resultado: 

Votos 
Hermes 74 
Brás 74 

Não são semelhantes, confrontadas, as assinatu
ras da lista, ns. 36, 38, 39, 61, e as do livro de 1905. 
ns. 725, 740, 744, 1.019. 

175. Município de Viçosa. Cinco seções: 
Na 1* seção compareceram 121 eleitores, e fal

taram 101; total, 222. 
Percentagem, 55. 
Do confronto das assinaturas da lista. ns. 14 e 

79, com as de ns. 110 e 178, no livro de 1905. se 
infere a falsificação daquelas: 

Resultado: 
Votos 

Hermes 118 
Brás 118 
Rui 3 
Lins 3 
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Na 2- seção compareceram 135 eleitores, e fal
taram 87; total, 222. 

A percentagem foi 68. 
Do confronto das assinaturas da lista, ns. 132 

e 133 com as do livro de 1905 ns . 347 e 367, resulta 
a evidência da falsificação daquelas. 

Resultado: 
Votos 

Herme.s . . 133 
Brás 133 
Rui 3 
Lins 3 

Na 3 ' seção compareceram 111 eleitores, e fal
taram 115; total, 226. 

Percentagem, 49. 
Resultado: 

Votos 

Hermes 110 
Brás 100 
Rui 1 
Lins 1 

São falsas as assinaturas da lista. ns. 100, 97, 
101, 103, 104, como se vê do confronto com as de 
ns. 484. 474, 522. 528, 529, no livro de 1905. 

Na 4? seção compareceram 103 eleitores, e fal
taram 126; total, 229. 

Percentagem, 44. 
Resultado: 

Votos 

Hermes . • • . 103 
Bros 103 

Na 5* seção compareceram 91 eleitores, e fal
taram 213; total, 304. 

A percentagem foi 29. 
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Resultado: 
Votos 

Hermes . 88 
Brás 88 
Rui . . . - 3 
Lins 3 

176. Município de Vitória. 3 seções: 
Na 1* seção compareceram 229 eleitores, e fal

taram 21; total, 250. 
A percentagem do comparecimento foi 91 . 
Bem raras são as assinaturas não falsificadas. 
Para demonstração confrontem-se as da lista 

ns. 1, 2 . 3 , 4 . 5. 7, 11, 12, 13, 15. 17. 23, 25, 26, 27. 
30. 31 e 71 com as de ns. 1. 2, 3, 4. 5, 7, 12, 14, 15. 
17. 20. 26, 28, 29. 30, 33. 34 e 75, no livro de 1905. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 229 
Brás 229 

Na 2* seção compareceram 222 eleitores e fal
taram 18; total, 240. 

A percentagem do comparecimento foi 92. 
Como na 1* seção, são falsas quase todas as 

assinaturas. 
Para demonstração proceda-se ao confronto 

entre as da lista ns. 7, 8, 10. 14. 16, 17, 20, 34, 35, 
40, 41 . 47. 59, 69 e 70, com as do livro de 1905 
ns. 207. 208. 210, 214, 216. 217, 220, 235. 237. 242. 
243, 247. 262, 272 e 273. 

Resultado da fraude: 
Votos 

Hermes 
Brás . . 

222 
222 
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Na 3* seção compareceram 218 eleitores, e fal
taram 8; total, 226. 

A percentagem foi 96. 
Entre as muitas falsificações de assinaturas, na 

lista desta seção, indicamos as de ns. 1. 3, 4, 5, 7, 8, 
12. 14, 15. 16. 27, 28 e 79, 80. confrontadas com as 
de ns. 369. 371. 372, 373. 375, 377. 381. 388, 384. 
385. 397, 308, 450 e 451 do ano de 1905. 

177. As autênticas remetidas à secretaria do 
Senado nos dão o seguinte resultado: 

Para presidente: 
Votos 

Marechal Hermes 14.258 
Dr. Rui Barbosa 206 

Para vice-pres.dente: 
Votos 

Dr . Venceslau Brás 14.258 
Dr. Albuquerque Lins 202 

As eleições viciadas importam em: 

H . R. V . L. 
I* seção de A . Branca 
2* seção de A . Branca 
3* seçSo de A . Branca 
1 ' seção de Alagoas 
2" seção de Alagoas 
3* seção de Alagoas 
3* seção de Anadia 
1* seção de B. M o n c 
2a seção de B . Monte 
1* seção de E . Mali > 
2-> seção de E . Maltr. 
I • seção de Limoeiro 
2* seção de Limoeiro 
2* seção de Leopoldir.i 
2' seção de Maceió 
II • seção de Maceió 
1 * seção de Maragoi; 
2* seção de Maragcg 
I* seção de Murici 
n* seção de Murici 
3* seção de Murici 
2* seção de P . Indi^ 
4* seção de P . Indic-
5" seção de P . Índios 

H. 
181 
171 
155 
169 
166 
118 
122 
147 
141 
108 
110 
207 
166 
135 
109 
103 
101 
67 
139 
81 
109 
176 
166 
146 

R. 
, 
— 
— 
— 
2 
7 
— 
— 
7 

— 
. 
i 

. 
21 
5 
4 
1 

—. 
— 

i 

6 
— 
—-

V. 
181 
181 
155 
169 
162 
118 
122 
147 
141 
105 
110 
207 
166 
135 
109 
102 
101 
67 
139 
81 
109 
176 
166 
146 

L. 
— 
- -
- -
—. 
2 
7 
— 
— 
10 
— 
— 
— 
-

21 
6 
4 
I 

... 
—-
.—-
6 
— 
— 
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1* seção de P . índios . 
4* seção de P . índios 
3* seção de P . Açúcar 
1* seção de P . Açúcar 
3* seção de P . Açúcar 
1' seção de P . Açúcar 
3* seção de Camaragibe 
3* seção de Camaragibc 
4 ' seção de P . Afonso 
4 ' seção de P . Afonso 
2* seção de P . Afonso 
1* seção de P . Afonso 
2* seção de Penedo 
2* seção de Penedo 
3 ' seção de Penedo 
4. ' seção de Penedo 
1* seção de Piassabuçu 
2' seção de Piassabuçu 
1* seção de Piranhas 
1* seção de Piranhas 
2* seção de P . Calvo 
2 ' seção de P . Calvo 
!• seção de P . Colégio 
2* seção de P . Colégio 
l"* seção de P . Pedras 
2* seção de P . Pedras 
1» seção de S. Brás 
2* seção de S. Brás 
3* seção de Sant'Ana 
1* seção de S. J. Laje 
4' seção de S. ) . Laje 
I* seção de Santa Luzia 
2* seção de Santa Luzia 
3* seção de Santa Luzia 
1* seção de Traipu 
2* seção de Traipu 
3* seção de Traipu 
4* seção de Traipu 
1" seção de Triunfo 
2* seção de Triunfo 
1 ' seção de Viçosa 
2* seção de Viçosa 
3* seção de Viçosa 
4* seção de Viçosa 
I ' seção de Vitória 
2* seção de Vitória 
3» seção de Vitória 
3* seção de União 
4* seção de União 
5* seção de União 

Total 

ELEIÇÃO P R E S I D E N C I A L 

H. 
145 
131 
125 
128 
115 
191 
154 
78 
175 
170 
185 
183 
131 
118 
98 
94 
85 
85 
104 
95 
182 
72 
210 
212 
75 
91 
105 
101 
110 
191 
106 
182 
149 
122 
131 
138 
124 
152 
168 
109 
118 
133 
110 
103 
229 
222 
226 
120 
150 
74 

10.098 

R. 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
—. 
.— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
3 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

59 

V. 
145 
131 
125 
128 
115 
191 
154 
78 
175 
170 
185 
183 
131 
118 
98 
94 
85 
85 
104 
95 
182 
72 
210 
212 
75 
91 
105 
101 
110 
191 
106 
182 
149 
122 
131 
138 
124 
152 
168 
109 
118 
133 
110 
103 
229 
222 
226 
120 
150 
74 

10.090 
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Subtraindo este resultado àquele, ficam: 

Para presidente : 
Votos 

Hermes 4 .060 
Rui 147 

Para vice-presidente: 
Votos 

Brás 4.056 
Lins 137 

§ 10 

SERGIPE 

178. Quanto ao exame do pleito em Sergipe. 
o assento da matéria, poderemos dizê-lo, se acha no 
relatório do Dr. PEDRO MOACIR, membro da 2' co
missão auxiliar, a quem ela distribuiu esta parte da 
sua missão, trabalho esse que esgotou o assunto. 

A êle nos cingiremos. assim no tocante às con
clusões, como no método adotado para a indicação 
dos fatos. 

Nesse Estado sobressai, logo à primeira vista. 
a curiosidade singular de que o exame das atas acusa 
um excesso de 318 votos sobre o número de votan
tes possíveis. Considerando que o alistamento, no 
seu total, é de 11 .130 eleitores, e havendo que lhe 
abater, pelas próprias atas. entre ausentes e seções 
excluídas, 4.925, o resto, em votos efetivos, devia ser 
de 6 .205. Mas. de fato, sobem estes a 6 .253. 

A votação consignada nas atas vem a ser: 
Votos 

Marechal Hermes 6.118 
Rui Barbosa 234 
V. Brás 255 
A. Lins 81 
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Pode-se dizer que o Estado não se ocupou com 
a vice-presidência. Os 255 votos para esse cargo, 
obtidos pelo dr. VENCESLAU BRÁS, são exclusivamen
te de Aracaju. Aí, igualmente, é que o Dr . A L B U 
QUERQUE LINS alcançou os seus 81 . No resto do Es
tado, que abrange 33 municípios, entre os 6.523 su
frágios a eles atribuídos, não há nem um só para o 
cargo de vice-presidente. Traço expressivo da mara
vilhosa disciplina, que uniformizou, naquele Estado, 
a composição geral das atas. 

Naqueles sertões, entretanto, onde não houve 
um eleitor, a quem acudisse a lembrança de que a 
eleição era destinada a prover também essa eminen
te magistratura suplementar, o marechal HERMES re
cebia 5.865 votos, em contraste com 151. gotejados 
aos vinte, dez, oito e um. aos candidatos civis. 

Maravilhoso prestígio o dos grandes nomes na
cionais! 

178-a A elevação das percentagens eleitorais é 
eloqüentíssima em Sergipe. Aqui é que se encontra, 
em Santa Luzia, a proporção de 158% entre o núme
ro de eleitores comparecentes e o de alistados. Os 
alistados são 41 . Os votantes, 64. Maior altura só 
no famosíssimo Areiros. do Ceará, onde o surto da 
fraude eleitoral guinda essa proporção a 3507' • 
Havendo 122 eleitores, houve 523 votos. 

Eis aqui as percentagens sergipanas: 
Estância . 33.1 
Vila Nova 36.5 
Seriri ' 42 
Aracaju 42.1 
SSo Cristóvão . 43.5 
Capela 50 
Laranjeiras 54.1 
S. Amaro 58.8 
/ \X3nâ . , , . - , Düt « 
Boquim . 63.3 
Maroim 66.3 
Jabaratuba 68 
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Itabaiana 69.1 
N . Senhora das Dores ( 1» seção) 73.3 
Itabaianinhn 77.7 
Campos 77.9 
Vila Cristina . . 77.9 
Propria 79.9 
Porto da Folha 81.5 
Divina Pastora . 83.3 
Rosário (1* seção) . 85.3 
Lagarto . 86.7 
Itaporunga 87.2 
Siraão Dias . . 89.3 
Aquidabã 95.1 
Sao Paulo 95.2 
Espirito Santo (1$) . . 100.1 
Socorro 115.4 
Santa Luzia 158 

Ao mesmo passo que a exageração inverossímil 
das percentagens, este quadro mostra como elas se 
distribuem na razão inversa da densidade da popu
lação. Aracaju, a capital do Estado, ocupa um dos 
ínfimos graus da escala, onde as seções sertanejas 
sobem a 95. 100, 158%. 

179. Segundo a classificação estabelecida no 
inquérito do ilustre membro da 2* comissão auxiliar, 
as eleições não apuráveis se distribuem por três 
séries: seções nulas por vícios na organização das 
mesas; seções nulas por vícios no processo eleitoral; 
seções nulas por vícios, juntamente, no curso do pro
cesso e na constituição das mesas . 

São nulas por vícios na organização das mesas 
eleitorais: 

I — Aracaju VII — Guarani 
II — Boquira. VIII — Japararuba. 

III — Capela. IX — Rosário. 1* seção 
IV — Laranjeiras. X — Espirito Santo. 
V — Nossa Senhora XI — Itabaiana. 

I das Dores. XII — Santo Amaro. 
VI — Siraão Dias. XIII — S. Cristóvão. 2 ' 

seção. 

Por vícios no processo eleitoral são nulas: 
I — Campos. III — S. Paulo. 1» se

ll — Divina Pastora. 1* ção. 
seção. IV — Aquidabã. 
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V — Porto da Folha. 
VI — Maroim, 2* seção. 

VII — Siriri, 2' seção. 

VIII — Socoro, lf seção. 
IX — Vila Cristina, 2* 

seção. 
X — Vila Nova. 

Enfim, nulas por viciadas na operação eleitoral 
e na constituição das mesas: 

I — Araná. 
II — Itabaianinha. 

III — Itaporanga. 

IV — Lagarto. 
V — Propria. 

VI — Santa Luzia. 

180. Em resultado, com as eliminações cor
respondentes a essas vinte e nove municipalidades, 
perdem, nos seus votos: 

Votos 
Marechal Hermes 5.784 
Rui Barbosa 202 

Restam pois: 
Ao Marechal Hermes 334 
A Rui Barbosa 31 

§ l i 

BAHIA 

181. No trabalho, em que, sob uma forma 
habilmente penetrante e gráfica, relatou e discutiu, 
nas suas mínimas particularidades, as operações 
eleitorais do 1? de março, neste Estado, o dr. José 
Maria Tourinho, membro da sua representação na 
Câmara dos Deputados, se acha completa a his
tória, a análise e a sentença da eleição presidencial 
na Bahia. Uma série de mapas, tabulados com a 
maior clareza e rigoroso cuidado em todas as parce
las, exibe, seção por seção, os algarismos eleitorais, 
terminando esse estudo por notas circunstanciadas, 
onde se trata cada uma das questões de parte a 
parte suscitadas sobre a validade do pleito nas dife-
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rentes localidades, apreciando-se com elementos e 
documentos inelutáveis as duplicatas e eleições frau
dulentas . 

Não nos sendo possível renovar aqui tão amplo 
debate, sôbre o litígio pendente, com relação a um 
Estado, onde se abrangem 128 municípios, com 460 
seções eleitorais, requeremos a impressão desse valio
so inquérito, cujas conclusões legítimas, com as suas 
expressões numéricas, passamos a resumir. 

Primeiro Distrito 

(63 seções eleitorais) 

Município Rui 

1. Capital 2.947 
2 . Alagoinhas 638 
3 . Abrantes 332 
4 . Catu 418 
5. Itaparica 234 
6. Mata 249 

4.918 

Hermes 

2.699 
556 

43 
302 
277 

0 

Lins 

2.996 
630 
332 
418 
325 
249 

V. Brás 

2.698 
556 
43 

302 
286 

0 

3.877 4.949 3.885 

Segundo Distrito 

(141 seções eleitorais) 

Município Rui 

7. Areia 1.148 
8. Amargosa 544 
9. Aratuípe 51 

10. Alcobaça 0 
11. Barcelos 73 
12. B . R. de Cont 278 
13. Belmonte 530 
14. Cachoeira 476 
15. Cairu 341 
16. Caravelas 281 
17. Canavieiras 515 
18. Camamu 142 
19. C . das Almas 690 

ermes 

0 
340 
136 

0 
1 
0 

101 
582 

62 
104 
295 

0 
12 

Lins 

1.147 
554 
51 

0 
73 

278 
530 
475 
341 
250 
515 
142 
690 

V. Brás 

0 
340 
136 

0 
1 
0 

101 
583 

62 
135 
290 

0 
11 
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Município Rui 

20. Curralinho 214 
21. Conceic. do A 316 
22. Igrapiúna 115 
23. Itabuna 670 
24. Ilhéus 1.292 
25. Jaguarípe 159 
26. Jequié 301 
27. Jequiriçá 371 
28. Maragogipe « 120 
29. Monte Cruzeiro 614 
30. Maraú 202 
31 . Nova Laje 358 
32. Nazaré 569 
33. Nova Boipeba 130 
34. Oliveira 85 
35. Porto Seguro 142 
36. Prado 323 
37. Santa Cruz 151 
38. S. J. P . Alegre 120 
39. S. G. Campos 346 
40. S. Filipe 188 
41 . Santo Amaro 970 
42. S. Félix 507 
43. Santarém 311 
44. S. Miguel 275 
45. Santo Antônio de Jesus . . 612 
46. Taperoá 223 
47. Trancoso 0 
48. Una 53 
49. Viçosa 185 
50. Vila do São Francisco . . . 366 
51 . Vila Verde 75 
52. Valença 55 

Hermes 

5 
164 
8 
1 

132 
69 
7 
0 

275 
100 
21 
0 

251 
90 
0 
22 
172 
0 
7 

695 
0 

715 
5 
0 
0 
56 
25 
0 
50 
25 
133 
35 
943 

Lins 

214 
318 
120 
670 

1.270 
159 
301 
271 
121 
761 
202 
358 
569 
130 
85 
143 
201 
151 
120 
300 
488 
955 
522 
311 
275 
612 
223 
0 
53 
78 
359 
107 
55 

V. Brás 

25 
163 
4 
1 

131 
69 
7 
0 

274 
0 
21 
0 

251 
81 
0 
22 
301 
0 
2 

681 
0 

593 
2 
0 
0 
25 
0 
0 
50 
132 
110 
0 

943 
15.708 5.634 15.515 5.638 

Terceiro Distrito 
(110 seções eleitorais) 

Município Rui Hermes 

53. Amparo 151 50 
54. Araci 162 41 
55. Abadia 147 75 
56. Baixa Grande 112 62 
57. Barracão 133 170 
58. Bonfim 346 80 
59. Conde 266 65 
60. Curaçá 318 220 
61 . Camisão 473 0 

Lins 
150 
158 
147 
112 
133 
266 
266 
318 
473 

V. Brás 
50 
4Î5 
75 
62 
17C 
60 
65 
220 
0 
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Município Rui Hermes Lins V. Brás 

62. Conceição do Coité 257 
63 . Cícero Dantas 380 
64. Coração de Maria 132 
65. Cumbe 309 
66. Entre Rios 194 
67. Feira 1.252 
68. Geremoabo 236 
69. Campo Formoso 0 
70. Irará 812 
71 . Inhambupe 469 
72. Itaberaba 268 
73. Joazeiro 566 
74. Jacobina 597 
75. Morro do Chapéu * .008 
76. Iapicuru 110 
77. Mundo Novo 382 
78. Monte Alegre 404 
79. Pombal 272 
80. Patrocínio 243 
81 . Queimados 444 
82. R. de Jacuípe 264 
83. Soure 100 
84. Serrinha 211 
85. Santo Antônio da Glória . 170 
86. Sento Sé 0 
87. Monte Santo 335 
88. Tucano 362 

148 
10 
0 

105 
67 
331 
4 
0 
34 
469 
201 
350 
317 
219 
165 
271 
151 
110 
192 
206 
131 
29 
52 
101 
0 

146 
85 

300 
380 
132 
309 
194 

1.245 
236 
0 

812 
469 
262 
566 
597 
1.22 
110 
382 
411 
272 
243 
444 
264 
100 
211 
170 
0 

335 
362 

105 
10 
0 

105 
66 
327 
4 
0 
34 
469 
201 
350 
317 
204 
165 
271 
162 
110 
192 
206 
131 
29 
52 
101 
0 

146 
as 

11.886 4.667 11.952 4.609 

Quarto Distrito 

( 145 seções eleitorais) 
Município Rui 

89. Andaraí 559 
90. Angical 286 
9 1 . Água Quente 0 
92. Bom Jesus da Lapa . . . . 372 
93 . Barreiras 691 
94. Boa Nova 689 
95. B. J. do Rio das Contas 625 
96. Brotas 1.028 
97. B . Jesus dos Meiras . . . . 270 
98. Bretinhos 0 
99. Caetité 911 

100. Condeúba 228 
101. Carinhanha 517 
102. Campestre 786 
103. Campo Largo . .' 294 

ermes 
105 
104 
9 

104 
0 
85 
25 
0 
97 
0 

154 
279 
82 
0 

202 

Lins 
625 
286 
0 

372 
691 
689 
626 

1.028 
270 
0 

911 
228 
517 
786 
294 

V. Brás 
39 
184 
0 

104 
0 
23 
19 
0 
97 
0 

154 
279 
82 
0 

202 
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Município Rui Hermes Lins V. Brás 

104. Correntina 409 
105. Chique Chique 411 
106. Conquista : . . .. 454 
107. Casa Nova 780 
108. Gameleira do Ossuruá . . 300 
109. Ituaçu 191 
110. Jacaraci 506 
111. Jussiape 297 
112. Lençóis 501 
113. Macaúbas 998 
114. Monte Alto 578 
115. Maracá 438 
116. Minas do Rio de Contas 1.050 
117. Pilão Arcado 399 
118. Palmeiras 255 
119. Riacho de Sant'Ana 785 
120. Rio Grande 464 
121. Remédios 190 
122. Remanso 415 
123. Sant'Ana dos Brejos . . . . 252 
124. Santa Maria 594 
125. São João do Paraguaçu . 0 
126. Santa Rita 402 
127. Urubu 434 
128. Umburanas 954 

0 
17 
109 
3 

220 
0 
0 
0 

252 
9 
0 

439 
0 
61 
156 
7 

142 
190 
225 
122 
0 
0 
46 
0 
0 

409 
411 
454 
770 
340 
161 
506 
297 
501 
993 
578 
438 

1.050 
399 
251 
785 
464 
190 
415 
532 
574 
0 

402 
434 
954 

0 
17 
109 
3 

180 
0 
0 
0 

252 
19 
0 

439 
0 
61 
160 
0 

142 
190 
225 
132 
0 
0 
46 
0 
0 

19.558 3.275 19.652 3.103 

182. Adicionados agora os totais por dis~ 
tritos : 

Distritos: V 2# TV\ 3 # 4o 

Para Presidente: Votos Votos Votos Votos 
Rui Barbosa 4.918 15.708 11.886 19.558 
Hermes 3.877 5.634 4.667 3.275 

Para vice-presidente: r" 
Albuquerque Lins 4.947 15.545 11.752 19.652 
Venceslau Brás 3.885 5.638 4.609 3.103 

Somam : 
Para presidente: 

Rui Barbosa 52.070 
Marechal Hermes 17.453 

Para vice-presidente: 
Albuquerque Lins 51.896 
Venceslau Brás 17.235 
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§ 12 

ESPÍRITO SANTO 

183. Nenhum Estado apresenta situação elei
toral mais lastimosa. O inquérito sobre as suas etei-
ções foi cometido por nós ao honrado Dr. ARISTIDES 
ESPÍNOLA. Desempenhado com a inteireza de cons
ciência e a idoneidade profissional, que todos lhe 
reconhecem, esse trabalho jurídico desvendou a con
taminação geral do pleito, no Estado, pela gestação 
adulterina das mesas, pela anarquia no processo do 
escrutínio e pela fraude na simulação das atas elei
torais . 

