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Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal: 

 

 

“Nenhum homem é bom o bastante para que possa governar 

o outro sem o consentimento deste. (...) Podeis enganar toda 

gente durante certo tempo mas não vos será possível para 

sempre.” Abraham Lincoln 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO PÁTRIA BRASIL (APB), 

pessoa jurídica de direito privado de âmbito nacional, inscrita no CNPJ 

25.341.456/0001-46, constituída associação civil sem fins lucrativos (art. 

53 do CC), com sede em Brasília/DF, edifício Multiempresarial, sala 671, 

nº 36, Bloco “O”, Setor de Rádio e TV Sul, neste ato representada por sua 

advogada, nos termos do art. 102, I, “n” da CF c/c  (por impedimento dos 

membros do TSE) impetra o  presente MANDADO DE SEGURANÇA 

PREVENTIVO,  com pedido de liminar, em face de ato do Presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral, Ministro LUIZ FUX. 

 Da competência (102, I, “n”da CF) 

 

 A presente insurgência se dá em razão do 

futuro uso das urnas eletrônicas virtuais nas eleições com escrutínio 

secreto e sem possibilidade de contraprova do ato administrativo a 

cargo do serviço eleitoral brasileiro encontrando-se os Ministros do 

Tribunal Superior Eleitoral, como mandatários da União, incursos no 

impedimento descrito no art. 144, I, primeiro item (intervindo como 

mandatários da parte União) no serviço eleitoral.   
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A restrição imposta pela Sumula 624 é 

taxativa em si mesmo não alcançando este mandado de segurança que 

se baseia na letra “n”, do inciso I do art. 102. Se é taxativo só restringe 

aquelas ações. 

Dos fatos 

Conforme Art. 59-A da Lei 9504/97 e pelo 

Art. 12 da Lei 13165/2015 a impressão de cada  voto nos foi determinada nos seguintes 

termos:  

 
Art. 59-A da Lei 9504 - 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 exibido pela urna eletrônica. 

 
Art. 12 da Lei 13.165. 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. 

 

 

   No dia 6 de junho de 2018, o Supremo Tribunal Federal, 

em sede de liminar, suspendeu a lei que previa o registro do voto, nos 

seguintes termos: 

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro 

Alexandre de Moraes, deferiu a medida cautelar, com efeitos ex tunc, 
para suspender a eficácia do art. 59-A da Lei 9.504/1997, incluído pelo 
art. 2º da Lei 13.165/2015. Vencidos, parcialmente, os Ministros Gilmar 
Mendes (Relator) e Dias Toffoli. Falaram: pela requerente, Procuradoria-
Geral da República, a Drª. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-
Geral da República; pelo amicus curiae Instituto Resgata Brasil - IRGB, 
a Drª. Beatriz Kicis; pelo amicus curiae Partido Republicano Progressista 
- PRP, a Drª. Denia Erica Gomes Ramos Magalhães; pelo amicus curiae 
Associação Pátria Brasil, a Drª. Miriam Noronha Mota Gimenez; e, pelo 
amicus curiae Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais - APCF, 
o Dr. Alberto Emanuel Albertin Malta. Presidiu o julgamento a Ministra 
Cármen Lúcia. Plenário, 6.6.2018.”   

     

 

A suspensão se deu, nos termos do pedido da 

Procuradoria da República, em virtude da possibilidade de aplicação 



 

 
3 

defeituosa da norma impugnada e em consequência, quebrar-se o sigilo da 

primeira fase do processo, sem que a Corte se manifestasse acerca das 

consequências advindas. 

 

Questionados acerca da aplicação do princípio 

da publicidade ao escrutínio, nenhum ministro fez qualquer consideração, 

restando prejudicada a apresentação do recurso necessário ao 

esclarecimento do item pela ainda não publicação do acórdão na ADI 5889.  

 

O art. 37 da CF é explicito que os atos 

administrativos deverão observar o princípio da publicidade e não 

estabeleceu exceção ao serviço eleitoral, tampouco o fazendo a legislação 

infraconstitucional, permanecendo a obrigação do serviço eleitoral de ser 

transparente e auditavel, o que, nas eleições de 2018, encontra-se 

inocorrente vez que o eleitor não pode ter o registro do seu próprio voto e 

os fiscais não tem como fiscalizar a apuração. Com a suspensão do disposto 

no art. 59-A, tem-se o fim do direito a conferencia da apuração. 

