
P A R E C E R  
 

Eleitoral. Recurso. Reclamação contra o resultado do pleito. 
Art. 65 da Resolução nº 20.565/2000. Apresentação de votos 
válidos destoantes da média geral. Alegação de não 
aparecimento da fotografia de candidato em algumas urnas 
eletrônicas. Resultado destoante das pesquisas pré-eleitorais. 
Composição de mesa receptora por fiscal de partido. 
Recontagem de votos. Anulação de votação. Decisão da Junta 
Eleitoral: Improcedência de todos os pedidos. Inexistência de 
mácula. Improvimento do recurso. 
 

A Coligação “Garantindo o Futuro de Santana” e Marco Aurélio dos Santos Cardoso 
ingressaram com reclamação perante a Junta Eleitoral contra o resultado das últimas eleições 
municipais, com base no art. 65 da Resolução nº 20.565/2000 do TSE. Alegaram, em resumo: 

• Descompasso entre o número de votos atribuídos ao candidato a Prefeito opositor 
em diversas seções (81, 82, 83, 84, 85, 172, 173 e 175) em relação à média geral 
das demais; 

• Fraude na votação devido a muitos eleitores terem afirmado que não apareceu a 
fotografia do segundo reclamante, candidato a Prefeito, nas urnas eletrônicas; 

• Divergência entre o resultado das urnas e as pesquisas eleitorais, que apontavam 
o segundo reclamante como preferência do eleitorado; 

• Vício na composição da mesa receptora da seção nº 85, pois uma mesma pessoa 
teria trabalhado como fiscal e mesária. 

Requereram que, após perícia nas urnas das seções citadas, houvesse a recontagem 
dos votos nelas depositados, com a subseqüente nulidade de todas elas, ou, pelo menos a 
“nulidade da seção 85”. 

Citados, os reclamados contestaram: 
 Impossibilidade de percentual semelhante de votos válidos em todas as seções, 

devido à existência dos “redutos eleitorais”; 
 Preclusão da possibilidade de recontagem, tendo em vista que não houve 

impugnação perante a Junta no ato da apuração; 
 Inveracidade das alegações de que não apareceram as fotografias do segundo 

reclamante; 
 Inexistência de registro de irregularidade no funcionamento da mesa receptora da 

85ª seção eleitoral; 
 Irrelevância das pesquisas pré-eleitorais para anular-se o resultado das eleições. 

Instado, O Promotor de Justiça Eleitoral posicionou-se pela improcedência da 
reclamação: 

1. De início, destacou a impossibilidade material do pedido de recontagem, tendo em 
vista que os votos depositados nas urnas eletrônicas não podem ser individualizados. 

 2. Opinou também quanto ao mérito devido ao princípio da eventualidade, já que 
houve requerimento pela nulidade das seções citadas. a) Ressaltou que os percentuais destoantes 
não são, por si sós, motivos para a nulidade da votação, havendo necessidade de indícios de 
fraude; b) Entendeu precluso o fato de não ter sido visualizada a fotografia do segundo 
reclamante, pois tal matéria deveria ter sido alegada diante das mesas receptoras; c) Afirmou que 
a divergência entre pesquisas e resultado oficial não é causa prevista em lei para anulação do 
pleito, não devendo, assim, ser considerada na presente reclamação; d) Por fim, quanto à 
composição da mesa receptora da seção 85, em primeiro lugar, destacou a intempestividade e, no 
mérito, opinou que a lei não proíbe a nomeação de um fiscal para funcionar como mesário ad 
hoc. 



Reunida, a Junta Eleitoral, em sessão pública, manifestou-se pela 
improcedência total desta reclamação, com base nos seguintes fundamentos: 

⇒ Indeferiu a realização de perícia nas urnas eletrônicas, tendo em vista a 
desnecessidade de tal prova, pois já existiriam elementos suficientes nos autos 
para o julgamento da lide; 

⇒ Julgou ser tempestivo o pedido de recontagem, no entanto não o acolheu porque 
haveria impossibilidade material de serem recontados votos inseridos em urnas 
eletrônicas; 

⇒ Decidiu não anular a votação das seções multimencionadas, por ausência de 
motivos relevantes que indicassem fraude; 

⇒ Entendeu preclusa a alegação de não ter sido visualizada a fotografia do segundo 
reclamante nas urnas, pois tal matéria deveria ter sido suscitada perante as mesas 
receptoras; 

⇒ Deliberou que o descompasso entre as pesquisas e o resultado das urnas não seria 
motivo para anular a eleição, tendo em vista a ausência de previsão legal; 

⇒ Considerou preclusa a ocasião de reclamar da irregularidade da composição da 
mesa receptora, fato que deveria ter sido suscitado diante da Junta no momento 
da análise dos documentos remetidos pelas mesas receptoras. 

