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             REELEIÇÃO  DO  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA  (*) 

 

                                                                 Sérgio  Sérvulo  da  Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Inexiste qualquer dogma - jurídico, político ou ético - que 

se oponha à reelegibilidade de um chefe de Executivo, desde que respeitado 

o princípio republicano da rotatividade do poder.   A reelegibilidade - ou a 

ir-reelegibilidade - é fórmula política, que pode mostrar-se menos ou mais 

adequada. 

 

 

   Mas a continuidade no poder é, quase sempre,  sintoma 

de doença do regime. 

 

 

   Na América Latina, em geral, a reelegibilidade do presi-

dente é um passo para a ditadura, ou, no mínimo, um elemento de distorção 

do processo eleitoral.   Há longo tempo vem sendo feito, aí, o inventário dos 

desequilíbrios presidencialistas, aqui e ali degenerando em golpes e 

ditaduras. 

 

 

   Desse tema ocupou-se o I Congresso Latino-Americano 

de Direito Constitucional, realizado de 25 a 30 de agosto de 1975 na Cidade 

do México (v. El predominio del poder ejecutivo en Latinoamerica, Unam, 

1977).  As exposições aí apresentadas não deixam de apontar a vedação da 

reeleição presidencial como fator moderador dos abusos.   É o que fez, por 

exemplo, o uruguaio Héctor Gros Espiell : após associar o presidencialismo  

“à forte  tendência  de  personalizar o poder e exercê-lo de maneira 

paterna- 
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(*) Trabalho   preparado   para   o  encontro   da   Deutsch-Brasilianische    Juristen- 

      vereinigung e. V., realizado em Heidenheim, em outubro de 1.997.  
lista, em muitos casos com certo populismo demagógico”, afirma que o 

predomínio presidencial se teria acentuado ainda mais exagerada e 

perigosamente caso se houvesse admitido a possibilidade de reeleição 

presidencial (ob. cit., p. 11).  “O sistema de não-reeleição presidencial” - 

diz o panamenho César  Quintero - “iniciado no século passado e acentuado 

no atual, teve sem dúvida um valor bastante positivo.   Pois ainda que não 

limi-te as múltiplas funções atribuídas ao Presidente da República, impede 

que um mesmo indivíduo seja eleito sucessivamente para a máxima 

magistratura executiva, com o que se evita uma das principais fontes do 

monopólio e abuso do poder” (id. p. 399). 

 

 

   No Brasil, ao elaborar-se a primeira Constituição republi-

cana, tínhamos já o precedente da América espanhola e sua experiência con-

trária à reelegibilidade.   Os historiadores costumam apontar, como exceção, 

apenas o ocorrido no México, onde, afinal, a presidência praticamente vita-

lícia de Porfírio Diaz levaria à enfática vedação da reeleição, inserta na 

Constituição de 1917. 

 

 

   Embora não associassem república e regime presidencial 

(v. Afonso Arinos, A história vivida, ed. O Estado, III/395), nossos consti-

tuintes de 1891 adotaram esse regime, consensualmente.   Também pratica-

mente de modo consensual - o que viria a repetir-se em todas as nossas 

constituintes - vedou-se a reelegibilidade do presidente.   O debate 

restringiu-se ali à duração do mandato presidencial e à duração da 

irrelegibilidade (se indefinida, se passados dois períodos, ou se vigorando 

apenas para o período imediato) 

 

 

   Agiam, os constituintes, na trilha da doutrina. 

 

 

   Dizia João Barbalho :  

 

 

   “De  que poderosos meios  não  poderá lançar mão o 

pre-    sidente que pretende se fazer reeleger? Admitir 
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presiden-    te  candidato é expor o eleitorado à pressão, 

corrupção e    fraude na mais larga escala. 

    ... O que  não  se  dará  quando o candidato for o homem 

    que dispõe da  maior soma de poder e força, pela sua 

au-    toridade, pelos vastos  recursos  que  pode  pôr  em  

ação  

    para impor a sua reeleição? E que perturbação na admi- 

    nistração pública, e que enorme prejuízo  para o país  

no    emprego de elementos  oficiais  para  esse  fim ? Não há,

    pois,   incompatibilidade  mais  justificada.”  (Coment.  à 

    Const. Fed. Brasileira, Rio, F. Briguiet & Cia. Edit. 

1924, 

    p. 226). 

