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NOTIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 

O Coordenador de Processamento da Secretaria Judiciária do 

Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento à determinação da 

Excelentíssima Senhora MINISTRA ROSA WEBER, Presidente, NOTIFICA 

as Coligações “Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos” e “O Povo 
Feliz de Novo” da decisão exarada por Sua Excelência no procedimento 

administrativo acima declinado 
. 

 

Brasília/DF, 26 de outubro de 2018. 
 

 
DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO 

Coordenador de Processamento 
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O sistema eletrônico de votação tem sido alvo de questionamentos, por parte de
candidatos, da sociedade e de especialistas da área, desde a sua implantação no Brasil, em
1996, não havendo consenso de sua absoluta inviolabilidade. Nos países democráticos em que
a urna eletrônica foi adotada, há sistemas paralelos que permitem auditoria ou recontagem
dos votos (impressos), o que não ocorre no Brasil.

A "Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos", por seu Representante,
com base nos artigos 5°, incisos 11 e XXXIV,14 e 37 da Constituição Federal, artigo 66, caput, da Lei
nº 9.504/1997, artigo 6°, ~ 3º, da Resolução TSE nº 23.547/2017, e artigo 15 do Regimento
Interno do TSE,vem requerer a V.Exa.,em caráter de urgência, que o processo de totalização dos
votos resultantes do segundo turno da eleição para Presidente da República, que ocorrerá na sede
do Tribunal Superior Eleitoral-TSE, em Brasília/DF, no dia 28/10/2018, seja realizado com o
acompanhamento de fiscais designados pelas duas coligações, que atuarão em conjunto com os
analistas e programadores desse tribunal eleitoral, pelos fatos e motivo adiante indicados:

Brasília/DF, 25 de outubro de 2018.

À Exma. Sra.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Ministra Rosa Weber
Nesta

Exma. Sra. Ministra,
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No antigo sistema de votação em cédulas - ainda existente na maioria dos países ~ ~
-, a apuração dos votos era prevista nos arts. 158 a 214 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral) e era ~ ~
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permitido, aos eleitorais e fiscais, o acompanhamento de todo o processo, desde a coleta do ~.â't?:g
voto, transporte das urnas, contagem dos votos, até a totalização da apuração, não sendo ~~
necessário qualquer conhecimento técnico específico para essa fiscalização. ~ ~
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O envolvimento pleno do eleitor no processo, da votação ao escrutínio, em ~.~'O'"
conjunto com os mesários das seções, sob a fiscalização de representantes dos partidos e/ou .~~

'" c:candidatos, assim como por Promotores de Justiça e Juízes Eleitorais, conferiam maior ~.~
o '"transparência ao processo eleitoral. No atual sistema de urnas eletrônicas, o eleitor não c '"E ~apenas deixa de ter contato físico com o seu voto, como não tem a possibilidade de fiscalizar o i3!ê
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escrutínio. O mesmo ocorre com os representantes dos partidos, candidatos e da Justiça
Eleitoral. Todos participam do processo, por mera formalidade, sem poder aferir e conferir os
votos, a apuração ou a totalização, que se processam de forma eletrônica.

Atualmente, a totalização dos votos de todo o país é realizada por um pequeno
grupo de técnicos e especialistas na área de informática, composto por aproximadamente 20
pessoas, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, em uma sala fechada, denominada
"cofre", inacessível ao controle, inclusive, dos fiscais partidários.

Tal processo constitui "apuração secreta", não possuindo amparo legal, uma vez
que a Lei n° 10.408/2002, que estabeleceu normas para as eleições, e dispõe sobre o sistema
eletrônico de votação e totalização dos votos, em seus artigos 59 a 62, não faz qualquer
menção a essa possibilidade.

Assim, a presente petição visa requerer a Vossa Excelência que, na condição de
Presidente dessa Suprema Corte Eleitoral, se digne determinar que o processo de apuração e
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Um sistema de votação que afasta o cidadão da fiscalização compromete a
confiabilidade, transparência e licitude do processo eleitoral e viola o princípio da cidadania,
ante a impossibilidade material de se conferir os votos, auditar a votação e acompanhar sua
contagem e totalização, além de contrariar também o princípio constitucional da publicidade e
moralidade dos atos administrativos.
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totalização dos votos, a realizar-se no próximo dia 28/10, na sede desse Tribunal, tenha o ~ ~
acompanhamento e participação, em conjunto com o corpo técnico responsável pelo trabalho, ~ ~
de representantes designados pelas duas frentes partidárias dos candidatos Jair Messias ~ ~

~roBolsonaro e Fernando Haddad. iii .~
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>'"A presente manifestação, prevista no art. 15 do Regimento Interno do Tribunal ~ ~
:J.nSuperior Eleitoral, encontra lastro no que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5°, em '2 g
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que se estabelece serem todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, .; ~
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garantindo-se a inviolabilidade de direitos, dentre eles o do exercício da cidadania, através do ~ ~
."lovoto, inerente à existência do próprio Estado Democrático de Direito. ~.~
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c'"efetivada por decisão administrativa do TSE, contraria o aludido dispositivo constitucional. ~ ~
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Além disso, o artigo 14 da CF/88 prescreve que a soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal, o voto direto e secreto, com valor igual para todos, bem como o artigo
37 estabelece que a administração pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da publicidade
dos atos administrativos, portanto, não deve ser secreta a apuração ou totalização de votos
em um processo eleitoral, seja qual for o método de votação adotado.

Por sua vez, tanto o artigo 66, caput, da Lei 9.504/97, bem como o artigo 6°,
parágrafo 3°, da Resolução 23.456/15 estabelecem, em uníssono, que os partidos e coligações
poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições, bem
como o processamento eletrônico da totalização dos resultados.

Assim, com base nos citados dispositivos, requer a V.Exa. se digne determinar:

a) o recebimento e processamento da presente petição, em caráter de urgência,
para que a totalização dos votos, a realizar-se em 28/10, na sede do Tribunal Superior
Eleitoral, seja acompanhada, livremente, inclusive na referida sala fechada, denominada
"cofre", por representantes indicados pelas duas frentes partidárias dos candidatos
Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad, em número de até cinco para cada
coligação;

b) a imediata comunicação da decisão aos representantes legais dos candidatos Jair
Messias Bolsonaro e Fernando Haddad, para que sejam indicados, no prazo máximo
de 24 h, os representantes aptos a acompanhar o processo de totalização dos votos
perante o TSE.

~
. ,

Gusta e ianno R '- •
Representante

Coligação "Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos"
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