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A UNIÃO NACIONAL DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL – 
UNAJUF – já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, via seu advogado 
(doc. 01), vem atender respeitável despacho para fundamentar na condição de 
AMICUS CURIAE, pelo que passa a expor o que segue: 
 

I – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
 
I.1 – Inicialmente, requer a V.Exa. a juntada dos documentos de representação e 
juntada do instrumento do mandato, conforme autorizativo pelo Estatuto da Ordem 
do Brasil – documentos anexos. V ale noticiar que o Ilustre Relator, ao julgar o 
Mandado de Segurança 33887 – decisão publicada em 30/11/2015 – já reconheceu 
a pertinência subjetiva da ora requerente para defesa do interesse de seus 
associados ao afinar que “(...) Havendo autorização expressa para defesa de seus 
associados prevista no ato constitutivo (art. 2º, § 1, da ata da assembleia geral 
para constituição da UNAJUF – DOC. 4, p. 12) e estando constituída há pelo 
menos 1 ano, restam cumpridos o requisitos constitucionais do art. 5º, LXX, da 
Lei Maior.”  Portanto estando nesta ADI a discussão de valores tão caros aos 
associados da entidade é que se faz a defesa da cidadania em geral, conforme 
consta em seu estatuto. 
 



I.2 – Ademais, à guiza de exemplo e dentre outras ações, nos autos da ADI 5663 a 
ora requerente já fora admitida como amicus curia por decisão da Ilustre Ministra 
Rosa Weber, conforme consta do espelho processual abaixo: 
 

  
 

 
 
Portanto, faz a juntada dos documentos comprobatórios, entre os quais os mesmos 
já apreciados por V.Exa. nos autos do mandado de segurança acima citado, bem 
como os instrumentos de procuração, estatuto social, indicação do quadro social e 
associados, etc. 
 

II –  DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO 
 
II.1 -  A Unajuf não condena peremptoriamente todas as atitudes de V.Exa., nem 
poderia, até porque V.Exa. salvou o Brasil ao impedir a nomeação do ex-
Presidente Lula ao pseudocargo de Ministro da Casa Civil. Reconhecemos o 
caráter político das atuações do STF. Diversos Ministros do STF já assim agiram, 
embora entendamos pela inconveniência desse tipo de atuação, porque será sempre 
pendular.  
 



II.2 – Isso provoca o nefasto efeito de em uma semana o próprio Plenário dar 
decisões díspares, afastando um dos Presidentes de uma Câmara Política do 
Congresso, e mantendo outro, em idênticas situações. Isso tudo em menos de uma 
semana.  
 
II.3. – A conclusão é que o STF é uma jabuticaba.  Ou, aliás, nas palavras de Tom 
Jobin: o Brasil não é para iniciantes.  
 
II.4 – Não sabemos ao certo o que V.Exa. vai decidir sobre o alerta já feito no 
pedido preliminar, e que teve o único propósito de reflexionar sobre uma eventual 
decisão liminar inaudita altera pars de V.Exa., diante da sua assinatura no contrato 
de R$7.000.000,00 validando a lei pela contratação de modelos de impressão. 
 
II.5- Entenda, portanto, que a atuação da Unajuf está aqui para proteção de V.Exa., 
não nos entenda mal, diante dos ovos que lhe foram jogados, diante dos pedidos 
de impeachment formulados contra V.Exa, diante da perseguição de pessoas 
quando mesmo no exterior, e até pelas vaias dentro de avião que circulam pelas 
redes sociais. 
 
II.6 – Isso porque como abaixo se demonstra há um impeditivo para concessão da 
medida liminar requerida, seja pela reserva do Plenário, seja pela imperiosa 
necessidade de instrução probatória, o que afasta toda construção feita na exordial 
porque o tema está absolutamente ilíquido pela brilhante atuação do Tribunal 
Superior Eleitoral, a que Presidido por  V.Exa. e desenvolveu um projeto de 
impressora que põe ao chão o argumento da Procuradora da República, portanto, 
é coerência mínima que se espera de V.Exa. o indeferimento da cautela requerida.   
 
II.7 – Portanto, considerando que a sociedade NÃO é a mesma de 2002, quando o 
STF declarou a impossibilidade do voto impresso, esperamos que V.Exa. se alerte 
para que não avance sobre a legislação processual civil, sobre  o Plenário e produza 
o “efeito esvaziatório” daos Ministros do STF para qualquer coisa, lembre-se: os 
Ministros do STF podem muito, e muito mesmo, mas não devem poder tudo.  
 
II.8 – Portanto, informamos a V.Exa que a Unajuf, na forma do RISTF, protocola 
exceção  de impedimento do eminente relator para que se afaste de decidir pelas 
causas objetivas suscitadas. 