Nada se salva dessas eleições, que o relatório do 
nosso ilustre procurador acompanha uma por uma, 
dando relevo mais sensível às considerações de lega
lidade estrita, que as anulam. 

Essas considerações constam, a respeito de cada 
município, no quadro seguinte, onde completamos o 
trabalho do nosso representante, acrescentando aos 
nomes das várias municipalidades a sua expressão 
numérica em votos. 

Piúma 

Municípios 

de Itabapoana . 

Fundamentos da 
anulação 

Conferência e concordân
cia das atas da 1' e 2* 
seções sem data. Ca
rimbo do Correio das 
atas da 1* e 2* fora do 

. . Nulidade nas eleições de 

... Não tem atas de instala-

Hermes 

488 

55 

Rui 

5 

50 
Riacho 

ção. Não tem lista de 
eleitores a 2* seção . . 154 0 
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Fundamentos da 
anulação Hermes Rui 

Riachão Conferência e concordân
cia das atas da 1* e 
2* seções sem data . . 197 0 

Rio Novo Nulidade nas eleições de 
mesários. Não têm ata 
de instalação a !• e 2* 
seções 236 2 

Rio Pardo Falta de transcrição das 
atas. Não tem lista a 
4* seção 643 6 

S. Brás (*) 

Santa Cruz Não tem atas de instala
ção 111 0 

Santa Isabel Nulidade nas eleições das 
mesas. Conferência e 
concerto da 1* seção, 
sem data 149 0 

Santa Leopoldina Conferênca e concerto 
da 3* seção, sem data. 
Sem conferência e con-
certo algum 431 0 

S. Mateus Nulidade das eleições de 
mesários 623 0 

S. Pedro de Itabapoana . Nulidade das eleições de 
mesários. Carimbo do 
Correio da 2? seção 
fora do prazo legal . . 309 111 

Santa Teresa Falta de transcrição das 
atas. Conferência e 
concerto da 1* e 2* se
ções sem data. Carim
bo do correio da 1* e 
2* fora do prazo legal 129 2 

Serra Não tem ata de instala
ção. Não tem listas as 
eleições da 3* seção. 
Conferência e concerto 
da 1* seção sem data. 
Carimbo do correio da 
!• sem data 177 18 

(*) Em branco na publicação original. [ N . R . ] 
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Fundamentos da 
anulação Hermes Rui 

Vitória Nulidade nas eleições de 
mesáros. Não há atas 
de instalação. Não 
têm conferência nem 
concerto as 4* e 6* se
ções. Não há lista de 
eleitores da 4* seção. 
Conferência e concerto 
da 2* seção sem data . 

Viana Falta de transcrição dai 
atas. Não tem lista de 
assinaturas de eleitores 
a 2» seção 192 4 

Soma 8.774 717 

Afonso Cláudio Nulidade nas eleições de 
mesários 212 83 

Alegre Não têm lista de assina
turas de eleitores a 1*, 
2# e 4* seções. Não 
têm ata de instalação a 
l\ 2\ 3 / e 4». Carim
bo do correio atrasado 
a 1» e 4» 566 157 

Alfredo Chaves Falta de transcrição das 
atas 168 1 

Benevente Nulidade nas eleições dos 
mesários. Conferência e 
concerto sem data . . . 367 22 

Cachoeiro do Itapemirim . Falta de transcrição das 
atas. Não tem ata de 
instalação a 3* seção. 
Não tem lista de elei
tores a 7* 708 85 

Calçado Falta de transcrição das 
atas. Não têm lista ai 
1* e 4* seções 761 64 

Cariacica •: Falta de transcrição das 
atas. Não tem ata de 
instalação na 3* seção . 102 17 
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Fundamentos da 
anulação Hermes Rui 

Conceição da Barra Nulidade nas eleições de 
mesários. Não tem ata 
de instalação a 1* seção 226 1 

Espírito Santo Nulidade nas eleições de 
mesários. Conferência 
e concerto sem data .. 150 1 

Guarapari Nullidade nas eleições de 
mesários. Falta de 
transcrição da ata na 
2* seção. Carimbo do 
correio fora do prazo 
legal na 2» 329 3 

Itapcmirim Falta de transcrição das 
atas. Conferência e 
concerto da ata da 1* 
seção sem data. Ca
rimbo do correio fora 179 
do prazo legal 

Linhares Falta de transcrição das 
atas. Conferência e 
concerto da 1* seção 
sem data. Carimbo do 
correio da 1* fora do 
prazo legal 411 0 

Nova Almeida Falta de transcrição das 
atas. Conferência e 
concerto da 2* seção 
sem data 76 16 

Pau Gigante Conferência e concerto 
das atas da 1* e 2* se
ções sem data 80 6 

184. O resultado final aqui é, pois, a nulidade 
total das eleições do Estado. Expressão aritmética: 

Marechal Hermes 0 
Rui Barbosa 0 

§ 13 

DISTRITO FEDERAL 

185. Encarregado pela terceira comissão au
xiliar de estudar e relatar as eleições deste distrito, 
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o trabalho, que, no desempenho dessa incumbência, 
lavrou o dr. PAULA RAMOS, constitui, pela sua habi
lidade, minuciosidade, severidade e imparcialidade, 
uma verdadeira sentença. 

Não há senão que lhe rememorar as conclusões. 
Fundam-se elas sobre a necessidade legal, ali 

demonstrada exuberantemente, de se desprezarem, 
por nulas as seções : 

8* da 2* pretoria: 
4*, 5\ 6', V e 8* da 69; 
1* seção (A) e T (B) da 9?; 
P c ? da 139; 
2\ 3*, 4f, 5* e 6* da 149; 
P , 2\ 5*, 9*, 10* (B) e l i 9 da 15*. 

Descontados os sufrágios destas seções, o resul
tado será: 

Rui 
Hermes 
V. Brás 
A. Lins 

1° distrito 
1.282 

82 
84 

1.281 

2o distrito 
1.694 
1.348 
1.324 
1.694 

Total 
2.976 
1.430 
1.408 
2.975 

§ H 

RIO DE JANEIRO 

186. No tocante ao Rio de Janeiro, as conclu
sões por nós adotadas estribam, a respeito do V dis
trito, no relatório do nobre deputado o Sr. FRANCISCO 
ROMEIRO, e, quanto aos outros dois, na contestação 
formulada pelo nosso ilustre representante, o 
Dr. MÁRIO VIANA, notáveis trabalhos ambos, a todos 
os aspectos por onde os consideremos. 
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O primeiro deles, em relação ao l9 distrito, jus
tifica a anulação das eleições nestes municípios: 

I — Arama ma, 1 ' e 2* 
seções -

II — Itaborai. as cinco 
seções. 

III — Magé. a 1 ' e a 2 \ 
IV — Petrópolis. a 4". 
V — Cabo Frio. as três. 

VI — S. Gonçalo. a IV 
2* e 3* do 1." dis
trito: a P do 3". 

VII — S. Pedro d'Aldeia. 
todas. 

VIII - Maricá. 1'. 2 \ 4* 
e 5 \ 

IX — Friburgo. as se
ções do 1* e 2» 
distritos. 

X — Tcresópolis. I" e 
3í . 

XI — Iguaçu. 1". 2» c 3*. 

Excluídas essas eleições, atenta a sua nulidade, 
pelos fundamentos alegados no relatório do Sr. F R A N 
CISCO ROMEIRO, a votação, no primeiro distrito do 
Rio de Janeiro, se distribui assim: 

Rui Barbosa 5.125 
Marechal Hermes 3.52-1 
Albuquerque Lins 5.094 
Venceslau Brás 3.498 

187. N ã o nos sendo possível acompanhar, nos 
seus largos desenvolvimentos, a magnífica demons
tração do Dr. M Á R I O V I A N A , nem compendiá-los, ou 
fazer dentre eles seleção, que a natureza do assunto 
não comporta, cingir-nos-emos a indicar, por muni
cípios, os resultados numéricos, ali expressos, da apu
ração legal. 

Ei-los, quanto ao 2° distrito do Es tado: 

Rui Hermes Lins Brás 

I - Campos 1.308 760 1.600 742 
II — S. João da Barrei 51 80 49 80 

III — Macaé 1 .578 703 1.592 689 
IV — Madalena 245 84 252 59 
V — Cantagalo 495 120 495 120 

VI — Iraocara 709 355 709 355 
VII — S. Fidélis 34 93 34 93 

VIII — Pádua 1108 174 I 154 83 
IX — Monte Verde . . . . 831 262 831 26? 
X - Ilaperuna 996 216 968 173 

Som.. 7 355 2 847 7.684 2.656 
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Quanto ao 3o distrito, os votos apuráveis são: 
Rui Hermes Lins Brás 

Barra do Pir li 88 100 80 110 
Barra Mansa 346 235 353 226 
Resende . . 295 196 298 198 
Pirai 626 24 626 24 
R i o C k r o . . . . . 232 131 232 131 
Parati . . . 403 105 403 105 
Mangarahb;. 80 &5 80 85 
Valença 217 208 218 207 
Santa Tcre 218 3 218 3 
Para.ba 619 44 623 40 
Sapucaia 100 13 100 13 
Sumidouro 382 91 383 95 
Duas Barras . . . . 3S0 102 389 102 
Carmo 132 2 331 3 

Son., 4.236 1.338 4.243 1.332 

188. Como resultado total dos três distritos, 
em que se divide o Estado, temos: 

Io distrito 2° distrito 3o distrito 

Hermes 

V. Brás . . > 

5.125 
3.524 
5.093 
3.498 

7.355 
2.847 
7.684 
2.656 

4.336 
1.338 
4.243 
1.332 

§ 15 

SÃO P A U L O 

189. A tática adotada pelos nossos adversá
rios, no seio da quinta comissão auxiliar, contra este 
grande Estado, onde a reação civil apurara a mais 
vasta das suas maiorias, não podia ficar sem respos
ta correspondente ao seu arrojo. Era mister opor-lhe, 
em todos os pontos, a expressão real da verdade, 
que, nos relatórios daquela comissão, passou pelas 
maiores torturas e pelas mais escandalosas adulte
rações . 
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A medida arbitrária, pela qual a Mesa do Con
gresso nos vedou a escolha de procuradores estra
nhos às duas Câmaras, nos privara, para esse serviço, 
em relação a S. Paulo, das altas qualidades profis
sionais e morais do Dr. PEDRO TAVARES, que com 
tanta proficiência nos representara ante aquela co
missão. Obrigados, assim, como fomos, a escolher 
entre os membros do Congresso, não faltou à boa 
causa da moralidade eleitoral quem lhe aceitasse o 
mandato, na pesada tarefa de rever todo o processo 
eleitoral nesse importantíssimo Estado, contrapondo 
a voz dos fatos e documentos à fantástica impugna-
cão, com que se pretendia ferir o eleitorado paulista, 
inutilizando 46.000, dos honrosos sufrágios com que 
êle deu a vitória à candidatura civil. 

Foram dois dos seus filhos, dos mais distintos 
na sua representação panamentar, os drs. CÂNDIDO 
MOTA e RODRIGUES ALVES, OS que do encargo se in
cumbiram, entregando-se a esse estudo com o vito
rioso resultado, que a sua exposição desenvolve. 

Não sendo possível resumir trabalho tão rele
vante em todas as suas partes, nem nos permitindo a 
sua ampla extensão, absolutamente inevitável, inse
ri-lo aqui, resolvemos apensá-lo a esta contestação, 
como seu elemento integrante e dela inseparável; mo
tivo por que requeremos seja publicado no Diário do 
Congresso, entre os subsídios essenciais à nossa 
defesa. 

190. Os resultados numéricos, porém, quanto 
aos municípios, cuja eleição ali se discute, restabele-
cendo-se, no tocante ao fato e ao direito, a verdade 
audazmente alterada nos trabalhos da quinta comis
são apuradora, cumpre ficarem aqui para logo exa
rados em um quadro completo. 
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191 . Eis, portanto, a expressão numérica das 
relações impugnadas, mas demonstradamente legí
timas: 

Municípios 

Ar«i<,dr;<ju<írna 
Apiai 
Fortuna 
Itaporanga 
Itararé 
Lençóis 
I tapecerica 
Piracaia 
Piraju 
Santos 
Sorocaba 
S. Bernardo 
S. Roque 
Tietê 
S . Bárbara do Rio Pardo . . . . 
Ribeirão Branco 
São Manuel 
Iguape (2*) 
RJO Bonito (1*) 
Sarapui (2*) 
S . Amaro (2*) 
S . Pedro do Turvo 
Bela Vista 
Tatui ( 1 \ 2* 4») 
Santa Rita do Passa Quatro . . . 
Mineiros 
Anápolis 
Arnraquara 
Boa Vista das Pedras 
Descalvado 
Monte-Mor 
Rio Claro 
Barretos 
Cabreúva 
Dois Córregos 
Jaú 
J.ibotjcabal (2» e 4« a t i ' ) 
Monte Alto ( ! ' e ? ) 
Piraçununga (2.c) 
Porto Feliz (2.") 

Rui Hermes A. Lins V. Brás 

221 
637 
•450 
391 
242 
212 
259 
383 
719 

1.693 
699 
697 
7 % 
590 
145 
246 
408 
177 
137 
121 
69 

177 
104 
308 
994 
238 
249 

1.760 
575 
442 
136 
837 

1.110 
79 

222 
930 

1 172 
363 
1S9 
80 

74 
637 

49 
39 
29 

109 
10 

115 
113 

1.386 
479 
108 
233 
416 

0 
0 

15 
16 
28 

9 
29 

1 
79 

261 
6 
1 
8 

37 
108 
86 
47 

274 
388 

27 
13 

331 
281 
49 

2 
81 

219 
0 

450 
396 
242 
214 
259 
383 
686 

1.702 
714 
712 
795 
592 
115 
215 
407 
177 
137 
121 
70 

177 
104 
306 
994 
238 
251 

1.762 
624 
434 
138 
852 

1.103 
80 

222 
928 

1.172 
364 
189 
80 

76 
9 

49 
29 
47 

117 
16 

114 
146 

1.385 
466 

93 
234 
407 

6 
9 

17 
17 
28 
9 

28 
1 

76 
260 

6 
1 
S 

39 
100 
94 
47 

270 
382 

26 
13 

319 
281 

3 3 
2 

81 
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Municípios Rui Hermes A. Lins V . Brás 

Porto Ferreira 289 
Ribeirao Bonito ( 2 ' ; 205 
Taquaritinga S16 
Itu 582 
Salto (2*) 164 
Matâo 361 
S . Carlos (4 ' e 5') 334 
Itatiba ( 1 \ 2« e 4") 554 
Bebedouro (1*. 2 ' c 4 ) 595 
Bragança (3*) 176 
Ibitinga (2') 113 
Leme (!•) 202 
S. José do Rio Preto ((4«) . . 140 
Ituverava ( 1 \ 2» c 3') 470 
Itabira 623 
Batatais 851 
Casa Branca (2* e 3') 231 
Cravinhos 116 
Espírito Santo do Pinhal (2*) . 236 
Jardinópolis (3') 123 
Mococa (3«) 181 
Mogi-Guaçu (1'J 163 
Franca 959 
Patrocínio de Sapucai 250 
Socorro (!•) 117 
S. João da Boa Vista ( 1 \ 2 \ 

4« e 5') 1.074 
Pitangucira (2* e 3') 357 
Nuporanga ( I ' . 3 ' e 6') 706 
Caçapava 139 
Bocaina (1* e 2») 373 
S. João de Bocaina l l ' c î ' J . . 664 
Cruzeiro (2«) 102 
Buqirra (2') 109 
Buquira (!•) 123 
Jacarei (1« e 2'J 691 
Cunha (5') 159 
Paraibuna 381 
Pindamonhangaba 542 
S. Branca (1« e 2') 248 
Taubaté (3» c 6') 306-17 
Queluz 248 
S . José dos Barbeiros (2»J 89 
Jatai 86 
Guararema 115 
Mogi das Cruzes 623 
S. Bento de Sapucai (2») 178 

192. Somadas essas parcelas, devem ser res
tabelecidos aos candidatos os seguintes votos: 

51 
44 
11 

313 
19 
56 
114 
83 
116 
37 
136 
2 
69 
190 
235 
274 
162 
33 
38 
19 
91 
12 

361 
171 
60 
96 
8 
38 
85 
39 
84 
50 
1 
1 

120 
0 
60 
384 
25 

112-9 
85 
53 
5 
60 
205 
13 

282 
205 
816 
784 
181 
361 
334 
554 
596 
185 
113 
202 
140 
480 
625 
846 
235 
118 
236 
123 
182 
163 
964 
259 
117 

1.074 
357 
705 
139 
373 
662 
102 
109 
123 
692 
159 
381 
544 
248 

307-17 
250 
88 
85 
125 
623 
177 

4S 
44 
11 
117 
2 
56 
114 
83 
116 
28 
136 
2 
69 
180 
230 
271 
162 
31 
3S 
19 
91 
12 
358 
186 
60 
96 
8 
39 
86 
79 
124 
50 
I 
1 

118 
0 
60 
383 
25 

112 9 
88 
50 
5 
50 
206 
41 
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Votos 

Rui 36.570 
Hermes 10.243 
L n s . . 35.907 
Brás 17*714 

193. Respeitadas estas verificações, que rigo
rosamente se demonstram na sólida e brilhante 
resposta dos Srs. CÂNDIDO DA MOTA e RODRIGUES 
ALVES aos erros e sofismas da Quinta Comissão Au
xiliar, chegamos ao resultado certo e legal da eleição 
em São Paulo. 

Pretende a comissão que, sequndo as autênticas 
existentes na secretaria do Senado, esse resultado é, 
na sua totalidade: 

Votos 
Rui Barbos- . . . . 82.884 
Hermes . 25.734 
A . Lins 83.300 
V . Brás 25.529 

Já aqui não é exata a comissão no seu assêrto. 
Os totais resultantes 

minadas e apuradas com 
seguintes: 

Para presidente: 
Distrito 

Para presidente: 
Distrito Rui Hermes 

1 •• distrito 
r distrito 
4o distrito 
?" distrito 

1 " distrito 
?" distrito . . . . 
3* dstrito 
4" distrito 

dessas autênticas, exa-
cuidado. elevam-se aos 

29.050 9.064 
25.422 6.730 
16.280 5.522 
14.080 3.978 

29.077 9.115 
25.693 6.454 
16.319 5.545 
13.982 3.986 

Total S4.941 25.449 

Para vice-presidente: 
Distrito A . Lins V . Brás 

Totais 85.087 25.236 
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As eleições nulas, conforme o consciencioso 
estudo que devemos aos dois ilustres representantes 
desse Estado, correspondem no seu conjunto, em 
votos, a esta soma: 

Votos 
Rui . . . 
Hermes 
Lins ■.. 
Brás . . 

- . . 

. , . . • 

6.689 
1.045 
6.381 
973 

Procedendose às diminuições, temos os resul
tados finais, que se vão ver: 

Votos 
Rui 84.941 

— 6.689 

78.252 

Hermes 25.449 
— 1.045 

Lins 

Brás 

Os resultados finais, são, portanto: 

Rui . . . 
Lins . . 
Hermes 
Brás . . •• 

24.404 

85.087 
— 6.381 

78.706 

25.236 
973 

24.263 

• 

Votos 
78.252 
78.706 
24.404 
24.263 

§ 16 

PARANA 

194. Minudenciosamente estudadas pelo nosso 
representante nos trabalhos da quinta comissão au
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xiliar, não se eximiram as eleições paranaenses aos 
vícios fatais, que tão consideravelmente desfalcam, 
em quase todos os Estados, a votação consignada 
aos dois candidatos. 

Não menos de 26 seções eleitorais se mostram 
cheias, manifestamente, de atentados contra a lei 
expressa, ou sinais grosseiros de fraude, uns e outros 
patenteados e documentados na conscienciosa e hábil 
exposição do Dr. PEDRO TAVARES. 

Eis as seções, a que aludimos: 
I — S. José da Boa 

Vista. 2 \ 3 \ 4* c 
5? seções. 

II — Campina Grande. 1' 
III — Curitiba. 2» c 6». 
IV 

V 
VI 

VII 

VIII 

— Entre Rios, 1* 
2 \ 

—■ Itaiópolis. 1*. 
— Jacarèzinho. 1? 

3». 
— Jaguariaira. 1* 

3*. 
— Lapa. 5 \ 

IX — Palmas. 3*. 5* 
6*. 

X — Palmeiras. 2". 
XI — Palmira. 

XII — Pinhais. IV 
XIII — Ponta Gross.i 

5 \ 7* e 8*. 
XIV   Prudentópolis 
XV — S. Mateus. IV 

XVI — Tibagi. 
XVII — Triunfo. 

XVIII — Ipiranga. 3V 

3'. 

195. As perdas correspondentes em votos, 
para os dois candidatos, por município, na ordem 
acima seguida, vêm a ser: 

Hermes Rui Hermes Rui 

■142 
125 
102 
175 
53 

258 
147 
46 

206 

24 
67 
33 
12 
11 
38 

105 
32 

4 

58 
25 
69 

245 
436 
794 
485 
96 

121 

3.883 

• 

33 
79 

124 
11 
33 
61 
65 

6.469 

865' 

(*) Assim na publicação original. (N.R.] 
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195. (*) Abatidos aos resultados oficiais, que 
são: 

Votos 

Marechal Hermes 11.434 
Rui Barbosa 6.154 

Restam : 
Votos 

Ao Marechal Hermes 7.551 
A Rui Barbosa 5.289 

Ainda não é, porém. tudo. Determina a lei 
n" 1.269, de 1894, art. 69, que todas as eleições efe
tuadas no mesmo período legislativo terão por mesas 
as constituídas, aos 30 de dezembro do último ano da 
legislatura anterior. Por contrariarem a esta dispo
sição, cuja inobservância importa, segundo a dita lei, 
art. 116, § l*f nulidade radical e insanável, nulas são 
as eleições, que, no Paraná, se celebraram em não 
menos de 23 seções, cujas mesas se constituíram a 20 
e 29 de janeiro deste ano, com a agravante, de, nesta 
mesma organização, já ilegítima de sua origem, se 
haverem infringido as formas legais. 

