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EXCELENTíSSIUO SENHOR JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA

PAR,ANÁ.

Seção.ãn residente e domiciliado na cidade de à
CEtlID. Curitiba-PR, e:

ANDREAS CFIRISTIAN RODDEWIG, brasiteiro, casado, veterinário, portador da

CI,IRG nÉ. IE CPF/MF qe. € e do Títuto de Eleitor nq.

III- - Zona Et Seçao O219, residente e domicíliada à ffir
ü--,--Êffi, ffi Salvador-BA, CEP: III

CAIO SÀTIRO DE SOUSA, brasileiro, técnico, portadordaCllRG ne. tItlFG
2, CPFIMF ne. fr-Jle do Títu§o de Eleitor ne §lE;ElG- Zona*eção
2o4,residenteedomiciliadoàRuaffir-rr-Üsasco-SP,
CEP:IEE.

CLAUDIO CEZAR ROSATON TONELLI, brasileiro. divorcíado, portador da

C]lRGnq.GSSP/PR,CPFlMFns.{ttl|EedoTítulodeÊleitorne.
q-= - ZanalSeÇão S0Ê6. nesidente e domicitiado a Rua 

-,

Ç, Cêntro, Cianorte-PR, CEP:IIIr

DEISE SHMITZ, brasileíra, solteira, gerente de contas, portadora da CI/RG ne.

fffi, CPF/MF p1e. illlEE e do Título de Eteítor ne.II- Zona

FSeção O23]. residente e domiciliado à Rua ffi ne.I,
Curitiba-PR. CEP: IIID.

GILBERTO NALGN CCINZAGA, brasileiro, casado, advcgado, portador da

ctlRG nq. !-5P, CPF,/MF ns. tfEÉ e do Títuio de Efeitor nÊ.

ilIrc-Zanaiç,SeçêoÜ422'residenteedor.niciliadoàRuaH
ÇGascavel-PR, CEP: Í=ã!E!

da

THOMAS RAYMUND KORONTAI, brasileiro, divorciado, empresário, portador
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HERMES RODRIGUES NERY brasileiro, casadü, jornalista. púrtador da CI,/RG

Ern. tEIl, CPF/MF ns. g-É' e da Título de ã[eitor ne. nIII=lllI -

Zona il Seção157. residente e dorniciliado à Rua ffie.tll
ilG, SãO BENTO dO SAPUCAí:SP, CEtr: il;EIN

JOsÉ VANDERLEI PORTELÂ brasileiro, união estável. auxitiar administrativa

[csístico, portador da CÊIRG rÊ. EflR. CrlF4F rte. ilEIIIlfi e do

TítulodeEleitorne.CE--ZonaÚSeçaoo553'residenteedomicíliadoa
Rua 

-ED' 

Araucáráa-PR. CEP:CIEIÊ.

LEONARDO DO§ §ANTOS LAZÉRA URGARBIETA, brASiIEirO, SO[tEirO,

autônorno, portador da CIIRG ne. C-I, CPFIMF ne. illE] e do Título

de Eleitor ne. '- - Zona lt Seção OO11, residente e domiciliado à Rua

A#E, apartamento EB,ilF, Rio de Janeiro-RJ, CEP:IE

LUIZ FERFfANDO l'"fORÂN FILHS, brasifeiro. casado, cornerciante, portador da

C}IRG fts. tEIr CÊF,/MF 3e. ÇI- e do Tftuts de Eteito'r ne.

E;-Zonac*Seçãoo293,residenteedorniciliadoàRua3-hÉ
kaparta mento lriíFílÇ, Santos-SP, CEP: 

-IE
MARCOS ROBERTO C,A,VÂLLIM. brasileiro. casado, empresário. portador da

CIIRG ns. tül-tR, CPF/MF ns. Ee do Títuio de EÊeitor ns.

rc: - ZonaIIlDSeção OO7O, residente e dom.iciliado à Rue 

--

* fl-, Curitiba-PR, CEP; lt3.

MAR}.A CLAUDLA BEF{TUZZü VEf6Â brasífeíra, casada, biotoga, portadora da

CIIRG nq. lI- CPF/MF nrs. ilIE e do TÊtul* de Eteitor ne.

tt - zona GÍI}iSeçaoo2o4. residente e domíciliado a fr
Campinas-SP. CEP: tn

*"

MlRlÁM NORONHA MOTA GIMENEZ, brasileira casada, advogada, portadora

daCl,1RGns'tFF-ÜrF,C?F/|4Fn9.GedoTítutodeE!eitorn9.

-D- 

Zona lf.ftrcão O]O3. residente e domicilÍado à Avenida,|Il
U-}. apartemento x Ül:-, {ruI[r;rÊ. campo Grande-

MS,CEP:U-

NEIVA DOS SANTCS FERREfRÂ, brasÍleÍra, dÍvor.cÍada, administradora,

portadoradaCI/RGne.Í5-lI*['CPFlMFn9.ffiedoTítulode
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E}eitornn'G-ZonartIãSeçáaOa47,residenteedomiciliadaàRua

-El 
Conlunto (EE §ilX Teresina-Fl, CEF: (G

PIE?R* *ECENZO, bresÊteiro, soFteiro, arquitet*, p*ntad+r da C#RG *s.ilp
SSP/MS, CPF/MF *. SGe da Título de Eleitor ne.= - Zona

a;'Seçãooo7o,residenteedornlciliadoàRuarcCentro,Campo
Grande-MS. CEtrEf

WILLIAN BULL, brasíleiro. dÍvorciado, psicólogo, portadcr da CURG ne.

fEE §SP/SP, CPF/MF ne. 
-f-ã 

e do Título de Eleitar nq.

-: 
- zona A seção oog3, residente e domiciiiado à Rua 

-

São Paulo-SP, CEP:=

Todos em pleno gozo de seus díreÍtos po!íticos, por seu advogndo e procurdor,

infra-assínado, c*nforme procuraçÕes e docs. anexos, aonde informa o endereÇo que

recebe citaÇÕes, intÉmaç&s e denraís docrirnentos de praxe. vêrn perante Vossa

ExceÍência amparado nü art. 5e, inciso LXXlll da ConstituiÇâ* Federal c*mbinado com

o Artlgo le da Leí 4.717/85. propor

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO CCIM PEDTDO DE TUTELA DE URGÊNCÍÂ

CONS}STENTE EM GBREêAÇÃC DE FÂZER

Em face ao Presidente do TSE - TRIBUNAL SUPÊRI{}R ELEITORAL, no

rnomento eín sua respectiva funÇão adminÀstrativa, o MinistraLULZ Ft-lX corn dornâcí§io

funcional à PraÇa dos Três Poderes, EdÍfícb do STF - Supremo Tribunal Federal,

Brasília-DF, CEP: 7Oi75-9OO, podendo ser citado através do DIRETOR-GERAL da

Secretaria do Tribuna[ Superior Eleitoral, com endereÇo iunto ao Tribunal Super[or

Eleitoral à CEP: 70070-600, Brasília-DF, mediante as razÕes de fato e de direito que

passará a expor nesta petíção.

Outrossim, requêr a Vossa Excelêncla, por segurança jurídÍca, a inclusão no polo

passivo, por ser tercelra interessada a UruiÃO FEDERÁL, pessoã jurídica de direíts

público interno, ccm se& em Brasília-DF, representada, na forma dã têi, pela Âdvocacia

Geral da União, situ#a no Ed. Multí Brasil Corporate, situado no Setor de Autarqulas

Sul, Guadra 3. Lotes 5/6. Brasília-DF, CEP:7O.O7O-O3O.

§nícíalmenlle, corno de dineíto, requêr que qualqlrcr [ntínração, *otif]cação e

cltaçêo, corrlü dernaís publiceç*s ft*s #vi*os ürgrãos Gflciais, sejarn feit*s

exclusivamentê em nome de seu advogado e procurador RAPHAEL ANTONIO

GARRIGOZ PÂNICHI inscrito na OABISP 196.097. advoçpdo da Sociedade PANICHI E



   
ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente inscrita junto a OAB/SP PJ registro nº. 

9.919, com endereço à Rua Caetano Sampieri nº. 07-85, Jardim Panorama, Bauru-SP, 

CEP: 17011-130, PABX: + 55 14 3313-7770, advpanichi@panichi.com.br, respeitando o 

devido procedimento legal, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 2º e 5º do CPC 

e demais dispositivos legais. 

 
 Em função do art. 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal os autores são isento 

de custas conforme prescrevido. 

 
1. CABIMENTO DA AÇÃO 
 
1.1. Da Legitimidade Ativa 

 
 Os autores devidamente qualificados, provam sua cidadania, estando regulares 

com a Justiça Eleitoral – Certidões de quitação Eleitoral, conforme docs. em anexo, em 

gozo com seus direitos políticos para fins do direito em questão, com amparo no Art. 

5º, inciso LXXIII da Carta Magna, têm direito ao ajuizamento de AÇÃO POPULAR, que 

se substancia num instituto legal de Democracia. 

 
Art. 5º CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência; 

 
 É direito próprio do cidadão participar da vida política do Estado fiscalizando a 

gestão do Patrimônio Público, a fim de que esteja conforme com os Princípios da 

Moralidade e da Legalidade, somado que todo poder emana do povo, que o exerce por 

meio de seus representantes eleitos ou diretamente, art. 1º. Parágrafo único, e nesse 

caso diretamente c/c o art. Art. 5º, inciso LXXIII da Carta Magna. 

 
Art. 1º CF. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos: 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 
 Sendo que a causa de pedir nesta petição possui o fundamento material nos 

princípios constitucionais da publicidade e da cidadania. A tutela jurisdicional pretendia 

necessita do equilíbrio legal da aquisição pública dos meios adequados à satisfação 

dos ditames jurídicos à seguir. 