Os autores recorreram com estes fundamentos: 
1) Afirmaram que teria sido cerceada sua defesa porque foi indeferido o pedido de 

perícia, a qual entendem ser necessária já que a prova dos fatos exigiria 
conhecimentos técnicos, que os membros da Junta não possuiriam; 

2) Insistiram na possibilidade material da recontagem, embora não tenham 
conseguido explicar como aconteceria; 

3) Alegaram que a Junta teria considerado precluso o pedido de anulação da votação 
nas seções declinadas. Tal fato se mostra inverídico, pois o colegiado o apreciou, 
como se pode ver nas folhas 845 e 846, embora o tenha indeferido; 

4)  Entenderam que não teria ocorrido preclusão quanto ao vício na composição da 
mesa receptora, pois essa matéria deveria ser examinada de ofício pela Junta, 
conforme o art. 220, I, do Código Eleitoral. 

Fizeram várias outras considerações quanto ao julgamento proferido pela Junta Eleitoral, 
sem, contudo, embasar suas afirmações em fatos. Por fim, requereram que se desse provimento ao 
recurso para “nulificar a sentença recorrida”, com a baixa dos autos à origem a fim de que as provas 
requeridas sejam apreciadas e deferidas. Em nome do princípio da eventualidade, pugnaram pela 
recontagem dos votos das seções supracitadas ou, pelo menos, da 85ª seção, com a proclamação de 
novo resultado do pleito majoritário neste município. 

Em contra-razões, os recorridos assim se manifestaram: 
a) Preliminarmente, entenderam que o recurso não deveria ser conhecido por ser 

intempestivo, já que deveria ter sido apresentado em 24 horas – e não em três 
dias – tendo em vista o § 8º do art. 96 da Lei nº 9.504/97. 

b) No mérito, rebateram as alegações dos recorrentes: 
I. Defenderam o indeferimento da perícia, com base no art. 130 do Código de Processo 

Civil, afirmando que ela seria desnecessária, uma vez que não houve qualquer 
problema de ordem técnica nas urnas, tendo o segundo recorrente recebido votos em 
todas as seções; 

II. Entenderam incabível a recontagem, uma vez que os dispositivos invocados pelos 
recorrentes (arts. 200 do Código Eleitoral e 88 da Lei nº 9.504/97) só se aplicariam 
nas seções eleitorais em que não fosse usado o sistema eletrônico, conforme o art. 82 
da Lei das Eleições; ressaltaram, ainda, a impossibilidade material de tal 
procedimento em urnas eletrônicas; 

III. Pugnaram, com fulcro no art. 149 do Código Eleitoral, pela preclusão da 
oportunidade de alegar fraude baseada na não visualização da fotografia de candidato 



nas urnas, além de destacar que as urnas funcionaram com perfeição técnica, não 
tendo sido registrada qualquer manifestação contrária; 

IV. Salientaram a preclusão quanto ao suposto vício na composição da mesa receptora da 
85ª seção e, ad argumentandum, afirmaram que não consta registro de que a citada 
fiscal do PSDB tenha sido nomeada como mesária. 
Por fim, pleitearam a manutenção da decisão recorrida in totum, que estaria 

devidamente fundamentada e teria analisado cada uma das alegações formuladas pelos 
recorrentes. 

O Ministério Público Eleitoral, em 1ª instância, foi chamado a expor seu 
opinativo antes que os autos subam ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 

Entendemos que o recurso deva ser conhecido, uma vez que a regra invocada 
pelos recorridos não se aplica a esta hipótese. O art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 refere-se às 
decisões em reclamações quanto ao desatendimento de matérias tratadas naquela norma. Já o 
presente recurso relaciona-se com o art. 65 da Resolução nº 20.565/2000 – TSE, que, por sua 
vez, remete aos arts. 179 e 180 do Código Eleitoral.  