 
III- DILAÇÃO PROBATÓRIA 

EM AÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE 
 
II.1 – Jabuticaba. Essa fruta, de grande preferência nacional, tem sido citada pelo 
Ilustre Relator Min. Gilmar Mendes com frequência sendo certo que essa Adin é 
uma jabuticaba, com todo respeito a essa fruta, e por isso diante da grande 
capilaridade que as redes sociais tem produzido essa petição não é feita em 
“juridiquês”, e a Unajuf tem certeza que esta petição alcançará milhões de 
brasileiros.  



II.2- Vamos lá. Que forças diabólicas são essas que fazem a Procuradora Geral da 
República ingressar com a ADI na segunda-feira, quando a suposta empresa 
envolvida em corrupção, mesmo na Venezuela, é descredenciada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral por não atender ao edital na sexta-feira anterior? Diga-se, 
passados mais de 2 anos da vigência da lei que manda imprimir o voto. 
 
II.3 – E essa mesma Procuradora da República é que vem sustentar dúvidas sobre 
a impressão do voto, que é algo banal, corriqueiro na vida de qualquer brasileiro e 
sabedores que imprimir qualquer coisa é operação que criança de 8 anos de idade 
faz. Parece uma zombaria com a inteligência nacional, e desqualifica o Brasil 
comparando-a como uma sociedade ainda de 2 (duas) décadas atrás, negando 
mesmo os avanços ocorridos nesse tempo.   
 
II.4 – Começa assim a Procuradora da República:  

 
“Ao determinar a impressão do voto no processo 
de votação eletrônica, a norma legal enfrenta o 
direito fundamental do cidadão ao sigilo do voto, 
inscrito no art. 14 da Constituição.  Além disso, 
conforme será demonstrado, a adoção do 
modelo impresso provoca risco à confiabilidade 
do sistema eleitoral, fragilizando o nível de 
segurança e eficácia da expressão da soberania 
nacional por meio do sufrágio universal.” 

 
Isso é petição de Juizado de Pequenas Causas, data vênia, em 

que a pessoa “demonstrará” o seu direito porque depende da dilação probatória. É 
desse nível a petição da Ilustre Procuradora Geral da República que submete, 
nessas condições acima em que uma empresa internacional é desqualificada, para 
constranger não só a Suprema Corte Brasileira como a Suprema Corte Eleitoral.  
 
II.5 – Disse a Procuradora: 

 
 
“O art. 59-A da Lei 9.504/1997, ... ,  desrespeita frontalmente o 
sigilo de voto, ao determinar a sua impressão, concomitante com 
o registro eletrônico. A norma não explicita quais dados estarão 
contidos na versão impressa do voto, o que abre demasiadas 
perspectivas de risco quanto à identificação pessoal do eleitor, 
com prejuízo à inviolabilidade do voto secreto.” 
Ora, veja a norma dita inconstitucional: 
 
“Art. 59-A.  No processo de votação eletrônica, a urna 
imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de 
forma automática e sem contato manual do eleitor, em local 
previamente lacrado.” (grifos nossos) 
 



Considerando que a Exma. Procuradora da República, com todo respeito, é letrada 
ao afirmar que “a lei não explicita quais dados estarão contidos na versão 
impressa” e, no cotejo transcreve a lei onde está dito que “a urna imprimirá o 
registro de cada voto”, fica até difícil explicar. Tautologicamente, o que será 
impresso é o voto, se a Exma. Procuradora não quis entender, o que depõe contra, 
naturalmente, é sobre o exercício do cargo que exerce, diante dos argumentos 
risíveis e nas circunstâncias acima.  

II.6 - Eminente Relator, acho que V.Exa. entendeu. Peço desculpa para explicar o 
conceito de tautologia, como dito, essa petição será lida por milhares de brasileiros: 
substantivo feminino - uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia; 
redundância. Ou seja, é o voto que será impresso. Vejamos, portanto, a imagem 
do projeto desenvolvido pelo TSE, por decisão do Min. Dias Toffoli, que a 
aprovou: 

               

Ora, o que vai ser impresso é o voto Ilustre Procuradora Geral da República. Dessa 
forma, a Unajuf apresenta, com muito prazer, o voto impresso, no canto esquerdo 
do desenho. Aliás, é o que prevê o próprio TSE em sua proposta sobre o tema: 
 

“O eleitor deve apenas ver o conteúdo de seu voto e as 
informações claras de que ele fora confirmado ou cancelado.”  
 