As vinte e três seções, a que aludimos, são: 

Municípios Seções Hermes Rui 

Imbituba 3» 31 12 
5» 43 V 

Itaiópolis 2 ' 57 70 
Lapa 6« 39 32 

7» 84 22 
8» 83 31 

Paranaguá 5* 83 51 
Curitiba 10* 51 33 

11» 32 34 
18' 46 23 

Bocaiúva 3 ' 76 29 
Campo Largo 5' e 6* 130 77 
Castro 3« e 5 ' 153 25 
Rio Branco 3* 70 11 

(*) Assim na publicação original. |N .R . ] 
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Municípios Seções Hermes Rui 

Serro Azul 
Tamandaré 
Ip ranga 1» 
Camp.na Grande 
Entre Rios 
Jacarczinho 

Totais 

3* 
3« 
4» 
2» 
3» 
2« 

107 
108 
152 
133 
28 
149 

24 
56 
72 
54 
18 
129 

1.749 989 

196. Abatidos esses votos ao resultado que, 
há pouco, achamos, isto é: 

Marechal Hermes 
Rui Barbosa . . . . 

Votos 

7.551 
5.289 

Teremos o seguinte: 

Resultado final: 

Marechal Hermes 
Rui Barbosa 

Votos 

5.802 
4.300 

§ 17 

SANTA CATARINA 

197. Analisadas e discutidas, com os fatos c 
documentos da questão, no trabalho que sobre elas 
habilmente escreveu o dr. Pedro Tavares, incorrem 
estas eleições em nulidades legais, que as invalidam 
totalmente, em 18 municípios, nas seções apontadas. 

O mapa, que aqui traçamos, averba a cada uma 
a declaração do vício, que a nulifica, suprindo, em 
colunas especiais, o trabalho do nosso douto pro-
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curador com o número de votos correspondente a 
cada seção ou município anulado. 

Municípios Fundamentos da 
anulação Hermes Rui 

Araranguá B'co de pena 
Blumenau Idem 
Brusque Idem 
Curitibanos Idem 
Camboriú Idem 
Campos Novos Idem 
Florianópolis 6* seção. Não está assi

nada por mesário al
gum 

Guarapuava I* seção. Assinada so
mente por três me
sários 
seção. Sem termo de 

encerramento. Frau
des 

Imarui 2* 

Jaguarana 1* única. Falta o termo 
de encerramento. Fal
sificação grosseira das 
assinaturas 

Joinville Bico de pena. A lista 
da 8' seção é escrita 
toda por uma só 
pessoa 

Laguna Bico de pena. Alista
mento fraudulento . . . . 

Lajes Bico de pena. Alista
mento fraudulento . . . . 

S. Francisco 2* seção. Falta o 
termo de encerramen
to. Fraudes 

S. Joaquim da Costa .  • • Falta o termo de encer
ramento . Atas postas 
no correio a 10 de 
março corrente 

S. José Ata não ass nada por 
mesário algum 

Tubarão 6' e 7* seções. Falta o 
termo de encerramen
to. Uniformidade de 
letras 

Urussanga ■• 1' única. Idem, idem . 

Total 

472 
1.359 

240 
864 
170 
379 

83 

89 

97 

171 

81 

5 
50 
24 
20 
10 
13 

38 

23 

15 

32 

656 
565 
922 

37 
104 
49 

42 

205 
101 

269 
280 

77 

28 

121 
90 

7.003 778 
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198. Ora as autênticas dão: 
Marechal Hermes 10.172 
Rui Barbosa 3.189 

Portanto, diminuindo aos dois candidatos os 
votos nulos, que acabamos de registrar, teremos: 

Hermes da Fonseca 10.172 
Menos 7.003 

3.169 

Rui Barbosa 3.189 
Menos 778 

2.411 

§ 18 

RIO GRANDE DO S U L 

199. Estudadas as eleições deste grande Es
tado pelo dr. Pedro Tavares, com a sua reconhecida 
competência e integridade, em um dos seus escrupu
losos trabalhos, verificouse que, por não haverem 
procedido as juntas de acordo com a lei na organi
zação das mesas, preterindo as normas instituídas 
para a escolha dos mesários, incorre o processo elei
toral na mais insanável nulidade em 27 municípios. 

Esses municípios são: 
I — Alfredo Chaves. 

II — Cruz Alta. 
III — D . Pedrito. 
IV — Estréia. 
V — Lajeado. 

VI — Santo Amaro. 
VII —■ Santo Ângelo. 

VIII — S . Sebastião do 
Caí . 

IX — Arrojo Grande. 
X — Bento Gonçalves. 

XI — Cacimbinhas. 
XII — Dõrcs de Camaquã. 
XIII — Gravatai . 

XIV — Guaporé. 
X V — Erval. 

XVI — Rio Pardo. 
XVII — Santo Antônio da 

Patrulha. 
XVIII — S . Borja. 

XIX — S. Vicente. 
XX — Torres. 

XXI — Caxias. 
XXII — Encruzilhada. 

XXIII — Júlio de Castilhos. 
XXIV — S. Lourenço. 
X X V — S. Sepé. 

XXVI — Triunfos. 
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200. Noutros municípios, não menos de 21, a 
nulidade igualmente legal e irreparável, resulta da 
fraude, manifestada pela grosseria na simulação 
geral das assinaturas. Desses municípios, muitos dos 
quais, como o Io, o 3 ' , o 4*. o 8', o 13«, o \T, o 19*, 
também se ressentem da nulidade anterior. Eis os 

seus nomes: 
I — Alfredo Chaves. 

II — Antônio Prado. 
III — Bento Gonçalves. 
I V — Caxias. 
V — Cima da Serra. 

V I — Conceição do 
Arroio. 

VII — Garibaldi. 
VIII — Guaporé. 

IX — Lajeado. 
X — Lagoa Vermelha. 

XI — Montenegro. 
XII — Palmas. 

XIII — S . Amaro. 
XIV — S . Ângelo. 
X V — S. Leopoldo. 

XVI — S. Luís Gonzaga. 
XVII — S. Vicente. 

XVIII — Taquara . 
XIX — Torres . 
XX — Vacaria. 

XXI — Venâncio Aires. 

Com a eliminação dos votos correspondentes a 
estas eleições nulas, ou imaginárias, e, por imaginá
rias, ainda nulas, perdem os candidatos, dos sufrá
gios contados nas atas: 

Votos 
Marechal Hermes 17.482 
Rui Barbosa 839 

201. Por outros motivos de nulidade, apura
dos ainda concludentemente na impugnação do nosso 
representante, não podem entrar no cálculo dos votos 
computáveis os averbados nas atas dos municípios 
que se seguem: 

I — Boca do Mato, 
seçSo. 

II — Caçapava, 2* 
ção. 

III — Canguçu, 1* e 
seções. 

I V — Crur Alta. 
V — D . Pedrito. 

VI — Estréia. 
VII — Gravatal. 

1* 

se-

2» 

VIII 
IX 
X 

XI 

XII 

XIII 

— Erval, 1' seção. 
— Passo Fundo. 
— Pelotas. 
— Porto Alegre, 8'. 

20». 21 \ 22», 3 0 . 
31» e 34» seções. 

— Rio Grande. 9* se-
seção. 

— Rosário, 3* e 4» 
seções. 
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XIV — SanfAna. 3», 5» e 

6* seções. 
XV — Santo Amaro. 
X V — S. Antônio da Pa

trulha, 3* seção. 

XVII — S. Francisco <fe 
Assis. 

XVIII — S. João de Cama-
quã, 3* seção. 

XIX — S . Lourcnço. 

Além dos fundamentos especiais de nulidade, a 
que aludimos, ocorrentes a respeito dessas seções 
eleitorais, muitas delas participam da primeira nuli
dade alegada. Tais as de Cruz Alta, D . Pedrito, 
Estrela, Gravataí, Erval, S. Amaro, S. Antônio da 
Patrulha e S . Lourenço. 

202. A expressão numérica das seções nulas, 
que acabamos de indicar, não se encontra na contes
tação do nosso procurador. Delas, porém, traçamos 
agora a tábua, onde se representam as votações per
didas por um e outro candidato: 

Hermes Rui 
Alfredo Chaves 
Antônio Prado 
Arroio Grande 
Bento Gonçalves 
Boca do Monte Santa Maria — 

1* seção 
Caçapava — 2* seção 
Cacimbinhas 
Canguçu — 1'e 2 ' seções 
Caxias 
Cima da Serra 
Conceição do Arrolo 
Cruz Alta 
D . Pedrito 
Dores do Camaquã 
Encruzilhada 
Estrela 
Garbaldi 
Gravatai 
Guaporé 
Erval 
Júlio de Castilhos 
Lajeado 
Lagoa Vermelha 
Montenegro 
Palmas 
Passo Fundo 
Pelotas 
Porto Alegre 

1.169 
507 
370 
552 
125 
523 
205 
892 
961 
645 
588 

1.619 
771 
258 
463 
662 
323 471 
942 
256 
533 
969 
593 

1.507 
457 
808 

2.314 
828 

3 
0 

112 
5 
89 
399 
191 
513 
2 
29 
65 
255 
403 
226 
314 
160 
2 135 
0 

154 
359 
15 
34 
155 
10 
488 
580 
171 
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Hermes Rui 

Rio Grande 
Rio Pardo 
Rosário . . . . . . 
S. Amaro . 
Sant'Ana do Livramento 
S. Ângelo 
S. Antônio da Patrulha 
S. Borja 
S. Francisco de Assis 
S. João de Camaquã 
S. Leopoldo 
S. Lourenço 
S. Luis Gonzaga 
S. Sebastião do Cai 
S. Sepé 
S. Vicente 
Taquara 
Torres 
Triunfo 
V 3 C ã r Z 3 • • • • • • » • • • • • ■ ■ • 

Venâncio Aires 

130 
811 
194 
289 
291 
704 
876 
649 
392 
101 

1.597 
718 
649 
657 
348 
468 

1.600 
426 
149 

1.743 
783 

23 
678 
22 
9 

110 
28 
379 
262 
193 
96 
228 
115 
23 
224 
306 
51 
94 
0 

106 
85 
5 

34.108 7.825 

203. Ora, segundo os boletins oficiais, o total 
da votação no Estado era: 

Votos 
Marechal Hermes 
Rui Barbosa 

Mas. 49.003 — 34.108 = 
Outrossim, 16.183— 7 . 8 2 5 = 

49.003 
16.183 
14.895 
8.358 

Logo, deduzidos os votos inválidos, a votação 
real vem a ser: 

Votos 

Hermes da Fonseca 
Rui Barbosa 

14.895 
8.358 

§ 19 

MINAS GERAIS 

204. Coube a este grande Estado, a todos os 
respeitos grande, imenso no seu território, nas suas 
virtudes incomensurável, a boa fortuna de ter por 
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centros da investigação, aberta pela resistência à 
candidatura militar, sobre os fatos eleitorais nessa 
vasta província da União, a duas inteligências po
derosas e duas energias formidáveis: o conselheiro 
ANDRADE FIGUEIRA e o dr. IRINEU MACHADO. 

Tendo nos dado a honra, uma das que mais nos 
lisonjeiam, de aceitar o nosso mandato de procurador 
ante a quarta comissão auxiliar, o primeiro desses 
nossos dois ilustres compatrícios, com essa incon-
cussa superioridade que nele resplandece como a 
mais alta expressão das qualidades morais dos es
tadistas do antigo regimen, sobreviventes através 
das provações do atual, iluminou esse estudo com os 
clarões da sua consciência e do seu saber. No seu 
trabalho, a campanha política, de que acaba de ser 
teatro aquele Estado, se desenha, com os seus rasgos 
de heroísmo popular e as misérias do absolutismo 
administrativo ali dominante, à luz de uma rigorosa 
síntese, onde se define, em admiráveis lances de 
vista, a situação examinada, e se resolvem magistral
mente, a todos os aspectos, os problemas de legali
dade eleitoral por ela suscitados. 

Mas, para descer à análise, que o caso mineiro 
igualmente requeria, minguara de todo em todo o 
tempo indispensável ao preclaro jurisconsulto e in
signe homem de Estado, nas três semanas de cuja 
estreiteza as comissões auxiliares se deram por sa
tisfeitas. Minas Gerais não é um Estado. Por um 
Estado e dos consideráveis, vale cada um dos seus 
distritos. 

Não se exagerará, pois, dizendo que naquele se 
conglobam sete Estados, cada um dos quais larga
mente dilatado em valor, pela abundância dos epi
sódios e pela grandeza dos acontecimentos que ali 
avultaram, este ano, a luta do 1* de março. 
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Durante o prazo que se nos franqueou ante a 
comissão central, poderia o nosso honrado represen
tante concluir o seu notável trabalho, dissecando com 
a firmeza do seu talento aquelas eleições. Inibido, 
porém, de o fazer, desde que a Mesa do Congresso 
nos tolheu o direito de representação, foi para a 
causa liberal a mais feliz das circunstâncias o achar-
se na quarta comissão auxiliar, e haver solicitado 
vista dos papéis concernentes ao pleito eleitoral 
nesse Estado, o nobre representante do Distrito Fe
deral, cujo nome há pouco declinamos. 

Sob essa direção, e com o auxílio de colaborado
res incansáveis, entrou este inquérito na sua segunda 
fase, consumindo-lhes sem cessar, dias e noites de 
labor extenuante. Até onde podiam ir forças huma
nas, levaram eles a sua dedicação. Desta se perpe
tuará o testemunho do insigne relatório do sr. IRINEU 
MACHADO sobre o escrutínio presidencial em Minas, 
primor de atividade investigativa e crítica leal, onde 
se não exara uma declaração, uma apreciação, uma 
conclusão, que não fosse apurada no cadinho do 
mais rigoroso exame, e não traduza a verdade mais 
seriamente comprovada. 

Ali. todos os distritos, todos os municípios, 
todas as seções têm, cada qual por sua vez, a sua 
casa distinta, em um inventário infatigàvelmente par-
ticularizado, cada uma de cujas subdivisões constitui 
uma condensada monografia da sua especialidade, 
apurando tudo o que sobre o assunto nos ministram 
os documentos oficiais e os nossos documentos. Esse 
trabalho é cabal, irreprodutível e irresumível. 

Nem a imitá-lo, pois, nem a sumariá-lo deveria-
mos abalançar. 

Mas esse milhão de fatos pedia uma sistemati-
zação, que os apresentasse classificados sob as suas 
categorias principais, segundo a sua mais natural dis-
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criminação. É ao que nos propomos, na metodização 
que vamos esboçar, desdobrando primeiro o quadro 
amplíssimo das falsificações nas atas, nas listas de 
presença, nos outros documentos eleitorais, reunindo, 
em seguida, os elementos mais interessantes sobre a 
questão capital das percentagens de freqüência do 
eleitorado, e debuxando, afinal, com certos dados ca
racterísticos, na crônica dos sucessos deste litígio, a 
irrealidade odiosa da preponderância atribuída, no 
romance oficial do novo militarismo, à candidatura 
de maio. 

FALSIFICAÇÃO 

205. Seguiremos os distritos pela sua numera
ção ordinal. 

Primeiro Distrito 

BONFIM ( 4 9 ) 

5 . Gonçalo da Ponte — ( 11*). Falsas as firmas 
sob ns. 3. 5, 9, 14, 16, 18. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 45, 46, 66. 67, 79 e 80 da duplicata hermista. 

CONCEIÇÃO DO SERRO 

(5 ' ) . Falsas as firmas ns. 5, 22, 24, 29, 31, 84. 
85, 86, 155 e 156. 

DIAMANTINA 

S. João da Chapada — ( 6* ). Falsas as firmas 
ns. 3. 148 e 143. 

(9*). Falsas as firmas ns. 3. 26, 29. 30, 32, 45, 
42, 59 e 66. 
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(11*). É quase impossível encontrar uma firma 
verdadeira, entre as 127, que exara a a ta . 

Falsificação aos grupos, pelo sistema salteado. 
ns. 46, 52, 70, 74, 93, 103, 114, 119, 4, 5, 6, 10, 33, 
36 ,49. 55, 62, 64, 69, 80 e 8 1 . 

GUANHÃES 

(4*). Falsas as firmas ns. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 33. 29. 34, 
35, 50, 32, 56, 80 e 89. 

(5*). Patrocínio — Falsidade flagrante. 
O relatório Irineu Machado faz o confronto e o 

estudo sobre 34 firmas. 
(11*). Falsidade igual à da 5* seção. Páginas 

inteiras assinadas pela mesma pessoa. 
Confrontadas e verificadas falsas as firmas 

ns. 28, 36, 40. 41, 42, 44. 50, 53, 51. 62, 64, 85, 90, 
137, 157, 143, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19. 23. 
24 e 2 8 . 

SERRO 

(2*). Um só indivíduo firmou pelos mesários e 
pelo tabelião. 

Rio Peixe (6*). O relatório Irineu Machado 
particulariza 14 firmas falsas, que foram confronta
das com o livro de alistamento. 

(7*). O relatório Irineu Machado individua 
43 firmas falsas. 

(9*). Falsas as firmas ns. 125, 66, 139. 3. 29, 
4 e 7 . 

(10*). Falsas todas as firmas, que foram 
assinadas por um só indivíduo. 
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Exemplos: ns. 19, 6, 41, 42 e 1 . 
(13') Falsas as firmas ns. 6 e 8. 

Segundo Distrito 

CARANGOLA 

Alto Carangola — Falsas as firmas ns. 35, 37. 
47, 79. 82. 88. 9 e 108 . 

5 . Francisco da Glória ( l9) — Falsas as ns. 1, 
4, 5. 7, 8, 9. 10, 11. 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 
31, 33, 35, 36. 37, 38, 39, 40. 41, 43, 44, 46, 47, 48. 
49, 51, 52, 53, 54, 56, 57. 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 70, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79. 80, 94, 82, 
83, 84, 87, 88, 89, 91, 93, 96. 98, 99, 100 e 165. 

S. Francisco da Glória (2*) — De falsidade 
evidente as firmas ns. 3, 5, 10, 12, 14, 19, 24, 25, 32, 
40, 42. 51. 52. 53, 57, 62, 64. 67, 72, 75, 76, 82, 84, 
86. 87, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 104, 106, 108, 109. 
111. 113, 116. 118. 119, 126, 123, 131. 132 e 133. 

S. MATEUS 

5 . Mateus (1*) — Falsas as firmas ns. 75, 34, 
50. 17, 125, 145, 122, 80, 135 e 110. 

S. Mateus (2*) — Falsas as firmas corres
pondentes aos ns. 1.592, 1.120, 450, 454, 180. 
1.797, 841, 2.124, 1.722, 751 e 1.012 do livro de 
alistamento de 1905. 

GUARARÁ 

5 . José de Bicas (59) — Falsas as firmas ns. 63, 
48, 31, 123. 28 e 95. 
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MAR DE ESPANHA 

•S. Pedro de Pequiri (12*) — Falsas as firmas 
ns. 205, 207, 208. 187. 188, 189. 190, 191. 204. 209, 
120, 147, 168. 170. 185, 190, 186. 200. 204 e 209. 
É interessante notar que o falsificador da firma de 
"Anníbal de Sousa" escreveu este nome desta forma: 
Aníbal Sousa, e o da firma de "Francisco Belém", 
assim: Francisco Bebi". 

5 . Pedro de Pequiri (13*) — Falsificação gros-
seiríssima. Por enorme, não citamos números, prefe
rindo apresentar fotografias. 

PALMA 

(2*) — Falsas as firmas dos eleitores Nicanor 
Barbosa do Amaral e Sebastião do Vale. 

RIO BRANCO 

5 . José de Barros (8*) — Falsas as firmas 
ns. 23, 29, 135, 7 9 e 8 0 . 

RIO PRETO 

(1*) — Falsas as firmas ns. 66, 80 e 78. 
(2*) — Falsas as firmas ns. 5, 6 e 7. 
(3*) — Falsas as firmas ns. 3. 22, 38 e 13. 

S. MANUEL 

2* de Pinheiros (7') — Falsas as firmas ns. 61, 
105, etc. 

MURIAÉ 

(9') — Falsas as firmas ns . 177, 41, 98, 119, 
170. 313, 201, 192, 194, 333 e 358. 
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UBÁ 
(6') — Falsas as firmas ns . 210, 145 e 207. 
Mariana — Falsas as firmas ns. 43, 44, 45, 46. 

48, 117, 118, 119, 120, 106, 155, 112, 7 e 126. 
2* de S. José de Tocantins — Falsas as firmas 

ns . 126, 101, 29 e 121. 
3* de 5 . José de Tocantins — Falsas as firmas 

n s . 54, 56, 57, 114 e 119. 

VIÇOSA 

(10') — Falsas as firmas ns. 164, 9. 53, 69, 
74 e 113. 

Teixeiras (5?) — Falsas as firmas de ns. 146 
a 179. 

Terceiro Distrito 
ABRE CAMPO 

(1*) — Falsas e feitas em grupos as firmas 
que vão do n* 100 a 132, 133 a 165, 166 a 198. 

(2') — Falsos e feitos por um só punho os 
grupos de firmas de ns. 61 a 64 e 98 a 102, 110 a 
114, 125 a 128, entre outras. 

(3*) — Falsas as firmas ns. 85, 87, 92, 94, 95. 
100, 124 e 132. 

S. José da Pedra Bonita (2*) — Falsas as 
firmas ns. 52, 37, 34, 50, 46, 47, 49, 39, 45 e 48 . 

BARBACENA 

(5*) Car andai — Falsas as firmas ns. 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 159, 171, 185, 186 e 194. 

(6 f) Carandaí — Falsas as firmas ns. 75, 84, 
99. 118, 124, 140. 141, 194 e 216. 
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(16*) Livramento — Falsas as firmas ns. 106, 
167. 168. 169. 170. 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179. 
180. 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. 191. 192, 
193, 194 e 196. 

Raspagens e emendas. 
(17*) Melo do Desterro — Falsas as firmas 

ns. 199, 200. 202. 203, 204, 214, 215, 220, 222, 223. 
154, 155, 156, 161, 163. 165. 169. 170. 172. 174, 176. 
181. 182, 184, 187, 190, 191, 193, 237, 238 e 243. 

(19') 5 . Sebastião — Falsas as firmas ns. 1, 3, 
11. 15, 26, 30, 39, 51, 52. 53. 57, 59. 60. 61. 67. 70. 
75. 76, 77, 84, 86, 87. 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 100. 
101, 104, 105. 106, 107, 108, 109 e 110. 

CARATINGA 

(2*) Caratinga — Falsas as firmas ns. 27, 82, 
94, 122. 245 e262. 

(1*) Inhapim — Falsas as firmas ns. 2, 12, 35, 
42, 59, 82, 84 e 124. 