 

 

   Carlos Maximiliano, reportando-se a Esmein, afirmava : 

 

 

   “o estabelecimento de um regime republicano  representa  

    a vitória  dos  que  receiam  que a longa posse da autori-

    dade nas mãos de um indivíduo produza a hipertrofia do 

     poder pessoal.”    (Com. à Const. Bras., Ed. Globo, 1929, 

     p. 519). 

 

 

   E acrescentava : 

 

 

   “Nos  próprios Estados Unidos,  muitos pensam dever ser  

    vedada a reeleição imediata.  Ainda mesmo que se abste- 

    nha  da  corrupção e da violência, dispõe de tal prestígio 

      o Presidente que só por si constitui sério embaraço à  vi-  

    tória de outro candidato. (...) Nos países novos  o  

perigo 

      é maior.   Permitida a reeleição, todos a disputariam, e 

a 

      vitória  caberia  sempre  ao  governo,  como acontece 

em 

     todos os pleitos. Dever-se-ia o primeiro triunfo à 

persua- 
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     são, o segundo à corrupção, e os demais à violência.” 

 

 

   Aurelino Leal, em sua Teoria e prática da Constituição 

Federal Brasileira (I/XII) grafou que “viola o espírito do regime e prejudica 

a própria formação de homens de governo, de cuja escassez se ressente 

inega-velmente o país, a reeleição dos Presidentes e Governadores de 

Estados, cuja proibição expressa convém seja feita no texto da 

Constituição”.  Rui Barbosa, examinando a reelegibilidade do vice-

presidente, após lembrar João Barbalho, assinala : “É claro que o 

pensamento do legislador constituinte foi que o poder do oficialismo não 

interviesse na eleição presidencial.  Ora, este pensamento nulificar-se-ia se 

o vice-presidente em exercício, suponhamos no terceiro ano, embora não 

encete, nem acabe o último ano, pudesse ser eleito para o período seguinte.   

Conhecidas as manobras eleitorais, é fácil de conjeturar que um vice-

presidente em exercício durante certo tempo anterior ao último ano, pode 

dispor de numerosos recursos oficiais em favor de sua candidatura, embora 

deixe o poder ao começar o último ano.” (Obras completas, XXXVI/81). 

 

 

   Contudo, durante a República Velha (de 1891 a 1930) 

algumas Constituições estaduais permitiam a reelegibilidade do chefe do 

executivo.   Roberto Amaral (“Contra o continuísmo, pela democracia”, 

mimeo), assim historia essa permissão : 

 

 

   “Na esclerótica República  Velha  foram facultadas as 

re- 

    eleições estaduais, e essa experiência só serviu para  

ins- 

    talar oligarquias regionais (construtoras  das 

oligarquias 

    nacionais), contra as quais se levantou a consciência 

po- 

    lítica nacional em 1930. 

 

    Exemplar foi a oligarquia chefiada por Borges de 

Medei- 

    ros que se manteve no governo gaúcho por 25 anos e de- 

    le  só  se  aparta  em  face  da  intervenção federal (Artur 
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      Bernardes), que quebra o seu poder e o obriga a  modifi- 

     car o  dispositivo constitucional estadual que  permitia  

a 

      reeleição. 

 

    Esta  é  a oligarquia mais notável - animada pela ideolo- 

    gia  do  positivismo - mas não é única nem  certamente  

a  

     pior.   Ficaram o consulado de Pinheiro Machado (RS) e 

     o   mandarinato   dos  caciques  regionais, -  os  Nery  

no 

      Amazonas; os Montenegro no Pará; os Benedito Leite 

no 

     Maranhão; os Acióli no Ceará; os  Pedro  Velho  no  Rio 

      Grande do Norte; os Rosa  e  Silva  em  Pernambuco;  os 

     Malta  em  Alagoas;  os (Padre) Olímpio em Sergipe;  os 

      Luís Viana  na Bahia; os Porciúncula e Nilo Peçanha  

no 

      antigo Estado do Rio; os  Murtinho  no Mato  Grosso; os 

      Bulhões  em  Goiás,  os  Monteiro  no  Espírito Santo; os 

     Lauro  Müller  em Santa Catarina ... -, consolidando  

nas 

      Províncias verdadeiros tumores de reacionarismo 

encas- 

     telado.    Esse regime  oligárquico é pai do 

„coronelismo‟ 

      decadente  mas  ainda  vivo,  controlando os  bolsões  do 

      conservadorismo.     Foi esse o altíssimo preço pago 

pela 

     democracia  brasileira  pelo  inconveniente  da 

reeleição. 

