
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Gabinete do Deputado Daniel Silveira - RJ 

Of. n. 069/2019/GAB/DS/CD 

Brasília, 25 de novembro de 2019. 

Ao Senhor 

Sr. Marcos de Almeida Camargo 

Presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais 

Endereço: casa 20, Shis Qi 9 Conjunto 11 - Lago Sul, Brasília - DF. 

Senhor Presidente 

A "Frente Parlamentar mista pela contagem pública dos votos" do Congresso 

Nacional vem respeitosamente na presença de V. Exa ., requerer o melhor 

entendimento, no sentido de determinar aos Srs. Auditores/Peritos da Polícia Federal, 

participantes dos Testes Públicos de Segurança das urnas eletrônicas a serem realizados 

de 25 a 29 de novembro de 2019 na sede do TSE em Brasília que, dentro de suas 

possibilidades e contando com a colaboração dos técnicos e diretores do tribunal, 

respondam às seguintes questões e QUESITOS: 

1 - Com relação ao equipamento "urna eletrônica" objeto dos testes públicos de 

segurança: 

1 - As urnas eletrônicas, em condições de uso semelhantes às do dia da 

eleição, isoladas de qualquer mecanismo impressor do voto, são capazes de atender 

plenamente os princípios dispostos no artigo 3 7 da Constituição Federal, em especial ao 

Princípio da Publicidade, por ocasião da contabilização dos votos, encerrado o horário 

de votação? 

2 - As urnas eletrônicas objeto da presente auditoria, em condições de uso 

semelhantes às do dia da eleição, isoladas de qualquer mecanismo impressor do voto, 

estão habilitadas a permitir a ampla fiscalização durante a etapa da apuração dos 

votos, conforme o disposto na Lei Eleitoral, artigo 66 da Lei 9.504? 
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3 - A totalização dos votos feita pela urna eletrônica objeto da presente 

auditoria, em condições de uso semelhantes à do dia da eleição, isolado de qualquer 

mecanismo impressor do voto, é possível de ser fiscalizada de modo efetivo por pessoa 

leigo, sem conhecimento técnico especializado, durante a etapa de contabilização dos 

votos? 

4 - As urnas eletrônicas objeto do presente auditoria, em condições de uso 

semelhantes ao do dia do eleição, isolados de qualquer mecanismo impressor do voto, 

estão aptos o produzir provo material passível de ser contabilizada publicamente por 

cidadão comum, sem conhecimentos técnicos, e confrontado o resultado com os 

números apontados pelos respectivos boletins de urna, impressos após o encerramento 

do votação? 

5 - As urnas eletrônicos objeto do presente auditoria, em condições de uso 

semelhantes ao do dia da eleição, isolados de qualquer mecanismo impressor do voto, 

são capazes de permitir o recontagem dos votos através de meio físico, acessível ao 

cidadão comum, desprovido de conhecimentos especializados na área de informática? 

6 - As urnas eletrônicas, objeto da presente auditoria, possuem porta de 

entrado para o acoplamento direto ou via cabo de um módulo de impressão do voto? 

li - Com relação ao ambiente dos testes públicos de segurança e aos responsáveis no TSE 

pela segurança das urnas eletrônicas e do sistema eletrônico de votação: 

1 - É possível assegurar com absoluto certeza que os programas instalados 

nas urnas eletrônicos avaliadas nos testes públicos de segurança realizados em 

novembro de 2019 serão os mesmos que estarão nas urnas eletrônicas no dia das 

eleições em 2020? 

2 - Existe em curso ou finalizado no TSE algum procedimento investigativo 

ou inquérito administrativo instaurado pelo MPE ou pela presidência do tribunal, em 

virtude da notícia crime protocolada na sede da Polícia Federal em junho de 2018 contra 

o Secretório de TI, Giuseppe Janino, que o coloca como suspeito por ter sido acusado do 

crime de falso testemunho cometido durante a CP/ dos Crimes Cibernéticos? 
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3 - Como os peritos criminais avaliam a contratação em dezembro de 2018 

do então Diretor Geral da Polícia Federal, Rogerio Gal/oro, para o cargo de Assessor 

Especial da Presidência do TSE, estando a presidente do tribunal ciente de que havia sido 

endereçada a ele denúncia formal, notícia crime protocolada na sede da PF contra o 

Secretário de TI Giuseppe Janino? 

4 - A equipe técnica do TSE tomou alguma providência paro aprimorar a 

segurança e corrigir as deficiências apontadas pelos peritos criminais antes das eleições 

de 2018, no que se refere à impossibilidade de se auditar adequadamente as urnas 

eletrônicas desprovidas de impressoras, incapazes de produzir a contraprova física do 

voto? 

5 - Como os peritos criminais avaliam a afirmação da área técnica e da 

Presidente do TSE, de que as urnas eletrônicas são perfeitamente auditáveis, mesmo 

desconectadas de impressoras, ainda que não produzam a contraprova física do voto ? 

6 - Os peritos criminais estão a par de que as empresas Diebold e 

Smartmatic, habituais fornecedoras de urnas eletrônicas ao TSE, tem um histórico 

internacional ligado à corrupção e à fraude eleitoral? 

7 - A equipe técnica do TSE foi transparente, respondendo a todos os 

questionamentos e esclarecendo satisfatoriamente as dúvidas levantadas durante os 

testes de segurança? 

Aproveito a oportunidade para reitera r meus votos elevada estima. 

Cordialmente, 

Brasília, 25 de novembro de 2019. 

~ 
Daniel Silveira 

Deputado Federal PSL/RJ 
Presidente da Frente Parlamentar Mista pela Contagem Pública dos Votos 
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