 II.6- Esse layout é o que consta do trabalho resultando da Portaria 620/2015 do 
TSE – doc. Anexo -  e que lamentavelmente a Procuradora da República 
desconhece porque NÃO constar a participação do Ministério Público em 
audiências públicas, ao que se saiba, nesse processo de desenvolvimento. A Unajuf 
participou ativamente, conforme se demonstra inclusive com requerimento sobre 
a segurança de todo processo (doc anexo), conforme abaixo se deduz. 
 
II.7 – Disse o Ministério Público assim: 
 

“O problema torna-se mais grave caso ocorra algum tipo de 
falha na impressão ou travamento do papel na urna 
eletrônica. Tais situações demandarão intervenção humana 
para a sua solução, com a iniludível exposição dos votos já 
registrados e daquele emanado pelo cidadão que se encontra 
na cabine de votação. 

 



Se o problema é a interferência humana, as urnas eletrônicas devem ser banidas! 
 
Mais uma vez, veja a solução, pratica, do TSE e que é comumente adotada, pois a 
Procuradora da República ainda vive o ano de 2002(?), quando a tecnologia da 
década de 2018 há muito já superou essa dificuldade: 
    

“O hardware deve não deve empilhar sistematicamente os 
votos impressos ou ter qualquer característica que diferencie 
o voto de um eleitor de outro.” 
“Caso a impressora do voto apresente problema e o conteúdo 
da escolha do eleitor já tiver sido impresso, quem for fazer a 
troca do módulo ou a manutenção, poderá ver em quem o 
eleitor votou. Verificar se há solução tecnológica, mecânica, 
eletromecânica ou eletrônica para impedir que haja tal 
visualização em caso de pane. Essa solução deve funcionar 
inclusive se houver falha geral do equipamento (ex: um 
vidro eletrônico que fica transparente somente quando está 
energizado, e opaco quando não, permitiria que o módulo 
enquanto desligado não mostrasse o voto).” 

 
Aliás, o próprio TSE já regulamentou a matéria a matéria do sigilo do voto, 
adotando medidas administrativas para tanto, como se vê abaixo: 
 

A Resolução TSE nº 23.399 dispõe que: 
“Art. 88. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar 
aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, 
filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer 
instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, 
devendo ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor 
estiver votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, par único).” 

 
E continua-se na inicial dizendo: 

 
“Nas eleições de 2002, foi adotado o sistema de voto 
impresso nos termos da Lei 10.408/2002 em 150 
Municípios. Segundo o Relatório das Eleições de 2002 do 
Tribunal Superior Eleitoral, foram identificados os seguintes 
problemas: “(a) maior tamanho das filas;  (b) maior número 
de votos nulos e brancos; (c) maior percentual de urnas com 
votação por cédula – com todo o risco decorrente desse 
procedimento; (d) maior percentual de urnas que 
apresentaram defeito, além das falhas verificadas apenas no 
módulo impressor”. Além disso, evidenciaram-se as 
seguintes ocorrências: 
 



 “[...] 43. Houve incidência de casos de enredamento de 
papel, possivelmente devido a umidade e dificuldades de 
manutenção do módulo impressor, seu armazenamento em 
espaços que já eram poucos para acomodar as urnas, 
quantidade adicional de lacres, que é grande, além de 
outros pertinentes ao custo do transporte. 44. No Rio de 
Janeiro, por exemplo, observou-se que cerca de 60% dos 
eleitores não examinaram o espelho do voto na impressora, 
o que sugere sua desnecessidade. 45. Na Bahia, por 
problemas de imperícia, o eleitor não conseguia finalizar 
sua votação, sendo-lhe então facultado votar em cédula de 
papel, na urna de lona. [...]” As inúmeras intercorrências 
possíveis com a reintrodução do voto impresso e a 
consequente quebra do sigilo constitucional do voto colocam 
em risco a confiabilidade do sistema eleitoral e a segurança 
jurídica. 

 
Muito bem, a partir de dados colhidos no ano de 2002, e que poderiam aqui serem 
questionados não fosse o caráter abstrato das normas daquela época, NÃO há para 
os modelos desenvolvidos no atual ano 2018, portanto mais de 15 (quinze) anos 
depois, qualquer elemento probatório que indica que tais falhas se repetirão. 
 
II-8. Disse a Procuradora da República que “a implementação da mudança 
potencializará falhas, causará transtornos ao eleitorado, aumentará a 
possibilidade de fraudes, prejudicará a celeridade do processo eleitoral. Elevará, 
ainda, as urnas em que a votação terá que ser exclusivamente manual.” Para 
concluir pelos seus sofismas que “que a obrigatoriedade do voto impresso não 
servirá ao propósito de conferir a higidez do processo de votação eletrônica e, 
ainda, causará entraves e embaraços ao sistema de apuração.”.   
 