        Suas sequelas estão vivas até hoje no Brasil  rural, abas- 

     tardando a manifestação da soberania eleitoral.” 

 

 

 

2.   A Constituição brasileira de 1988 assim redigiu o § 5º do 

seu art. 14 : “São inelegíveis para os mesmos cargos, no período 

subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 

Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 
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seis meses anteriores ao pleito”.   O art. 82, por sua vez, também vedava a 

reeleição do presidente da República para o período subseqüente. 

 

 

   Esse prazo de seis meses é o geralmente fixado, pela lei, 

para o afastamento, de seus cargos, dos agentes públicos que se apresentem 

como candidatos a qualquer cargo público eletivo. 

 

 

   Ao enunciar em seu art. 14-§ 9º o princípio da moralidade 

eleitoral - que representa a irradiação, para o plano eleitoral, do princípio da 

moralidade administrativa constante do seu art. 37, a Constituição brasileira 

entregou, ao legislador complementar, o poder de criar inelegibilidades a 

fim de prevenir a manipulação de cargo público com o objetivo de se 

alcançar vantagem eleitoral. 

 

 

   O legislador foi tão cioso quanto à prevenção de influên-

cias malsãs no pleito para a presidência da República, que estabeleceu a 

obrigatoriedade de desincompatibilização para todo e qualquer candidato 

que exerça função, ou ocupe cargo na administração pública.   O cerne do 

sistema brasileiro de inelegibilidades é a presunção legal (juris et de jure) de 

que a simples titularidade de cargo ou emprego na administração pública, 

pelo can-didato, vicia o pleito. 

 

 

 

3.   Durante a malograda revisão constitucional de 1994, 

quatro propostas pretenderam suprimir o § 5º do art. 14 da Constituição.   

Treze propostas admitiam a possibilidade de reeleição do presidente por um 

só período, sem exigência de renúncia prévia, e quinze admitiam a 

possibilidade de reeleição com renúncia prévia seis meses antes do término 

do mandato.  Quarenta e nove propostas retiravam, do art. 82 da 

Constituição, a proibição de reeleição.  O relator condensou essas propostas 

num substitutivo permissivo da reeleição, que veio a ser rejeitado por 269 

votos contra 160, e 3 abstenções. 
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   Em 1997, contudo, teve êxito nova tentativa de alteração 

daquelas normas, sendo aprovada a emenda constitucional nº 16, de 4 de 

junho, permissiva da eleição do presidente para o período subseqüente. 

 

 

   A imprensa brasileira noticiou algumas circunstâncias da 

tramitação dessa emenda.   O jornal Folha de São Paulo, de 13.5.97, traz a 

seguinte manchete :  “Deputado diz que vendeu seu voto a favor da 

reeleição por R$ 200 mil”.   E como subtítulo :  “Pagamento foi metade à 

vista, em dinheiro, e o resto via empreiteira.  Gravações revelaram que 

outros quatro parlamentares também se venderam.  Envolvidos são Ronivon 

Santiago, João Maia, Zilá Bezerra, Osmir Lima e Chicão Brígido, todos do 

Acre”.  A matéria ocupa página inteira, e assinala :  “O que mais chamou a 

atenção na aprovação da emenda da reeleição na Câmara, no fim de 

janeiro, foi o grande aumento de votos favoráveis à proposta do governo 

nos últimos dias que antecederam a votação.   A emenda acabou aprovada 

com folga, apesar de pesquisas com deputados indicarem que o governo 

teria dificuldades.   Uma enquête realizada pela Folha em janeiro passado 

registrou apenas 228 votos a favor da emenda da reeleição.  No dia da 

votação em primeiro turno, na Câmara, 336 deputados foram favoráveis”.   

A manchete do mesmo jornal, no dia seguinte, é de que o ministro das 

comunicações, Sérgio Motta, intermediou a compra de votos pró-reeleição. 

 

 

   A revista Veja, em seu exemplar de 21 de maio de 1997, 

trouxe farta matéria sobre  “a reeleição e o balcão onde se trocam poucos 

votos por milhares de reais”, em que se refere também ao ministro Sérgio 

Motta,  “amigo do presidente, seu sócio numa fazenda no interior de Minas 

Gerais, organizador da campanha presidencial de 1994”. 