 

 Publicidade é se fazer compreender pelo 

homem médio. A titulo de exemplo, não adianta colocar uma caixa preta 

no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, local publico por excelência, sem 

que se faca entender. O principio da publicidade não se presta a um fazer 

de contas. O serviço eleitoral tem obrigação de comprovar como realizou 

o escrutínio de cada voto a fim de que efetivamente o eleitor compreenda 

o processo, sob pena de desconfiança.  

Dar conhecimento ao público significa permitir 

a compreensão de modo claro para qualquer do povo. Em uma república 

democrática a soberania é do povo e o administrador público, de qualquer 

dos três poderes, é obrigado a prestar contas de tudo que faz expondo de 

modo compreensível sua conduta. Por essa exata razão a corte 

constitucional alemã declarou inconstitucional o sistema eletrônico de 

votação idêntico ao utilizado no Brasil. Diversos países do mundo com alta 

tecnologia utilizam o papel no processo eleitoral pela mesma razão. O 

escrutínio (identificação, atribuição e contagem) secreto de votos é uma 

violência contra a democracia, a república e nossa liberdade. O processo 

puramente eletrônico (sem prova física do voto para contagem pública) de 

votação permite a fraude e não depende de condições políticas porque o 

fraudador pode gerar falsa condição de probabilidade para qualquer 
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candidato através de pesquisas fraudadas além de contar com o desvio de 

votos no escrutínio secreto.  

A urna eletrônica sem registro do voto para 

conferencia retrocedeu ao processo eleitoral brasileiro ao tempo do voto 

declarado ( finalizado na década de 30) e o sistema eletrônico atual é 

idêntico àquele que produzia a "fraude no bico da pena".  Houve um 

retrocesso de quase 100 anos havido na década de 90 com a urna eletrônica 

onde você simplesmente declara seu voto e espera pela fé que seu candidato 

escolhido seja contemplado.  

 O uso de cédula como alternativa à 

impossibilidade temporária da impressão do voto (estabelecida pelo Art. 

59-a da Lei 9.504/1997 para as eleições de 2018), a exemplo da votação em 

cédulas em países tecnologicamente mais avançados do mundo como, por 

exemplo, os Estados Unidos, Alemanha e Japão e perfeitamente possível  

eis que o número de seções eleitorais e, portanto, de máquinas, chega a 

praticamente 600 mil seções no Brasil, o que permite a totalização rápida, 

única “vantagem” da urna eletronica. As resoluções do TSE resolvem o 

problema ao prever a substituição das urnas não funcionais (que n~ao 

observam o principio constitucional da publicidade) por urnas de lona e a 

emissão do boletim na própria seção eleitoral. 

 

O uso da urna eletrônica, com inclusão do 

voto e descarte de dados puramente na forma virtual, estabelecida no art. 

59, sem o registro, se apresenta inconstitucional e  com abuso de poder, 

restritiva de direito razão pela qual vem a ABP em defesa do direito de seus 

associados  impetrar a segurança como segue.  

 
 

O princípio da anualidade eleitoral. 

 

 O artigo 16 da CF reza que a alteração do 

processo eleitoral não se aplica até que decorra um ano da vigência da 

norma. Embora o texto constitucional refira à lei a mens legis é claramente 

imposta a qualquer dos poderes.  
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 Nem se diga que o princípio da 

universalidade da jurisdição seria oponível ao princípio da anualidade 

eleitoral. Ocorre que a universalidade da jurisdição trata da possiblidade de 

submeter ao juízo a apreciação de lesão ou ameaça a direito. Na hipótese 

da jurisdição em abstrato há de ser observada a contenção instituída no 

princípio constitucional insculpido no artigo 16 da CF. Note-se que não se 

impede a apreciação da alegada ameaça ao direito mas apenas suspende-se 

o efeito de eventual decisão no decurso de um ano até  que possa alterar o 

processo eleitoral. Claramente a jurisdição será exercida como prevê o 

princípio da universalidade mas se impõe o efeito suspensivo previsto no 

principio da anualidade eleitoral.  

