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ACÓRDÃO Nnxm7w
(de 21 de abril de 1.987)
RECURSO N9 6.773 - CLASSE 4a. - RIQ GRANDE DO SUL (Porto Alegre).

Recorrente: Procuradoria Regional Eleitoral.

- Voto. Validade. Legenda.

.

Duplici

dade.
- Assinalação de legenda não correg
pendente ao candidato, cujo
nome
e legenda correta constavam clarg

mente da cédula.
- Inequívoca a demonstração

expreâ

sa do candidato da preferência do
eleitor.

- Inocorrência, na espécie, da null
dade tipificada nos arts. 176,III
e 175, § 29, III, do C. Eleitoral.
- Recurso conhecido e provido.

Vistos,

etc.

A C 0 R D A M
toral,
.

os Ministros do Tribunal Superior Ele;

por unanimidade de votos,

termos do voto do Relator,

conhecer e prover o recurso,

que fica fazendo parte integrante

nos
da

decisão.
SALA DAS

SESSÕES DO TRIBUNAL

SUPERIOR ELEITORAL.

Brasília, 21 de abril de 1.987.
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&Ca/v

, .Presidente.

OSCAR CORRÊA

,

Relator.

FRANCIgCO REZEK

__.
"M/(MM

, Proc.-Gera1

JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA !ÉRTENCE Eleitoral

Dep-un.qu de lnpnnn Nuloul -

Mod. TSE |01

Ale

RECURSO N9 6.773 - CLASSE 4a. - RKO GRANDE DO SUL (Porto
gre).

R E L

T

R I O

0 SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK
Rio Grande do Sul,

junta apuradora anulou certo voto

deputado estadual,

entendendo fazê-lo nos termos da

ção eleitoral.

Contra decisão do TRE,

de daquele voto,

No

(Relator).

para
legislg
nulidg

que confirmou a

da

interpôs recurso eleitoral a Procuradora

República Sandra Verônica Cureau, dizendo o seguinte (fls.18):

"Ocorre que o art.

175,

§ 29,

,

III

do Código Eleitoral dispõe que o voto

se

rá nulo quando o eleitor, gâg manifestan
fazen
do preferência por candidato, ou o
do de modo que não se possa identificar o
de sua preferência, escrever duas ou mais
legendas no espaço relativo à mesma
ele;

çao.
Ou seia,

se o eleitor

manifestar

preferência, de maneira clara e inequivoca por um candidato, mesmo marcando ou es
crevendo duas ou mais legendas. o voto se
ra contado para o candidato. O voto
na
legenda será nulo,

mas não o voto no

can

didato de preferência do eleitor.
O nome,

conforme os demais

disposi

tivos legais que regem a matéria, só
prevalece sobre a legenda válida,

não
prevg

lecendo sobre o número (art. 177,11).
Portanto,

o voto deveria ter

sido

computado para o candidato Lúcio Barcelos,
cujo nome foi escrito de maneira clara pg
lo eleitor.
Requer, assim, o Ministério Público
Eleitoral seja dado provimento ao
preseg

te recurso especial, eis que a

decisão

proferida contrariou o art. 175, § 29,III,
do Código Eleitoral, para que seja o voto
contado para o candidato cujo nome foi eg

crito pelo eleitor. "
í
.
Esse e o recurso, diante do qual a

Geral Eleitoral manifestou-se,
Franca, dizendo,

Procuradoria

pela voz do Procurador

na parte conclusiva,

Ruy

o seguinte (fls.28/29):
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O SENHOR MINISTRO FRANCISCO REZEK (Relator).

Quanto

à preliminar do não conhecimento, verifiquei que o precedente
relatado pelo Ministro Souza Andrade espelha efetivamente
quadro de alta indagação,

um

a respeito de qual teria sido a von

tade recôndita do eleitor. Tal não é o que se tem na espécie:
a cédula é unívoca, cuida-se, pois, de estrita análise do te;
to legal pertinente.
Penso que não se cuida,

aqui, de matéria

estranha

ao âmbito do recurso eleitoral, e passo à análise do
considerando essa premissa.
inciso III,

Diz o artigo 175,

recurso

parágrafo 29

invocado pela Procuradora da República no

,
Rio

Grande do Sul:

"Serão nulos os votos em cada eleição,
lo sistema proporcional:

pe

..-o......--nuu..o-.......oooo..........c

III - Se o eleitor, não manifestando
pre
ferencia por candidato, ou o
fazeg
do de modo que não seâpossa
identi
ficar o de sua preferencia,
escrg
ver duas ou mais legendas
difereg
tes no espaço relativo a mesma ele;

ção.