 

 

   Nota do Conselho Federal da OAB, de 19.5.97, 

reclamava, em nome da moralidade pública, a instalação de uma comissão 

parlamentar de inquérito.   No dia 26, divulgou-se nota no mesmo sentido, 

do  “Forum permanente pela ética na política”, encabeçado pelo presidente 

da ABI, Barbosa Lima Sobrinho.   E no dia 1º de julho, com o mesmo 

objetivo, entregou-se um memorial ao presidente da Câmara dos Deputados, 

assinado por mais de 200 advogados e intelectuais.   No dia 16 de outubro, o 

deputado Émerson Olavo Pires denunciou, no plenário da Câmara, “novo 

esquema de negociação de votos em favor da emenda da reeleição, 
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envolvendo o Palácio do Planalto e o governador de Rondônia, Waldir 

Raupp”  (jornal A Tribuna, 17.10.97). 

 

 

   Entretanto, nada se apurou.  Dois dos deputados 

denuncia-dos  foram expulsos do seu partido e renunciaram aos respectivos 

mandatos.  O ministro Sérgio Motta chegou a protocolar, no Supremo 

Tribunal Federal, um “pedido de explicações” aos ex-deputados Ronivon 

Santiago e João Maia, mas em novembro solicitou o arquivamento do 

processo, “porque eles não foram encontrados e porque negaram as 

acusações em depoimento na Câmara” (Folha de São Paulo, 14.11.97).   Os 

deputados Zilá Bezerra, Chicão Brígido e Osmir Lima negaram sua 

participação na fraude, e foram absolvidos pela Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados. 

 

 

   Alguns observadores assinalam que, a um mês da votação 

de proposta de emenda, em primeiro turno, o governo concedeu aproximada-

mente 400 repetidoras de televisão, sobretudo para empresas e entidades 

controladas por políticos. 

 

 

 

4.   Como terá sido possível, a Fernando Henrique Cardoso, 

alterar a norma da irreelegibilidade ? 

 

 

   Em texto sobre o mesmo tema elaborado para o Instituto 

dos Advogados Brasileiros (RIAB nº 83, pg. 44), e publicado também na 

Revista de Informação Legislativa (vol. 130, pg. 49), referi-me às reeleições 

de presidentes, na América Latina, como integrantes do projeto neo-liberal.  

Deixemos de lado essas considerações, assim como qualquer indagação 

sobre a ocorrência de fraude na tramitação da EC nº 16 - para nos fixarmos 

apenas nas causas próximas dessa alteração. 

   É enorme, no Brasil, o poder atrativo dos executivos - na 

União, nos Estados, nos municípios - permitindo-lhes formar maiorias  nos 

legislativos, mesmo quando eleitos minoritariamente.   Na Câmara dos 

Deputados, desde a redemocratização, a oposição não conseguia arrebanhar 

mais do que 120 representantes, num total de 508 deputados.  Dadas as 

circunstâncias em que funciona a Câmara, esse número era suficiente 
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(principalmente quando as deliberações se tomam por maioria qualificada) 

para evitar a aprovação de algumas matérias, ou permitir negociações.   Esse 

quadro mudou : com a eleição de Fernando Henrique, a oposição, desfalcada 

dos deputados do PSDB, viu-se reduzida e parlamentarmente impotente.   

Arrastando também consigo vários setores médios e da intelectualidade, o 

presidente desarticulou a já frágil oposição brasileira.   Por outro lado, o 

sindicalismo, enfraquecido pela conjuntura de desemprego, recebeu um 

golpe fatal com a perseguição movida pelo governo, acolitado pelo 

judiciário trabalhista, aos sindicatos do petróleo.   A oposição desarticulou-

se. 

 

 

   Aos formidáveis poderes do presidente acrescentou-se o 

abuso das  “medidas provisórias”.   As chamadas “medidas provisórias”, no 

processo legislativo brasileiro, são sucedâneo dos decretos-leis, normas 

legislativas editadas pela ditadura.   A Constituição brasileira dispõe a 

respeito em seu art. 62 : 

 

 

   “Em caso de relevância e urgência,  o  Presidente da  Re- 

    pública poderá adotar  medidas  provisórias,  com  força 

    de lei, devendo  submetê-las  de  imediato  ao  

Congresso 

    Nacional, que, estando em recesso,  será  convocado  ex- 

    traordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 

 

    Parágrafo único -  As medidas provisórias  perderão  

efi- 

    cácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei 

no 

    prazo de trinta dias, a partir de sua publicação,  

devendo 

    o Congresso Nacional  disciplinar  as  relações  

jurídicas 

    delas decorrentes”. 