 

 
COM BASE EM QUE PROVA? 

 
 
 
No vetusto teste de 2002? É isso mesmo que se está defendendo?  
 
II-9. Ora, os avanços tecnológicos colocam a nu a pretensão da Procuradora da 
República, pois hoje os sistemas de automação, especialmente de informática, 
tornaram dispositivos muito mais confiáveis e econômicos. Vejamos, à guisa de 
exemplo, como eram dispositivos eletrônicos no ano de 2002: 
 



 
 
Naquele tempo os celulares eram esses aí de cima, que nem navegavam pela 
internet e só mandavam quando muito “sms” e que somente uma mínima parcela 
da população possuía. Vejamos os celulares do ano de 2018: 
 

 
 

Ora, hoje tem celular que é dobrável, feita em folha de plástico, são inquebráveis, 
telas de cristal líquido, tiram foto, escaneiam, são verdadeiros computadores que 
cabem na palma da mão. Os aparatos eletrônicos deixaram de ser privilégios de 
poucos para se inserirem no dia-a-dia de todo brasileiro. Até índio usa celular! 
 
II.10 E a Procuradora da República desconsidera os avanços da tecnologia e 
fundamenta seu pedido com base em relatório do ano de 2002? Bom, se a Ilustre 
Procuradora da República demonstra tem problemas em usar aparatos modernos 
da tecnologia não pode, sob o mero crivo de eventual dificuldade pessoal ou 
saudosismo, julgar o resto da população brasileira que vive no ano de 2018 por 
essas equivocadas premissas. 



 
II.11 – Vejamos, é que a solução tecnológica de última geração, e que por certo o 
Ministério Público demonstrou desconhecer, é que os votos são feitos em papéis 
de uso térmico, com custo muito inferiores aos que utilizado em 2002, sendo que 
este tipo de impressão somente foi desenvolvido no ano de 2006, conforme se 
verifica com notícia histórica, confira-se em 
 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_t%C3%A9rmico:  

 

Papel térmico é um papel impregnado com uma substância 
química que muda de cor quando exposto ao calor. Ele é utilizado 
em impressoras térmicas e em dispositivos leves e baratos, tais 
como máquinas de calcular, caixas registradoras e terminais bancários. 

O papel é impregnado com uma mistura sólida de corante e ácido, e 
uma matriz apropriada. Quando a matriz é aquecida acima de seu ponto 
de fusão, o corante reage com o ácido, muda para a forma colorida e 
esta é então conservada quando a matriz torna a se solidificar com a 
suficiente rapidez. 

Em 2006, a divisão Systemedia da NCR Corporation introduziu uma 
tecnologia de impressão térmica reversível, denominada "2ST". 

E vejamos qual a aplicabildiade: 

Principais aplicações 

 Emissão de cupons fiscais 
 Extratos bancários 
 Comprovantes de cartão de crédito 
 Fax 
 Comprovante de votação 
 Ticket de pedágio 
 Cartão de embarque aeroportuário 

 
Eminente relator, parece que essa Adin é até nostálgica! 
 
II.10- Ora, estamos discutindo matéria de prova. Para demonstrar que a inicial 
simplesmente desconsidera todo desenvolvimento tecnológico de duas décadas, 
sendo absolutamente inepta. 
 
E.11- É dizer, para se concluir a constitucionalidade de uma lei ou não, como dito 
anteriormente, essa causa passa a ser uma ação ordinária comum, onde a dilação 
probatória se mostra requisito indispensável diante dos tantos condicionantes 
subjetivos do tipo “potencializará, causará, aumentará, prejudicará” adotados na 
inicial sem elemento concreto de prova. É desconsiderar os estudos atuais feito 
pela Corte Eleitoral responsavelmente, conforme trazidos em anexo e atuais. 



 
E.12- O Supremo Tribunal Federal já decidiu que descabe dilação probatória em 
sede de controle abstrato, conforme se vê nos autos da ADI 1527, assim ementada: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI Nº 10.168/96, DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA E RESOLUÇÃO Nº 76, DO SENADO 
FEDERAL. EMISSÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA 
PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO EM VALOR 
SUPERIOR AOS PRECATÓRIOS PENDENTES DE 
PAGAMENTO À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: PRETENSÃO DE 
REEMBOLSO DOS VALORES JÁ EXPENDIDOS. 
AFRONTA AO ART. 33 DO ADCT-CF/88. MATÉRIA 
DE FATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.  
 