   
 
 Nos termos do art. 81 da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor 

– CDC) o direito transindividual indivisível é coletivo, por ter como titular categoria de 

pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base. A 

indivisibilidade se dá pela impossibilidade de apropriação exclusiva e a 

transindividualidade ocorre pelo compartilhamento que excede o âmbito individual mas 

se contém dentro da categoria de indivíduos, ligados entre si e à parte contrária por 

uma óbvia relação jurídica base, neste caso, a cidadania dos eleitores brandida em face 

da União (Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juízo, 27ª edição, 

editora Saraiva, páginas 50-51). 

 
 O povo é o conjunto de indivíduos unidos pelo vinculo jurídico-político da 

nacionalidade e cidadania é o atributo do exercício dos direitos políticos ativos e 

passivos (Uadi Lammêgo Bulos, Curso de direito constitucional, 8ª edição, editora 

Saraiva, págs. 839-840). Emerge daí que nem todos do povo têm cidadania, em seu 

sentido restrito, ainda que circunstancialmente, e esse atributo circunscreve-se apenas 

dentro de certa categoria de indivíduos (eleitores). Registra-se que o atributo da 

cidadania é necessariamente compartilhado, não sendo suscetível de apropriação 

exclusiva, posto que tem sua razão de ser na vida em comum sob o pacto social. 

 
 A cidadania, para além de princípio e fundamento conforme disposição do art. 

1º, II e § único da Constituição Federal, se desdobra em direito fundamental, garantia 

do estado de direito (Titulo II, Capitulo IV, art. 14 da Constituição Federal), através do 

instrumento do voto direto, secreto e igual para todos. Os direitos fundamentais 

cumprem finalidade de defesa e instrumentalização. A DEMOCRACIA É UM DIREITO 

FUNDAMENTAL, PORQUE O ARBÍTRIO NÃO SE IRMANA COM O REGIME DAS 

LIBERDADES PÚBLICAS, QUE SE OPÕEM À FORCA, À BRUTALIDADE, AO ABUSO 

DE PODER. 

 
1.2. Da Legitimidade Passiva 

 
 A Lei nº 4.717/65 – LAP – Lei da Ação Popular, em seu art. 6º, estabelece um 

espectro abrangente de modo a empolgar no pólo passivo o causador ou produtor do 

ato lesivo, como também todos aqueles que para ele contribuíram por ação ou omissão. 

 
 A par disto, respondem passivamente os suplicados nesta sede processual na 

condição de pessoas públicas, autoridades e administradores. 

 
 
 



   
1.3. Do Cabimento do Procedimento 

 
 É a AÇÃO POPULAR o remédio constitucional que aciona o Poder Judiciário, 

dentro da visão democrática participativa dos jurisdicionados pátrios, fiscalizando e 

atacando os atos lesivos ao Patrimônio Público com a condenação dos agentes 

responsáveis, assim garante o Art. 5º, LXXIII da CF. 

 
 Aqui constituídos todos os pressupostos da Ação Popular, quais sejam, 

condição de eleitor, ilegalidade e lesividade, o que impugna para que seja cabível a 

propositura da Ação Popular, por conter ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, em 

conformidade com a Lei 4.717/65. 

 
1.4. Da Competência do Juízo Federal 
 
 A matéria da lide em tela é de Competência do Juízo Federal e o nobre 

Magistrado poderá verificar na narrativa dos fatos, sendo que o cerne do direito ora 

postulado é: 

 
a. A disponibilização de cédulas de papel para votação e respectivas urnas de 

lona lacradas nas seções eleitorais que não dispuserem de urnas eletrônicas 

equipadas com impressoras para impressão dos votos, nos termos da 

legislação em vigor, preservando o pétreo direito de igualdade a todos os 

eleitores brasileiros, garantido pelo “caput” do art. 5º da Constituição 

Federal de 1988. 

 
Art. 5º CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 
 Sendo que a competência da justiça federal está determinada no art. 109, inciso 

I, da Constituição Federal, e art. 107 § 6º da ADTC - Ato das Disposições Transitórias. 

Somando com o disposto no art. 369 do Código Eleitoral, que ordena à UNIÃO 

FEDERAL fornecer o material necessário à realização das eleições. 

 
 E a matéria de Justiça Eleitoral especializada são restritas ao art. 121 da 

Constituição Federal, e sua competência circunscritas no art. 22 e seus inciso do Código 

Eleitoral. 

 
 
 
 
 
 



   
2.  DOS FATOS 

 
 Em 1996 foi implantado o sistema de votação eletrônica no Brasil, iniciando-se 

em cerca de 70 mil urnas (http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/2016/Janeiro/erie-urna-eletronica-sistema-eletronico-de-votacao-completa-20-

anos-em-outubro).  Em 1997, a Lei 9.504 instituiu, por meio do seu artigo 59-A, a 

impressão do voto para fins de comparação/confirmação do voto anotado 

eletronicamente, visível na tela do equipamento, sendo depositado em urna física à 

parte, como contraprova física para eventuais auditorias ou recontagens solicitadas 

por interessados no processo eleitoral.  

 
 Ocorre que tal medida nunca foi implementada, senão em experimentos 

insignificantes diante do todo, com o surgimento de problemas técnicos nas 

impressoras, os quais, ao invés de serem resolvidos, serviram para que as autoridades 

da Justiça Eleitoral se valessem de forte campanha na mídia impressa, televisiva e 

radiofônica, para convencer os eleitores sobre a segurança do processo, que seria 

imune a qualquer interferência que alterasse o encaminhamento de cada voto ao 

verdadeiro destinatário ou ainda, quanto ao processo de totalização.  

 
 O sucesso dessa estratégia levou o TSE a conseguir a revogação do art. 59-A, 

pela Lei 10.740/2003, de maneira a anular a obrigação que já se fazia 6 anos deserta, 

ou seja, nenhuma providência no sentido de cumprir a lei, em claro, mas nunca 

denunciada, até onde se sabe, prevaricação das autoridades da época. Valeram-se 

também, as autoridades eleitorais, com a forte campanha midiática, da facilidade e 

comodidade que o processo trouxe quanto à votação e apuração dos votos, bem 

como, do ufanismo da “modernidade” em comparação aos países mais adiantados, e à 

velocidade da totalização, já que, em poucas horas, os resultados eram anunciados.  

 
 E assim foi por alguns anos, até que as crises éticas, morais, a politização 

crescente da população por conta da internet, com a difusão da informação que levou 

à Sociedade a conhecer das intenções de governantes em relação à ideologias 

estranhas ao brasileiro, bem como, ao interesse em face da permanência no poder, 

passou a questionar o processo eleitoral, mais e mais. O processo eleitoral já vinha 

sendo confrontado por técnicos, engenheiros, analistas de sistemas reunidos em uma 

comunidade virtual denominada Voto Seguro (www.votoseguro.com), sendo um dos 

seus próceres, o Engenheiro Amílcar Brunazzo.  

 
 Logo surgiram outros interessados em discutir a falta de credibilidade que o 

processo brasileiro de eleições tem, em especial nas eleições de 2014, sendo 



   
denunciadas empresas como a Diebold (https://www.justice.gov/opa/pr/diebold-

incorporated-resolves-foreign-corrupt-practices-act-investigation-and-agrees-pay-

252), fabricante de urnas eletrônicas e a Smartmatic, especializada na manutenção de 

sistemas, softwares, totalizações dentre outros, ambas as empresas com sérios 

problemas legais no exterior - http://veja.abril.com.br/mundo/smartmatic-era-

proxima-do-chavismo-e-atuou-no-brasil/ (existem muitos outros links relacionados, e 

matérias notórias, inclusive ações populares tramitando na Justiça Federal para 

cancelamento dos contratos assinados entre a empresa e coligadas com o TSE). 

 
 Surgiram movimentos civis exigindo a impressão do voto, tais como o Conclave 

pela Democracia e o Convergências (www.convergencias.org.br), dentre vários outros, 

conclamando por “eleições honestas”, ou seja, auditáveis.  

 
 Em face de tal pressão popular, combinada com crescentes matérias sobre 

fraudes, invasões no software e sistemas do TSE promovidas até por adolescentes 

amplamente divulgadas pelas redes sociais, o Congresso Nacional aprovou uma “mini-

reforma eleitoral” sancionada pela Presidente da República sob nº 13.165, em 29/09/15, 

incorporando o art. 59-A da lei 9.504/97, o mesma que vigorava em relação ao voto 

impresso e que nunca foi cumprido.  

 
 O TSE, por sua vez, deveria, em cumprimento de suas prerrogativas e 

obrigações, iniciar processo licitatório imediatamente após a publicação da citada Lei 

13.165/15, de forma a suprir todas as quase 600 mil urnas nas respectivas seções 

eleitorais, já para as eleições de 2016. Mas não o fez. E só tomou tal iniciativa no mês 

de novembro/2018! Fato aliás, questionado em documento produzido pelo 

Convergências < http://convergencias.org.br/convergencias-protocola-requerimento-

no-tse/ >, no qual, promove seis perguntas relacionadas ao custo das urnas, ao custo 

do voto impresso, de cada impressora, e também das razões de não se cumprir a lei – 

novamente.  

 
“Mais importante que a velocidade, é a direção” 

Alvin Toffler em “A 3º Onda” 

 
 Frise-se que todos os ministros do TSE sempre se manifestaram contra a 

impressão do voto, desqualificando a vontade popular, esquecendo-se de que é o Povo 

quem paga as contas, os salários dos senhores ministros e de todo o setor público.  