(2') Inhapim — Falsas as firmas ns. 117. 118. 
139. 141, 151, 163, 169, 178. 182 e 184. 

(1*) Entre Folhas — Falsas as firmas do pre-
sidente e do secretário da mesa e além dessas as se
guintes: ns. 78. 79. 97, 98, 140, 200, 205, 208, 209 
e215 . 

(2* de Entre Folhas) — Falsas as firmas se
guintes, além das do presidente e secretário, ns. 22, 
24, 26, 29, 30,31. 32, 33 e 6 3 . 

Santo Antônio de Manhuaçu — Falsas as fir
mas ns. 179, 47. 115. 182. 171, 181, 182, 73. 179. 
173. 175 e 168. 

Vermelho Novo — Falsas as firmas ns. 267. 
285, 291. 241. 213 e 199. 
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ENTRE RIOS 

(49. S. Brás de Suaçuí) — Falsas as firmas 
ns. 2. 58, 3, 114, 15, 53, 187 e 83. 

(5$, S. Sebastião Gil) — Falsas as firmas ns. 
109,44, 18 e 106. 

(6*, Desterro) — Falsas as firmas ns. 32, 49, 
103, 81, 7 0 e 9 9 . 

MARIANA 

(1*) — Falsas as firmas ns. 14, 81. 172, 173, 
174, 176, 178 e 182. 

(?) — Falsas as firmas ns. 207, 220, 224, 227, 
214, 234. 168, 189, 196. 42 e 50. 

(3*, S. Sebastião) — Falsas as firmas ns. 17, 
19 e outras não numeradas. 

(4*, S. Domingos) — Falsas as firmas ns. 7, 
36. 67, 75. 107. 122 e 126. 

OLIVEIRA 

(5*. Cláudio) — Falsas as firmas ns. 114, 117, 
120. 111, 175 e 172. 

(6*) — Falsas as firmas ns. 130, 77, 80. 85. 91. 
96, 102 e 109. 

PIRANGA 

(1*) — Falsas as firmas ns. 8, 16, 78 e 82. 
(2*) — Falsas as firmas ns. 113, 134, 25, 26 

e 4 5 . 
(3*, Pinheiros) — Falsas as firmas ns. 11, 15, 

48 e 99. 
(4*. Santo Antônio de Pirapitinga) — Falsas 

as firmas ns. 1. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 22 e 24. 
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S. DOMINGOS DO PRATA 

(7*, Dionísio) — Falsas as firmas ns. 6, 214 
e 270. 

(8*, Santo Antônio de Vargem Alegre) — 
Falsas as firmas ns. 43, 216, 22 e 220. 

Quarto distrito 

ÁGUAS VIRTUOSAS 

(!*) — Falsas as firmas ns. 9. 122, 173, 213. 
4, 124, 175. 409. 2. 168, 189. 410, 3. 171, 204. 423. 
429, 152. 471, 477. 430, 458. 473 e 486. 

(2») — Falsas as firmas ns. 103, 105, 115, 71, 
74, 75, 189, 78 e 6 7 . 

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 

(3?) Falsificação dos grupos. Falsas, além 
dessas, as firmas de ns. 260, 233, 231, 265, 112, 238, 
232, 240 e 259. 

ALFENAS 

(1 ') Falsas, além da firma do mesário Júlio Es-
têves, as seguintes: ns. 40, 43, 50, 57, 60, 71, 79 
e 8 8 . 

TRÊS CORAÇÕES 

(1') Falsas as firmas ns. 9, 13, 19, 21. 23, 25, 
30. 32 e 35. 

TRÊS PONTAS 

(3e) Falsas as firmas ns. 26. 15. 85. 24. 23, 22, 
21. 20 e 19. 

VARGINHA 

(Pontal) — (1*) Falsas as firmas ns. 138, 94, 
1. 139. 25, 30, 137 e 136. 
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(Pontal) — (2*) Falsa toda a lista de assina
turas. Exemplo de sete simuladas pelo mesmo 
punho: ns. 42, 43, 161, 164, 158, 157 e 140. 

(Pontal) — (3?) Falsificação aos g r u p o s . 
Escandalosíssima. Exemplos: ns. 21, 22, 23, 47, 48, 
49, 89, 90, 91, 92. 44, 95. 97, 98, 99, 100. 101, 102, 
103, 104. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 
e 114. 

Nota curiosa: há um grupo de S E T E N T A pr-
mas escritas pelo mesmo indivíduo, que nem se deu 
ao trabalho de modi[icar o seu cursivo: o que vai do 
n. 115 ao n. 185. 

Quinto distrito 

CABO VERDE 

(1') O relatório Irineu Machado apresenta 10 
firmas falsas, comparadas com as da eleição senato
rial de 1909. 

(2?) Idem. 5. 

CALDAS 

(Campestre, 3*). Falsas as firmas ns. 4, 9, 16, 
4 1 . 3 7 e 5 2 . 

CAMBUÍ 

( P ) — Falsas as firmas ns. 3, 4, 5, 7, 24 e 79. 
Idem — (2*) Do n. 69 em diante todas as fir

mas são feitas por um só punho. 
Idem — (4*) Assinaturas emendadas ns. 51, 

61, 64. 66, 69. 90, 100, 101 e 132. 
Idem — (5*) Falsas as firmas ns. 57, 47, 87, 

30, 52 e 96. 



MEMÓRIA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 2 9 5 

CAMPANHA 

(1*) Grupos feitos por um só punho.Ex.: 15 e 
16. 26, 27, 28. 30 e 31,39 e 40, 93 e 94. 128 e 129. 

CARACOL 

(1*) Falsas as firmas de Zacarias Gonçalves 
Lopes, Ovídio Lusvardi <e Amaro Joaquim Barbosa. 

ITAJUBÁ 

(2') Falsas as firmas ns. 134, 201, 12, 140, 
157.48. 

(3*) A numeração da lista é escrita por um só 
punho, de 1 a 260. Falsas as firmas ns. 252, 74, 243, 
143. 173. 

(6') Falsas as firmas ns. 87, 163, 162, 92. 
125, 154. 

JACUTINGA 

(1») Falsas as firmas ns. 186, 214, 201, 215, 
210, 230, 208, 216. 218, 217. 

(2') Falsas as firmas ns. 208, 196, 209, 207, 
195, 173, 177. 181. 

(3») Falsas as firmas ns. 205, 188, 206. 189, 
207. 186, 190. 

JAGUARI 

(1») Falsas as firmas ns. 31, 36, 45, 46. 52, 70, 
73. 74, 89, 97, 98, 113, 117, 157, 161, 162, 145. 

(2') Falsas as firmas ns. 101, 135; 150, 106, 
177, 178. 181, 182. 

(3*) Falsas as firmas ns. 12, 27, 55, 123. 
(7») Falsas as firmas ns. 14, 16, 102, 104, 100, 
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111, 124, 125. 137, 138. 139, 140, 141, 142. 143. 
144, 145, 172. 173. 178. 179. 192. 193, 194, 205. 206. 
207. 237, 238, 248, 249, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 274, 255, 276, 277. 

PASSA QUATRO 

(1*) Falsas as firmas ns. 92, 99. 104, 109. 106. 

PEDRA BRANCA 

(V) Falsas as firmas ns. 118, 119, 131, 132. 
146, 147, 148, 153, 154. 157. 158. 159. 163, 164. 165. 
166, 171, 173. 179, 177, 178. 

(2») Falsas as firmas ns. 79, 80. 90. 96. 65, 73, 
74.31.36.5, 15, 16.25, 111. 115. 112, 114. 117. 120. 
128. 131, 132. 133. 136. 138. 139. 143. 

(3-) Falsas as firmas ns. 61. 2. 25. 36, 44, 52. 

POUSO ALEGRE 

(13*) Falsas as firmas ns. 61. 64, 65, 79, 81, 
96, 97. 99. 105. 

POUSO ALTO 

(4* e 5?) Falsas as firmas ns. 44. 1, 48. 89, 40. 
226. 86. 5. 111, 72, 112. 

MACHADO 

Santo Antônio do Machado — (3-) Falsas as 
firmas ns. 10, 27. 31. 56, 86. 121. 14. 

(5?) Falsas as firmas ns. 162, 169, 180. 191, 
192, 211,213, 216,217, 218,219. 221. 

(60 Falsas as firmas ns. 174. 175. 177. 178. 
180, 181, 182. 183, 189, 190. 226, 227, 228. 229. 
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S . GONÇALO DE SAPUCAÍ 

( P ) Falsas as firmas ns. 90, 108, 133, 72, 77. 
(2°) Falsas as firmas ns. 128, 4. 107, 119, 
(5I>) Falsas as firmas ns. 22, 60, 1. 38, 57. 
(6") Falsas as firmas ns. 47. 116. 61. 57,24, 25. 

S . JOSÉ DO PARAÍSO 

(1*) Falsas as firmas ns. 123, 68, 112, 130. 
111, 7, 61, 30. 

(2*) Falsas as firmas ns. 84, 100, 85. 31, 130, 
62, 116, 97. 

(3°) Falsas as firmas ns. 75, 33, 29, 39, 23 . 
Sant'Ana de S apue aí-Mirim — Falsas as firmas 

ns. 158, 148, 156, 177, 154, 101, 103. 
Conceição dos Ouros — Falsas as firmas ns. 

122. 125, 146, 171, 173. 76. 179, 181. 116. 193, 28, 
165, 31, 113. 

SANTA RITA DA EXTREMA 

( P ) Falsas as firmas ns. 3, 40. 46, 82, 180, 93. 
(2-) Falsas as firmas ns. 1, 3, 4, 5, 7. 
(3>) Falsas as firmas ns. 48. 147, 145, 152. 18, 

37. 146, 148. 
VILA BRÁS 

(1') Falsas as firmas ns. 19, 180, 139, 207 e 
mais 34, que o relatório Irineu Machado enumera. 

(2') Falsas as firmas ns. 29, 12. 11, 117. 
(3?) Falsas as firmas ns. 248, 288, 252. 258, 

250. 269. 274. 277, 281, 200, 260. 280, 289. 266, 288. 
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Sexto Distrito 

ESTRELA DO SUL 

Estrela do Sul ( 2* seção ) . Falsas as firmas de 
ns. 66, 13,20, 25 ,43 , 50. 56, 75. 

(1*) Falsas as firmas de ns . 3, 15, 32, 77, 
80, 95 . 

Monte Alegre — (5*) (Abadia do Bom Suces
so) . Falsas as firmas de ns . 182, 183, 185, 189, 
198, 234. 

Além disso há um caso curiosíssimo de falsifi
cação . 

Os falsários não se limitaram a escrever uma só 
vez as firmas, por eles fabricadas: fizeram-no por 
duas vezes. 

Eis os números e os nomes dessas firmas fal
sificadas em duplicata. 

29 e 222, Joaquim Martins Garcia. 
58 e 186, Francisco Nercino de Faria. 
59 e 187, Aprigio Mendes de Faria. 
56 e 188, José Elias da Cruz Sobrinho. 

MONTE CARMELO ( 6 ' ) 

Irai — Falsas as firmas ns. 53, 55 e 54, e bem 
assim a do mesário José Teodoro da Silva, muito di
ferente na ata da lista de presença . 

MONTE SANTO 

(3*) Falsas as firmas de ns. 1. 4, 37, 6, 28, 21. 
80, 9, 269 e 4 5 . 
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MONTE SANTO (5*) 

S. João Batista de Posse — (5*) . Falsas as fir
mas ns. 5. 68. 82. 357, 268, 271. 420, 452. 304. 329, 
269, 354, 385 e 398. 

MUZAMBINHO 

(1») Falsas as firmas ns. 139. 145. 147, 148. 
57, 149, 153, 155, 167, 168, 169, 170, 172, 191, 198. 
210, 219, 226 e 233. 

Muzambinho— (7*) Falsas as firmas ns. 63. 
65,90, 110, 199, 237 e 249. 

Nota curiosa: Quem falsificou as firmas desses 
eleitores nem lhes imitou sequer a ortografia dos 
nomes. 

PATROCÍNIO 

Abadia dos Dourados — (8*) — Falsas as fir
mas ns. 2, 60, 62. 64 e 7 0 . 

SANTA RITA DE CÁSSIA 

3 ' — Falsas as firmas ns. 119, 161 e 181. 
4' — Falsas as firmas ns. 32. 72. 28. 34 e 36. 
5' — Falsas as firmas ns. 122. 101 e 8. 

VILA NOVA DE RESENDE 

(1-) Falsa a firma do mesário Saturnino Ri
beiro de Castro. 

Sétimo Distrito 

GRÃO MOGOL 

(2' seção) Falsas as assinaturas dos eleitores 
ns. 10, 20, 30, 31, 53, 54, 72, 75, 77 a 79, 82 a 85. 
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86 a 90. 91. 92. 94. 101 a 103. 106 a 114. 117. 120 a 
121. 128 a 140. O relatório Irineu Machado espe
cifica 41 firmas evidentemente falsas. 

Falsificação por grupos: 
Araçuaí (13- S. Miguel de Jequitinhonha) — 

Eleitores ns. 25, 87, 21, 92. 144. 148 e 153 falsas 
comparando-se com os rs . 3, 41. 81. 46, 118. 167. 
e 56 da ata de 1909. 

Araçuai — (10°). Nos livros de revisão elei
toral de 1906, 1907. 1909 e 1910 não foi encontrada 
uma só firma dos eleitores assinados na lista. 

Araçuaí — (12*). Falsos os nomes sob ns. 
17. 21. 22. 24. 35, 41. 49. 66, 88, 70. 61 e 62. 

Araçuaí — (14-) . Falso o nome de Grilo 
Dias Moreira (mesário) . Idem João Rodrigues Pra
tes. Grupos de assinaturas feitos por um mesmo in
divíduo. 

Araçuai — (15*). Falsos os nomes sob ns. 
3, 11. 12, 21. 22. 23, 24, 25. 26. 28. 29. 30. 34. 35, 
37, 38. 40, 42, 43. 44. 45. 47. 48. 49, 50, 51, 52, 59, 
60, 61. 62, 63. 64, 66. 69, 70. 71. 77. 92. 94. 96, 97, 
98, 101, 102. 103. 105, 108. 109, 112, 120, 121, 122. 
123, 124, 125. 126. 128, 131, 132, 134. 136. 137 c 
138 (ao todo 65) . Falsificações com erros de orto
grafia, comparando-se com a assinatura legítima: 

N" 68, Serqueira, quando o verdadeiro eleitor se 
assina Cerqueira. 

N" 85. TeiCHeira, quando o verdadeiro eleitor 
se assina TeiXeira. 

N9 99, ApoLônio, quando o verdadeiro eleitor se 
assina ApoLLônio. 

N" 101, ArCanjo, quando o verdadeiro eleitor se 
assina ArCHanjo. 
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Além disso, as letras de umas e outras dessas 
firmas são completamente diversas. 

(16*) (S . João do Vigia) . O relatório Irineu 
Machado apresenta 65 firmas falsas, devidamente 
comparadas com as legítimas. 

Januária (2" seção) . Falsificação em grupos de 
assinaturas. 

4* seção. Idem. 5* seção (Brejo do Amparo) . 
O relatório Irineu Machado confronta 11 firmas com 
o alistamento de 1905 e cita ainda mais 169 firmas 
grosseiramente falsificadas. 

6* seção. 213 firmas feitas por um ou dois 
punhos somente. 

7* (Mucambo). Falsificação grosseiríssima em 
grupos. 

O relatório Irineu Machado cita 15 firmas con
frontadas com o livro de alistamento de 1905. 

(8*). O relatório Irineu Machado confronta as 
firmas ns . 21, 27, 142. 143. 146, 147 com os livros 
de alistamento. 

januária — (9" Missões) . Pelo livro de alista
mento de 1910 se vê que há dois eleitores chamados 
Benedito Gonçalves de Macedo (página 6, linha 3) 
e Bernardino Ferreira do Nascimento (página 8, 
linha 17) . O falsifcador dessas firmas, na eleição de 
1" de março, mudou-lhes os nomes desta forma: 

A Benedicto chamou Bernardino e vice-versa. 
Firmando: 

Benedicto Ferreira do Nascimento e Bernardino 
Gonçalves de Macedo. 

(10) . O relatório Irineu Machado especifica 
nove firmas falsas, que confrontou com os livros de 
alistamento de que indica os lugares . 
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(11*) Grupo de assinaturas falsas. 

(5* Barreiros) . Todas as assinaturas feitas por 
uma só pessoa. 

(1* Tremedal) . O relatório Irineu Machado 
apresenta 17 firmas falsas, cotejadas com os livros de 
inscrição. 

(2*) Falsificação em grupos. O relatório Iri
neu Machado aponta mais de 20 exemplos. 

(3*) Todas as firmas do mesmo punho! 
(4*) O relatório Irineu Machado aduz sete 

exemplos. 
(5*) Falsificação em grupo. O relatório Irineu 

Machado alista mais de cem números de firmas 
falsas, das quais confronta 12. 

(6*) O relatório Irineu Machado coteja as fir
mas sob ns. 10, 40, 41, 4, 63 . 

(7*) Falsas as firmas sob ns. 5, 34, 59, 31, 12. 
70. 52, 78, 67, devidamente comparadas. 

RIO PARDO 

(1*) Todas as firmas lançadas por algumas 
penas. O relatório expõe exemplos de 19 falisifica-
das, com o devido confronto. 

(2*) Falsificação em grupos. Assinadas pelos 
mesmos punhos as firmas dos eleitores de ns. 83 a 
132 e de 138 a 143. O relatório Irineu Machado 
procede a oito acareações. 

Rio Pardo — (3?) Falsas as firmas 130, 29. 
113. 175. 69, 155, 159, 90, 173 174. Cotejo no rela
tório Irineu Machado. 

S . João do Paraíso — (V) Fraude grosseira. 
O relatório Irineu coteja com o livro de alistamento 
de 1905 17 firmas, todas falsas. 
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Serra Nova — (1*) Fraude grosseira. 12 fir
mas acareadas com os livros de alistamento. 

Sant'Ana do Suaçui — (11*) Não há uma 
assinatura verdadeira. O falsificador ou falsificado
res não se deram ao tarbalho de disfarçar a letra. O 
relatório aponta 81 firmas, examinadas e colhidas em 
flagrante de falsidade. 

PESSANHA 

(12*) Ramalhete — Não houve meio de se 
encontrar uma firma verdadeira. Mais de vinte são 
confrontadas com os livros de alistamento. 

SALINAS 

(1*) Falsas as firmas sob ns. 78, 85, 8. 1. 36. 
23, 18, 33, 97. 

(2') Falsas as firmas sob ns. 84, 57, 59, 77. 
22, 122, 100, 123. 

(3?) Falsas as firmas sob ns. 68, 64, 75. 
78, 81. 

(4*) Falsas as firmas sob ns. 31, 16. 17, 46, 
75, 32. 

(5°) Falsas as firmas sob ns. 13, 12, 101, 52, 
50. 9, 28, 19, 53, 37, 25, 11, 56, 1, 8, 104. 

(6?) Falsas as firmas sob ns. 14, 90. 112, 119. 
101. 128, 75, 78, 76, 77, 70, 127, 99, 11, 40, 116. 
115, 37, 142, 50, 51. 71, 129, 2, 102, 109. 114, 95. 
59, 132, 136, 7, 8, 9. 12, 16, 19, 20, 41, 61, 62, 64. 
86. 88, 92, 91. 98. 103. 113. 

(7*) Falsificações pela mesma pessoa salteada-
mente. Falsas as firmas sob ns. 17, 18, 19, 20, 38. 
65, 31, 69, 76, 75, 67, 1, 118. 123, 160, 154, 80. 

(8*) Falsas as firmas sob ns. 19, 20. 21, 24. 
36, 65, 69, 73, 75, 90, 109, 119, 123. 150. 151. S0. 
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SÃO FRANCISCO 

Conceição da V ar gem — (3-) Votaram depois 
da chamada 105 eleitores. Todas as assinaturas da 
67* em diante, falsas. Exemplos: 58, 149, 158, 163. 
167, 169, 139, 140, 70, 160, 145, 161, 150, 138, 144. 
164, 152. O relatório Irineu Machado individua cen
to e tantas firmas falsas. 

(59) S. Romão — Falsas, como se verificou 
pelo cotejo, mais 20 de firmas. 

TEÓFILO OTTONI 

í* — Falsas as firmas ns. 12, 22, 40. 120, 43. 
53, 55, 56, 61. 66, 65, 70, 73, 74. 75. 80. 83, 86. 88. 
93, 94, 95, 96, 97, 101, 103, 104. 106. 107. 110. 111, 
114, 115. 117. 118. 116, 151, 153 e 143. 

2° — Lista de presença assinada por duas ou 
três pessoas. Verificadas falsas as firmas ns. 75, 89. 
112, 111, 114. 115, 119, 120, 126, 128, 131. 133, 135. 
136 e 141. 

3* — Falsas as firmas sob ns. 65, 66, 67, 68. 
69, 73. 74. 76. 77, 80. 89, 87-A. 87, 92. 23, 117, 99 
e 107. 

4' — Falsas as firmas sob ns. 176, 79, 81. 82. 
111, 97, 106, 110, 117, 119, 175, 181. 186. 131. 135 
e 93. que foram confrontadas. 

5° — Falsas as firmas sob ns. 85. 121. 88. 123. 
122 e 106. 

61 — Falsas as firmas sob ns. 4. 7. 10, 11, 15. 
18, 19, 28. 29, 31, 33, 34. 35. 37. 39. 44. 63, 64, 66. 
76. 7S, 80. 83. 88. 92. 96 e 106. 

7o — Falsas as firmas ns. 100 e 106. 
8- — Falsas as firmas sob ns. 1, 7. 8. 9. 10, 15. 

19. 23. 26. 30, 34. 35, 43, 44. 45. 59. 65, 75, 77, 80. 
78, 72. 7^, 91, 102, 98, 101, 38, 3, 7, 142 e 123. 
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CORAÇÃO DE JESUS 

7' — Falsas as firmas sob ns. 40. 78, 133, 34. 
25. 183. 131, 146, 95 e 174. 

8* — {Cornção de ]esus) — Falsas, na sua 
maioria, as firmas escritas por grupos. 

BOCAIÚVA 

Falsas as firmas sob os ns. 83, 64. 72 e 92. 
2 ' — Falsas as firmas sob ns. 25, 24. 16 e 79. 

MINAS NOVAS 

7' — Firmas falsas: ns. 97. 94, 96, 100, 105 
e 107. 

8- — Falsas todas as firmas lançadas depois 
do nome de José Bento Soares, que o foram pelo 
mesmo e único punho. 