1. Há impossibilidade de controle abstrato da 
constitucionalidade de lei, quando, para o deslinde da 
questão, se mostra indispensável o exame do conteúdo de 
outras normas jurídicas infraconstitucionais de lei ou 
matéria de fato. Precedentes. 2. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Violação ao art. 33 do ADCT/CF-
1988 e ao art. 5º da EC nº 3/93. Alegação fundada em 
elementos que reclamam dilação probatória. 
Inadequação da via eleita para exame da matéria 
fática. 3. Ato de efeito concreto, despido de 
normatividade, é insuscetível de ser apreciado pelo 
controle concentrado. Ação direta não conhecida. 

 
II. 13 – Agora, demonstrado à guisa de exemplos e documentos atuais do TSE que 
mostram ser a demanda de natureza probatória, NÃO desconhecendo a ora 
requerente que a Lei 9.868/99 em seu art. 9º faculta a dilação probatória, mas 
entendemos que esse dispositivo deve ser tomado com granus salis porque a 
discussão da validade de uma lei em tese não pode ter como elemento nuclear 
a matéria de prova! A prova não pode ser a causa de pedir da Ação Direita de 
Inconstitucionalidade, mas apenas elemento circundante ao pedido, data vênia, 
pois irá retirar o caráter abstrato da ação. 
 
II.14- Se alguma dúvida tiver a Procuradoria Geral da União que ingresse com 
ação civil pública para evitar os vícios que supõe de atolamento de papel, de 
fila, de garantia de sigilo sejam observados. E não o contrário. Vale lembrar ao 
Ministério Público que nos “tempos modernos” os escritos feitos em pedra é que 
nos permitem comprovar a história e que o virtual é efêmero. A base de software  
em que rodam os programas das urnas são fornecidos pela Microsoft, e veja o que 
ocorreu há alguns meses atrás:  



 
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/12/virus-de-ciberataque-
mundial-e-novo-e-pode-atingir-computadores-pessoais.htm  
 

“Ciberataque mundial é novo e infecta computador sem 
usuário clicar em nada...”  
O poder de disseminação do malware responsável pelo gigantesco 
ciberataque que atingiu (e ainda atinge) vários países do mundo, 
incluindo o Brasil, está preocupando especialistas em segurança 
digital. Empresas e usuários comuns(...) 
Segundo Fabio Assolini, analista de segurança da Kaspersky, o 
ransomware (software que bloqueia arquivos e pede dinheiro para 
liberá-los) de hoje é totalmente novo por ter características de worm 
(...) 
 
 

Se há algo de seguro hoje é se imprimir voto. 
 
II.15- Disse mais a Procuradora em sua inicial: 
   

“Apesar de haver críticas ao sistema eletrônico, as alegações e 
conjecturas sobre a possibilidade de fraude jamais tiveram a sua 
consistência comprovada. Nessa linha, a obrigatoriedade de adoção 
do voto impresso encontra impedimento no princípio da proibição do 
retrocesso político-constitucional, porque vulnera direitos elementares 
da cidadania. 
(...) Reitere-se que não há demonstração em contrário ao ganho de 
segurança e de rapidez que a adoção do método eletrônico puro tem 
propiciado até aqui. A soma ao voto eletrônico do voto impresso, 
antes, soma, na realidade, os conhecidos problemas desse último 
sistema ao existente até aqui.” 

 
O grande favor desta ADI é abrir a discussão não só do voto impresso, senão como 
também da própria segurança das urnas eletrônicos, porque talvez não saiba o 
Ministério Público mas o PSDB já declarou que a auditoria pedia não teve sucesso: 
 

se não se pode provar a fraude, igualmente também não 
se pode provar a idoneidade do sistema, doc anexo.  
II.16- Portanto, a necessidade de impressão dos votos passa necessariamente pela 
análise de segurança das urnas, na medida em que o TSE jamais permitiu 
auditagem nos códigos fonte, tendo sido no último teste de segurança em dezembro 
de 2017 sido encontrado diversas falhas de segurança (doc anexo). A propósito: 
 



“A principal falha encontrada foi na chave eletrônica que dá acesso 
à urna, no momento de transferência das informações sobre os 
votos. 
De acordo com o coordenador José de Melo Cruz, uma das equipes 
conseguiu acoplar um teclado e transferir comandos ao aparelho, 
tendo acesso ao arquivo de log, que registra todas as atividades 
realizadas na urna durante a votação, e a uma planilha interna com 
o RDV (Registro Digital do Voto) dos eleitores. 
Ele assegurou, no entanto, que, mesmo com o acesso, foi 
impossível para os hackers “alterar ou identificar o voto”. Tal 
acesso também só seria possível se um especialista conseguisse 
acesso físico a algum aparelho, uma vez que as urnas não possuem 
nenhum tipo de conectividade de rede. Como há vigilância 
constante durante a votação, “isso seria pouco plausível”, disse 
Melo Cruz.” 