 
“TSE FAZ CAMPANHA PARA DERRUBAR O VOTO IMPRESSO” 
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/gilmar-mendes-faz-
campanha-para-derrubar-voto-impresso-e-irrita-bolsonaro-
a3ecavvtd0fb338qy43hfibiv  



   
 
 E com base nesse pressuposto, a população tem compreendido também, que, 

para se ter eleições honestas, com processo eleitoral confiável, deixou de ter 

importância a velocidade da apuração dos resultados, e sim, a qualidade e veracidade 

dos mesmos. Com o voto impresso, mesmo tendo que se implantar máquinas 

impressoras em todas as urnas eletrônicas, o Povo passou até mesmo a aceitar os 

gastos incorporados ao processo democrático, buscando lisura, credibilidade, possível 

somente com a possibilidade de recontagem física de votos, reunindo-se em uma frase 

que se tornou simbólica nas ruas:  

 
“POR ELEIÇÕES HONESTAS”.  

 
 Não se pode deixar de observar que o TSE é instituição, que ineditamente no 

mundo, acumula as funções dos Três Poderes - Legislativo, ao promover resoluções 

que valem por lei, muitas vezes de forma teratológica; Executivo, ao determinar a 

execução do que manda a Lei, inclusive suas próprias resoluções; e Judiciário, julgando 

atos praticados dentro de todo o sistema eleitoral do País.  

 
 Talvez este acúmulo excessivo de poderes tenha levado a instituição a se 

considerar indevassável, inimputável e dona de certeza absoluta sobre todos os seus 

procedimentos, a ponto de não ouvir a Sociedade, a ponto de não considerar alertas 

técnicos, chegando ao extremo de, por duas vezes, prevaricar, ao não cumprir o que 

determina a Lei, em especial o mesmo artigo 59-A que vigorava em 1997 (Lei 

9.504/97), revogado pela Lei 10.740/2003, quanto o próprio artigo 59-A que vigora 

desde 29/09/2015, incorporado na lei 13.165: 

 
Art. 12. Até a primeira eleição geral subsequente à aprovação desta Lei, será 
implantado o processo de votação eletrônica com impressão do registro do voto 
a que se refere o art. 59-A da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997.  
Brasília, 25 de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República 

 
 Os “testes” de integridade das urnas eletrônicas que são efetuados pelo TSE 

são totalmente orientados, inclusive quanto ao tempo determinado de invasão, com se 

fosse uma prova do ENEM, algo que se descola da realidade quando se tratam de 

hackers.  

 
 A contrariedade dos Srs. Ministros em aplicar as impressoras para a impressão 

dos votos se efetivou, portanto, não apenas pela prevaricação ao não cumprir a Lei, 

mas foi reforçada – e sempre pode ser usada como desculpa – com o custo de cada 

nova urna, pouco mais de R$ 3.300,00. Segundo notícias (vide abaixo), o TSE alega 

que o custo de renovação/fabricação de uma nova geração de urnas com impressoras 

passaria dos R$ 2 bilhões.  



   
 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,impressao-de-voto-vai-custar-r-2-
5-bi-diz-tse,70001900669  

 
 Obviamente um valor a ser provisionado pelo Poder Executivo, que, diante da 

crise orçamentária, não disporia de tal monta. Também, por outro lado, “não haveria 

tempo” para a produção de cerca de 500 mil novas urnas até 2018.  

 
“A previsão inicial é de que a adoção desse modelo deva representar impacto 
financeiro de R$ 1,8 bilhão. O valor corresponde à implantação em todo o parque 
de urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral (cerca de 500 mil urnas), afirma Thiago. 
No entanto, cabe ressaltar, que, em 2018, a Justiça Eleitoral introduzirá o voto 
impresso em um percentual das seções eleitorais, e não em todo o seu parque.” 
Fonte: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Fevereiro/serie-voto-
impresso-tse-e-instituto-de-pequisas-tecnologicas-estudam-modelo-de-urna-
com-a-impressao-de-voto  

 
 Por conta disso, o TSE teria proposto um planejamento de implantação de todas 

as urnas que só terminaria no ano de 2017 (vide tabela). Se o TSE tivesse tomado as 

providências logo após a promulgação da Lei 13.165 em 29/09/2015, teria dado tempo 

e os recursos seriam distribuídos ao longo desses três anos. 

 
 

 
 
 
 Mas, é mister se observar, pelo resumo histórico da utilização das urnas 

eletrônicas e da exigência da Sociedade em imprimir os votos em todas as urnas, que 

toda a discussão sobre o método eleitoral deve ficar exatamente nesse diapasão! 

Condenar “o método mais avançado do mundo” – as indevassáveis urnas eletrônicas, 

soa como heresia. Permitiu-se um pequeno avanço, pois o clamor social está ficando 

cada vez maior, de se aceitar a imposição da urna com a impressora. Mas dentro de um 



   
processo gradual, muito gradual, para que se possa decorrer mais dez anos sem que o 

processo eleitoral possa ser considerado confiável. Manter o discurso, o embate, a 

discussão, as temáticas, a dialética toda dentro do campo imposto pelo TSE e quiçá 

outros interesses em face das eventuais manipulações ocorridas em urnas ou nas 

totalizações, é o que mais interessa aos mandatários. Não ao Povo.  

 
 Nesse sentido, falar sobre a volta do voto em cédulas de papel passou da 

heresia e se tornou “sacrilégio”! Contudo, os Direitos de Igualdade Constitucional, a 

Lei 13.165/15 e a própria Resolução de Contingência (nº 23.202/10) das urnas não 

funcionais editada pelo TSE, devem ser cumpridos, além da obrigatoriedade 

constitucional da publicidade e transparência de todo e qualquer procedimento 

público nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, e é neste sentido que esta 

Ação Popular quer discorrer e exigir liminarmente a sua aplicação.  

 
3. DAS ATUAIS URNAS ELETRÔNICAS, IMPOSSIBILIDADE ATUAL DE AUDITORIA 

DO VOTO IMPRESSO, DO DIREITO A INFORMAÇÃO, DA PUBLICIDADE  

DO ESCRUTÍNIO E DO DIREITO A FISCALIZAÇÃO DO SUFRÁGIO  

EM TODAS SUAS ETAPAS 

 
 Dessa forma excelência, com os conceitos já explanados na Legitimidade Ativa, 

Passiva e do Cabimento da Medida em tela, devemos somar a demais Direitos 

Constitucionais e Infraconstitucionais Notórios na defesa de nossa democracia, tendo 

em vista que o arbítrio não se irmana com o regime das liberdades públicas, que se 

opões a força, à brutalidade e ao abuso de poder. 

 
 O direito de informação por sua vez, é outra liberdade pública da coletividade. 

Não se personifica, muito menos, se dirige a sujeitos determinados. Conecta-se à 

liberdade de informação, porque todos, sem exceção, têm a prerrogativa de 

informar e ser informado. 

 
 Conforme explana Uadi Lammêgo Bulos, Curso de direito constitucional, 8ª 

edição, editora Saraiva, pág. 531 o acesso ao conhecimento não pode ser tido como 

privilégio de uns em detrimento de outros; nesse intento destaca-se que os 

fundamentos do pleito aqui veiculado são os princípios da cidadania e da publicidade 

porque todo poder emana do povo que o exerce por meio dos representantes que 

escolhe. A soberania popular se dá pelo sufrágio universal que, na essência, é a escolha 

(legere = catar) da maioria (suffragium de sub = debaixo de fragor = ruído de 

aprovação mais frangere = separar). Em outros termos, sob o fragor da maioria alguém 

é separado. 



   
 
 O escrutínio (scrutari = exame) deve ser expressão fiel do sufrágio (artigos 158 

a 224 do Código Eleitoral). Notadamente no processo eleitoral a fase mais sensível é o 

escrutínio porque nele se constata a vontade da maioria. O art. 174 do Código Eleitoral 

deixa evidente a necessidade imprescindível de exame público e individual voto a 

voto durante o escrutínio. 

 
 O art. 192 do Código deixa claro a necessidade imprescindível do exame 

público individual cédula por cédula. A fiscalização de todas as fases do processo de 

votação é uma determinação legal e a urna seja de lona ou eletrônica deve garantir 

a mais ampla fiscalização conforme dispõem os arts. 61 e 66 da Lei no 9.504/1997. 

 
 O PROCESSO ELEITORAL NÃO PODE SER DEFINIDO PELO EQUIPAMENTO 

MAS, ANTES E AO INVÉS, ESTE DEVE SERVIR ÀQUELE. 

 
 Qualquer restrição à fiscalização do processo de votação é fundamento de 

impugnação e anulação (art. 165, VII, § 4º do Código Eleitoral). O art. 221, II do Código 

Eleitoral reafirma, como hipótese de anulação da votação, qualquer restrição à 

fiscalização. Os arts. 315, 348 e 350 do Código Eleitoral tipificam como crime a 

alteração da correspondência entre o voto e seu destinatário seja pela alteração do 

voto, mapa ou boletim de urna. Essa constatação ressalta a relevância da ampla 

fiscalização voto a voto, cédula por cédula. 

 
 Sendo do voto a manifestação direta de vontade do eleitor implica em que seja 

imediata em seu sentido lógico-espacial, não cabendo qualquer permeio, 

intermediação, modulação ou mesmo alteração de sua correspondência em favor do 

destinatário, sob pena de configuração dos crimes previstos nos arts. 315, 348 e 350 

do Código Eleitoral. 

 
 Nos termos do art. 14 da Constituição Federal, o voto é igual para todos os 

eleitores e essa condição de igualdade, para ser preservada, depende de rigorosa 

fiscalização, sob pena de, nas hipóteses dos crimes previstos nos arts. 315, 348 e 350 

e nulidades expressas nos arts. 165, VII, § 4º e 221, II, ambos do Código Eleitoral, a 

cidadania de alguns ser alijada. 