(9) — Falsificação aos grupos. Além disso, 
falsas as firmas de 32 eleitores, cujos nomes, como 
o de todos os outros a que nos temos referido, o rela
tório Irineu Machado publica. Ainda, do de n" 61, 
em diante, isto é. até on" 111. tôdas as firmas são es
critas por uma só pessoa . 

VILA BRASÍLIA 

Falsas (escritas pelo mesmo punho) as firmas 
de ns. 76 a 97. Emendadas as de ns. 66, 81, 87, 96 
e 122. Falsas ainda, segundo confronto com os livros 
de alistamento, as firmas ns. 86, 90, 169, 170. 171. 
1. 2 e 3 . 

(3) — Votaram depois da chamada 119 elei
tores. Grupos de firmas feitas pelo mesmo punho. 
Além dos grupos, foi provada pelo confronto a fal
sidade das firmas que correspondem aos ns. 119, 120. 
121 e 131 do livro de alistamento de 1907. 
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Concórdia — (10 ) . Falsas as firmas sob ns. 
77, 76, 79 e 176. 

(11*) — Falsas as firmas sob ns. 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10. 11, 12, 26. 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 40. 
42, 43, 45, 46. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 
57, 58, 61, 62, 73, 74, 75. 76, 77, 79. 80, 81, 82, 83. 
84. 85, 86. 86. 88. 89. 90, 91, 92, 93. 99, 100, 101, 
102, 103, 108. 109, 110. 111, 117. 118, 119. 125. 
126 e 127. 

(2*) — Falsas as firmas sob ns . 84. 38, 39, 40. 
42 e 4 3 . 

(13*) — Falsas as firmas sob ns. 115, 184, 
145, 142, 152, 75, 143 c 114. 

MONTES CLAROS 
Falsas as firmas sob ns. 10, 25, 26, 30 e 53. 
(2*) — Falsas as firmas sob ns. 19,25,30,35, 

4 9 e 6 5 . 
(5*) — Falsas as firmas. O relatório Irineu 

Machado reúne 10 exemplos. 
(6") — Falsas as firmas sob ns. 76, 70, 37, 

163, 90, 98, 110, 95, 52. 56. 139, 67, 68. 57, 77, 114. 
123. 66. 45. 61. 124. 42. 109, 62. 91. 140. 92, 99, 108. 
155, 164 e 4 9 . 

Santo Antônio da Boa Vista — (5*). Firmas 
falsas aos grupos. Ainda mais as de ns. 29, 30, 58, 
60. 61. 62, 66, 74, 76. 86, 89, 92, 93. 94. 95, 96, 97. 
98, 99, 34. 33 e 4 4 . 

PERCENTAGEM 

208. * Nos algarismos que exprimem a assi
duidade eleitoral as regiões mineiras, onde o oficia-
iismo dominou a eleição, rivalizam com as mais desa-

(*) Faltam na publicação origin.il os parágrafos 206 c 207. (N.R | 

http://origin.il
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vcrgonhadas percentagens dos Estados do Norte, a 
este respeito mais desacreditados, e amiúde deixam 
atrás, a perder de vista. 

Temos, distrito por distrito, entre os casos veri
ficados, os exemplos mais expressivos. 

Primeiro Distrito 
Serro. 9» seção 91 % 
Serro. 4» (Itambé) 93.75 % 
Guanhães (Patrocínio). 5» 95.106 % 
Serro. 5» (Itambé) 95 % 
Serro. 10» (Itambé) 95 % 
Ferros. 7» 95.5 % 
Guanhães. 4« 95.42 % 
Conceição do Serro (6« do Morro Pilar) 103.2 % 

Diamantina, 6* (S. João da Chapada) 138. 9< o 

Nestas duas últimas seções, como se está vendo, 
operou-se o milagre de exceder o número dos votos 
ao de eleitores alistados. Em uma há 156 eleitores, e 
votam 161. Na outra, sendo os eleitores 106, são 
171 os votos. 

Não é o nec plus ultra; e o ultra omnia, em ma
téria de freqüência eleitoral: o impossível realizado, 
o milagre da multiplicação do eleitorado, ao contato 
das urnas: a votação mais numerosa que o alista
mento . 

Segundo Distrito 

Aqui não vai tão longe a libertinagem eleitoral. 
Mas já se assoalha decomposta a imoralidade: as 
percentagens vingam a cento por cento. Já é, no 
assunto, a vertigem das alturas. 
Ubá — Sapé. !• 64 % 
Além Paraíba — S. Sebastião da Estréia 71 % 
tlbá-Mariana 72.3 % 
Carangola—S. Mateus (!•) 75.6 % 
Carangola—S. Mateus (2«) 88.8 % 
Carangola—S. Francisco da Glória (2*) 91.70 % 
Carangola—Alto Carangola 100 % 
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Terceiro Distrito 

É um dos em que vai mais petulante a desenvol
tura. As proporções transpõem, como no 1" distrito, 
as alturas inacessíveis do cento por cento: vão a 
cento c vinte e seis por cento. 

■ 

<• 

" 

Barbacena (4$) S. Brás Iuaçuai 68 
S . Sebastião Gil (5*) . . 69.4 
Piranga ( D 73,4 % 
Bnrbaccna {7*) Bias Fortes 74 
Oliveira ( 5? ) Claudio 74 
Oliveira (6* ) Cláudio 75 
Piranga (4") Santo Antônio de Pirapitingn 76 
Piranga (&') Santo Antônio da Vargem Alegre 77 
S. José da Pedra Bonita ( H ) 80 ■■', 
S . José d;>. Pedra Bonita l2>) 77.9 
Mariana ( 1 ' ) 82 
Santo Antônio de Mascarenha;; 82.3 
Abre Campo ( 3') 88.6 
Abre Campo ( 1 * ) 90 
Abre Campo (2*) 90.4 
ManhuaçuSmta Margarida . 91.5 "., 
Barbacena (61 ) Carandaí 94.8 
Barbacena ( P ) Entre Folhas 95 c,c 
Barbacena ( 16') Livramento 
Barbacena (5" ) Carandaí 99,1 
Piranga ( 2" ) 100 

• 

l'o 

7c 

Mariana ( 2" I 126 !>
 0 

Quarto Distrito 

Não se alcança aqui o prodígio dos cento por 
cento. Mas já se consuma a proeza de se excederem 
as mais elevadas percentagens européias. 

i i 

.i 
o 
/O 
'o 

% 

S . João Nepomuccno >7 
Varginha. Pontal (3) 87.202 
Varginha, Pontal ( 1 • ) 89.95 
Varginha. Pontal (2*) 90 % 
Três Pontas ( 3* ) 93,51 
Águas Virtuosas (2?) 94,93 
Águas Virtuosas ( 3* ) 95.280 °tt 
Águas Virtuosas ( 1 * ) 98,6 % 

5 Distrito 
No 1" distrito nos vimos transportar, em S. João 

da Chapada, ao mais alto espigão das percentagens 
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eleitorais: 138% . O 5? distrito, se não tem a honra 
de elevar aos ares o Itambé desses algarismos, po
derá desvanecerse de varar as nuvens com um dos 
picos mais altos do sistema da fraude, o seu Itabira 
eleitoral, em Pedra Branca, onde a percentagem 
monta a 97,36%. 

Deixemonos subir montanha acima, neste 
prazer de alpinistas, pela escala ascendente dessas 
elevações, que a Suíça contemplaria de longe, enver
gonhada! 
S. Antônio Machado (1") M.8 
Caldas (2* ) de Campestrc 65 % 
Caldas (3*) de Campestrc 66,9 
Pouso Alio (8*) 67 
Campanha ( l  i 70,2 
Bela Vista 71 % 
itajuDâ ( J ) / i /o 
Camhui ( 1 ' ) 72 
Santa Rita do Sapucaí 72 
S . José do Paraiso: Conceição dos Ouros 72,5 
Pouso Alegre (13) 73.4 
Santa Rita do Sapucai ( 1 *) 73.9 
Cambuí (5") 75.4 % 
Vila Brás (3") 78 '',> 
1 ta juba (1 ) oi ,,} 
ItajuDá \£ ) o*. /o 
Pedra Branca ( 2* ) 82.6 % 
Jacutinga ( 2* ) 82.3 rr 
Campanha (2*) 82.5 ■ (> 
Vila Brás (1*) 83 % 
Ouro Fino ( ! ' ) 84 ";, 
Jacutinga ( 3" ) 88.1 % 
Itajubã (6? I í Pir.iuguçu ) 90,8 % 
Jacutinga ( 1 * ) 90 °/.t 
Itajubã (6^) (Pirangus'u) 90.8 % 

Ouro Fino ( 7* ) 92 *fi 
Antônio Machado (5*) 92 
Antônio Machado (6*) 94 % 
Pedra Branca (1») 97.36 % 
Pouso Alegre (2*) 125 % 

Melhor só os 138% da Diamantina! 

Sexto Distrito 

Nestas paragens mineiras a imaginação oficial 
não leva a embriaguez até ao topetar francamente 

o. 
'O 

a. 
'> 
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com as altitudes eleitorais dos três primeiros distri
tos. Evita-s-e o píncaro da cordilheira. Mas ainda o 
surto se arremessa às agulhas da eminência, de onde 
se miram com desdém as percentagens estrangeiras. 
Considere-se nestes algarismos vertiginosos, todos 
em arrancada para os cimos da altura suprema: é o 
total comparecimento do eleitorado. Já se roça por 
êle, já se está com êle quase resvés. 
Dores de Guaxupé (Muzambinho) 91,8 % 
Monte Santo (5') 95.395 % 
Vila Nova de Resende (1*) 95.95 % 
Santo Antônio do Monte (2») 96.3 % 
Monte Alegre (Abadia do Bom Sucesso) — (3») 96.4 % 
Monte Santo (3*) 99 % 

Sétimo Distrito 

Os mesmos arrojos icáreos, nos vôos da mentira: 
Tcófilo Ottoni (10?) 72.3 % 
Tcófilo 0: toni( 13') 73.4 % 
Minas Novas (7*) 73 % 
Araçuai (13-?) 72.44 % 
Montes Claros (6«) 76.5 % 
Rio Pardo (3') 78.3 % 
S . Antônio da Coluna 78.8 % 
Vila Brasilia (2') 79 % 
Januária (4*) 82 % 
Tremedal 83 % 
Montes Claros (7 ' ) 83 % 
Montes Claros (8*) 83 % 
Araçuai (16o) 83.6 % 
Tcófilo Ottoni (4«) 86.6 % 
Januária (6*) 87 % 
Vila Brasilia (3») 89 % 
Pessanha {12'), Ramalhcte 90 % 
Januária (9«) 90 % 
Rio Pardo (2*) 90.1 % 
S . José do Paraíso (1') 91 % 
Conceição da Vargem 91.4 % 
S . Francisco (5?). S. Rom5o 92.2 % 
S . Francisco. Barreiros (5») 92,4 % 
Tremedal (2«) 93.7 % 
Januária (7*) % 
Januária (8») 94 % 
Januária (10') 94 % 
Tremedal (5») 94 % 
Tremedal (3*). Pernambuco 98,1 % 
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209. Freqüentes vezes a simulação do compa-
recimento se manifesta pelo excesso do número de 
votantes sobre o número de eleitores. É o que ocorre 
nos casos de percentagens superiores a cento por 
cento, dos quais já nos foi dado admirar alguns cons-
pícuos exemplos. 

Outras ocasiões é o próprio confronto entre a 
ata e a lista de presença que descobre esta manigân-
cia desaforada. O episódio, com que já nos encon
tramos, de S. João da Chapada, em Diamantina, é 
um dos espécimens, que se nos deparam mais em 
relevo, desta variedade extremamente curiosa. Con
tadas uma a uma as assinaturas da lista, verifica-se 
a presença de 106 eleitores. Entretanto, a ata da 
eleição relata haverem comparecido, e, claro está, 
votado no marechal HERMES, 172 eleitores. 

Em Abre Campo diz a ata que o marechal 
HERMES obteve 146 votos, quando o edital afixado à 
porta do edifício onde se acabava de celebrar a elei
ção, edital de que apresentamos documento, mostra 
que foi apenas de 46 sufrágios a sua votação nessa 
localidade. De 46 cresceram a 146, mercê da fabri
cação desassombradamente perpetrada nas listas de 
presença. 

Em Mar de Espanha, 7* seção, os eleitores, cuja 
presença se afirma na ata, são 157. Votaram, no 
entanto, 161. 

Na 1* seção de Sapé (Ubá) a certidão do alis
tamento até 1910. dada pelo juiz secional, arrola 
somente 194 eleitores. Pois a lista de chamada con
signa 201 . Em Pouso Alegre (9?) votaram 113 elei
tores, e apurararam-se 116 votos. 

Esses reforços, em certos casos, açodem sob 
formas especiais. Na 7* seção de Minas Novas, 
depois de votar, segundo a declaração da mesa, o úl
timo eleitor, votam ainda mais 31. A lista de presen-
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ça, aí, vem corroborar esses evidentes indícios de frau-
dulência com o aspecto da sua extensão, recheada vi
sivelmente de assinaturas falsas, como as de ns. 94. 
93. 100. 195 e 105. Curiosidade análoga em Coração 
de Jesus, (8*), onde, após o voto do último eleitor (é 
a própria ata que o atesta ), ainda se receberam 23 
votos. 

Em Teófilo Ottoni (7*), depois de finda a cha
mada, foram admitidos a votar seis eleitores. Entre 
estes, porém, sobressai Salustiano Rodrigues da Cruz. 
cujo concurso denúncia a malícia deste incidente; pois. 
sendo esse eleitor nresário na seção, não podia deixar 
de estar presente à chamada. 

Outro interstício, no cerrado ordume da fraude, 
que palpàvelmente a descobre, dando mui a miude en
sejo de a colher em flagrante, são os saltos na su
cessão numérica das assinaturas. Toda a vez que se 
dá este equívoco, a numeração da última assinatura 
há de acusar, claro está, soma de presentes superior 
à real; visto que. não se tendo dado pelo número em 
branco, a seqüência continua a correr, como se não 
houvesse passado por aquela interrupção. Resultado: 
os manipuladores de atas não reparam no engano, e. 
ao registrar os votos apurados, incluem as folhas, em 
vez de as descontar ao número terminal da lista de 
assinaturas. Ouro Fino, l9 e 7' seções. Na 1* salta-se 
um número da lista e dois na 2 ' . Mas. ao computar 
dos votos apurados, ê como se tal não houvesse ocor
rido; o que regula, vem a ser o número final da lista, 
conquanto ela mesma, pelos seus claros, mostre não 
haverem comparecido tantos. 

Em Monte Santo (5") duas dessas lacunas fal
seiam a numeração da lista, que salta de 293 para 
296 e de 449 para 452. Mas a numeração prossegue 
até 459, e a ata dá como votantes 459 cidadãos, bem 
que a lista mesma, percorridas as suas quatro folhas, 
documente a presença unicamente de 455 eleitores. 
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Fato semelhante ainda em Santa Quitéria, 1? seção, 
onde, graças ao mesmo descuido na forjadura dos 
papéis, o termo de encerramento consigna como com-
parecentes 263 eleitores, em vez de 262. É que não 
se contavam cédulas: fabricava-se a lista de presen
ça, e depois, ao simular a apuração, tomava-se o der
radeiro número da lista, sem lhe advertir as lacunas. 

Não são senão exemplos os casos apontados. 
Muitas outras seções eleitorais ainda os reproduzem. 
Tais: a 17° de Melo do Desterro, a P de Entre Fo
lhas, a 1* de Piranga. 

210. Sob diversas outras formas se reiteram 
esses indiscretíssimos enganos. Em vez de falhas, há, 
noutros lugares, repetições de números na lista de 
presença. Duas vezes, por exemplo, em S. Gonçalo 
de Sapucaí, 6? seção. Noutras seções são os eleitores 
que se equivocam sobre os seus próprios nomes, ao 
firmá-los. Assim, na 4 ' de Cambuí, os eleitores núme
ros 60, 100, 101, 132. 135. Aí o eleitor Joaquim 
Simões de Sousa, sob os ns. 64 e 132, vota declara
damente duas vêzcs. Caso idêntico na 2- seção de 
Mariana, onde um eleitor vota duas vezes, sob os 
ns. 186 e 234. e outro igualmente em duplicata sob 
os ns. 38 e 136. 

211. Além desses, ainda vários sinais, cada 
qual mais expressivo e concludente, de adulteração 
e falsidade maculam e desautorizam, nessas regiões 
oficiais de Minas, as listas de presença, nas quais o 
sr. ROSA E SILVA imaginara ter instituído uma das 
garantias cardiais da verdade na eleição, afirmando, 
em uma das apologias da sua reforma, ser exigida 'a 
remessa das listas em original, exatamente para evitar 
a fraude, que se fazia, dando como presentes eleitores, 
que não tinham comparecido" . ( 1 ) 

(I) Apud CARLOS OTTONI, Direito Bleitóral, p. 65. in fine. Assim 
no original, porém, na obra de C. Ottoni Ié-se: ra remessa das listas 
em original, foi exigida exatamente para . . .» 



314 OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA 

Ora entre o texto da ata e as assinaturas dos 
mesários. ora nas firmas dos eleitores, a tinta varia 
de côr, denotando o variar dos tinteiros, dos lugares 
e das ocasiões em que se lançam no papel. (Vila 
Nova de Resende, 1*. S. José de Bicas, 5d, Passa 
Quatro, 2\ S. Gonçalo de Sapucaí, I», Santa Rita da 
Extrema. V, S . Francisco da Glória. 2?, Rio Pardo, 
2*, Grão Mogol, 2\ cidade. ) 

Muitas vezes os falsificadores, perpetrando a 
cópia ou imitação, de que se encarregaram, se 
distraem ao transcrever uma assinatura, e a deixam 
em meio, ou a um terço dos seus nomes. Assim, em 
Jacutinga (2a seção), ao n" 128, na lista de presen
ça, corresponde apenas o nome de Francelino, e o de 
Salvador é tudo quanto consta, em seguimento ao 
n9 235, na lista de comparecência da seção, nesse mu
nicípio, imediata a essa. 

Também ocorrem, por vezes, estranhas surpre
sas de transformação nos nomes, até das autoridades 
eleitorais. Em Mar de Espanha (2? seção) o mesário. 
que se chamava, na instalação da mesa, José Augus
to Pereira, ao subscrever a ata da eleição, veio a se 
crismar em Luís Sebastião Pereira. Em Ferros ( 2* ) 
o fiscal João Evangelista de Araújo, que assim firmou 
a ata, no termo do encerramento se transforma em 
Rodolfo Evangelista de Araújo. 

Nem sequer todas as atas vêm encerradas e 
assinadas pelos membros das mesas; omissão de que 
temos exemplo, entre outras, na 1* seção de I ta juba, 
e a que de certo se não exporiam elas. se fossem, 
como é absolutamente da sua natureza e do preceito 
legal (art. 76, § 2°), lavradas logo depois de ter
minada a apuração e proclamado o seu resultado, no 
livro próprio, presentes os mesários todos e os inte
ressados no pleito. 

Com incrível desplante faltam as atas à verdade, 
como a ela faltam as listas de presença e todos os 
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documentos eleitorais. Mentem pela gorja, como nou
tros tempos se diria em clássica linguagem popular. 
Na 1* seção de Vila Brás, a ata, com data do l9 de 
março, declara estar já efetuada a transcrição pelo 
notário competente, indicando, até, o livro de notas, 
onde se exara, e especificando-lhe a numeração das 
folhas. Provado está, porém, não se haver realizado 
a transcrição dessa ata senão no dia 2, do qual se 
acha datada. 

212. Espécies há de impagável originalidade, em 
que a mentira fraudulenta coxeia das duas pernas, e 
faz vir a risada aos lábios dos que a colhem na ridí
cula evasão. 

Na 2* seção de Mariana, o indivíduo que firmou, 
na linha n9 106, a lista de presença, diz: "A ROGO 
DE RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS. JOSÉ GUEDES 
BASTOS". 

É um sujeito, que vota por outro, ausente, 
incapaz de assinar, ou analfabeto. 

Em S. Domingos da Prata, os termos de aber
tura e encerramento da votação têm ambos a data de 
28 DE FEVEREIRO. 

São anteriores dois dias à eleição, cujo escrutínio 
instauram e ultimam. 

Em Entre Folhas, Ia e 2* seções, o concerto das 
cópias das atas eleitorais data-se de 2 de março. Mas 
os carimbos atestam que elas já haviam passado pelo 
registro postal no 1 desse mês. O registro postal ex
prime a verdade, que as datas do concerto buscam 
encobrir a antecipação das atas à eleição. 

REGISTRO POSTAL DAS ATAS 
213. O atraso na observância desta formali

dade, a que a lei taxou o termo preciso de três dias. 
revela expressamente as negligências e dificuldades 
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ocorrcntes, entre os forjadores, na manipulação das 
atas. Não há explicação para o retardamento da sua 
entrada nas agências postais. 

Aqui vão, em tábua demonstrativa, alguns exem
plos da sem-cerimônia, com que. naquele Estado, se 
postergou essa garantia legal da realidade na eleição. 
O rol seguinte aponta as seções eleitorais incursas 
nesta falta, com a data do ingresso das respectivas 
atas ao correio do lugar: 

Cabo Verde (1*), 5 de março. 
Cabo Verde (2 ' ) , 5 de março. 
Ouro Fino ( ! ' ) . 5 de março. 
Passa Quatro ( 2 ' ) . 5 de março. 
Pouso Alegre (8*). 5 de março. 
Pouso Alegre (9*). 5 de março. 
Pouso Alegre (10 ' ) . 5 de março. 
S . José do Paraíso (1*). 5 de março. 
S . José do Paraíso ( 2 ' ) , 5 de março. 
S . José do Paraíso (3*). 5 de março. 
Mariana (!*). 5 de março. 
Ubá — Sapé (1*), 5 de março. 
Ubá — Sapé (2*). 5 de março. 
Palma (8 ' ) . 5 de março. 
Santa Rita de Cássia (3*). 5 de março. 
Santo Antôn'o do Monte (2 ' ) . 5 de março. 
Caratinga — 2* de Entre Rios. 6 de março. 
S . José do Toledo. 6 de março. 
Pomba — 1* de Guarani. 6 de março. 
Pouso Alegre (6*). 6 de março. 
Pomba — 2* de Mercês. 6 de março. 
Santa Rita da Extrema ( ! • ) . 6 de março. 
Santa Rita da Extrema (2*). 6 de março. 
Santa R ta da Extrema (3*). 6 de março. 
Guaranésia ( 6 ' ) . 6 de março. 
Sacramento — S. Francisco da Ponte Alta, 6 de março. 
S . Sebastião do Paraíso (4') — S. Tomás de Aquino, 6 de março. 
Prados ( I * ), 6 de março. 
Prados (6*) — Lagoa Dourada, 6 de março. 
Prados {7*) — Lagoa Dourada. 6 de março. 
Vila Nova de Resende, 6 de março. 
Santo Antônio de Graúna (2*), 7 de março. 
S . João de Matpó , (1»), 7 de março. 
S . João de Matipó, (2*) 7 de março. 
S . João de Matipó. (3"). 7 de março. 
Caratinga. 2* de Vermelho Novo. 7 de março. 
Caratinga. 5* de Sebastião Gil. 7 de março. 
S. Sebast ão. 7 de março. 
S . Domingos do Prata. 7* Dionisio. 7 de março. 
Palma (2*). 7 de março. 
Palma (3*). 7 de março. 
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Viçosa, Pedra do Anta. 7 de março. 
Pouso Alegre {5'). 7 de março. 
Santa Margarida. S de março. 
Mariana (2*). 8 de março. 
Mariana (3?), 8 de março. 
Mariant (5 ' ) . 8 de março. 
Ponte Nova. 7? de Bicudos. 9 de marro. 
Ponte Nova, 8? de Bicudos. 9 de março. 
Ponte Nova, 9* de Bicudos. 9 de março. 
Ponte Nova. 10* de Bicudos. 9 de março. 
Poiso Alegre (13*), 10 de março. 
Aliénas (4"). 10 de março. 
Ubá, Mariana. 10 de março. 
Silvestre Ferra: (2 ' ) . 10 de março. 
Monte Santo (5*). 10 de março. 
Baependi (2*). 12 de março. 
Sapucai (6*). 12 de março. 
Monte Santo (3"), 12 de março. 
Guaranésia (3*), 13 de março. 
Turvo, 20 de março. 
Poiso Alegre O*). 24 de março. 
Poiso Alegre (■}'). 24 de março. 
Forraga (7 ' ) . 13 de abril. 