 
II-17 – Isso explica porque urnas eletrônicas sem nenhum controle físico SÃO 
banidas nas principais democracias do mundo. Pede-se vênia para juntar aos autos 
o pedido de instrução normativa feito ao TSE – doc anexo – e citar um trecho para 
contrapor o que disse o técnico Melo Cruz, no sentido de que é a vigilância  (feita 
por serviço terceirizado – pasme-se) que garante a idoneidade das urnas: 

 

“I.3 –  Vejamos porque o Brasil não é para iniciantes: 
 

a) Quem diria que o primeiro Presidente da República eleito 
democraticamente sairia condenado pelo Senado por crime de 
responsabilidade. 
b) Quem diria que a primeira Presidente mulher da República 
sairia condenado pelo Senado por crime de responsabilidade. 
c) Quem diria que o primeiro Presidente oriundo de classe 
operária estaria condenado a mais de 12 anos de prisão por 
corrupção. 
d) Quem diria que o painel eletrônico do Senado da República não 
seria violado. 
e) Quem diria que a própria Constituição Federal, nela se inseriu 
dispositivos não votados pelo Poder Constituinte. 
 

Paramos por aqui, para não ter de citar dezenas de outros casos de 
afastamento de Desembargadores (Rio Grande do Norte, Mato 
Grosso, Tocantins, Mato Grosso, Roraima, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Distrito Federal) e até Ministros do próprio Superior 
Tribunal de Justiça.  
 
I.4 – Citamos casos de membros do 2º Grau de jurisdição para não 
dizer dos Juízes, que são os responsáveis últimos pelas urnas. Não 
sem falta de proposito, porque a Unajuf participou efetivamente 
do processo de testes das urnas eletrônicas e pode, com 



legitimidade, afirmar que o sistema de urnas brasileiras é 
absolutamente frágil, sendo a imperiosa a criação de 
mecanismos para seu controle, ainda que tais sirvam como 
elementos preventivos para mal feitos.” 

 

 
II.18- Por isso que a impressão dos votos é condição sine qua non de validade do 
processo eleitoral, seja pela segurança quanto a real intenção do voto ou seja pela 
impossibilidade de identificação do eleitor pelos novos métodos tecnológicos. 
 
II.19 – Portanto, ou a presente ADI é inepta pela absoluta necessidade de profunda 
dilação probatória, requerendo seu imediato arquivamento, ou devemos nos 
aprofundar e partir para a realização de perícias feitas, agora, pela autoridade do 
Supremo Tribunal Federal em âmbito jurisdicional, haja vista que no âmbito 
administrativo-eleitoral não se é franqueado acesso pleno ao programa.  
 
II.20 - Indicaremos, para tanto, os maiores especialistas em segurança de 
informática do país, através do CMind – Comissão Multidisciplinar independente, 
que foram os responsáveis pela identificação de diversas falhas no sistema 
eleitoral. 
  

III – MÉRITO 
 
III.1 – Disse a Procuradoria que: 
 

 “a liberdade de conformação do legislador encontra limite nas 
exigências mínimas de racionalidade e na necessidade de se 
preservar a confiabilidade do sistema. Nessa linha, considerando 
que o sistema eletrônico instituído tem se mostrado consistente e 
eficaz e que a reintrodução do modelo impresso potencializa 
falhas e fraudes no processo eleitoral, o art. 59-A da Lei 
9.504/1997 consubstancia verdadeiro retrocesso para o processo 
eleitoral brasileiro e não contribui para o seu aperfeiçoamento. 
Nessa perspectiva, não vence o princípio da 
proporcionalidade.” 
 
 
Ora, a “proporcionalidade” do mito que a urna eletrônica é de alta 

tecnologia que ela tem, na verdade, não existe. Tecnologia é a capacidade de algum 
mecanismo, instrumento ou ferramenta de lhe entregar um resultado pretendido. 
Pede-se vênia para se transcrever abaixo, com a devida adaptação, texto de autoria 
desconhecida, mas profunda sobre o sistema eleitoral e que põe a nu o tema. 

 
III.2- Em se tratando de processo eleitoral, as fases do processo eleitoral são 
bastantes distintas, e o segredo do voto, do exercício do voto, ele existe para 
garantir ao cidadão a liberdade de escolha. Como normatizado pelo art. 59-a 
impugnado é garantido o sigilo do voto. O exercício do voto é uma fase, é uma 



etapa, e, de fato, tem que ser secreto, sendo essa matéria de prova, como acima 
declinado. Mas a contagem tem que ser pública, é um ato administrativo, que se 
aperfeiçoa na forma do parágrafo único do referido dispositivo.  
 