 
 Obvio que o principio da publicidade, expresso no art. 37 da Constituição 

Federal, se impõe sobre qualquer agente público, seja ele de qualquer dos três Poderes. 

Os operadores do processo eleitoral, a despeito de sua investidura na jurisdição 

eleitoral, ao executar e administrar as etapas, não exercem jurisdição mas 

administração e assim estão sujeitos objetivamente aos vínculos da lei. 



   
 
 Aos operadores do processo eleitoral não está autorizado qualquer juízo de 

discricionariedade ou arbítrio. O principio da publicidade, conforme art. 37 da 

Constituição Federal, não se apresenta em tal circunstância como critério de 

conveniência, mas regra imprescindível de conduta inclusive porque as etapas do 

processo eleitoral em regra são atos vinculados objetivamente pela lei. A publicidade é 

condição e requisito de eficácia e moralidade do ato administrativo pois o 

conhecimento dado ao cidadão tem a finalidade precípua de controle público (do 

povo). Registre-se que a publicidade se impõe inclusive na formação ou andamento do 

ato, não se admitindo que seja restrita a sua conclusão (Hely Lopes Meirelles, Direito 

administrativo brasileiro, 39ª edição, editora Malheiros, págs. 98-99). 

 
 O princípio da publicidade gravado no art. 37 da Constituição Federal se 

desdobra no art. 5º, incisos XXXIII e LX, condicionando o sigilo à motivada 

fundamentação legal. A Lei no 12.527/2011, que instrui o acesso à informação, em seu 

art. 3º, define o sigilo como exceção sob imprescindível fundamentação legal. O art. 

5º da Lei no 12.527/2011 estabelece que o direito fundamental à informação deve ser 

franqueado por meio objetivo, ágil, transparente, claro e em linguagem de fácil 

compreensão. A publicidade implica em nada ocultar do povo que é detentor da 

soberania (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 33ª 

edição, editora Malheiros, pág. 117, item 20). 

 
 A hermenêutica lecionada pela Lei no 12.527/2011, fincada nos preceitos 

constitucionais desdobrados do princípio da publicidade, deixa claro que o cidadão, ao 

exigir publicidade dos atos de agentes de quaisquer dos Poderes, está na posição de 

soberania garantida pelo estado de direito e sob a proteção da Carta Magna. 

 
 Os princípios constitucionais da cidadania e da publicidade têm sido preteridos 

a pretexto da suposta primazia tecnológica dos equipamentos. INVERTEU-SE A 

RELAÇÃO CLARAMENTE ESTATUÍDA NA ORDEM JURÍDICA E O CIDADÃO QUE 

HAVERIA DE SER SERVIDO EM SEU DIREITO É SUBJUGADO À FERRAMENTA. 

 
 A alegada e reverenciada tecnologia da urna eletrônica, tal qual é conhecida no 

presente, é um mito. Esse mito deve ser definitiva e juridicamente esquadrinhado. Note-

se que nessa tarefa a premissa maior é o direito ao qual deve ser subjugada a 

ferramenta. Cabe lembrar que publicidade e cidadania são princípios constitucionais e 

que a fiscalização de todas as fases do processo de votação é uma determinação legal. 

A urna eletrônica deve garantir ampla fiscalização, conforme determinam os arts. 61 e 

66 da Lei no 9.504/1997. 



   
  
 Ademais, a definição de quais são as fases do processo de votação colhe-se da 

lei e dos fatos. O processo eleitoral não pode ser definido pelo equipamento mas, antes 

e ao invés, este deve servir àquele. O presente registro se faz em vista de que o boletim 

(BU) da famigerada urna eletrônica, de fato, suprime as etapas de escrutínio e 

totalização, fulminando a publicidade e a fiscalização determinada em lei na 

conformidade dos requisitos do art. 5º da Lei no 12.527/2011. 

 
 As etapas retratadas no BU são executadas na obscuridade e de nada adianta 

a fiscalização prévia do equipamento, visto que o princípio da publicidade se impõe 

sobre o ato jurídico, não sobre o equipamento, seja a máquina ou seu programa. O fato 

jurídico do escrutínio ocorre em segredo quando deveria ser público. 

 
 São irrelevantes as experiências às quais o equipamento é submetido a pretexto 

de exames ou auditorias, uma vez que a incidência da ordem jurídica se dá sobre o 

fenômeno jurídico. O universo apresenta a realidade na ordem natural e cultural, e esta 

o homem constrói interferindo no natural pelo exercício cognitivo. A experiência 

jurídica se expressa tridimensional, por intermédio de fato, valor e norma. Engana-se 

quem pensa que o direito confunde-se com o fato natural, pois este e o fato jurídico 

não são sinônimos, como leciona o brocardo “ex facto oritur jus” (Miguel Reale, Lições 

preliminares de direito, 27ª edição, editora Saraiva, páginas 25-27 e 199-203). 

 
 Assim, o fato jurídico do escrutínio precisa ser apreendido pelo processo 

cognitivo, a despeito da ocorrência do fato natural. Trazer o fato jurídico à consciência 

depende de prova, pois sem esta aquele não existe. Prova é aquilo que está à frente da 

ideia (pro-bhwo) ou seja, seu meio de se dar a conhecer. Portanto, o fato jurídico do 

escrutínio (contagem dos votos) precisa ser materializado para ser apreendido pelo 

exercício cognitivo. Constatado que o escrutínio e a totalização são processados no 

âmbito obscuro do equipamento, sem qualquer registro que permita conhecimento, 

óbvio que não há publicidade. 

 
 O sigilo do voto, para proteger a liberdade de escolha do eleitor, tanto 

quanto a publicidade do escrutínio, para garantir a segurança jurídica do processo 

eleitoral, são impositivos e imprescindíveis. O voto e o escrutínio são etapas 

distintas do processo eleitoral e recebem tratamento diverso do ordenamento 

jurídico por razões óbvias. Esse antagonismo, a urna eletrônica é incapaz de atender 

e, por sua deficiência tecnológica, estende o sigilo do voto ao escrutínio, ferindo 

gravemente os princípios constitucionais já delineados. A autorização legal (art. 173, § 



   
único do Código Eleitoral) para uso do sistema eletrônico na apuração não autoriza a 

violação dos princípios jurídicos que se impõem ao processo eleitoral. 

 
 Ante a evidente debilidade da urna eletrônica para resolver tão alta exigência 

jurídica, OPTOU-SE POR ESTENDER O SIGILO DO VOTO AO ESCRUTÍNIO, 

FERINDO DE MORTE A CIDADANIA. Enquanto, no sistema financeiro, o sigilo garante 

a segurança, no processo eleitoral, de forma diametralmente oposta, somente a 

publicidade dos atos subsequentes ao exercício do voto, especialmente do 

escrutínio (contagem), pode garantir a segurança jurídica. Entretanto, a urna 

eletrônica, tal qual é conhecida no presente, é incapaz de garantir sigilo ao voto e 

publicidade ao escrutínio. 

 
 A já conhecida alegação de que “não foram provadas fraudes havidas na urna 

eletrônica” se equipara à analogia do filósofo Bertrand Russel denominada “O bule de 

chá de Russel”, pela qual seu autor pondera a existência de um bule de chá orbitando 

o sol e constata que seus opositores não poderiam refutar a hipótese. Entretanto, 

pondera o filósofo, a dificuldade em desmentir uma hipótese não a torna verdadeira, 

cabendo a quem alega a prova da VERACIDADE, pois não é exigível de quem duvida 

a demonstração da negativa.  

 
 DE FATO, O PROCESSO ELEITORAL NÃO PODE SER ACEITO COMO UM 

DOGMA. CABE A QUEM ALEGA SUA INVIOLABILIDADE PROVAR A VERACIDADE 

DESSA AFIRMAÇÃO, POIS NÃO SE PODE EXIGIR DE QUEM DUVIDA DA ALEGADA 

INVIOLABILIDADE A DEMONSTRAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DESSA FUNDADA 

SUSPEITA. 

 
 Não pode o administrador público exigir fé do cidadão em sua conduta, ao invés 

disso, deve demonstrar a este, de modo cabal e facilmente compreensível, a correção 

e lisura de seus procedimentos. A urna somente seria segura se permitisse a 

publicidade das etapas que sucedem o exercício do voto. Se o escrutínio é 

imperscrutável, vez que se desenvolve no ambiente obscuro da máquina, não há 

sequer traço de segurança jurídica no processo eleitoral. Lembremo-nos de que a 

informação devida ao cidadão, nos termos do art. 5º da Lei n o 12.527/2011, deve ser 

franqueada por meio objetivo, ágil, transparente, claro e em linguagem de fácil 

compreensão. 

 
 Necessário lembrar que, a pretexto de custo elevado, o art. 66 da mesma Lei no 

9.504/1997 e seu § 1º, que prevê a participação do Ministério Público, da OAB e dos 

Partidos políticos no processo de analise, avaliação, validação e certificação de todos 



   
procedimentos, hardwares e softwares usados em todas as Seções, Cartórios e 

Tribunais Eleitorais no dia da eleição, vem sendo sistematicamente desrespeitado. 