 

 É inadmissível supor que o ato dos 

mandatários do povo, e neste caso particular com expressiva maioria, possa 

se sujeitar ao arbítrio do administrador do serviço eleitoral e contra legem. 

A representatividade da soberania do povo impõe a presunção de 

constitucionalidade das leis e o respeito ao princípio da anualidade eleitoral 

no tratamento de tema tão caro ao exercício da democracia. O efeito 

suspensivo que decorre de tal princípio (art. 16 da CF) se impõe à todos os 

poderes inclusive em harmonia com o princípio da moralidade. A moral 

sempre busca o bem comum.  

 

 A LINDB em seu artigo 5º determina que a 

aplicação da lei atende ao fim social da mens legis e às exigências do bem 

comum. Parece óbvio que a conturbação social que se pretende impor ao 

povo brasileiro subtraindo deste a tão cara garantia de contagem pública 

dos votos definitivamente contraria a exigência do bem comum e a 

finalidade da publicidade aqui defendida. 

 

 Ademais, o princípio constitucional da 

anualidade eleitoral tem como objeto de proteção à paridade de armas no 

pleito eleitoral (art. 16 CF). Não existe princípio jurídico em razão de si 

mesmo objetivamente porque sempre seu fim será a proteção de um bem 

jurídico. Processo eleitoral no contexto do artigo 16 da Constituição 
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Federal é a disputa e o bem a ser protegido é o equilibrio entre os 

candidatos impedindo que uma lei nova na iminência do certame favoreça 

algum candidato em razão de uma circunstância inovadora. A cédula de 

papel ou qualquer outro instrumento utilizado na prestação do serviço 

eleitoral não interfere de forma alguma no equilíbrio da disputa e portanto 

seu uso não se submete ao princípio da anualidade inclusive porque a 

mesma (cédula)  já está prevista na lei das eleições como alternativa ao 
mau funcionamento do sistema eletrônico (nisto se inclui o desrespeito aos princípios 

legais). O princípio constitucional da publicidade não admite qualquer transigência 

sobre o ato administrativo do escrutínio na execução do serviço eleitoral.   

O julgamento da ADI 3.345 foi sintetizado na obra 

A Constituição e o Supremo[10] da seguinte forma: 

A norma consubstanciada no art. 16 da CR, que 

consagra o postulado da anterioridade eleitoral (cujo precípuo destinatário é 

o Poder Legislativo), vincula-se, em seu sentido teleológico, à finalidade 

ético-jurídica de obstar a deformação do processo eleitoral mediante 

modificações que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem 

por romper a necessária igualdade de participação dos que nele atuam como 

protagonistas relevantes (partidos políticos e candidatos), vulnerando-lhes, 

com inovações abruptamente estabelecidas, a garantia básica de igual 

competitividade que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais. 

Precedentes. O processo eleitoral, que constitui sucessão ordenada de atos e 

estágios causalmente vinculados entre si, supõe, em função dos objetivos 

que lhe são inerentes, a sua integral submissão a uma disciplina jurídica que, 

ao discriminar os momentos que o compõem, indica as fases em que ele se 

desenvolve: (a) fase pré-eleitoral, que, iniciando-se com a realização das 

convenções partidárias e a escolha de candidaturas, estende-se até 

a propaganda eleitoral respectiva; (b) fase eleitoral propriamente dita, que 

compreende o início, a realização e o encerramento da votação e (c) fase 

pós-eleitoral, que principia com a apuração e contagem de votos e termina 

com a diplomação dos candidatos eleitos, bem assim dos seus respectivos 

suplentes. Magistério da doutrina (José Afonso da Silva e Antonio Tito 

Costa). A Resolução TSE 21.702/2004, que meramente explicitou 

interpretação constitucional anteriormente dada pelo STF, não ofendeu a 

cláusula constitucional da anterioridade eleitoral, seja porque não rompeu a 

essencial igualdade de participação, no processo eleitoral, das agremiações 

partidárias e respectivos candidatos, seja porque não transgrediu a igual 

competitividade que deve prevalecer entre esses protagonistas da disputa 

eleitoral, seja porque não produziu qualquer deformação descaracterizadora 

da normalidade das eleições municipais, seja porque não introduziu 

qualquer fator de perturbação nesse pleito eleitoral, seja, ainda, porque não 

foi editada nem motivada por qualquer propósito casuístico ou 

discriminatório." (ADI 3.345, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 25-

8-2005, Plenário, DJE de 20-8-2010.) 

https://jus.com.br/tudo/propaganda-eleitoral
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Inaplicavel restrição.   