No mérito, a presente irresignação não deve ser provida: a decisão da Junta não 
merece reparo, pois, como já se disse no parecer de fls. 749 a 753, as alegações da parte autora-
recorrente não se baseiam em fundamentos suficientes para modificar o resultado do pleito. 
DA PERÍCIA NAS URNAS ELETRÔNICAS 

Não houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia nas urnas 
eletrônicas. As provas possuem como destinatário o julgador, cabendo a este decidir da 
necessidade, ou não, de sua realização. Se já existem, nos autos, provas suficientes a 
fundamentar o seu juízo de valor, o princípio da economicidade aconselha o indeferimento de 
outras provas, pela sua inutilidade. Vige, no direito brasileiro, o sistema da persuasão racional, 
segundo o qual o juiz decide livremente de acordo com sua consciência, desde que explicite 
motivadamente as suas razões, o que significa dizer que não existe prova mais importante do que 
outra, portanto a lei não impõe ao magistrado a obrigação de deferir a feitura de outras provas, se 
já estiver com seu convencimento formado. Nesse sentido, ensina o mestre Humberto Theodoro 
Júnior (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Forense, 22ª ed., 1997, pág. 420): 

“Sem a rigidez da prova legal, em que o valor de cada prova é 
previamente fixado na lei, o juiz, atendo-se apenas  
às provas do processo, formará seu convencimento com liberdade e 
segundo a consciência formada.” 
Ademais, o art. 420, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, 

determina que “o juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em virtude de outras provas 
produzidas”. O Código Eleitoral determina que se faça perícia na urna somente se houver indício 
de violação desta, fato que não se comprovou na presente reclamação (art. 165, § 1º). Além 
disso, dispõe que as impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser 
apresentadas até a abertura desta (art. 165, § 2º), o que, em urnas eletrônicas, corresponderia ao 
momento da retirada do disquete que continha o boletim de urna. Não consta, em qualquer das 
atas, impugnação quanto a problemas nas urnas que denunciassem indícios de violação, portanto 
não há motivo para a realização de perícia. Os fiscais deveriam ter solicitado o registro em ata 
quanto às reclamações pelo não aparecimento da fotografia do segundo reclamante, portanto, ao 
silenciarem-se sobre tal fato, devem os recorrentes, que o indicaram, sofrer as conseqüências, 
pois não provaram tempestivamente os indícios de violação das urnas exigidos pela lei. 

Assim, não incorreu em erro a Junta, ao indeferir a produção da perícia por entendê-
la inútil, tendo em vista que os autores não demonstraram suficientemente a sua necessidade: 
limitaram-se a juntar declarações de eleitores subscritas posteriormente ao fim da votação. 
DA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DA RECONTAGEM 

Novamente, os recorrentes insistem na recontagem dos votos depositados nas urnas 
eletrônicas, sem demonstrar como ocorreria tal excrescência. Não há como se proceder à 
recontagem de votos eletrônicos, tendo em vista que estes, após a sua confirmação na máquina, 



são imediatamente misturados com os ali já existentes, não sendo emitido qualquer documento 
em papel que possa ser manuseado, o que torna impossível individualizá-los. Tanto isso é 
verdade que o art. 88 da Lei nº 9.504/97, invocado pelos recorrentes, encontra-se entre as 
disposições transitórias. Além disso, o art. 82 da mesma norma explicita que os arts. 83 a 89 e os 
dispositivos do Código Eleitoral pertinentes à matéria serão aplicados para as seções eleitorais 
em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, situação inocorrente 
nesta Zona, onde a votação e a apuração, em todas as urnas, foram realizadas pelo processo 
eletrônico, conforme certidão do Escrivão Eleitoral de fl. 606. 
DA ANULAÇÃO DA VOTAÇÃO 

Embora os recorrentes (fl. 856) tenham alegado que a Junta, considerando-o 
intempestivo, não apreciou o pedido de declaração da nulidade da votação nas seções por eles 
mencionadas, tal fato não ocorreu. Como se vê na fl. 846, “pela Junta foi emitido julgamento, 
por três votos a dois, pela não incidência da preclusão, tendo em vista, nos termos do voto do 
Juiz Presidente e dos dois membros que o acompanharam no julgamento, que a parte autora 
não poderia alegar, durante a apuração dos votos, situação da qual só teve conhecimento após 
a finalização dos trabalhos de apuração (conhecimento da quantidade de votos obtidos por cada 
candidato em cada seção). (...) Na análise do pedido formulado pela parte autora no tocante à 
decretação da nulidade da votação das seções de números 81, 82, 83, 84, 85, 172, 173 e 175, em 
razão da desproporção de votos recebidos pelo senhor Francisco de Assis Tavares da Cunha 
nestas seções, a Junta emitiu julgamento, por três votos a dois, no sentido de não ser decretada 
a nulidade da votação nas seções mencionadas, tendo em vista não existirem elementos para o 
deferimento do pedido formulado na petição inicial.” 