A Procuradora'

"

tem razão quando diz que essa

tese de nulidade não ocorreu na espécie. Se foi nessa
que a

junta,

e, depois dela,

claração de nulidade,

houve,

o TRE,

senão a nulidade,

regra

pretendeu fundar sua

dg

seguramente, erro de direito.Mas

a questão é saber se porventura a norma do artigo 176
mentaria,

hipé

pelo menos uma tese

teresse do Partido dos Trabalhadores,

abonado,

fundg

avessa ao

no caso,

ig

pela

Procuradora da República. Estimou o Tribunal Regional que
voto era de ser considerado nulo,

ou era de ser válido para a

legenda do PMDB, não para o candidato petista.

que diz o artigo 176 é isto:

o

Entretanto,

o

Rec. n!

6.773 - C13.4a.-RS.

"5.
Data vênia, não merece ser
conheci
do o presente recurso especial, desde que
a hipótese §g9_judkw não é aquela
previâ

ta na norma legal indicada, mas sim, a do

inciso V do artigo 25 da Resolução

n9

13.303/86:

“Art. 25 - Contar-se-á o voto

apg

nas para a legenda, nas eleições pg
lo sistema proporcional:
V - Se o eleitor,

indicando a

legeg

da, escrever o nome ou o número
de candidato de outro Partido

(Cód., art. 176)".
6.
O eleitor, no espaço próprio,
indi
cou a legenda do Partido do
Movimento

Democrático Brasileiro; no espaço reservg
do para indicar o nome ou o número do can
didato, escreveu o nome de "Lúcio
Barcg
los" do Partido dos Trabalhadores. O voto,
desse modo, deveria ter sido contado a fg
vor da legenda do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro. Mesmo assim,
enteg
deu o julgado regional impossível a
ideg
tificação da vontade do eleitor, mantendo
a decisão da Junta Apuradora, pela
anulg

ção. A matéria, de qualquer forma, não pg
de ser revista nessa Superior Instância ,
ainda que tivesse havido recurso do Part;
do do Movimento Democrático Brasileiro
,
diante do reiterado entendimento de que g
exame ga real intenção QQ eleitor, ng gtg

ge T__._'
votar, é tarefa ggg gãg . tem
ng ambito g9 recurso esgec1al
7.744,

cabimentg
(AC

n9

da lavra do eminente Ministro J.M.

de Souza Andrade, anexo).
7.
Somos, pelo exposto, pelo não conhg
cimento do presente recurso especial."

É o relatório.

Rec.

n2 6.7Z§ - gls.4a.-R§.

“Contar-se-á o voto apenas para a
legeg
da, nas eleiçoes pelo sistema
proporcig
nal:
III - Se o eleitor,

indicando a legenda ,

escrever o nome ou o numero de
didato de outro Partido."

can

A norma retrata uma situação que não é a destes
tos.
ra

Errônea,

portanto,

a tese de que o voto deveria valer pg

legenda peemedebista, visto que, ao proferir seu voto,

escrito,

o eleitor disse claramente:

dicou, em seguida,

ag

- Lúcio Barcelos - e

por
ig

por escrito: PT - sendo o senhor Lúcio Ba;

celos, o único a concorrer com esse nome a deputado estadual,
efetivamente um candidato do Partido dos Trabalhadores.

Aba;

xo,o eleitor,

ao riscar o quadrilátero da legenda,

risca

do número 15,

que não corresponde ao Partido dos

Trabalhadg

res,

o

mas ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

Ora,

o eleitor não indicou uma legenda e o

nome

de um candidato de outro Partido. O eleitor indicou duas
gendas,

uma das quais exatamente aquela do candidato

Barcelos,

lg
Lúcio

seguramente indicado como o da preferência do candi

dato.
Assim,

estimo que o recurso da Procuradora'

da

Rg

pública encontra abono no Código Eleitoral. Não sei que
to útil isso poderá ter,
apenas de um voto,
to.

a esta altura,

visto que se

efei
trata

mas a tese juridica é fundada em bom direi

Provejo o recurso, nos exatos termos em que foi deduzido

pela Procuradora da República do Rio Grande do Sul.

DECISÃO UNÂNIME.

Rec.

n! 6.773 - Cls.4a.

- RS.

EXTRATO

Rec. n9 6.773 - Cls.4a.-RS.
Recorrente:
Decisão :

DA

ATA

Rel.Min. Francisco Rezek.

Procuradoria Regional Eleitoral.

Conhecido e provido. Unânime.

Presidência do Ministro Oscar Corrêa. Presentes os Ministros:
Aldir Passarinho, Francisco Rezek, Carlos Mário Velloso,
liam Patterson,

ro Franca,

Sérgio Dutra,

Roberto Rosas e o Dr. Ruy Ribei

Procurador-Geral Eleitoral, Substituto.

SESSÃO DE 21.4.87.
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