Verbis: 

 
“Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo 
de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização 
dos resultados. 
§ 1º Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior 
Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas 
eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter 
suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos 
indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério 
Público, até seis meses antes das eleições. (Redação dada pela Lei no 10.740, de 
2003)” 

 
 Nesse sentido, verifica-se que, na experiência brasileira, desde 1996, o Ministério 

Público nunca efetuou analise ou validação de software eleitoral, sob alegação de falta 

de verba ou de especialização. A OAB, por sua vez, tentou pôr em prática tal 

fiscalização, unicamente em 2004, mas seus representantes concluíram que a tarefa, 

por seu porte, superava em muito os recursos de que dispunham. Dos Partidos 

Políticos, apenas dois deles tentam regularmente a cada eleição participar das 

atividades de validação e certificação do software eleitoral, mas os representantes 

técnicos desses partidos também são unânimes em afirmar que a tarefa, na prática, é 

inviável. Dessa forma, evidencia-se o flagrante descumprimento pelo TSE, também, 

do que prescreve o art. 5º da já citada Lei n o 12.527/2011, no sentido de que: 

 
“Art. 5º. É dever do Estado [TSE] garantir o direito de acesso à informação, que 
será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.” 

 
 Ocorre, ainda, que, a despeito da cristalina determinação do art. 12 da Lei no 

13.165/2015, orientando a implementação da impressão do voto “até a primeira eleição 

geral subsequente” à aprovação da referida Lei (setembro de 2015), as autoridades 

responsáveis pela administração do serviço eleitoral têm sinalizado, por meio de atos 

concretos e notórios (Ofício 4.608/2017, da Presidência do TSE à Presidência da 

Câmara dos Deputados; Edital do Pregão Eletrônico no 106/2017/TSE - anexos), que 

não será respeitada a norma referida em vista de uma pretensa “implementação 

parcial”. Há uma evidente intenção da administração eleitoral em realizar a 

“implementação parcial” da impressão do voto. Tal fracionamento é teratológico. 

 
 A monstruosidade engendrada nos porões do TSE consiste em negar aos 

cidadãos o exercício da cidadania e desprezar os princípios constitucionais que 

albergam tão caro e fundamental direito. A prova física do voto para instrumentalizar 



   
a fiscalização e publicidade das etapas seguintes ao voto no processo eleitoral é direito 

do eleitor!  

 
 Não se trata de conveniência da administração eleitoral! Não cabe à 

administração eleitoral “sortear” cidadãos que exercerão seu pleno direito em 

detrimento daqueles que, por consequência, serão subjugados à condição de sub-

cidadãos. 

 
 Por fim vale registrar que a desprezada cédula física, prevista como exceção no 

art. 59 da Lei no 9.504/1997, a despeito de sua antiguidade, sempre ofereceu os 

meios suficientes para cumprir as exigências jurídicas impostas ao processo 

eleitoral. Por esse meio, o sigilo do voto é preservado tanto quanto a publicidade 

do escrutínio.  

 
 A CÉDULA FÍSICA GARANTE A SEGURANÇA JURÍDICA DO PROCESSO 

ELEITORAL ENQUANTO A DECANTADA TECNOLOGIA DA URNA ELETRÔNICA 

FERE DE MORTE OS PRINCÍPIOS JÁ REFERIDOS. 

 
 A mágica urna eletrônica é, na verdade, um cavalo de Tróia. Por certo, a exceção 

expressa no art. 59 da Lei no 9.504/1997 se põe como salvaguarda dos requisitos legais 

impostos ao processo eleitoral, em vista da incapacidade da urna eletrônica cumprir 

tais ditames. A exegese sistemática não deixa duvida da mens legis que põe a cédula 

física como opção de garantia da legalidade. Mais uma vez não se trata de arbítrio 

autorizado ao administrador mas de salvaguarda da cidadania. 

 
Ficando claro as vulnerabilidades da Urna Eletrônica, conforme posts na Rede 

Social Twitter (abaixo), em que o Professor da Unicamp Diego Aranha (twitter user: 

@dfaranha , site pessoal: https://sites.google.com/site/dfaranha/) acerca do Voto 

impresso após Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, iniciar Ação Direta de 

Inconstitucionalidade contra lei aprovada em 2016, in 

https://twitter.com/dfaranha/status/960823687678185472 

 



   

 
 

Voto impresso está novamente em pauta, após @MPF_PGR iniciar Ação Direta 
de Inconstitucionalidade contra lei aprovada em 2016. Isso acontece logo após 
os Testes Públicos de Segurança de 2017, que apresentaram resultados mais 
graves até aqui. Senta que vai ser longo de novo! (1/) 
 
Tudo começou no programa da @MonicaWaldvogel, quando debati com 
representante do TSE e praticamente fui desafiado a participar dos testes 
novamente, após vencê-los em 2012. Para detalhes sobre estes, ver minha outra 
sequência. https://www.youtube.com/watch?v=twSQAp4n2lA … (2/) 
 
Havia um certo risco embutido na participação, pois tudo indicava que o TSE 
apostava na sobrevivência da urna eletrônica pelos testes de segurança para 
alegar que voto impresso não era necessário e poderia ser descartado, 
economizando tempo e recursos. (3/) 
 
Recebi convite para coordenar uma equipe brilhante do @eltctfbr, composta por 
@thotypous, Pedro Yossis, @CaioLuders e @tncardoso. Novamente 
encontramos a primeira vulnerabilidade em poucos minutos de análise do 
código, porque já estava lá desde 2012... (4/) 
 
A vulnerabilidade é um erro fundamental de projeto, a inserção de chaves 
criptográficas diretamente no software de votação. Erro clássico no 
desenvolvimento de sistemas, que data lá dos anos 80. Para outro exemplo de 
porquê é péssima a idéia, ver https://duhkattack.com/  (5/) 
 
Com captura da chave criptográfica no código-fonte, abrimos as porções 
protegidas dos cartões de memória que instalam software na urna eletrônica, os 
chamados "flashes de carga". Equipe da @policiafederal depois encontrou outro 
caminho para a mesma chave, sem código-fonte. (6/) 
 
A análise do conteúdo dos cartões mostrou alguns arquivos lá dentro sem 
autenticação com assinatura digital, que poderiam ser modificados 
arbitrariamente e ainda assim aceitos pela urna. Como cada cartão instala umas 
50 urnas, abrangência do ataque pode ser amplificada. (7/) 



   
 
Ao ganhar capacidade para injetar código NOSSO em arquivos sem 
autenticação, o "céu virou o limite", segundo palavras de alguém que 
acompanhava os trabalhos. Começamos a explorar as possibilidades para 
comprometer as propriedades de segurança do equipamento, uma a uma. (8/) 
 
Para demonstrar a capacidade, *programamos* a urna para zerar outras chaves 
criptográfica, fragilizando o sigilo do voto; imprimir na tela o que era digitado 
em um teclado, habilitando dispositivos intrusos; adulterar o registro 
cronológico de eventos, alterando história. (9/) 
 
Mas a cereja do bolo ficou reservada para o último dia, quando conseguimos 
injetar programas para rodar junto com o software de votação e manipular seu 
funcionamento, por exemplo alterando mensagens na tela do eleitor em tempo 
de votação: 
https://github.com/epicleet/tps2017/blob/master/apresentacao/images/vote
99.png … (10/) 

 

 
 

Continuamos trabalhando até os últimos instantes e chegamos MUITO perto de 
interferir com a contagem dos votos, sendo capazes de zerar os candidatos de 
uma cédula antes dos votos serem contabilizado, disparando um erro no 
sistema. (11/) 
 
Apesar do dia adicional aprovado pela organização dos testes após solicitação 
nossa, faltaram 1 ou 2 horas para completar esse último objetivo. Se as condições 
de trabalho não fossem tão ruins no ambiente de testes, com certeza teríamos 
conseguido. (12/) 
 
Pode parecer pouco para um leigo, mas não se enganem: injetar programas 
estranhos para alterar o software de votação permite fazer absolutamente 
QUALQUER COISA, é apenas uma questão de tempo e dedicação. (13/) 
 
Esse tipo de ataque a sistemas computacionais é chamado na comunidade 
técnica de "execução arbitrária de código" e costuma recompensar 



   
pesquisadores que os descobrem com uma bela fortuna, dada sua gavidade. 
(14/) 
 
O relatório do TSE com os resultados dos testes pode ser encontrado em 
http://www.tse.jus.br/hotsites/teste-publico-seguranca-
2017/arquivos/tps2017-relatorio-tecnico.pdf … . Apesar de estar razoavelmente 
acurado, leiam com senso crítico e lembrem que é a versão do Tribunal, repleta 
de eufemismos. (15/) 
 
Para os curiosos da comunidade técnica, pedaços do código que escrevemos 
estão em https://github.com/epicleet/tps2017/ … e podem ser examinados 
independentemente para verificar parcialmente nossas alegações técnicas. (16/) 

 

 
 



   

 
  

 
 



   
Os resultados dos testes mostram, portanto, que comprovante físico e anônimo 
do voto é mais importante do que nunca; e validam as análises de segurança 
anteriores que apontaram vulnerabilidades graves na arquitetura do sistema. 
(17/) 
 
Além da discussão técnica sobre vulnerabilidades e segurança do software de 
votação, o buraco é bem mais embaixo. Recomendo a leitura do livro "O mito 
da Urna: 
Desvendando a (in)segurança da urna eletrônica" do Prof. Jeroen, para análise 
cuidadosa: https://www.facebook.com/omitodaurna/  (18/) 
 
Essa sequência foi escrita com ajuda de uma mão que cumprimentou o então 
presidente do TSE, logo após os testes. Reporto finalmente que, apesar das 
preocupações em contrário, em dois meses essa mão ainda não caiu. FIM! 19/19) 

 
 Abaixo o Link da Entrevista com o Professor da Unicamp Diego Aranha sobre 

as falhas da Urna eletrônica e assim a vulnerabilidade do Sufrágio Nacional e com isso 

o risco iminente de uma possível ruptura em nossa Democracia. 