 

 

   Acontece que, editadas as primeiras medidas provisórias 

no governo José Sarney, e decorrido o prazo de trinta dias sem que tivessem 

sido convertidas em lei, o gênio governamental fez que fossem reeditadas, e 
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assim sucessivamente.   O Supremo Tribunal Federal foi complacente com 

essa fraude à Constituição.   A primeira medida provisória assinada pelo 

presidente Fernando Collor, em 3 de janeiro de 1991, tinha o nº 291. 

 

 

   O abuso presidencial, a absorção, pelo executivo, das 

fun-ções do legislativo, fez com que um senador da República protestasse : 

 

 

   “O  Executivo  abusa  da  paciência  e  da  inteligência 

do 

    país quando insiste em editar medidas provisórias  sob  

o 

    pretexto de que, sem sua vigência imediata  (...),  vai  

por 

    água abaixo o combate à inflação. Com esse ou com 

pre- 

    textos semelhantes, o governo afoga  o  Congresso  

numa 

    enxurrada de medidas provisórias.  O resultado é lamen- 

    tável : Câmara e Senado nada mais fazem  do  que  

apre- 

    ciá-las aos borbotões... 

   ... Seja qual for o mecanismo, ou o Congresso  põe  ponto 

    final  no  reiterado desrespeito a si próprio e à 

Constitui- 

    ção ou então é melhor reconhecer que no  país  só  existe 

    um poder de verdade : o do presidente.   E daí por 

diante 

    esqueçamos também de falar em democracia”. 

 

 

   Essa declaração foi publicada pela Folha de São Paulo, 

durante o governo Collor.   Eleito presidente da República, seu autor, o 

então senador Fernando H. Cardoso, dela se esqueceu.  Já no primeiro dia de 

seu governo (1.1.1995) editou a MP nº 813, organizando a presidência da 

República e os ministérios.   Quando, dois anos depois, as medidas 

provisórias chegaram ao nº 1536, o gênio governamental entrou novamente 

em cena : para mostrar que elas não eram tantas como se dizia,  ao invés de 

continuar a numerá-las sequencialmente,  adotou uma numeração binária, 
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em que aparece o número original de edição, por exemplo, 1550, acrescido 

do dígito ou dígitos da reedição, por exemplo, 43. 

 

 

   Tomemos o repertório da legislação federal no mês de 

setembro de 1997 : temos 13 leis e 49 medidas provisórias editadas; mas na 

verdade não são 40 medidas provisórias, porque a MP nº 1550-43 não passa 

da 43ª reedição da MP nº 1550, e a MP nº 1538-43 não passa da 43ª reedição 

da MP nº 1538.     A nova numeração proclama que, há quase quatro anos, 

essas medidas, que são provisórias vêm sendo reeditadas mês a mês pelo 

executivo. 

   Não apenas a absorção de funções legislativas pelo 

executivo, mas a contrariedade a deliberações legislativas por normas 

baixadas pelo executivo, nos autorizam a dizer que no Brasil deixou de 

vigorar o princípio da legalidade, deixou de haver separação de poderes e 

Estado de direito.   Um presidente que faz as leis é um presidente que tudo 

pode, inclusive alterar a Constituição para propiciar sua reeleição. 

 

 

 

5.   Dizia ao início destas linhas que a reelegibilidade do 

presidente, na América Latina, é um passo para a ditadura, ou, no mínimo, 

um elemento de distorção do processo eleitoral. 

 

 

   A subordinação das ações do governo Fernando Henrique 

à meta de sua continuidade, desde a promulgação da EC nº 16, confirma 

aquele prognóstico. 

 

 

   Durante a tramitação, no Congresso, do projeto da nova 

lei eleitoral - que deverá disciplinar a eleição de 1988 - foram muitas as 

denún-cias de pressão do governo, no sentido de colocar o presidente - como 

de fato aconteceu - em posição mais favorável diante de qualquer 

adversário.    