   

 O direito líquido e certo. 

 

 A segurança  que se busca é albergar e 

proteger o pleito de 2018  da restrição à contagem pública do voto (um a 

um) como dever de agir do administrador do serviço eleitoral , a impetrante 

investida da legitimidade que decorre da outorga constitucional reclama 

pela segurança do processo eleitoral tão caro ao povo e à soberania deste.  

 Quanto à liquidez encontra-se delineado 

claramente o direito posto e a certeza que aponta sua existência 

incontroversa está retratada no exame de mérito que segue. Adiante se vê 

que a causa de pedir denuncia violação explícita dos princípios 

constitucionais da moralidade, publicidade e dever de agir do administrador 

do serviço eleitoral.  

 A lesão à moralidade, legalidade e 

publicidade se evidencia tambem no artigo 66 da lei 9504/97 que 

determina ampla  fiscalização das fases diversas do processo eleitoral. 

No mesmo enfoque o artigo 192 do Código Eleitoral evidencia 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 os artigos 61 e 66 da lei 9504/97.  

 

Cada voto, uma vez entregue ao 

administrador do serviço eleitoral é uma ordem a ser cumprida, um 

mandado a ser executado. É de vital importância que seja cumprido 

fielmente e esta garantia somente se dará se o cumprimento for público, 

rastreável em seu percurso. 

O voto entregue ao Administrador do 

serviço eleitoral passa a ter outro observador, o próprio Administrador que, 

nesta qualidade passa a ser guardião da manifestação soberana de vontade 

e como tal adstrito aos princípios da publicidade e da realidade. 
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Quem são os sujeitos desta relação que se 

estabelece logo após a entrega do voto ao administrador do serviço 

eleitoral? 

 

1. O cidadão que acaba de informar seu 

soberano ato de vontade; 

2. Toda a nação que será afetada pela junção 

das vontades e 

3. O administrador do serviço eleitoral, que 

tem sob sua guarda o bem mais precioso 

de uma nação e que se encarrega, a partir 

deste momento, da guarda e 

processamento fiel destas vontades. 

 O ato administrativo eleitoral tem como 

destinatária a própria nação e na fase de contagem da manifestação de 

vontade torna-se crucial o seu rastreamento assegurado pelo principio 

constitucional da publicidade (art. 37) 

 O cidadão não se torna súdito ao votar e a 

administração do serviço eleitoral não deveria se comportar como se fosse 

ela mesma soberana. Soberano continua o cidadão. 

  A cidadania para além de princípio e 

fundamento conforme disposição do artigo 1º, II e § único da CF se 

desdobra em direito fundamental, garantia do estado de direito (Título II, 

Capítulo IV, artigo 14 da CF) 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 força, à brutalidade, 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.  
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 O acesso ao conhecimento não pode ser tido 

como privilégio de uns em detrimento de outros (Uadi Lammêgo Bulos, 

Curso de direito constitucional, 8ª edição, editora Saraiva, pág. 531). Nesse 

passo 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.  

 

 Óbvio que o escrutínio (scrutari = exame) 

deve ser expressão fiel do sufrágio (artigos 158-224 do CE). Notadamente 

no processo eleitoral a fase mais sensível é o escrutínio porque nele se 

constata a vontade da maioria. A primazia da vontade da maioria é o único 

método exequível para convivência entre seres livres aos quais a escolha 

não se pode tolher mas apenas pacificar. O artigo 174 do Código Eleitoral 

deixa evidente a necessidade imprescindível de exame público e  individual 

voto a voto durante o escrutínio.  

 O artigo 192 do Código Eleitoral também 

evidencia 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 os artigos 61 e 66 da lei 

9504/97.  