III.3- A Justiça Eleitoral quando desenvolve o processo eleitoral, quando 
administra o processo eleitoral, ela está se desincumbindo de uma tarefa de caráter 
administrativo, como qualquer agente do Executivo, e qualquer ato 
administrativo, de qualquer agente público, deve ser público, porque o poder 
emana do povo, a soberania é do povo, deve se dá publicidade aos atos dos agentes 
públicos porque é uma forma de se prestar contas a quem tem de fato o poder, ou 
nós somos uma República democrática ou somos o quê? Uma granja?  
 

III.4- Se somos cidadãos e se de fato estamos em um estado democrático de direito, 
se estamos em uma República, então todo ato administrativo deve ser público, 
e a contagem do voto deve ser pública. Nem em condomínio se aceita contagem 
de voto secreta... imagine para direção dos interesses da Nação. A urna eletrônica 
rouba do cidadão a sua própria cidadania, porque a cidadania é princípio 
fundamental da República e cidadania se exerce na escolha de um representante, 
pelo voto. Nesse sentido é que a Suprema Corte da Alemanha já declarou 
inconstitucional apetrechos que impedem o pleno conhecimento por parte do 
cidadão dos processos de votação, sendo a impressão, portanto, o elemento de 
validação do processo eleitoral, e não o contrário como alega a procuradora da 
República. 
 

III.5 - Então o instrumento da escolha, o voto, deve ser processado da maneira 
mais fiel, mais limpa possível. Só existe segurança no processo jurídico se a 
apuração, se a contagem for pública. E a urna eletrônica, esse mito, esse Cavalo de 
Tróia que é a urna eletrônica, ela é incapaz de realizar o processo eleitoral, salvo 
quando convalidado pela impressão do voto. O processo eleitoral implica em 
permitir o voto secreto e executar a contagem pública, essa ferramenta é incapaz 
de fazer isso.  
 

III.6 – O que fez o legislador ao determinar a impressão do voto? Corrigiu um 
defeito histórico pois o sistema concebido inicialmente impõe segredo do exercício 
do voto à contagem, e que são etapas distintas: etapas regradas por princípios 
jurídicos distintos, então a urna é um mito, muito moderna, mas é ineficaz para 
realizar o processo eleitoral. É como se o eleitor estivesse diante de si um prato de 
sopa e, ao invés de uma colher, porque colher é uma coisa muito antiga, alguém 
lhe entregasse um iphone, da última geração, e dissesse para ele: use esse iphone 
para você tomar a sopa, porque o iphone é de altíssima tecnologia! Mas ele é 
inútil, é incapaz de fazer o que a colher faz, este é o problema da urna, 
simplesmente isso.  
 

III.7- Há vinte anos que se engana a sociedade! A contagem dos votos tem que ser 
pública, quando a urna ao final do dia emite a contagem, emite o boletim, o 
chamado BU, o programa já pode ter executado uma fraude (já que tudo hipótese) 
porque ela já fez o cômputo dos votos, ela já vinculou os votos a cada destinatário. 



E ninguém é capaz de provar que essa vinculação se deu de modo fiel respeitando 
a vontade do eleitor. E o importante é perceber que o ato jurídico da contagem, ou 
melhor, ele não é a máquina, ele não é o software, ele não é o instrumento, ele é o 
“fato jurídico” que deve ser tratado.  
 

III.8- Assim como a morte não é o cadáver, o sujeito morreu na rua, atropelado por 
um carro, o fato jurídico é a morte, não é o carro, é a morte. E se você não tiver 
como provar como esse fato se deu você não consegue trazer isso para o plano 
jurídico, você precisa dar corpo, esse é o papel da prova, a prova dá corpo ao fato 
jurídico. E o que nós temos? Temos a contagem, a contagem é o fato jurídico que 
é feita às escuras, a ferramenta, a máquina e o seu software não são o fato jurídico.  
 

III.9- Então o fato jurídico público e transparente, na forma do próprio art. 37 caput 
daCF88, se perde, é por isso que dizem não se provaram fraude na urna, claro, 
nunca vai se provar, porque o fato jurídico não está lá. A urna é uma fraude em si 
mesma, porque ela conta VOTO EM SEGREDO, nesse sentido é a intepretação 
do art. 59-a da Lei 9.504/97 pela nova redação e NÃO SE INTERPETRA 
desfocada do todo o sistema eleitoral. Ela dá razão e constitui o avanço pela 
tecnologia dando o arcabouço jurídico necessário que o sistema eleitoral pressupõe 
e necessita. 
 