 

 

   Aprovada essa lei, o deputado Delfim Neto, membro do 

PPB - partido de apoio ao governo - em artigo de jornal intitulado “O preço 

da reeleição” (A Tribuna, 7.9.97), comenta : “Dispondo, já, de verba orça-
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mentária para gastos em propaganda e de abundantes recursos oriundos 

dos insondáveis fundos publicitários das empresas estatais, o Governo 

Federal reagiu com o habitual cinismo, procurando dar conotação 

escandalosa ao texto aprovado na Câmara que é o fato de já estar em pleno 

andamento a campanha pela reeleição do presidente, mal disfarçada na 

propaganda  do  “Brasil em ação”, toda ela sustentada com recursos ofi-

ciais !  O financiamento público aos partidos é apenas um dos itens da nova 

lei eleitoral, cujo teor desagradou ao governo porque tenta introduzir 

condições mínimas que viabilizam a participação de candidatos de 

oposição no pleito de 1998, com alguma chance de vitória frente aos 

candidatos do oficialismo.   Ainda assim o desequilíbrio é enorme, porque o 

governo já está com suas campanhas na mídia quando faltam ainda 13 

meses para as eleições, enquanto os demais só terão espaço garantido no 

rádio e na TV nos 45 dias de vantagem para o governo, que se dispõe a 

gastar o equivalente a 10 mil salários mínimos por dia, na campanha mais 

demorada e mais dispendiosa de nossa vida republicana”. 

 

 

   Caminhamos, assim, para uma eleição de cartas 

marcadas, como se prenuncia na resolução nº 19.952, aprovada por 

unanimidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral, no dia 2 de setembro de 1997 

: “Não se tratando, no § 5º do art. 14 da Constituição, na redação da 

Emenda Constitucional nº 16/1997, de caso de inelegibilidade, mas, sim, de 

hipótese em que se garante elegibilidade dos Chefes dos Poderes Executivos 

federal, estadual, distrital, municipal e dos que os hajam sucedido ou 

substituído no curso dos mandatos, para o mesmo cargo, para um período 

subseqüente, bem de entender é que não cabe exigir-lhes 

desincompatibilização para concorrer ao segundo mandato, assim 

constitucionalmente autorizado.  (...)  Se não se trata, na hipótese do § 5º do 

art. 14 da Constituição da Emenda Constitu-cional nº 16/1997, de caso de 

inelegibilidade, não cabe, na espécie, indagar de desincompatibilização, 

forma de desvencilhar-se da inelegibilidade, a tempo de concorrer à eleição 

cogitada ...”  Para o TSE, conforme consta dessa resolução, “a situação 

funcional” do presidente da República “não constitui caso de 

inelegibilidade”. 

 

 

   A atender-se a essa opinião do Tribunal Superior 

Eleitoral (trata-se da resposta a uma consulta), teremos na eleição de 1998 a 

seguinte e curiosa situação : o presidente da República precisará 
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desincompatibilizar-se se desejar concorrer a qualquer outro cargo (como 

por exemplo a senador, deputado federal, ou governador), mas não precisará 

desincompatibilizar-se se desejar reconcorrer ao mesmo cargo.   O vice-

presidente precisará desincompatibilizar-se se desejar concorrer a qualquer 

outro cargo, mas não precisará desincompatibilizar-se se for candidato a 

presidente, ou a vice-pre-sidente.   O simples contínuo, servidor público que 

serve um cafezinho ao presidente da República, ou o mordomo que engraxa 

seus sapatos precisarão desincompatibilizar-se - pelo receio legal de que 

exerçam influência nociva sobre o pleito - se quiserem candidatar-se a 

presidente da República.   A mulher do presidente da República, ou parente 

seu até o segundo grau, pela proximidade que têm com o presidente, não 

poderão candidatar-se absolutamente a qualquer cargo; mas o presidente 

poderá recandidatar-se, sem necessidade de afastar-se de seu cargo. 

 

 

   Por  onde  se  vê até que ponto estavam corretos 

Barbalho, 

Maximiliano, Aurelino, Rui.   Antes deles, já havia escrito Pimenta Bueno, 

comentando a Ordenação imperial : 

 

 

   “Os  direitos,  a  liberdade  civil,  deixam  de existir 

desde 

    que, embora a lei não proíba  um  ato,  há  uma  vontade 

    qualquer que se substitui à lei e o  inibe;  eles  

reclamam, 

    mas  sua  voz  por  si  só é fraca, não afasta essa vontade 

    arbitrária. ... É por isso que não há fatalidade maior  

pa- 

    ra um povo do que a de ter câmaras legislativas,  e  mor- 

    mente a de seus deputados, fracas,  dependentes  ou  

des- 

    moralizadas por interesses  pessoais  e  mesquinhos,  

por 

    elogios até aos próprios erros  ou abusos  ministeriais;  

a 

    dar-se  tal  hipótese  o  país inteiro sofrerá em sua 

moral, 

    direitos e interesses”. 
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                                            o        o         o 

 

 

   