Entre os documentos anexos à contestação A N 
DRADE FIGUEIRA apresentamos certidão legal de que 
as atas de Araçuaí, 7", 8\ 12', 13a, 14*. 15» e 16» 
seções não se registraram senão aos 10 de março, 
e isso na cabeça do município, apesar de haver agên
cias postais em cada uma dessas localidades. 

Outro documento, ali exibido por nós, mostra 
que o agente do correio da Januária recusou, por in
deferimento escrito na petição onde se lha requeria, 
certidão da data em que foram ali registradas as atas 
das onze seções eleitorais daquela municipalidade. 

R E C U S A S DE FISCAIS 

215. * Determina, como se sabe, a lei eleitoral, 
art. 116, § 4o, serem nulas as eleições, onde houver 
recusas de fiscais, tendo instituído antes, no art . 78. 
§ 2>, que "a mesa em caso algum os poderá recusar. " 

Pois bem. Não têm conta, em Minas, as seções 
onde os nossos fiscais foram recusados, ou expulsos; 

( • ) Falta na publicação original o parágrafo 214. [ N . R . ] 
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e isso, até, sob ameaças de morte. (Águas Virtuosas 
e S . José do Paraíso) . 

Exemplos: 
T u r v o . 
Carangola. 
Juiz de Fora. Paula Lima, 1*. 2* e 3* seções. 
Rio Preto. 6". Santa Rita do Jacutinga. 
S. José do Paraíso, 1* e 2". 
Águas Virtuosas. 
Sagrado Coração de Jesus. 
Montes Claros. 7*. 
Montes Claros. 8*. 
Mundo Novo, ÎO*. 
Conceição da Vargem. 3* seção. 
Januária, 1*. 
Santo Antônio da Coluna (Pessanha). 
Vila Brasilia. 2 \ 
Vila Brasília, 3*. 
Vila Brasilia. 4V 
Nossa Senhora Mãe dos Homens. 
Santa Luzia do Rio d.is Velhas. 6*. 
Serro, 6». 
Serro, 7*. 
Serro, 9 \ 
Serro. 10». 
Caratinga, 2*. 
Ponte Nova, 7*. 
Ponte Nova. 18' Urucu. 

OUTROS VÍCIOS E FRAUDES 

216. Assim como se recusam fiscais, também 
há mesários recusados. É o caso do mesário José Ole-
gário da Silva, em Jaboticatuba, Rio das Velhas. 
Não raro se inquinam as mesas de anomalias subs
tanciais. Em vez dos cinco mesários legais, a 2° 
seção do Campestre funcionou com quatro, a 3a de 
Caldas com três, e a 1* de Campestre com dois. 

Outras vezes os mesários não são eleitores da 
seção, a cuja mesa pertencem. ( Cabo Verde — Cam-
buí, 2- Pedra Branca, 2' Pouso Alegre, 10? Santa 
Rita do Sapucaí, 2- Frutal, 11' S. João do Matipó). 

217. Em várias seções se reúnem as mesas em 
lugar diverso dos que se designaram. Assim, no Pa
trocínio (13n), em N . Senhora da Glória (4*). em 
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Varginha, onde o sítio prescrito era a escola pública, 
e se celebrou a eleição numa casa particular, havendo 
por parte dos eleitores, protesto de que não puderam 
votar. 

Em outras começa a eleição fora da hora legal. 
Assim em S. Sebastião da Barra (I a seção), onde 
principiou depois das 11 horas. Assim, ainda, em 
Mar de Espanha (8.*), onde se instaurou às 9 horas 
da manhã. Assim também na 6? de Monte Verde, 
onde só se abriu às 10 e 45 . 

Em muitas se oferecem documentos concludentes 
de que positivamente não se efetuou a eleição. Água 
Limpa de Minas Novas, 4* e 5", N . Senhora do Por
to de Guanhães, 5\ Conceição do Serro, 5*. 

Noutras a intervenção da violência armada privou 
de toda a liberdade o eleitorado. Inúmeros são os 
casos deste gênero. Em Caeté (39) a força pública 
varejou a seção eleitoral, não deixando no recinto 
senão os membros da mesa. Em S. Paulo de Muriaé 
o subdelegado de polícia, à testa de cem indivíduos 
em armas, tolheu o voto aos adeptos das candidatu
ras civis. No Turvo toda a operação eleitoral correu 
sob a pressão do comandante do destacamento, do 
diretor da Oeste de Minas e do chefe do tráfego da 
Sapucaí. Em Uberabinha a força pública obstou a 
eleição, que o Governo do Estado queria a todo 
transe evitar, sendo como era notório que. nesse mu
nicípio, importantíssima seção do Triângulo Mineiro, 
e conhecido como um dos baluartes do civilismo, as 
urnas reservavam estrondoso desbarato à chapa de 
maio. Em Jacuí (Ie) pôs termo aos trabalhos eleito
rais um conflito violento, retirando-se o Presidente 
da mesa e um dos mesários, este para curar os feridos, 
aquele, como delegado policial, para exercer funções 
deste cargo. 

218. Na votação houve os maiores atentados 
contra a lei. Em transgressão do que ela declarada-
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mente estatui no art. 74 § 3", segundo o qual o "eleitor 
não poderá ser admitido a votar sem prévia exibição 
do seu título", se procedeu abertamente em algumas 
seções. Na de Paqui (Pará, Minas) deliberou a 
mesa que os eleitores votassem independentemente 
de títulos. Entre outras seções, ainda se votou sem 
título, em Bocaiúva (3" e 10'), bem como em Araçuaí 
(4o, 11a, 14* e 15a). 

A lei eleitoral, art . 75, § 3", prescreve que "o 
voto será escrito em cédula colocada em envólucro fe
chado e sem distintivo algum". 

Pois bem: um dos mais grosseiros ardis oficiais, 
para obrigar as classes dependentes a votarem na can
didatura aborrecida, generalizou ali, em todo o Es
tado, mas especialmente no 2" distrito, o estilo de 
serem "os votos impressos nos próprios envoltórios 
das chapas". 

Não falta, sequer, a crassa desenvoltura de vo
tarem mais de uma vez os mesmos eleitores. ( Palma, 
4* e 3* seções; Turvo, 8a e 9*) . 

219. Atas há, cujo concerto, incumbente, se
gundo a lei, ao tabelião, ou ao escrivão ad hoc, é feito 
pelo secretário da mesa, ( Pouso Alto, 3'; Santa Rita 
de Cássia, 5*) . Noutras, essa operação, garantia da 
verdade e autenticidade legal, só se consuma tardia
mente. (Três Corações, V, Guaranésia, 6a, Monte 
Santo, 5*). Noutras, enfim, as atas não são absoluta
mente conferidas e concertadas. (Machado, cidade. 
Campanha. 2a e 3°, Pouso Alegre, 2* e 6*, Cabo 
Verde, 4'\ Cabo Frio, 3a.) Convém acrescentar que 
algumas nem transitam pelo correio. (Campa
nha. 2a) . 

O SÉTIMO DISTRITO 

220. Se a mentira oficial, que, em Minas, tudo 
envidou, por deprimir, nas eleições daquele Estado, 
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o mais grandioso movimento de ressurreição moral, a 
que entre nós jamais se assistira, teve ali, digamos 
assim, o seu zênite — de todo o território mineiro foi 
no sétimo distrito que a tal respeito se levou aos 
demais a primazia, e. nesse distrito, ao município da 
Januária coube sobre todos a precedência nas gran
des manobras da fraude. 

Quiséramos esboçá-la em rápido quadro. Não o 
podemos. Contudo, não deixaremos de lhe indicar, 
cm alguns traços, o perfil, multímodo e pasmoso . 

Na primeira, das onze seções em que este muni
cípio se divide, a mesa não admitiu o nosso fiscal, nem 
lhe recebeu os protestos, sobre os quais a ata guarda 
o mesmo silêncio, que guardou sobre os votos dados, 
até a descoberto, ao candidato civil. Na segunda vo
taram até menores. Na terceira o simulacro de elei
ção começou depois do meio dia, a mesa não aceitou 
os protestos do fiscal, nem lhe quis dar o boletim, a 
que tinha direito. A ata da eleição não lhe foi sub
metida à assinatura senão aos 3 de março, data que 
êle pôs, ao firmá-la. mas que um trabalho de ras
padeira eliminou, e substituiu. Desse documento não 
aquiesceu o escrivão ad hoc em lhe dar a certidão re
querida, nem se lhe apresentaram as autênticas, para 
que as assinasse. Na quarta se cometeram atentados 
contra toda a legislação eleitoral. 

Na quinta seção, localizada em Brejo do Am
paro, não votaram mais que 64 eleitores, de cujos 
votos couberam 29 ao candidato militar e 35 ao civil. 
Tal o cômputo da apuração ali realizada. O trabalho 
oficial, porém, a converteu na que se conhece, onde. 
mantidos os nossos 35 votos, se multiplicaram a 202 
os do marechal. Não era difícil chegar a tal resul
tado, opondo-se a barreira insuperável, que se opôs. 
a toda a fiscalização real. O fiscal, constituído por 
um grupo de eleitores, não o tolerou a mesa, arvoran-
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do nessas funções a um eleitor da Januária, casado 
com a professora do lugar, em cuja escola funcionou 
a eleição, eleitor a quem não se sabe donde viera o 
mandato, que aparentou exercer. 

A intervenção desta entidade serviu, entretanto, 
para desmascarar o contrabando eleitoral daquela 
seção; porquanto, declarando-se, na ata, que, "finda 
a chamada, logo em seguida à assinatura do último 
eleitor, foi admitido a votar" esse fiscal. Acontece 
que, após a dele, inscrita sob o n9 64, se estendem 
ainda, na lista de presença, os nomes de 169 eleitores. 

Como se não bastasse, outro grosseiro traço de 
falsidade sobressai no rosto desses documentos, entre 
os quais o termo de encerramento declara haverem 
votado 237 eleitores, quando a lista de presença re
gistra apenas o concurso de 233. 

À 6,? seção, realmente, só compareceram 38 elei
tores. Este o número de votos publicamente apura
dos . São os primeiros 38 nomes na lista de presença. 
Daí avante apócrifo é tudo, na longa série de 361 
assinaturas, a cuja custa se engrossou fictïciamente a 
colheita de votos para o marechal. 

Mas aqui também a falsificação, já caligràfica-
mente visível, vem a se acentuar por um descuido aná
logo ao primeiro dos dois da seção anterior. . Diz a 
ata que, logo após a assinatura do último eleitor, e 
antes de começado a lavrar o termo de encerramento. 
foi admitido a votar Vencesiau Meira da Silva, eleitor 
comparecente depois de finda a chamada. Entretan
to, aquele indivíduo assinou a lista de votantes na 
linha 222, e. em seguida, nela se inscreveram ainda, 
como comparecentes, não menos de 29, até ao nv 251, 
que a conclui. 

Da 7* e 8? seções, os livros e mais documentos 
eleitorais ainda a 31 de março estavam nas mãos dos 
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membros da mesa ou seus comparsas. O juiz se-
cional não os recebera, como não havia recebido, até 
então, os da 9* ,10" e 11* seções. É o que declarou 
o suplente do substituto desse juízo, despachando um 
requerimento dos interessados. Tanto custou à 
fraude o arranjo desses 301 votos, em que ali montou 
a sua oblação ao ídolo da l9 brigada. 

A 9' seção, não menos escandalosa do que as 
precedentes, nos depara um dos episódios da mais 
alta capadoçagem nesses ignóbeis arremedilhos de 
eleição. Defrontando com os 176 votos, que ali en-
fardela a candidatura militar, sucede que, nesta 
seção, nos creditaram a verbazita de 11. Por quê? 
Muito engenhoso. Para coonestar o entremês, acha
ram de boa nota ornar a eleição do Jacaré com uma 
figura de fiscal, e civilista. Nós não o nomeáramos. 
Nomeá-lo-ia um grupo de eleitores. Segundo a lei. 
não poderiam ser menos de 10, com o fiscal, 11 . 
Esses 11, ao menos, por honra da firma, não podiam 
deixar de ser nossos. Eis como os ganhamos. E que 
perdeu, com isso. o marechal? Em Manaus foram 
mais longe. Vinte e um eleitores constituíram um 
fiscal em nosso nome e votaram no marechal Her
mes. É. outro gênero de troça. Mas cada farçanteria 
tem a sua ao gosto do lugar. 

Não nos deteremos com a 10' seção para carac
terizar a qual basta a recusa dos fiscais, a rejeição 
dos seus protestos e o aspecto de sensível falsidade, 
com que se trai a si mesma a lista de presença. As 
mesmas indignidades viciam a l i * seção daquele mu
nicípio, onde fomos brindados com um voto. 

221. Não iremos adiante. Para conceber o 
que foi a eleição no sétimo distrito mineiro, em parti
cular na Januária, espelho da fraude oficial nesse Es
tado, indispensável é 1er a exposição, com que sobre 
este assunto nos auxiliou o Sr. ANTONINO NEVES, 
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acompanhando e comentando uma serre de provas 
submetidas ao conselheiro ANDRADE FIGUEIRA e por 
êle anexas ao seu trabalho. É uma história de profun
da sensação, um documento palpitante de verdade 
atual e vida intensa, uma clareira de sol meridiano 
aberta nas obscuridades tenebrosas da mentira orga
nizada, com que se tentou esmagar e desonrar aquele 
maravilhoso Estado, o maior reservatório das forças 
morais do nosso renascimento. 

Dêss"e documento, que ora juntamos à nossa 
Memória, requeremos à mesa do Congresso, como 
imprescindível à elucidação dos fatos, a impressão 
integral no Diário do Congresso. 

222. Isto posto, de conformidade com as averi
guações consignadas no relatório Irineu Machado, as 
expressões numéricas do resultado legal da eleição 
do 1" de março em Minas Gerais são as seguintes: 

Distritos Eleitorais 

Prcsi 

Rui 

8.825 

4.222 

8.068 

4.461 

521 

5.110 

1.199 

32.406 

dente 

! 
| Hermes 

! 1 
3.387 | 

5.043 ' 
i ! 
! 4.492 | 
! 1 

3.069 I 
1 

1 1.020 | 
1 

2.645 | 
1 

1.108 | 
i 

21.344 | 

Vkc-Presidcnte 

Lins 

8.747 

4.147 

7.936 

4.377 

464 
1 

4.475 | 1 
1.181 i 

1 
31.327 1 

I Brás 
1 

3.408 

5.161 

4.484 

3.451 

1.682 

3.264 

1.113 

22.263 
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§ 26 

GOIÁS 

223. Depois de cuidadosamente estudada pelo 
nobre deputado o Sr. SÓCRATES, passou a eleição des
te Estado por novo aturado exame nas mãos do 
Dr. JOÃO MANGABEIRA, cuja competência já se dis
tinguira notavelmente no inquérito sobre algumas das 
eleições do Norte e Sul, graças ao qual possuímos 
hoje o conhecimento da verdade sobre o pleito de 
março. 

ORGANIZAÇÕES DE MESAS NULAS 

Bonfim — A ata menciona apenas os nomes de 
cinco cidadãos, mesários efetivos, e cinco cidadãos, 
mesários suplentes, sem declarar os votos obtidos por 
cada um, nem aludir à ordem legal. Ou a junta de
clarou mesários os mais votados, e suplentes os 
menos votados; ou do silêncio da ata se infere 
haver-se obedecido à ordem legal. Neste caso. 
porém, teríamos 10 cidadãos votados desigualmen
te; o que seria impossível, ainda compondo-sc a junta 
de 14 membros. 

O mesmo nos municípios de S. José de Tocan
tins e Conceição do Norte. 

No último deles a junta procedeu à eleição dos 
mesários logo que se reuniu, sem esperar, até às 2 
horas da tarde, pelas indicações do eleitorado . 

Jatai — A ata declara que, apurados os votos, 
foram «leitos mesários efetivos F . F . F . F . F . , por 
terem sido, 1*, 3* 5-, 7 e 9, mais votados, e F . F . F . 
F . F . suplentes, por terem sido 2 / \ 49, 6, 8 e 10. 
Temos uma série de 10 indivíduos, votados desigual
mente; resultado impossível, compondo-se a junta, 
como se compôs de seis membros com 12 votos. 
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O mesmo em Pedro Afonso. 
Jaraguá — Não se obedeceu à ordem legal. Dos 

indivíduos que obtiveram 1 voto, nenhum é declarado 
mesário efetivo, apesar de ser um deles o nono votado. 

Pouso Alto, Bela Vista, Campo Formoso, Xavier 
de Almeida, Corumbaíba, Catalão; Santa Cruz, Rio 
Bonito, Campinho, Sítio de Abadia. — As organiza
ções destes municípios foram, no Senado, havidas 
como nulas, com justos motivos, pelo parecer n* 17 
de 1909, do qual foi relator o sr. Senador Azeredo, 
assinando-os os srs. Senadores Glicério, Pinheiro 
Machado, Castro Pinto e Alencar Guimarães. 

Posse e Duro. — As organizações das mesas 
destes dois municípios foram declaradas nulas pela 
Câmara atentas as razões jurídicas expostas pelo 
sr. Deputado Alcindo Guanabara em seu voto em 
separado, no último reconhecimento de deputados por 
Goiás. 

Eleições nulas 

ALEMÃO 

V seção. — Não consta da autêntica a hora do 
começo dos trabalhos. Lista de assinaturas visivel
mente falsificada. 

2* seção. — Não consta da cópia autêntica a 
hora em que se deu começo ao processo eleitoral. 

As assinaturas da lista de presença não coin
cidem com as da lista da eleição de 30 de janeiro de 
1909. A cópia da ata foi lançada no correio a 27 de 
março, como se evidencia do carimbo postal . 

BONFIM 

V seção. — A lista de presença está visivelmen
te falsificada; pois são de um só punho as assinatu
ras ns. 45 e 46, e bem assim as ns. 50, 53, 108, 109, 
111. 113, 115, etc. 
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2* seção. — Não consta a hora do começo dos 
trabalhos. A lista de assinaturas está visivelmente 
falsificada; pois são de um punho só as de ns. 19, 20, 
25. 41, 42, 46, 48. 55, 86 etc. 

FORMOSA . . . . 

1' seção. — Lista de presença falsificada, sendo 
de uma só pena as assinaturas ns. 5, 6, 9 e 10. 

FORTE 

/• seção. — A eleição começou às 2 horas da 
da tarde, terminando às 4, e só comparecendo quatro 
eleitores. 

IPAMERI 

1* seção. — Do exame da lista de presença, em 
confronto com a das eleições de 30 de janeiro de 1909. 
se chega à conclusão de haver sido falsificada por 
alguns manipuladores. 

As assinaturas ns. 57, 58, 59, 61. 63, 81, 86 
91, 160, 186 e 190 são traçadas por esses falsários. 
A lista não traz termo de encerramento. 

2" seção. — As assinaturas do mesário Carlos 
José da Silva, na cópia autêntica e no termo de en
cerramento da lista de presença, não são do mesmo 
punho, nem têm semelhança com a que êle firmou, cm 
documentos idênticos, na eleição de 30 de janeiro 
de 1909. 

O número de assinaturas não combina com o de 
eleitores, faltando na lista os ns. 83, 172 e 221 . 

As assinaturas de 39 em diante são lavradas 
por um só indivíduo, sem nenhum disfarce. 

JATAI 

1* seção — Lista de presença falsificada, sendo 
de um só punho as assinaturas ns. 113, 142, 204. 
209 e 211. 
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A cópia da ata foi posta no correio a 5 de março. 
2' seção. — Lista falsificada. Ata posta no 

Correio em 14 de março. 

MINEIRO 

Em ambas as seções é evidente a falsificação da 
lista, e os mesários não assinam as cópias autênticas, 
que são enviadas num só envólucro e postas no Cor
reio a 6 de março. 

Na primeira seção o número de eleitores não 
combina com o das assinaturas, faltando na lista 
o n° 93 . 

MORRINHOS 

Evidente é a falsificação das listas das cinco 
seções deste município, não conferindo as assinatu
ras com as duas listas de 30 de janeiro de 1909. 
Na 5* seção, a ata não declara a que horas começou 
a eleição. 

PALMA 

Em ambas as seções as listas são falsificadas. 
Das pessoas que figuram como mesários da 1' 

seção, apenas o é efetivamente Auro Pinheiro de 
Carvalho. 

PEDRO AFONSO 

As cópias das atas de ambas as seções não 
estão concertadas. Na 1* seção foi recusado o fiscal 
Romualdo F . dos Santos, como a própria ata o 
declara. 

A mesa da 2* seção não é a que foi eleita em 
30 de dezembro de 1908, nem a eleição se efetuou 
no edifício legal. O fiscal protestou. 

As assinaturas, do n" 39 em diante, são firmadas 
pela mesma pessoa, sem o menor disfarce. 
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JARAGUÁ 
1* seção. Os indícios de fraude são evidentes 

nos próprios documentos eleitorais. O compared-
mento dos «eleitores é exagerado: 252. O número de 
assinaturas não combina com o de votantes; pois 
falta, na lista, o número 171. 