III.10- E a Constituição Federal põe, como princípios, a cidadania, a publicidade, 
a lei de informações determina que a informação a ser dada ao cidadão deve ser 
entregue de modo fácil e compreensível. Ninguém é obrigado a ser formado em 
tecnologia da informação para entender a contagem do voto, é por isso que, em 
países altamente desenvolvidos, se vota em papel, em caneta e urna de lona, porque 
o cidadão tem o direito de fiscalizar o processo, de entender o processo.  
 
III.11 – A inicial ao deduzir que a impressão do voto constitui hipótese de quebra 
de sigilo é falaciosa, de que a impressão do voto fere o sigilo do exercício do voto.  
É falha porque NÃO DECLARA que transfere o sigilo à contagem. Não existe ato 
jurídico que seja válido se for secreto! Só é possível fazer um ato em sigilo se 
houver fundamentação legal para isso, a regra geral é a publicidade em defesa do 
interesse da cidadania.  
 
III.12- Mutatis mutandis, o que se busca nesta petição é conferir uma interpretação 
constitucional que harmonize o voto eletrônico, a publicidade, a segurança, sendo 
certo que a improcedência do pedido leva naturalmente à declaração de sua 
constitucionalidade.  
 
III.13 – Por fim, vale transcrever o que disse a Procuradora sobre o sigilo do voto:  

 
“Há ainda que se considerar a situação das pessoas com 
deficiência visual e as analfabetas, que não terão 
condições de conferir o voto impresso sem o auxílio de 
terceiros, o que, mais uma vez, importará quebra do sigilo de 
voto.” 



 
Todo arquétipo do sigilo do voto se dá pelas bases do art. 14, caput da Carta 
Política, é dizer, “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante”,  
ou seja, não é o art. 14 uma norma de aplicabilidade plena, senão temperada nos 
termos da lei, tanto que a Lei Brasileira de Inclusão Social – LBI – Lei 13.146/2015 
dispõe em seu art. 76 que: 

 

Art. 76.  O poder público deve garantir à pessoa 
com deficiência todos os direitos políticos e a 
oportunidade de exercê-los em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

§ 1o  À pessoa com deficiência será assegurado o 
direito de votar e de ser votada, inclusive por 
meio das seguintes ações: 

IV - garantia do livre exercício do direito ao voto 
e, para tanto, sempre que necessário e a seu 
pedido, permissão para que a pessoa com 
deficiência seja auxiliada na votação por 
pessoa de sua escolha. 

 

Ora, o voto secreto NÃO É ABSOLUTO, como busca deduzir a Ilustre 
Procuradora da República e lamenta-se apenas o desconhecimento das leis que 
informam a relatividade do dispositivo constitucional, haja vista que o voto a 
pessoa com deficiência pode ser revelado ao seu auxiliar. Se a própria Constituição 
estabelece que o voto será regido “nos termos da lei”, a impressão do voto é 
regulamentação do exercício do voto, ainda mais quando se estabelece condições 
de intocabilidade, depósito automático em urna, comparação entre o voto impresso 
e eletrônico, mantendo-se primo ictu oculi o seu sigilo. 
 
III.14- Ingressará a ilustre Procuradora com ADI contra o voto não sigiloso das 
pessoas com Deficiência? Fará esse ato de crueldade e humilhação para com 
esses cidadãos? Isso porque a sociedade organizada não aceitará serem alijadas de 
terem o seu direito de plena cidadania, que é a auditagem conferida pelo voto 
impresso. 

Isto posto, requer: 
 

1 - PREMEIRAMENTE – DAS PROVAS 
 
A)  juntada dos documentos que acompanham a presente, 



B) Realização de perícia nos termos doa art. 9º e ss da Lei 9.868/99 combinado 
com a art. 465 e ss do CPC, protestando a ora requerente para apresentação de 
quesitos e assistentes técnicos, devendo incidir a prova técnica sobre 
essencialmente dois pontos: segurança dos programas das urnas em conjugação 
com a impressão dos votos e violabilidade do sigilo no processo de impressão de 
votos. 
 
C) Realização de audiência pública. 
 

2 – MÉRITO 
 

A) Que seja declarada inepta a presente Adin pela natureza eminentemente 
concreta da pretensão, 
 
B) No mérito, acaso ultrapassada as questões acima, que seja julgada improcedente 
a presente ADI e declarando-se constitucional o art. 59-A e parágrafo único da Lei 
9.504/99 pela redação dada pela Lei 13.165/15. 
 
Termos que pede deferimento. 
 
Brasil, 19 de fevereiro de 2018. 
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