 
The Noite (19/08/14) - Entrevista com Diego Aranha 
392.937 visualizações 
 
The Noite com Danilo Gentili 
Publicado em 19 de ago de 2014 
INSCRITO 4,1 MI 
 
Danilo recebe o professor da Unicamp Diego Aranha, que descobriu falhas na 
urna eletrônica. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xATaNCsre9Q 

 
 Como forma de aprimorar a segurança do sistema, peritos da Polícia Federal 

defendem o voto impresso: 

 
Peritos da PF defendem voto impresso para ‘aprimorar segurança do sistema’ 
7.fev.2018 às 01h59 
 
Meu laudo Os peritos da PF vão entrar no debate sobre o voto impresso. A 
associação que representa a categoria redigiu documento em que diz ter 
concluído “que a impressão do voto é necessária para aprimorar a segurança e 
o sistema de auditoria do processo eleitoral”. 
 
Meu laudo 2 “É preciso haver uma forma não eletrônica de auditoria, que não 
possa ser adulterada sem acesso físico”, salienta o texto. 
 
http://painel.blogfolha.uol.com.br/2018/02/07/peritos-da-pf-defendem-voto-
impresso-para-aprimorar-seguranca-do-
sistema/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=comptw 

 



   
 E por fim trazemos o artigo publicado na Página Pessoal do Facebook1, 

Fanpage, do advogado Modesta Carvalhosa que explana sobre as 'urnas eletrônicas' e 

a questão da confiabilidade e possibilidade de auditoria face a eventuais dúvidas e 

suspeitas de fraude; e com isso a lisura do sufrágio nacional em outubro de 2018 e 

nossa democracia por consequente, como também seu posicionamento sobre a 

tergiversação do TSE e a militância da PGR, em uma “Juristocracia”, visando derrubar 

a Lei do Voto Impresso, aprovada no Congresso Nacional.  

 

O texto a seguir foi feito por muitas mãos. É grande, mas explica, de modo 
ordenado e histórico, o que está verdadeiramente acontecendo. Pedimos que 
COMPARTILHEM. Precisamos que a OPINIÃO PÚBLICA saiba o que está 
acontecendo. Marque seus amigos, seus conhecidos. Marque a imprensa e quem 
interessa. Contamos com TODOS vocês. É a nossa chance. 
 
RAQUEL DODGE, GILMAR MENDES E A  
FARSA DA 'NOVA URNA ELETRÔNICA' 
 
A ação de inconstitucionalidade movida pela procuradoria-geral da república 
CONTRA a lei do VOTO IMPRESSO, protocolada no STF às vésperas da 
transmissão da presidência de Gilmar Mendes ao ministro Luiz Fux, dia 05 de 
fevereiro, sem dúvida tem relação com algo extremamente GRAVE. 
 
Na ação, a Dra. Raquel Dodge requer em caráter liminar a suspensão das 
atividades do TSE relativas à IMPLEMENTAÇÃO da lei, sendo o próprio ministro 
Gilmar Mendes o relator da matéria na suprema corte. 
Na ânsia de boicotar a todo custo a impressão do voto, aprovada DUAS VEZES 
por AMPLA MAIORIA do congresso em 2015, refletindo a vontade da população 
brasileira, conforme já apontado em diversas pesquisas de opinião pública, 
Gilmar, como presidente do TSE, endossou uma farsa insustentável, que tinha 
por objetivo ser usada como justificativa para a NÃO IMPLEMENTAÇÃO do voto 
impresso. 
 
A estória contada pelo TSE é de que seria necessário adquirir um novo modelo 
de urna eletrônica para o atendimento da legislação no que tange à impressão 
do voto. De forma absolutamente irresponsável, a primeira providência da 
secretaria de tecnologia da informação foi OCULTAR o fato de que as urnas 
existentes sob a guarda do TSE, cerca de 550 mil, SÃO APTAS para a impressão 
do voto, bastando para isso o simples acoplamento de impressoras, a um custo 
significativamente mais baixo que o de se adquirir urnas novas, que 
IGUALMENTE iriam precisar de impressoras. 
 
Em seguida a ocultação da verdade, contrataram, sem licitação, um instituto de 
pesquisa privado a um custo de SETE MILHÕES de reais para desenvolver o 
projeto da nova urna eletrônica, desnecessariamente, DESPREZANDO as 550 
mil existentes que poderiam acoplar impressoras. 
 
Protelando de toda a forma a implementação da legislação, o TSE lançou em 
2017 o prospecto da "nova urna eletrônica", tendo ocorrido inclusive uma 
cerimônia de lançamento na qual diversos ministros evidenciaram a "beleza e o 

                                                        
1 Acessado em 15.02.2018 às 16h30m, no endereço: 
https://www.facebook.com/modestocarvalhosa/posts/1962627014054263) 



   
design" do equipamento. Não houve nenhum comentário relativo ao CUSTO 
EXTRA de aquisição comparado ao custo das impressoras, o que era o 
verdadeiramente necessário. 
 
Este prospecto é realmente uma das pérolas da farsa engendrada pelo TSE. Tal 
documento é uma demonstração cabal da má fé e da conduta inadequada e 
nitidamente MALICIOSA de alguns servidores do tribunal, que agiram sob o 
endosso de seu presidente. 
 
O prospecto se configura, portanto, uma coleção de PROVAS. 
A proposta de substituir 35 mil urnas a cada dois anos é simplesmente 
inacreditável. Parece uma forma encontrada para ludibriar quem não entende 
do assunto. 
 
É preciso notar que de acordo com esta proposta, o TSE JAMAIS viria a 
implementar a lei. A matemática não mente: 
 
Se a necessidade de reposição anual é de dez por cento, conforme informações 
do próprio TSE, cerca de 55 mil urnas por ano, a pergunta é: de que tipo seriam 
as outras 35 mil urnas adquiridas por ano para atender a necessidade de 
reposição? Iriam ser desprovidas de impressoras? 
 
É surreal a desfaçatez dos irresponsáveis que fizeram este documento vir a 
público dessa maneira. Não se deram sequer ao cuidado de fazer as contas, pois 
se o objetivo era realmente implementar aos poucos, a medida da necessidade 
de reposição, o número correto seria de 55 mil urnas por ano, e não 17.500 em 
média. Uma vergonha que a máquina pública seja utilizada dessa forma na 
tentativa de se obstruir a aplicação da lei. 
 
Até o final de novembro, a farsa ia caminhando bem, atingindo seu objetivo. 
O que o TSE não contava, porém, foi com uma denúncia feita em audiência 
pública na Câmara dos Deputados, no dia 30/11/17, na qual foi apresentado um 
comunicado do próprio TSE, datado de 2009 e assinado pelo Ministro Carlos 
Ayres Britto, atestando que as urnas eletrônicas adquiridas daquela data em 
diante se prestavam TODAS ao ACOPLAMENTO de IMPRESSORAS. 
 
A BOMBA estourou no TSE imediatamente, e no dia seguinte ao da audiência 
pública o coordenador de sistemas eleitorais admitiu, ao ser questionado 
durante entrevista coletiva, que as urnas existentes realmente poderiam ser 
utilizadas para a impressão do voto, desde que acopladas a impressoras! 
Estava finalmente desmascarada a farsa da necessidade de uma nova urna para 
o cumprimento do disposto na lei eleitoral. 
 
O que se viu a partir daí foi mais uma sequência de horrores, e de novos atos 
ilícitos em sequência, na tentativa de encobrir a verdade e obstruir a ação da 
justiça, no que se refere aos crimes praticados contra a administração pública 
até aquele momento. 
 
Na tentativa de passar despercebido, sem dar a menor explicação do motivo 
pelo qual havia desistido das novas urnas eletrônicas, o TSE, logo no primeiro 
dia útil após a farsa ter sido desmarcada, anunciou em seu site, na segunda feira 
4 de dezembro, que iria promover uma licitação para a compra de impressoras. 
 
Na semana seguinte, no dia 12, anunciou, novamente em seu site, a realização de 
uma sessão pública marcada para apenas dois dias depois, visando dar caráter 



   
de legalidade e transparência ao processo licitatório decidido às pressas, 
resultante da impossibilidade de se levar adiante a farsa mal sucedida. 
 
Mal organizado, mal divulgado e lançado durante o recesso da maioria das 
empresas, com fortes indícios de superfaturamento e direcionamento, o certame 
foi alvo de severas críticas e recursos por parte da sociedade civil organizada, 
que, vigilante, denunciou na mídia mais uma tentativa do TSE de favorecer à 
empresa Smartmatic, velha conhecida do tribunal, desclassificada do pregão 
eletrônico após as fortes pressões, "por razões técnicas" de acordo com o 
alegado pelos membros da comissão de assessoramento técnico da licitação, 
promovida durante o período de recesso do próprio tribunal. 
 
Coincidentemente, exatamente nesta mesma data, 05 de fevereiro, dia da 
desclassificação da Smartmatic, justamente na véspera da transmissão do cargo 
de presidente do TSE do Ministro Gilmar Mendes para o Ministro Luiz Fux, foi 
protocolada no STF a ação de Raquel Dodge, mais de dois anos após o 
Congresso ter DERRUBADO o veto imposto pela presidente Dilma à lei do voto 
impresso. 
 
Alguém, em sã consciência, seria capaz de dizer que a ação da PGR não tem 
nada a ver com todos estes fatos? 
 
O que está parecendo é que o TSE, pressionado e acuado após ser flagrado em 
conduta ilícita, tenta resolver o problema causado por ele mesmo através de 
uma solução jurídica, uma chicana, na qual não se sabe de que forma foi 
envolvida a procuradora-geral da república, que é também a procuradora-geral 
eleitoral. 
 