Alegam os recorrentes que a votação nas seções acima estaria viciada, pois, 
comparando-as com as demais, houve uma atribuição desproporcional de votos válidos para o 
candidato a Prefeito da coligação recorrida, o que seria indício de fraude. Não tem pertinência tal 
entendimento, porque a existência de percentuais destoantes, por si só, não significa fraude. Cada 
região demonstra preferência por determinado candidato ou partido, principalmente nas eleições 
municipais, pois cada vereador possui comunidades que o apóiam e estas, geralmente, 
acompanham o candidato a prefeito por ele indicado. 

Nesse mesmo sentido, já lecionou o festejado doutrinador Joel José Cândido, em 
comentários ao art. 88 da Lei nº 9.504/97, aplicável à situação por analogia (in Direito Eleitoral 
Brasileiro, Edipro, 8ª ed., 2000, pág. 527): 

“No inciso II, temos três hipóteses: 
a) atribuição de votos a candidatos inexistentes; 
b) não fechamento da contabilidade da urna; 
c) a apresentação de totais de qualquer tipo de voto 

destoantes da média geral das demais seções da Zona 
Eleitoral. 

(...) No caso “c”, precisa, além do requisito objetivo citado 
pela lei, mais uma suspeita razoável de que houve erro ou fraude 
prejudicial com um mínimo de prova, eis que, por muitas razões (por 
exemplo, região ou zona onde o candidato é preferido dos eleitores), 
poderá haver quebras freqüentes das médias entre as espécies de 
resultados obtidos na apuração. Sem isso demonstrado desde logo, 
eventual pedido de recontagem é descabido, baseado em mera 
presunção, merecendo sumário indeferimento.” 

VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DA MESA RECEPTORA 
Afirmam os recorrentes que não teria existido preclusão quanto à alegação de que uma 

fiscal do PSDB teria funcionado como mesária na seção 85, o que, segundo eles, teria viciado a 
composição daquela mesa receptora. Reiteramos nosso posicionamento quanto à preclusão da 
matéria, destacando que todas as atas foram examinadas pela Junta Eleitoral na apuração, 
obedecendo-se assim ao art. 165 do Código Eleitoral. oportunidade em que não se observou 



qualquer irregularidade. Na verdade, ocorreu um equívoco da pessoa que preencheu a ata, que 
escreveu o nome da fiscal do PSDB também no campo de identificação dos mesários, no entanto 
verifica-se que Marilene Souza de Jesus, que supostamente teria exercido as duas funções, só apôs 
sua assinatura no espaço reservado aos fiscais. Não há, inclusive, qualquer menção, na ata, ao fato 
de ter ocorrido nomeação de mesário ad hoc. Portanto, não se diga que a mesa não observou o 
vício na composição da mesa receptora, uma vez que ele não existiu. Caso os candidatos ou 
partidos não tenham concordado com a manifestação, mesmo que implícita, da Junta quanto aos 
requisitos do art. 165 do Estatuto Eleitoral, deveriam ter demonstrado sua irresignação no 
momento da apuração, quando tiveram acesso às atas de eleição. Ocorreu, portanto, a preclusão 
quanto a esse item, razão pela qual foi correto o julgamento da Junta ao não apreciar tal pedido 
nesta reclamação. 

Mesmo que se entendesse que tal fato devesse ser analisado e que tenha existido 
implícita nomeação ad hoc pelo Presidente (não registrada em ata), não procede o argumento 
levantado pelos recorrentes. A lei não veda que uma pessoa indicada como fiscal de partido 
funcione como mesário nomeado ad hoc pelo Presidente: tal função não se inclui entre as 
proibições do art. 120, § 1º, do Código Eleitoral. O que pode ter ocorrido, no caso sub examinem, 
foi o PSDB ficar com um único fiscal na seção supracitada, se, realmente, uma das pessoas por 
ele indicada tivesse integrado a mesa receptora. 

Com base nos fundamentos acima elencados, o Ministério Público Eleitoral, em 1ª 
instância, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e por seu improvimento total, uma vez que 
a decisão da Junta Eleitoral nesta reclamação não merece reparo. 

Santana (BA), 26 de dezembro de 2000. 
 
                  Millen CASTRO M. de MOURA 
                  Promotor de Justiça Eleitoral 
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