As assinaturas 217 a 221 são de um só punho. 
Assim as de ns. 170 a 174, 201 a 204, 86 a 89, 95 a 
99, etc. 

29 seção. Não consta da ata a hora em que co
meçou a eleição. O número das assinaturas não 
combina com o de eleitores, que votaram, faltando 
na lista o n9 56. 

POSSE 

As cópias das atas das 3 seções foram postas 
no Correio aos 11 de março. 

CAVALCANTE, RIO VERDE ( 2 * SEÇÃO) E SANTA CRUZ 

As autênticas destes municípios vieram sem 
listas de assinaturas. 

224. Operadas essas eliminações, que a obser
vância da lei nos impõe, os resultados eleitorais são 
os constantes do quadro que se segue: 

Hermes Rui Venceslau Lins 

Capital 1* 
2« 
3 ' 

Anápolis 1° 

Aroias 1* 
2-

Corumbá 1# 

2 o 
Formosa 2° 
Natividade 1° 

102 
96 
122 
86 
50 
30 
53 
84 
87 
63 
— 

38 
39 
42 
— 
— 
47 
60 
10 
3 
7 
4 

103 
95 
122 
86 
50 
33 
53 
84 
87 
63 
— 

37 
30 
42 
^-
— 
44 
60 
10 
3 
7 
— 
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Municípios 

Natividade 2* 
Pircnópolis I* 

2* 
Rio Verde I* 
Santa Luzia I" 

Totais 1.089 

Hermes 

76 
72 

150 
18 

Rui 

3 
85 
22 
11 
28 

Vcnceslau 

76 
72 

150 
18 

Lins 

85 
22 
11 
28 

409 1.092 375 

§ 21 

MATO GROSSO 

225. O relatório apresentado à 4* comissão 
auxiliar peio dr. IRINEU MACHADO, um dos esforços 
mais aturados e judiciosos de crítica eleitoral que 
ilustram o curso deste inquérito, não deixou nada por 
demonstrar, nem que respigar, no assunto. A severa 
análise desenvolvida pelo seu ilustre autor, com o 
apoio sempre dos textos legais e dos fatos revelados 
pelos documentos da causa, levou à certeza mais 
rigorosa as conclusões adotadas no termo desse 
exame. 

Elas obrigam o Congresso Nacional, se não 
quiser revogar praticamente a lei, que molda, entre 
nós, o regimen do escrutínio popular, a subscrever, 
em obediência aos textos explícitos no nosso Código 
Eleitoral, a medida, ali arbitrada às câmaras apu-
radoras, de excluírem do cômputo, como incontestà-
velmente nulos, os votos consignados nas atas de 30 
seções desse Estado, a saber: 

I — Cuiabá (as nove 
seções) . 

II — Rosário (a 1* e a 
2*). 

III — Diamantino (a 1* e 
o 2 ' ) . 

IV — Livramento (a 1* e 
a 2 ' ) . 

V — S. Antônio do Rio 
Abaixo (1?. 2 ' c 
5*)-

VI — Paconc (a I' e a 
2 ')-

VII — Corumbá (a 2* c 
a 3*). 

VIII — S. Luis de Cáce-
res (a 2*). 

IX — Miranda (a 1»). 
X — Sant'Ana de Par-

naíba ( P e 2»). 
XI — Nioaque (!• e 4«). 
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226. Pelas autênticas recebidas, os votos be 
distribuem entre os quatro candidatos deste modo: 

Votos 
Marechal Hermes 2.809 
Rui Barbosa 693 
Venceslau Brás 2.825 
Albuquerque Lins 633 

Apuradas, porém, unicamente as seções válidas, 
esses totais descem a: 

Votos 
Marechal Hermes 268 
Rui Barbosa 94 
Venceslau Brás 169 
Albuquerque Lins 95 

§ 22 

O RESULTADO GERAL 

227. Segundo conclusões a que chegaram as 
comissões apuradoras, dominadas manifestamente da 
parcialidade com que os autores da candidatura de 
maio se empenham em eleger a todo o transe o seu 
designado, o produto do escrutínio do 1" de março 
teria sido este: 

Rui 
115 
129 
717 

2.581 
17 
82 

322 
174 
191 
31 

40.989 
613 

3.066 
10.951 
38.052 
42.667 
6.154 
3.189 

16.373 

Hermes 
5.266 

36.732 
1.804 

12.850 
3.562 
9.579 
7.921 

31.577 
12.695 

334 
20.058 
6.670 
1.460 

24.529 
68.202 . 
14.951 
11.434 
10.174 
50.326 

Lins 
99 

719 
2.575 

17 
37 

318 
117 
187 
31 

40.651 
612 

3.065 
13.290 
38.014 
42.825 
6.168 
3.137 

16.274 

Venceslau 
5.275 

37.736 
2.811 

12.850 
3.562 
9.579 
7.792 

31.425 
12.685 

334 
19.697 
6.717 
1.438 

22.256 
71.022 
15.068 
11.493 
10.208 
50.350 
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Rui Hermes Lins Venceslau 

673 
796 

2.792 
7.688 

665 
721 

2.808 
7.751 

167.858 341.59-1 169.562 341.857 

228. Retificadas elas, porém, à luz das veri
ficações a que se procedeu, com o mais escrupuloso 
cuidado, no inquérito cujo caminho e resultado aca
bamos de traçar, a realidade sobre o desenlace deste 
pleito é a que se traduz nas expressões numéricas do 
quadro subseqüente. 

Municípios Rui Hermes Lins Brás 

Amazonas 0 572 0 572 
Pará 0 4.560 0 4.560 
Maranhão ' 7\7 1.356 0 1.359 
Piauí 674 1.367 676 1.684 
Ceará 17 3.929 17 3.929 
Rio Grande do Norte 0 776 0 776 
Paraíba 322 7.921 318 7.792 
Pernambuco 0 2.993 0 2.993 
Alagoas 147 4.060 137 4.056 
Sergipe 31 334 31 334 
Bahia 52.089 17.543 52.208 17.255 
Espirito Santo 0 0 0 0 
Rio de Janeiro 17.016 7.709 17.071 74.189 
Capital Federal 2.976 1.430 2.975 1.408 
São Paulo /8.392 24.789 78.241 25.277 
Paraná 4.300 5.802 4.300 5.309 
Santa Catarina 2.411 3.169 2.411 3.169 
Rio Grande do Sul 8.358 14.895 8.358 14.875 
Mato Grosso 94 168 93 169 
Goiás 409 1.089 379 1.092 
Minas Gerais 324.061 21.602 131.000 122.926 

Totais 200.359 126.392 198.223 193.721 

229.Aproximando-nos ao fim do nosso traba
lho, faltaríamos ao nosso dever, se aqui não ins
crevêssemos os nomes dos zelosos colaboradores, a 
cuja devoção infatigável se devem os resultados po
sitivos do nosso inquérito, base das nossas con
clusões. 
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Publicando o quadro seguinte, segundo o qual 
entre eles se distribuiu esse estudo, aqui lhes tributo 
a expressão do mais vivo e indelével reconhecimen
to. O seu trabalho foi heróico e realmente mara
vilhoso. 

1 • COMISSÃO 

Procurador — Dr. Alfredo Pujol. 
Auxiliares: 
Amazonas — Dr. Bueno de Andrada. 
Pará — Dr. João Mangabeira. 
Maranhão — Drs . Raul Barroso e Bulhões 

Marcial. 
Piauí — Dr. J. Ignácio. [da Silva] 
Ceará — Dr. Costa Pinto. 
Rio Grande do Norte — Dr. J. Ianácio. [da 

Silva] 

2 9 COMISSÃO 

Procurador — Dr. Isaías Guedes de Melo. 
Auxiliares: 
Paraíba — Dr. Bernardo Jambeiro. 
Pernambuco — Drs . Plínio Costa e J. J. 

Palma. 
Alagoas — Dr. Sampaio Marques. 
Sergipe — Dr . Bernardo Jambeiro. 
Espírito Santo — Dr. Aristides Espínola. 

3* COMISSÃO 

Procurador — Dr. Mário Viana. 
Auxiliares: 
Bahia — Drs . Carvalho Mourão, J. M . Tou-

rinho e Alfredo Rui . 
Distrito Federal — Drs . Honório Gurgel, Pe

na forte Caldas e Bethencourt da Silva Filho. 
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Rio de Janeiro — Drs . Barbosa Lima, Adolfo 
Gordo e Pedro Viana. 

4 ? COMISSÃO 

Procurador — Conselheiro Andrade Figueira. 
Auxiliares: 
Minas — Dr. Duarte de Abreu e Josino de 

Araújo. 
Goiás — Dr. Eduardo Sócrates. 
Mato Grosso — Dr. Pais Barreto. 

5* COMISSÃO 

Procurador — Dr. Pedro Tavares. 
Auxiliares: 
S . Paulo — Drs . Cincinato Braga e Galeão 

Carvalhal. 
Paraná — Correia Defreitas. 
Santa Catarina — Senador Hercílio Luz. 
Rio Grande do Sul — Conselheiro Francisco 

A . Maciel. 
A esses não posso deixar de reunir os nomes 

dos srs. Dr . Cândido Mota. Dr . Rodrigues Alves 
Filho, Dr . Ferreira Braga, Dr. Antônio Batista Pe
reira, Nestor Massena, Francisco Fonseca e desem
bargador Gustavo Farnese, cujos serviços contribuí
ram, com o mais precioso contingente de inteligên
cia, esforço e seriedade, para o bom êxito do nosso 
cometimento. 

C O N C L U S Ã O 

Chegamos, afinal, ao termo da nossa longa e 
árdua tarefa: a de expormos e discutirmos, num tra
balho como este, limitado por sua própria natureza, 
pela celeridade da sua execução, pela índole da as-
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sembléia a que se destina, a eleição presidencial no 
país inteiro, com 21 Estados e uma brenha de fatos, 
abusos e questões por examinar e resolver. 

Deus nos é testemunha de que nele não tivemos 
outro alvo senão o amor da nossa terra, outro guia 
senão a consciência, outro estímulo senão o nosso 
dever, o futuro da nossa descendência, a preserva
ção das nossas instituições. Uma ambição política, 
em um meio raso e ingrato como o nosso, não seria 
capaz de inspirar tamanho esforço. Só elevando-
nos acima dela, o poderíamos ousar e concluir, sem 
esperança no dia de hoje. Porque (para vos falar 
com a verdade, que vos devemos) nós, senhores, 
não podemos confiar na nossa justiça. 

Vede se não temos razão. 
Aos * de junho do ano transato, assinado por 

176 membros do Congresso Nacional, saía a lume. 
nas folhas desta cidade, o manifesto, que apresen
tava ao povo brasileiro a candidatura militar, ado
tada pouco antes, aos 22 de maio, numa convenção 
constituída também exclusivamente por deputados e 
senadores federais. 

A característica de pertencerem todos os seus 
signatários à assembléia, que, daí a um ano, havia 
de apurar a eleição pleiteada entre essa chapa e a 
outra, cuja apresentação já se anunciava na decla
rada oposição de alguns Estados, dos mais impor
tantes entre os nossos. levantava uma grande ques
tão de moralidade constitucional, que, uma vez sus
citada, começou a nos dominar a situação política, e 
a domina até hoje. 

O conflito, que ela exprime, entre os interesses 
políticos e o espírito do nosso direito republicano c 
um desses inconvenientes, cuja ocorrência devemos 
às emendas feitas ao projeto constitucional do Go-

(*) Não consta o dia na publicação original. [N.R.J 
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vêrno Provisório pela Constituinte. No sistema 
desse projeto do Presidente da República viria a 
coincidir sempre com a renovação legislativa, que se 
or era trienalmente. Saindo, pois, das urnas eleito
rais na mesma época, o tribunal verificador não se 
poderia comprometer de antemão com uma das par
tes no litígio, cujo conhecimento lhe incumbe, como 
agora sucede. 

Bem sentimos quanto vai irritar esta insistência 
importuna os entusiastas da poderosa candidatura. 
Ousar alguém opor à majestade numérica de um 
documento daquele peso a insinuação de um escrú
pulo de constitucionalista, orça por temeridade, senão 
crime. Posto faltassem ali alguns dos membros da 
maioria na Câmara e no Senado, bem calculada foi 
a impressão de alardo tamanho, para derramar nas 
fileiras contrárias um arrepio de susto. Mas estáva
mos resolvidos a ser impénitentes até ao fim, no cum
primento do nosso dever. 

Não nos animasse a convicção, que nos anima, 
e teríamos esmorecido. Tanta foi a impressão, nos 
ânimos, do espetáculo dessa resenha de forças, cuja 
marcha se diria abalar o próprio solo, que pisava, 
como a da artilheria pesada. Cuidadosamente dis
criminados uns dos outros pelos seus nomes, se os
tentavam, ali, os Estados todos nos vários grupos 
dos seus representantes, em uma série temeranda. 
Crer-se-iam outras tantas coortes, outras tantas cam
panhas de milícia em som de guerra. Mas não: era 
simplesmente a maioria do Congresso, arbitra da elei
ção do presidente, pela verificação, que lhe cabe, do 
processo eleitoral, contrapondo o vulto, a massa, a 
rocha da sua arregimentação partidária nas bandei
ras de uma candidatura à independência do voto da 
nação, que o nosso direito constitucional, confiando-
lhe essa prerrogativa, a incumbia de guardar. A 
significar alguma cotisa, eis o que esse manifesto sig-
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nificaria: a notificação prévia, ao eleitorado brasilei
ro, de que a vitória de qualquer outro candidato se 
viria a despedaçar, na apuração, de encontro às 
arestas daquele penedo. 

Não foi assim, porém, que nos houvemos em 
1896, ao levantar-se a candidatura Afonso Pena? 
Não se recomendou ela ao eleitorado por uma apre
sentação de senadores e deputados? E nós mesmo 
não a subscrevemos com o nosso nome? Como refu-
garmos agora a lição de um precedente, que envolve 
a nossa própria responsabilidade? 

Ainda quando idênticos fossem os dois casos, 
o alvitre se não sustentaria, diante das razões de mo
ralidade política e verdade constitucional que o con
denam. Nunca nos julgamos chumbado em hipoteca 
eterna aos erros anteriores da nossa vida. Antes 
nos ufanaremos sempre das nossas contrições e con
versões, enquanto forem do mal para o bem, do erro 
para a verdade. 

Nem mesmo nos atos judiciários todo o caso 
julgado constitui aresto, e estabelece jurisprudência. 
Depende esta, essencialmente, da reiteração das sen
tenças no mesmo sentido. Não raro acontece rein
cidirem elas em uma solução, que, mais tarde, às 
vezes por uma consideração de inesperada simplici
dade, se verifica ser desacertada e ilegal. Desde 
então, embora nesse variar deixem lavrada a con
fissão de injustiças consumadas e irreparáveis, não 
hesitam os melhores juizes em se retratar da inteli
gência antiga, esposando a nova inteligência da lei. 
reconstituída na sua verdadeira expressão por outros 
estudos. 

Ora, se assim é no estrito domínio da justiça, 
onde impera a norma dos textos escritos, que fará no 
terreno opinativo das coisas de governo, onde tantas 
vezes a apreciação inexata das conveniências, ou das 
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hipóteses ocorrentes, nos transvia na aplicação dos 
princípios superiores? 

Reconhecido a tudo o que uma vez existiu, a 
tudo o que em algum tempo se praticou, pelo mesmo 
fato de se haver praticado ou existido, o caráter de 
aresto, não haveria sistema, excesso, atentado, ou 
subversão, que os não achasse, a pedir de boca. na 
história desse país. 

O maior precedente político nos anais do Brasil 
é a monarquia, que representa quase setenta anos da 
nossa existência nacional, contra apenas vinte de 
vida republicana. O maior dos nossos precedentes 
sociais é o cativeiro, de cujo suor se embebeu todo 
o nosso passado, e se fez toda a nossa riqueza. 

Na República o precedente que domina as nos
sas origens, é a insurreição militar. Depois, em 
plena Constituição, a ditadura, a guerra civil, o 
assassínio político, o extermínio dos vencidos, a tru-
cidação dos prisioneiros, o atentado contra os dias 
do chefe da Nação. 

Essa fase dos trágicos precedentes se encerrou 
com a consolidação do governo civil. Entraram, po
rém, a florescer os de reação contra as nossas con
quistas liberais, mutilando-se o júri, invertendo-se a 
anistia, abusando-se do estado de sítio, exageran-
do~se os privilégios fiscais, favorecendo-se a prisão 
arbitrária, cerceando-se as garantias da propriedade, 
abreviando-se monstruosamente, em favor do Es
tado, o termo da prescrição extintiva, carregando-se 
com a agravante inconstitucional da retroatividade a 
leis já opressoras. Não é que não existam, no pas
sado republicano, tradições boas e louváveis. A nós. 
porém, agora não cabe senão indicar por maior as 
ruins, para evidenciar que nem todos os precedentes 
se revestem de autoridade. 

Neste caso estaria o manifesto de 1905, se a sua 
assinatura pelos membros da Câmara e do Senado 
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encerrasse a mesma intenção, e traduzisse a mesma 
atitude que significava no de 1909. Na primeira 
dessas duas datas a ausência de luta, a conformidade 
geral, no mundo político, a respeito da candidatura 
apresentada adormeciam o senso crítico da opinião, 
tornando-a indiferente à ocorrência de irregularida
des na maneira de levar por diante uma resolução, 
em que todos se achavam acordes. 

É sempre a rivalidade entre os interesses opos
tos, o antagonismo entre as pretensões contendentes, 
o que desperta o espírito de investigação na inteligên
cia das leis. 

Enquanto se não verifica esse embate, sucederá, 
muitas vezes, que se criem e enraízem práticas vicio
sas, sem reparo de ninguém, falecendo a divergência, 
donde se ocasiona a discussão e, com a discussão, a 
luz, que suscita as questões recônditas, e lhes desco
bre as soluções regulares. 

Na unanimidade em que estávamos sobre a ado
ção da candidatura Afonso Pena, bem natural era que 
recorrêssemos ao meio mais fácil de a recomendar, 
sem nos determos no exame da sua curialidade, e lhe 
advertirmos nos defeitos. 

Estes, aliás, a esse tempo, não eram os mesmos 
que ao presente. Naquela época, recaindo todos os 
votos sobre uma candidatura, e estando ela sozinha, 
não tinha o Congresso Nacional, na apuração, que se 
pronunciar entre duas eleições. Ali, portanto, se não 
havia de pôr à prova a sua imparcialidade, nessa ope
ração decisiva, em que uma maioria prevenida e com
prometida tem os meios de substituir o eleito da nação 
pelo seu. Reduzida, quase como um aritmógrafo, à 
função automática de contar os sufrágios eleitorais, 
não lhe cumpria exercer, como hoje, a de os apreciar, 
recusar e subtrair, pronunciando-se entre os interesses 
de vários candidatos. 
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É precisamente o que desta vez se vai dar; pelo 
que agora, e só agora, naturalmente surge, em toda a 
sua seriedade, a grave questão, até aqui inoportuna. 
Até aqui não houvera nunca uma eleição disputada 
entre diferentes candidaturas, na qual a maioria da 
assembléia verificadora se houvesse de antemão de
clarado, coletivamente, patrona de um dos con
tendo res . 

A esta expressão não se pôde furtar o manifes
to de junho; porque as circunstâncias lha estamparam 
em traços distintamente característicos deste signifi
cado. A candidatura militar já estava apresentada 
pela Convenção de 22 de maio, onde os congregados 
funcionaram, não no caráter de membros do Corpo 
Legislativo, mas no de delegados particulares dos go
vernos ou oposições estaduais, recebendo, para esse 
efeito, notoriamente, especial mandato. 

Não minguara a esse ato precisão; visto que o 
nome do candidato foi aclamado, sem debate, unani
memente. Não lhe faltara solenidade, porquanto a 
deliberação foi comunicada autenticamente pelos ór
gãos da assembléia, a toda a nossa imprensa, que para 
logo lhe deu a publicidade mais ampla no país intei
ro. Tampouco lhes escasseara competência repre
sentativa, uma vez que, segundo a versão carimbada 
pelos interessados e defendida, assim nos jornais, 
como na tribuna de uma e outra câmara, a convenção 
de 22 de maio falou pela nação, de que era autori
zado porta-voz. 

Se. portanto, a nação já falara pela Convenção 
de 22 de maio, não era o voto da nação o que se lhe 
vinha comunicar no manifesto de junho. Outro devia 
ser, pois, o intuito capital daquela manifestação, e 
este ressai claro dos seus próprios termos. Ali, afora 
a declaração, reiterada monòtonamente, com uma in
sistência que não compete senão com a sua ênfase, de 
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que a candidatura militar era os amores e as delícias 
da nação, o que sobressaía é o desfilar dos 175 depu
tados e senadores em grandiosa parada. Nesta revis
ta da maioria da representação nacional, tudo se en
vidou para dar relevo à posição desta como força 
arrolada ao serviço da candidatura, que ali se pre
conizava. Logo nas primieras frases do intróito se 
consignava a qualidade política de "membros do Con
gresso Nacional", em que se perfilavam os seus subs
critores . Depois, no cabo, ao firmarem-no, cada qual 
teve particular tento em deixar assinalada a sua con
dição de senador ou deputado. Para mais aparato, 
enfim, na cerimônia da mostra, uma às outras se 
seguiam as representações legislativas, destacadas, 
agrupadas, embandeiradas cada qual com a flâmula 
do seu Estado no topo. Era, portanto, a maioria do 
Congresso Nacional que ali se desdobrava em corpo, 
na situação ostensiva de maioria, com o sentido, o 
objeto e o empenho de que a vissem alardeada como 
tal. 

Não eram, portanto, deputados e senadores que 
se comprometiam como homens políticos. Eram ho
mens políticos, que se comprometiam como senadores 
e deputados. A assembléia apuradora da eleição do 
1" de março previamente a dava por apurada, no ca
tegórico assêrto de que o seu manifesto era a voz da 
Nação e o seu candidato o candidato nacional. 

Mas como qualificar essa anomalia, não só em 
presença do espírito das leis do nosso regimen, senão 
até do nosso direito expressamente constituído? 

Reflitamos. 
Por dois modos exercem as câmaras legislativas 

a função de verificadoras do escrutínio popular. Ora, 
separadamente, verificando cada qual os podêres dos 
seus membros. Ora em assembléia conjunta das duas, 
apurando ambas a eleição do Presidente da Repúbli
ca e seu substituto imediato. 
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Mas de que natureza vem a ser essa função? 
Diferirá, porventura, a sua índole de um para o outro 
caso? Ou é substancialmente a mesma, operando ana
logamente, em duas situações diversas, sem diver
sificar de caráter? 