A procuradora-geral, que já havia sido alertada no dia 4 de dezembro, por 
membros do CMind - Comitê Multidisciplinar Independente, profundos 
conhecedores do assunto, através de petição na qual requereram a realização 
de uma audiência pública para fins de esclarecimentos, nem ao menos 
respondeu à demanda da sociedade. Posteriormente, outra petição relativa à 
questão foi protocolada na PGR, no mesmo sentido, desta vez pelo Movimento 
Convergências, mas novamente a PGR se fez de morta, preferindo se manter em 
silêncio até o dia 05 de fevereiro deste ano, quando deu entrada no STF na ADI 
contra a lei do voto impresso, aparentando uma articulação com o TSE. 
 
A petição do CMind pode ser acessada através do link: 
http://cic.unb.br/~rezen…/trabs/PeticaoAudPublicaTSE2017.pdf 
 
A decisão no momento está, a exemplo do que aconteceu antes das eleições de 
2014, nas mãos do STF. 
 
Cabe a TODOS, cabe ao POVO BRASILEIRO, aos parlamentares, às entidades da 
sociedade civil e à imprensa, o dever de DEFENDER a LEI do VOTO IMPRESSO, 
único meio de se garantir a segurança, a transparência e a lisura do processo 
eleitoral, e a integridade e a veracidade do resultado das urnas nas próximas 
eleições." 

 



   

 

 

4. DOS FATOS EM RELAÇÃO ÀS CÉDULAS DE PAPEL 

 
 O voto em cédula de papel não foi completamente abolido. As cédulas são 

usadas quando todas as tentativas de utilização das urnas eletrônicas fracassarem, 

considerando o direito do eleitor em exercer o seu direito de voto. Está previsto em 

Resolução do TSE: http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2010/RES232022010.htm.  

 
 Esta disposição revela que todas as seções eleitorais devem estar provisionadas 

de cédulas de papel para substituir as urnas eletrônicas no caso de pane. A Resolução 

conexa à outra, determina os modelos disponíveis: http://www.tse.jus.br/legislacao-

tse/res/2010/RPO-RES23020.pdf  

 
 Outro fato de enorme importância diz respeito à quantidade média de eleitores 

em cada seção – cerca de 400. Na hipótese de utilização das cédulas em seção na qual 

a urna tenha falhado, as mesmas serão contadas, localmente logo após o encerramento 

do pleito, para a emissão do respectivo boletim com os resultados da votação. Essa 

apuração e preparação do boletim não ultrapassa a duas horas de trabalho.  

 



   
 Em conjunto, já foram utilizadas cédulas de papeis em substituição as urnas 

eletrônicas na falha dessas, para garantir o direito e dever constitucional a cidadania 

do voto, conforme noticiado: 

 
Só uma urna eletrônica foi substituída por cédula de papel no país 
http://www.psdb.org.br/acompanhe/so-uma-urna-eletronica-foi-substituida-
por-cedula-de-papel-no-pais/ 
 
Votos de urna queimada em Botafogo podem ser anulados, diz TRE-RJ 
Medida será tomada se votos não forem recuperados, afirma Zveiter. 
Eleitores não encontraram dificuldade em votar com cédula de papel. 
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/10/votos-de-urna-
queimada-em-botafogo-podem-ser-anulados-diz-tre-rj.html 
 
Em caso de falha, votação poderá ser em cédulas 
http://www.tangaraonline.com.br/destaque/id-
452592/em_caso_de_falha__votacao_podera_ser_em_cedulas 

 
Seção de Jaguaré substitui urna eletrônica por cédulas de papel, diz TSE 
http://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/2014/10/secao-de-jaguare-
substitui-urna-eletronica-por-cedulas-de-papel-diz-tse.html 

 
 E para tanto transcrevemos a previsão encartada na Resolução do TSE nº. 

23.372, de 14 de dezembro de 2011, “in verbis”, dos arts. 62, 63 e 64 que determinam e 

trazem o procedimento da troca das urnas eletrônicas para cédulas de papel em caso 

de contingência:  

 
Art. 62 Não havendo êxito nos procedimentos de contingência referidos no 
artigo anterior, a votação se dará por cédulas até seu encerramento, adotando-
se as seguintes providências:  
I - retornar o cartão de memória de votação à urna original;  
II - lacrar a urna original, enviando-a, ao final da votação, à Junta Eleitoral, com 
os demais materiais de votação;  
III - lacrar a urna de contingência, que ficará sob a guarda da equipe designada 
pelo Juiz Eleitoral;  
IV - colocar o cartão de memória de contingência em envelope específico, que 
deverá ser lacrado e remetido ao local designado pela Justiça Eleitoral, não 
podendo ser reutilizado.  
 
Art. 63 Todas as ocorrências descritas nos artigos 61 e 62 desta resolução 
deverão ser consignadas em ata.  
 
Art. 64 Uma vez iniciada a votação por cédulas, não se poderá retornar ao 
processo eletrônico de votação na mesma Seção Eleitoral. 

 

 

 

 

 

 



   
5.  DOS DIREITOS CIVIS E DO CUMPRIMENTO DA LEI 

 
 Após a exposição sintética dos fatos acima, passemos à conexão dos mesmos 

com o Direito e principalmente com o cumprimento da Lei.  

 
1.  O artigo 59-A ordena que o voto consignado em urna eletrônica seja impresso, 

conforme se descreve: 

 
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. 
Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor 
confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e 
exibido pela urna eletrônica. 

 
2.  Por força desta lei, o conceito de funcionalidade plena da urna eletrônica deve 

ser considerado com a capacidade de imprimir o voto e depositar o mesmo, 

automaticamente. Isto equivale a dizer que uma urna eletrônica sem a impressão do 

voto não está completa, ou seja, não pode ser considerada funcional, ou seja, não está 

em conformidade com a determinação do art. 59-A.  

 
3.  Em respeito à Resolução nº 23.202/2010 do próprio TSE (ou outra mais 

atualizada no mesmo sentido), as urnas que não estão em conformidade com o que 

manda o art. 59-A da Lei 13.165/15, se encontram como não funcionais, devendo, 

portanto, ser descontinuadas na respectiva seção eleitoral, facultando-se ao eleitor, o 

exercício do seu direito de voto utilizando-se das cédulas de papel, disponibilizadas 

pela instituição.  

 
4.  O TSE prevê a implantação gradual de urnas eletrônicas com voto impresso em 

pelo menos 30 mil seções eleitorais. O eleitor que se defrontar com tal equipamento, 

completo e em conformidade com o art. 59-A da Lei 13.165/15 estará exercendo o seu 

direito pleno de voto, ou seja, COM O DIREITO DE CONFIRMAR o que teclou e aparece 

na tela do equipamento. Tal direito de confirmação se realiza com o ato da observação 

da contraprova física, impressa, e que ficará armazenada em urna própria para eventual 

recontagem, em conformidade com o Art. 14 da Constituição Federal no que diz 

respeito ao sigilo do voto (voto secreto), uma vez que, não há identificação do eleitor, 

o voto fica apenas armazenado na caixa acoplada à urna eletrônica.  

 
5.  O TSE não considera, contudo, o mesmo direito de visualização da existência 

de uma contraprova física aos eleitores que não terão acesso a uma das 30 mil urnas 

eletrônicas. E isto viola o Direito Fundamental da Igualdade de todos perante a Lei, 

consagrado no Art. 5º da Constituição Federal. Todos os eleitores devem ter o mesmo 



   
direito em relação à contraprova física, considerando que o voto dado e anotado 

eletronicamente se trata apenas de um artifício que visa, teoricamente, facilitar o pleito. 

Mas o que está em jogo no processo da Democracia não é a facilidade de votação e 

sim, a sua segurança, honestidade e viabilidade de recontagem dos votos consignados, 

o que não é possível com aparatos eletrônicos sem a impressão do voto. Não se pode, 

por impossibilidade material, recontar bits! E neste quesito, a desigualdade anunciada 

é patente! Além disso, fere frontalmente os princípios do art. 37 da CF. 

 

A contagem e eventual recontagem dos votos reflete exatamente a 

obrigatoriedade constitucional citada. Não há como se considerar a publicidade, a 

impessoalidade, a moralidade exigidas no preceito retro, quando a contagem dos votos 

é feita eletronicamente, cuja impessoalidade pode ser questionada por fragilidades 

demonstradas inúmeras vezes (todo e qualquer sistema eletrônico é devassável, até 

mesmo as criptomoedas), cuja eficiência não resulta em eficácia de interesse público, 

que deve sempre prevalecer sobre o interesse privado, cuja publicidade significa 

transparência, inexistente quando se trata de coleta e contagem feitas sem nenhuma 

contraprova física, o que torna o processo inauditável, portanto, ferindo o preceito da 

moralidade pública - a moralidade administrativa e o interesse coletivo integram a 

legalidade do ato administrativo (in: 

http://egov.ufsc.br/portal/conteudo/transpar%C3%AAncia-como-desdobramento-

do-princ%C3%ADpio-constitucional-da-publicidade-na-atual-admini 

 

6.  Sob o ponto de vista logístico, a evolução da disponibilidade de seções 

eleitorais, um processo de grande pulverização promovida pelo TSE, chegando a cerca 

de 600 mil seções – nas quais, cada uma suporta uma urna eletrônica – e que cada 

seção comporta uma média de 400 eleitores, e considerando ainda que a emissão de 

boletim de urna que exige a apuração manual local, logo após o encerramento do 

pleito, por força da contingência prevista na Resolução nº 23.202/10, deduz-se que 

todo o planejamento por parte do TSE está pronto no que diz respeito ao provimento 

desta contingência. Com a apuração manual feita em cada seção eleitoral, diante dos 

funcionários da Justiça Eleitoral e dos fiscais partidários, os quais, assinam a respectiva 

ata que tem o boletim de apuração anexo, estabelece-se um grau de transparência e 

lisura extraordinário, em pleno atendimento aos princípios consignados no art. 37 da 

CF/88, pois cada um dos interessados terá uma cópia do boletim, que, remetida 

virtualmente aos seus respectivos partidos e à imprensa, além da Justiça Eleitoral, 

teremos um espelhamento múltiplo dos resultados, facilmente visualizados e até 

mesmo sistematizados por softwares simples produzidos por qualquer interessado, 

considerando que todo o conteúdo das apurações será público. As chances de 



   
modificações escusas nos resultados ficarão próximas do zero, restando ainda, as 

próprias cédulas armazenadas zelosamente em invólucros lacrados pela Justiça 

Eleitoral.  

