
Notas Eleitorais 

DEVEM SER ACEITAS COMO PROVA DE NACIONALIDADE 

RESPONDE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL A CONSULTA DO JUIZ 

 

Respondendo em sua ultima sessão a uma consulta formulada pelo juiz eleitoral da 4.a Zona 
desta Capital, Sr. José Cavalcanti Silva, o TER decidiu que as carteiras de Identidade, fornecidas 
pelo serviço de identificação do Estado de São Paulo, devem ser aceitas como prova de 
 nacionalidade brasileira adquirida. 

O Código Eleitoral estabelece, no § 1.º do art. 33, que o requerimento de alistamento, que 
dispensa reconhecimento de firma, será instruído com qualquer dos seguintes documentos: ". 
. . d) carteira de identidade expedida pelo serviço competente de identificação no Distrito 
Federal ou por órgão congênere nos Estados e nos Territórios; ... f) documento do qual se infra 
a nacionalidade brasileira originaria ou adquirida, do requerente". Como, porém, alguns juizes 
eleitorais aceitavam as carteiras de identidade como prova de nacionalidade brasileira 
adquirida e outros exigiam a apresentação do título declaratório de nacionalidade, o juiz da 4.a 
Zona consultou o TRE para saber qual a melhor orientação em face dos citados dispositivos da 
lei eleitoral. 

TÍTULO 

 

Ainda em relação aos naturalizados o juiz José Cavalcanti Silva consultou o TRE a respeito dos 
que adquiriram a nacionalidade brasileira nos termos do art. 69, ns. 4 e 5, da Constituição de 
1891. Em face da lei n.º 818, de 18 de setembro de 1949, que determina que os que hajam 
adquirido a nacionalidade brasileira por essa forma poderio requerer, em qualquer tempo, ao 
juiz de Direito do seu domicilio, o título declaratório, e tendo em vista que a Justiça tem 
decidido que os que se encontram nessas condições não são obrigados a apresentar o título 
declaratório para se alistarem, dado que a nacionalidade resultou do próprio dispositivo 
constitucional, indagou o juiz da 4.a Zona qual a orientação a seguir nesses casos. 

Frisou ainda que muitas das pessoas que obtiveram título eleitoral apenas com a comprovação 
do preenchimento dos requisitos dos ns. 4 ou 5 da Constituição de 1891, conservam, como 
documento hábil, a carteira modelo "19", que pela lei é dada aos estrangeiros. 

PARECER 

O TRE, acolhendo as considerações expendidas pelo procurador regional, Sr. I. M. de Goes 
Calmon, respondeu que o estrangeiro, embora possuindo os requisitos citados da Constituição 
de 91, para se alistar eleitor precisa apresentar o titulo declaratório a que se refere a lei n.º 
818. 

É evidente que se o cidadão já obteve esse titulo anteriormente, e com a sua apresentação na 
repartição policial competente obteve carteira de identidade em que conste a sua condição de 



brasileiro naturalizado, é indispensável a apresentação do título declaratório, de acordo com a 
decisão acima citada, referente a primeira consulta dirigida ao TRE pelo juiz de 4.a Zona. 