No sentir geral das autoridades, confirmado pelo 
exame dos textos constitucionais, o que em ambas as 
hipóteses exercem as duas casas da legislatura é uma 
função judicial. 

Consulte-se em França, por exemplo, a lição dos 
dois maiores mestres contemporâneos, ESMEIN e 
D U G U I T . 

Discorrendo sobre a verificação de podêres, o 
primeiro nos dirá "De par com as suas vantagens 
incontestáveis, oferece este sistema inconvenientes 
não menos certos. Em direito contém uma derroga
ção ao princípio da separação dos podêres, uma in
tervenção do Corpo Legislativo na esfera do poder 
judiciário; pois litígios são os que aí se ventilam." 
(Droit Constit., éd. , 1903, p . 737) . 

O último dos autores indicados, tratando mais de 
espaço o assunto, assim se exprime: "A natureza ju
rídica do papel reconhecido, hoje em dia, às câmaras 
difere absolutamente do antigo direito de verifica
ção de podêres. Outrora era verdadeiramente uma 
assembléia de mandatários, que verificava os po
dêres conferidos aos seus membros pelos mandantes. 
Presentemente já as câmaras não são assembléias de 
mandatários, nem os deputados, ou os senadores, 
são representantes das circunscrições, que os elege
ram. A questão, pois, que se estabelece, não é se 
uns ou outros são mandatários regulares da circuns-
crição, por onde se pretendem eleitos, mas unicamen
te se certas pessoas fazem legalmente parte desse 
órgão de representação nacional, que se chama o 
parlamento, a saber se a eleição correu em confor-
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midade com a lei. O que a Câmara vai exercer, logo, 
é uma função jurisdicional. Temos aí um caso niti
damente preciso, de jurisdição objetiva." {Droit 
Constit., ed. 1907, p . 836) . 

Assim que não é uma entidade política, usando 
livremente de atribuições discricionárias, mas um 
verdadeiro colégio de juizes, aplicando rigorosamen
te as prescrições legislativas, e resolvendo pleitos 
individuais: 'Todos os podêres de uma jurisdição 
tem a Câmara; mas só tem podêres de uma juris-
dição. Donde cumpre concluir que se acha estrita
mente ligada pelo disposto na lei. Ê uma questão de 
legalidade a que lhe incumbe julgar. Está, portan
to, a Câmara, como todo o juiz, adstrita à le i ." (Ib. 
p . 837) . 

Poderíamos multiplicar neste sentido as ci
tações . 

Mas, já que no-lo não permitem as conveniên
cias d̂ e um escrito deste gênero, nos limitaremos a 
dar por ultimada a liquidação deste ponto com o tes
temunho do mais moderno dentre os grandes tra
tados de Direito Constitucional na Itália, o Commen
te alio statuto del Regno, de RACCIOPPI e BRUNELLI, 
onde se lê: "A verificação das eleições encerra, ver
dadeira e propriamente, um julgamento, un vero e 
próprio judizio; e este, entrando, por uma parte, real
mente, na comp-etência peculiar do poder judicial, por 
outra bem pouco vai. nas assembléias políticas, com 
a índole destas e suas paixões". (Vol. Ill, § 635, 
p . 206-7). 

Daí veio que, na Inglaterra, alto exemplo depois 
imitado na constituição japonesa, desde 1868, se 
transferiu para a autoridade judiciária o julgamento 
das operações eleitorais, cometido, por uma lei desse 
ano. às mais altas justiças do reino, cujas decisões, 
verdade é que necessariamente deferidas sempre à 
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Câmara dos Comuns, de quem depende a admissão 
do novo membro, ou o ato ordenando nova eleição, 
não há exemplo, até hoje, de que deixassem de ser 
respeitadas. 

No apurar das eleições do chefe da Nação não 
desmerece da sua condição judiciária a assembléia 
das câmaras republicanas. Antes aqui sobressai ela 
ainda mais na pureza deste seu caráter, estreme de 
qualquer laivo político, em que na prática da verifi
cação de podêres mais de seu natural tende a se mes
clar. Às câmaras legislativas se encarregou a verifi
cação de podêres dos seus próprios membros, não 
obstante as considerações que implicam, por este 
lado, com a natureza judicial desta prerrogativa; por
que a necessidade exigia esta derrogação das normas 
ordinárias da separação entre os dois podêres a bem 
da independência parlamentar, interesse essencial
mente político, na defesa do qual se poderão travar 
conflitos políticos entre o Parlamento e o Governo. 

Na apuração, porém, do escrutínio presidencial, 
onde não S'e trata, para o Congresso, da sua própria 
causa, o tribunal julgador se constitui na plenitude 
mais inteira de uma verdadeira magistratura judicial, 
liquidando, entre dois ou mais pretendentes ao exer
cício de outro poder, os títulos verificáveis de cada 
pleiteante. 

É o de que temos a mais eloqüente demonstra
ção no que vai pelos Estados Unidos. Ali determi
na a Constituição (art . 2", seção I) que os sufrá
gios, na eleição presidencial, se contarão, abrindo o 
presidente do Senado as cédulas em presença deste 
e da Câmara dos Representantes. Daí resultou que, 
nos primeiros tempos, superintendia aquele dignitá-
rio parlamentar a apuração, decidindo as controvér
sias emergentes quanto à admissibilidade dos votos 
duvidosos. Estribando-se, porém, mais tarde, no 
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seu direito de assistir à contagem, assumiu o Con
gresso o de solver as questões ocorrentes sobre a va
lidade dos votos no que nem sempre se houve com 
isenção das influências de parcialidade, até que, em 
1876, o país se viu a braços com o caso Hayes, do 
qual diz o autor da História da Presidência nos Es
tados Unidos: "É de esperar que o patriotismo do 
povo americano e o seu amor da paz nunca mais 
sejam submetidos a tão árdua prova, como a por que 
passaram de 1876 a 1877." Baste dizer que. para 
lhe achar saída, teve o Congresso que ladear a Cons
tituição, instituindo, por deslindar o encalhe eleitoral 
em que se debatia, uma junta de cinco senadores, 
cinco deputados e cinco juizes da Corte Suprema, 
cuja decisão, com a maioria de um voto, declarou 
eleito Hayes, por 184 contra 183 sufrágios. 

Desde então, edificados pela experiência de ta
manho risco, instaram os Presidentes com o Congres
so por um remédio, que atalhasse a contingência de 
se reproduzir essa eventualidade. Só em 1887 o 
conseguiram, graças a uma lei desse ano. que, até cer
to ponto, obviou ao perigo "determinando que tritki-
nais, constituídos em e por cada um dos Estados, 
sentenciariam sobre a legalidade dos votos nele reco
lhidos", só intervindo as duas casas do Congresso, 
para decidir quais os sufrágios regulares, a respeito 
da votação do Estado, onde não houvesse esse tri
bunal (BRYCE, 1* éd. , v. I, p . 53. STANWOORD, 
éd. 1904, p .452-611 ) . Foi. como se vê, sob o eu
femismo de transação, um golpe radical no sistema, 
que a constituição Americana adotara para a verifi
cação das eleições presidenciais, sistema que se mo
dificou na sua substância, independentemente de 
reforma constitucional, assentando a apuração dessas 
eleições no terreno judiciário. A justiça de cada Es
tado indicaria "os votos legais" ao Congresso, que 
se limitaria unicamente a fazer-lhes a soma. 
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Ora, a legislatura dos Estados Unidos não po
deria ter decretado essa medida senão mediante os 
trâmites impostos às reformas constitucionais, se pela 
Constituição Americana, que a nossa imitou, o papel 
do Congresso, a tal respeito, não fosse isso mesmo: 
uma simples magistratura escrutinadora da conta 
eleitoral. 

Esta evidência, porém, sobe de ponto, se, na 
Constituição Brasileira, como no seu modelo, cote
jarmos a cláusula onde se incumbe ao Congresso a 
apuração dos votos recebidos para o cargo da pre
sidência, com o texto subseqüente, onde se estatui 
que, quando nenhum dos votados reunir maioria 
absoluta, o Congresso elegerá um, dentre os dois 
mais sufragados. Num caso o papel da grande as
sembléia é de apuradora. E apurar, em matéria de 
títulos e direitos, é julgar. No outro, o seu papel é 
de eleitora. E toda eleição é ato de soberania. O 
soberano exerce o seu arbítrio. O juiz executa a lei. 
Ora, a lei constitucional não admire que o Congresso 
eleja o presidente da República, senão quando a 
nação o não houver elegido. 

Mas é justamente o contrário o que ides fazer, 
o que a fazer vos comprometestes, desde que, mem
bros do tribunal constituído para apurar os votos da 
nação, antecipadamente declarastes esposado por ela 
o vosso candidato, e destes antecipadamente por 
certa a sua eleição. 

O que ela foi, acabamos de o mostrar. Apesar 
de toda a vossa parcialidade, não pudestes deixar 
de reconhecer ao candidato civil mais de 200.000 
votos. Como, porém, obtivestes essa maioria, com 
que dais a presidência ao vosso? Com a mesma boa 
vontade, com que. no dia imediato ao escrutínio, já o 
vosso chefe telegrafava para os Estados remotos a 
.eleição do marechal por -400.000 votos redondos. 
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A ilegalidade e a fraude, mas sobretudo estar 
foram os criadores dessa mentira colossal. Postas 
de lado uma e outra, apurada a eleição com a ver
dade, a lei e a honra, o candidato militar conta 
apenas 126.392 votos, e os do candidato civil sobem 
a 200.359. 

A maioria é nossa, e monta a 73.967 sufrágios. 
Por ela está eleito o candidato civil. 

É o que a nossa contestação acaba de provar 
irref ragàvelmente. 

Na contemplação das proporções em que nos 
inundou esse dilúvio de falsidade, tem o espírito o 
sabor de uma dessas manifestações da maldade, que 
só o extremo da miséria do homem, numa dessas 
crises de irremediável perdição das sociedades, nos 
pode oferecer. Há, na Divina Comédia, um abismo, 
donde o poeta evoca a enormidade espantosa de um 
dos seus monstros, o formidável Gerião. sórdida ima
gem da fraude, rosto de justiça erecto e desassombra-
do, mas cauda aguda e venenosa, cuidadosamente 
oculta no fundo da voragem. 

E quella sozza imagine di froda 
Sen venne. ed arrivò Ia testa e il busto. 
Ma in su la riva non trasse la coda; 
La faccia sua era faccia d'uom giusto. 

Nem mesmo, porém, a imaginação do gênio, que 
escreveu "o poema da terra e do céu", era capaz de 
conceber e fixar na língua da sua inspiração tene
brosa o imenso da tremenda realidade, a que se 
assiste, vendo alagar um dos maiores territórios do 
mundo, o do Brasil, por um oceano de fraude, e emer
gir do escuro das suas águas a vitória da força, susci
tada pela corrupção. 

Não bastava que essa gigantesca onda sísmica 
de lodo nos submergisse. Tinha de transpor, ainda, 
o Atlântico, e ir lamber as costas da Europa, onde 
os nossos serviços oficiais deram ao marechal Her-
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mes, na sua viagem, a situação de Presidente eleito, 
de Chefe já constituído da Nação. Outro sentido 
não tem a linguagem dos telegramas da nossa chan
celaria, anunciando que o candidato de maio viajava 
em caráter particular. É a fórmula em uso, para 
estabelecer a ficção do incógnito, que os soberanos 
e chefes de Estado se reservam nas suas excursões de 
recreio. Nem de outro modo os soberanos e chefes 
de Estado europeus lhe dariam o acolhimento ofi
cial, com que só essas dignidades se honram. Era a 
mais arrojada forma da simulação, a fraude perpe
trada contra a consciência européia, intrépida irmã 
da que aqui se estava consumando contra a cons
ciência nacional. Abstraía-se assim da função do 
Congresso Nacional, juiz da causa, que ainda não 
a decidira, pronunciando-se entre os dois candida
tos. Essa tramóia do Governo Brasileiro era um 
insulto ao Congresso Nacional, cuja missão de assem
bléia apuradora se apresentava destarte como ociosa 
formalidade. Mas o nosso Corpo Legislativo não 
se ressentiu. . . Calou, aplaudiu, e vai sancionar so
lenemente o atentado contra a sua própria honra. 

Já estávamos na posse das edilidades e congres
sos, dos senadores e deputados eleitos pela fraude. 
Vamos ver aplicado à eleição do Presidente da Repú
blica o mesmo processo. A fraude vai ter o seu 
Presidente. 

Hoje se desmentiu a notícia, há dias estam
pada na imprensa, que tínhamos razões para consi
derar verdadeira, de que o vosso parecer já estava 
lavrado, há mais de uma semana. Afirmais que não. 
O vosso parecer estava ainda ontem na forja. Mas 
será firmado hoje. Quer direr que da nossa contes
tação não conhecerá. Podia, pois, estar lavrado há 
um mês. Era o mesmo. 

E quem dela vai conhecer? O Congresso? Este 
já se anunciou nas folhas de hoje que, reunindo-se, 
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amanhã, após o eclipse que, contra o seu próprio re
gimento, lhe impôs a sua Mesa, no mesmo dia ouvirá 
1er a nossa impugnação, e no dia seguinte abrirá o 
debate. O que quer dizer que, realmente, não ou
virá, nem lera, ou sequer, simulará 1er a nossa defe'sa, 
e independentemente dela elegerá o seu candidato. 

Quando, porém, admita esta nossa contestação 
às honras da impressão prévia e alguns dias de es
pera, não será senão para zombar melhor da justiça 
e das suas formas tutelares, aclamando o seu can
didato cada vez com mais consciência de que as viola 
e mais ostentação de que as despreza. 

Tudo é harmônico no curso deste atentado, que 
dura há quatorze meses, e vai durar quatro anos, com 
uma sucessão cujo termo não se sabe. Estamos 
agora no começo do fim. Vai cessar a impaciência 
das brigadas. O comandante da primeira não pre
cisará de visitar outra vez. fardado, esta casa. Vão 
terminar as passeatas militares. Vão emudecer os 
exercícios aqui da vizinhança, com que, expressiva
mente, durante os nossos trabalhos de estudo eleito
ral, se nos azoinavam os ouvidos. A passo de assal
to, agora. Não há que remanchar, quando re trata 
de dar um salvador à Pátria. Estais ansiosos por 
lho trazer. E será obra somente vossa. Diante dele 
ninguém vos poderá tirar o merecimento exclusivo 
desta liberalidade. Assim vo-la ele. ao menos, 
agradeça. 

Porque vós tereis sido os seus eleitores. 
O país, não. 
O marechal Hermes não podia ser eleito, nem 

o foi. 
Não o podia ser; porque é inelegível. 
Não o foi; porque a sua inculcada maioria se 

compõe de sufrágios demonstradamente nulos. 
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1910. 

Rui Barbosa 



A T A L H A N D O UMA INSÍDIA 

(ADENDO À MINHA CONTESTAÇÃO) 

Mostraram-me esta tarde uma folha vespertina 
de ontem, onde, com o alvoroço de quem lambe os 
beiços do prazer de um escândalo saboroso, se anuncia 
ao público de apetite por esses frutos do tempo que o 
discurso do orador escolhido pelos seus correligioná
rios em hermismo, para esmagar amanhã, no Congres
so, a minha contestação terá uma nota original: a de 
combater as minhas opiniões com as próprias autori
dades por mim citadas. 

Faz já três ou quatro dias que alguns amigos, 
dos quais o primeiro foi o sr. Irineu Machado, me 
avisaram desta artimanha, digna da causa a que com 
ela se cuida servir. A invenção aparelhada, segundo 
essa notícia, contra mim, vinha a ser que, havendo 
eu alegado o parecer de alguns civilistas, no intuito 
de mostrar a distinção entre o gozo e o exercício de 
um direito, ocultei que, no sentir desses mesmos es
critores, tal distinção só ao direito civil se aplica. 

Era uma esperteza literária, uma improbidade 
científica, uma deslealdade profissional o que destarte 
se me irrogaria. 

Aos que me deram o rebate prontamente respondi 
que a imputação era falsa. A esperteza, a deslealdade, 
a improbidade, era dos que m'a ousassem assacar; 
porquanto do texto mesmo da minha contestação lhes 
saltaria, espalmado, à cara o desmentido material e 
violento. Eu não podia crer que tão temeràriamente 
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se abusasse da minha ausência no Congresso Nacio
nal, onde sabiam que, parte nesta causa, eu, por es
crúpulos cuja lei outros não respeitariam, me com
prometera a não comparecer ao tribunal, de que sou 
membro, embora êle de tribunal houvesse despido, 
sem cerimônias, o caráter. Mas alguns dos julgado
res me teriam dado a honra de ler-me, e desses, nem 
todos me haviam de ter esquecido. De crer era, pois, 
que o difamador, prevendo encontrar quem para logo 
o desmascarasse, não se quisesse arriscar ao deslus-
tre da ação, que a sua malignidade lhe inspirava. 

O chocalhar, porém, dos guisos no róseo órgão 
do hermismo, chamando os gulosos de pratos raros a 
esta investida contra a minha reputação, me certifica 
de que o agressor tomou com as duas mãos a sua co
ragem, e vai levar ao cabo o seu propósito com a in
teira confiança na boa estrela dos seus atentados. 
Este, porém, não lhe há de sair à medida dos seus in
teresses. Roubado, sim, senhores, não me posso 
livrar de que o seja. Mas desairado, isso é que não 
está no vosso poder. 

A assacadilha, com que, na solenidade espolia-
tória de amanhã, imaginam enxovalhar-me, e fazer rir 
à minha custa, é uma burla grosseiríssíma, que se 
desfaz à simples leitura do meu escrito. 

Não há dúvida nenhuma que, dentre os civilistas 
por mim extratados para comprovar a discriminação 
entre o gozo e o exercício na noção de direito, mui
tos só ao direito privado se referem e a êle circuns
crevem. Mas acaso escondi, ou dissimulei eu que 
eles não a estendessem aos direitos políticos? 

Não . Ao contrário. Fui eu o primeiro a decla
rá-lo, na minha contestação mesmo, fui eu o primeiro 
a declará-lo expressamente, formalmente, solene
mente. 
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Depois de transcrever os tópicos, onde M A R -
CADÉ, L A U R E N T , H u e , S c o r n , LACANTINERIE, 

T H I R Y , M A Z Z O N I . RICCI, BIANCHI, BEUDANT, L O -
HONACO, BENSA, V I T A L I traçam a diferença técnica 
entre o gozo de um direito e o seu exercício imediata
mente em seguida à última destas citações (lá está no 
meu texto, Diário do Congresso, p. 9, col. \\ n" 17) 
adverti eu: 

Se na mor parte destes tópicos se alude aos Direitos 
Civis, desses mesmos autores, que acabamos de citar, nem 
todos circunscrevem a lição a tais direitos. Hue» LACANTI

NERIE, FOURCADE, MAZZONI e BENSA generalizam a todos os 
direitos a distinção. 

Eu mesmo, pois, é quem anunciei explicitamente 
que, dos civilistas por mim extratados, 

a mor parte alude aos direitos civis. 

Só generalizam aquela distinção a todos os direi
tos, acrescentei, cinco dos expositores nomeados: 
H u e , LACANTINERIE, FOURCADE, M A Z Z O N I e B E N S A . 

Ficou assim, conseguintemente, expresso no teor 
da minha contestação que todos os demais civilistas 
por mim designados, isto é, 

MARCADÉ. 
L A U R E N T , 
S c o r n , 
T H I R Y , 
RICCI, 
BIANCHI, 
LOMONACO, 
V I T A L I , 
BEUDANT, 

todos limitam ao Direito Civil a distinção entre o 
exercício e o gozo dos direitos. 

Argüir-me, portanto, de haver tramado sonegar 
o juízo desses mestres, na parte a mim desfavorável, 
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seria adulterar materialmente o texto das minhas pa
lavras, falsificá-lo nas suas proposições mais decla
radas, cometer contra a verdade expressa do meu 
escrito em verdadeiro estelionato. 

Se para esses autores apelei, embora eles encer
rassem nesses limites a distinção, que eu sustentara 
estender-se ao direito constitucional, é porque o pri
meiro objeto da minha demonstração era dar a essa 
noção discriminativa a mais clara expressão pos
sível, e esta se me deparava nos tratadistas de Di
reito Civil, matéria onde essa distinção tem o seu nas
cimento e recebe a sua aplicação mais usual. 

Uma vez, porém, elucidado com o concurso 
desses luminares o conceito, que eu tinha em mente 
precisar, mostrando como a idéia de um direito, no 
desenvolvimento da sua exteriorização individual, se 
desdobra em gozo e exercício, logo e logo me apressei 
em notar que aquelas autoridades reduziam aos di
reitos civis o alcance dessa discriminação. 

Isto posto, combati os que a consideram peculiar 
a esse ramo de direito, observando que 

não haveria motivo, para que ela se restringisse neces
sariamente ao direito privado. Em qualquer esfera jurídica. 
se todos os homens têm o gozo dos seus direitos, nem todos 
logram o seu exercício. 

E então fui buscar para esta segunda parte da 
minha tese, isto é, a aplicabilidade às instituições po
líticas da nossa distinção entre o gozo e o exercício 
dos direitos, fui buscar, digo. para esta segunda par
te da minha tese, os abonadores competentes, onde 
os devia legitimamente achar; isto é, entre os cons-
titucionalistas. Não será, ponderei 

não será difícil encontrar nos escritores de matéria cons-
titucional a mesma distinção; e é quanto basta. 
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As sentenças dos constitucionalistas vieram, 
peremptòriamente terminantes, decisivas, sobretudo 
nos excertos incisivos e solene de RACCIOPPI e BRU-
NELLI, os mais modernos, os mais doutos, os mais au
torizados comentadores da constituição italiana, os 
quais frisantemente, como que ad hoc para o caso, 
nos ensinam, em um dos lances ali exarados, que 

o não inscrito no alistamento eleitoral político, não tem 
o exercício do direito do voto. — Colui che non è material' 
mente iscritto nelle liste elettocale politichc, periciò non ha 
lexer cizio dei d ir it to di voto. 

Que importa contra esta evidência a restritiva 
dos civilistas? É justamente no direito de voto que 
mais se acentua e materializa a distinção entre gozo 
e exercício dos direitos. No alistável e no alistado 
existe o voto, mas em duas situações jurídicas abso
lutamente distintas. Entre o gozo e o exercício, 
nesse direito, medeia o alistamento, cuja omissão 
reduz o alistável ao gozo, e cuja observância fran
queia o exercício ao alistado. 

Agora minta a calúnia, sofisme, e injurie. Dela 
precisa a vitória militarista: cada triunfo com as 
coroas que lhe cabem. 

Rui BARBOSA 

Diário de Notícias. 28 de julho de 1910. 
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