 
7.  O TSE estima os gastos com urnas eletrônicas com impressoras e urnas físicas 

para armazenagem do voto impresso em cerca de R$ 2,5 bilhões. Considerando os 

graves problemas orçamentários do País, e, como anunciado pelo TSE, de que não seria 

possível fabricar todas as urnas para que se cumpra o disposto na Lei 13.165/15 também 

por questões logísticas, a correta interpretação da lei, combinada com a Resolução 

23.202/10, em consonância com o Art. 5º da Constituição Federal de 1988, a utilização 

das cédulas de papel em todas as seções eleitorais nas quais, as urnas eletrônicas estão 

incompletas, permitirá que se evite a prevaricação por parte do TSE, que se evite um 

dispêndio imediato por parte do Poder Público em época de grave crise orçamentária, 

evitará os problemas criados por uma logística atropelada, tanto na fabricação quanto 

na instalação das urnas completas, e se alinhará coerentemente tanto com os princípios 

da legalidade quanto com o Direito de Igualdade que deve existir a todos os brasileiros 

no exercício pleno do seu direito ao voto com visão e confirmação da contraprova 

física.  

 
8.  Estarão atendidos também, reiteramos, os princípios da publicidade e 

transparência exigidos pelo art. 37 da Constituição Federal vigente.: 

 
Art. 37 CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 
9.  Evitar-se-á ainda, o desvio de finalidade que possa ser imputado ao TSE, que 

tem, por finalidade, administrar todo o processo eleitoral em atendimento aos ditames 

da Democracia – em especial o poder que emana do Povo, como descrito no art. 1º de 

nossa Carta Magna, atendendo, portanto, tal poder originário, independente de 

convicções de ordem pessoal de seus mandatários.   

 
6. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA  

CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

 
 Atento a finalidade preventiva no processo, a lei instrumental civil, por seu art. 

300 do Código de Processo Civil (art. 294 a 302 do CPC) permite através de cognição 

sumária dos seus pressupostos à luz de elementos a própria Petição Inicial, o 

deferimento “initio lide” da Tutela de Urgência consistente com Obrigação de Fazer, 

exercitada quando inegável urgência de medida e as circunstâncias de fato 

evidenciarem que a citação dos réus e a instrução do processo poderá tornar ineficaz 



   
a pretensão judicial, como ensina o Ilustríssimo Professor Dr. HUMBERTO THEODORO 

JUNIOR em Curso de Direito Processual Civil, ed. Forense, vol. II, 1ª edição, pág. 1160. 

 
 Cabe o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, conforme o 

art. 300 do CPC, por não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 
 A Lei 4.717/65 reguladora da Ação Popular vislumbra o periculum in mora da 

prestação jurisdicional e em boa oportunidade no comando do seu art. 5º, § 4º 

preconiza “na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo 

impugnado”. 

 
 Na espécie, visualiza-se a prima facie LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

E ILEGALIDADE DO ATO que justifica in extremis a concessão de liminar para que 

estanque a sangria dos recursos com pagamentos fora das previsões legais e dos 

princípios administrativos e de direito. 

 
 Destarte, presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, 

o autor requer seja CONCEDIDA A TUTELA URGÊNCIA, tendo em vista a 

imprescindibilidade do escrutínio público no processo eleitoral, tendo sua negativa, 

dano irreparável a nossa Democracia e por consequente a Nação brasileira, nas eleições 

que se aproximam, neste ano corrente, outubro de 2017. 

 
 E por ser notório o processo legal e onerosidade conforme alardeia o TSE 

para aquisições públicas dos dispositivo de impressão dos votos, é 

IMPRESCINDÍVEL que este r. Juízo garanta a publicidade das etapas do processo 

eleitoral após o exercício do cidadão ao seu voto, como a apuração/escrutínio 

(contagem dos votos), contabilização, transmissão, armazenamento dos dados, e 

toda a aferição a incorruptibilidade desses bancos de dados; e na impossibilidade 

deste, através do Voto Impresso conforme acima explanado seja disponibilizado 

Cédulas de Papeis, conforme art. 59 da Lei no 9.504/97 em todas as Seções Eleitorais 

do território nacional garantindo a todos os cidadãos eleitores, que não tiverem os 

direitos acima garantidos. 

 
7. DAS PROVAS 

 
 Requer-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

notadamente, documental e testemunhal, como o depoimento pessoal, sob pena de 

confesso, juntada de novas provas e outros documentos de interesse do feito, perícias 

e avaliações em geral, ofício aos devidos departamentos públicos e privados em 

questão, se necessário, oitiva de testemunhas na devida fase processual, cujo rol será 



   
oferecido no momento adequado, tudo em conformidade com o artigo 369, 370 e ss. 

do CPC e demais dispositivos legais. 

 
 Postula-se também a inversão do ônus probatório, conforme art. 373, § 3º, inciso 

II do Código de Processo Civil. 

 
8. DOS  PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 
 Excelência, diante do exposto na exordial requer a Antecipação de Tutela e por 

fim a Procedência da Ação Popular “in totum” em face ao TSE, para que este 

disponibilize as cédulas de votação em papel a todos os eleitores que frequentarem 

seções eleitorais desprovidas de urnas eletrônicas completas, ou seja, que tais urnas 

não possuam impressora para aferição, pelo eleitor na hora do voto, da devida 

conferência prevista no art. 59-A da Lei 13.165/15. E que tais urnas, incompletas, sejam 

proibidas de serem disponibilizadas, por não estarem em conformidade com o citado 

Diploma Legal. 

 
 Outrossim, requer: 
 

a. Seja Deferido e Declarado por este r. Juízo os benefícios da Gratuidade 

Processual aos Autores da Ação, por ser esta uma Ação Popular em Defesa 

da Democracia e de Lisura de nossas Eleições. 

b. O Deferimento da Tutela de Urgência consistente em Obrigação de Fazer, 

conforme art. 300 do CPC. 

c. A citação dos Requeridos na forma legal, por meio de seus representantes 

legais, para contestarem/se manifestarem se assim desejarem sob pena da 

lei e a intimação do representante do Ministério Público, conforme art. 7º, 

inciso I, alínea a da Lei nº. 4.717, de 29 de junho de 1965. 

d. Citação da UNIÃO FEDERAL, pela Advocacia Geral da União. 

e. O Julgamento Antecipado da Lide tendo em vista o exposto e 

fundamentado na presente Petição e em demais fatos notórios. 

f. Sendo necessário a dilação probatória, para o saneamento da lide, se este 

for o entendimento de Vossa Excelência, que seja designada perícia indicada 

por este juízo e aberto as partes a trazerem seus assistentes técnicos. 

g. A inversão do ônus probatório as Requeridas em função da hipossuficiencia 

dos autores, cidadãos comuns. 

h. Que qualquer ônus sucumbencial, seja imputado aos Requeridos, tendo em 

vista que as próprias atitudes desses ensejaram a presente lide movida por 

cidadãos comuns zelosos na manutenção da Democracia e o no direito a 



   
uma Sufrágio Nacional aonde não possa ocorrer dúvidas de sua validade em 

um momento notoriamente frágil e que possam trazer danos irreparáveis. 

i. Que o TSE promova, nos casos em que se aplicam os pressupostos da 

Resolução 23.202/10, combinada com a Resolução nº 23.202/2010 ou similar 

que eventualmente a tenha substituído, a apuração e emissão de boletins 

nas próprias seções logo após o pleito, fornecendo cópias aos interessados 

ou colando-as na forma de editais nas próprias seções eleitorais. 

j. Que o TSE armazene, como de fato tem previsto no seu ordenamento 

interno, todos os invólucros com as cédulas de papel, para eventual 

recontagem solicitada na forma da Lei. 

k. Que seja determinado por este r. Juízo que o TSE garanta a publicidade das 

etapas do processo eleitoral após o exercício do cidadão ao seu voto, como 

a apuração/escrutínio (contagem dos votos), contabilização, transmissão, 

armazenamento dos dados, e toda a aferição a incorruptibilidade desses 

bancos de dados; e na impossibilidade deste, através do Voto Impresso 

conforme acima explanado seja disponibilizado Cédulas de Papeis, 

conforme art. 59 da Lei no 9.504/97 em todas as Seções Eleitorais do 

território nacional garantindo a todos os cidadãos eleitores, que não tiverem 

os direitos acima garantidos, conforme requerido acima. 

 
 Atribui o valor da causa, somente para fins jurídico em R$ 1.000,00, tendo em 

vista que o valor real a manutenção de uma democracia através da cidadania e do 

sufrágio é inestimável. 

 
 De Bauru-SP para Curitiba-PR, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 Postula Deferimento. 

 Termos em que, 

 
 

RAPHAEL ANTONIO GARRIGOZ PANICHI 

OAB/SP nº. 196.097 

 
 
 
 