 A determinação de quais são as fases do 

processo de votação colhe-se da lei e dos fatos. A forma de conduzir o 

serviço eleitoral não pode ser definido pelo equipamento mas, antes e 

ao invés, este deve servir ao ato administrativo, no presente caso, o de 

contagem de votos.   

 O direito, no dizer de Celso Antônio 

Bandeira de Mello “resume-se a “imputar certas consequências a 

determinados antecedentes” e o trabalho do jurista consiste em conhecer a 

disciplina aplicável às diversas situações. Ora, o procedimento lógico 

requerido para organizar tal conhecimento e torna-lo produtivo, eficiente, 
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supõe a identificação das situações aparentadas entre si quanto ao regime a 

que se submetem”. 

 A partir do momento em que é  entregue ao 

serviço eleitoral o voto transmuda-se de manifestação pura de vontade para 

uma verdadeira ORDEM a ser cumprida pelo administrador. Ordem que 

não pode se fazer representar sob pena de desnaturação de sua 

confiabilidade. Ordem que precisa seguir em espécie. No exato momento 

em que se distancia da percepção dos interessados, se desnatura. 

 O registro físico do voto se destina a garantir 

a correspondência entra a vontade manifestada do cidadão e sua real 

contabilização pelo serviço eleitoral. É absolutamente indispensável ser 

possível a fiscalização real de cada voto, o que é impossível em 

procedimentos por amostragem, por óbvio. 

 Note-se que qualquer restrição à fiscalização 

do processo de votação é fundamento de impugnação e anulação (artigo 

165, VII, § 4º do CE). O artigo 221, II do CE reafirma  como hipótese de 

anulação da votação qualquer restrição à fiscalização. Os artigos 315, 348 

e 350 do CE 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. Ademais, a qualidade do voto em ser 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 artigos 315, 348 e 350 do CE.       

 

 Nos termos do artigo 14 da CF 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 artigos 315, 348 e 350 do CE, e nulidades expressas nos 

artigos 165, VII, § 4º e 221, II do CE, a cidadania de alguns ser alijada.  

 Óbvio que o princípio da publicidade 

expresso no artigo 37 da CF se impõe sobre qualquer agente público seja 

ele de qualquer dos três poderes. Os operadores do processo eleitoral, a 
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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 serviço eleitoral não está 

autorizado qualquer juízo de discricionariedade ou arbítrio. O princípio da 

publicidade 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, pág. 98-99). 

 O princípio da publicidade gravado no artigo 

37 da CF se desdobra no artigo 5º, XXXIII e LX condicionando o sigilo à 

motivada fundamentação legal. A lei 12527/11, que instrui o acesso à 

informação, no artigo 3º define o sigilo como exceção sob   imprescindível 

fundamentação legal. O artigo 5º da lei 12527/11  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 

Antonio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 33ª edição, 

editora Malheiros, pág. 117, item 20).  

 A hermenêutica lecionada pela lei  

12527/11, 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. 

Defensores da urna eletrônica tem ultrajado a cidadania daqueles que 

ousam duvidar dos instrumentos utilizados no processo eleitoral. A falácia 

do espantalho é utilizada colocando o cidadão em uma posição 

propositadamente distorcida para fragilizar seu direito. Nessa armadilha 

retórica o interlocutor desavisado tem sua defesa sabotada porque articula 

de uma posição argumentativa propositadamente falseada pelo sofista. No 

caso presente o eleitor é levado a admitir que sua ignorância sobre a 
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tecnologia da urna é a razão de sua irresignação quando de fato o 

equipamento é deficiente por ser incapaz de cumprir os ditames jurídicos. 

 Os princípios constitucionais da cidadania e 

da publicidade tem sido preteridos mediante a 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 e a urna eletrônica deve garantir ampla fiscalização 

conforme determinam os artigos 61 e 66 da lei 9504/97. 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 

artigo 5º da lei 12527/11.  

 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 secreto quando deveria ser público. 

São irrelevantes as experiências às quais o equipamento é submetido a 

pretexto de exames ou auditorias visto 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 

através do fato, valor e norma. Engana-se quem pensa que o direito 

confunda-se com o fato natural pois este e o fato jurídico não são sinônimos 
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como leciona o brocardo ex facto oritur jus (Miguel Reale, Lições 

preliminares de direito, 27ª edição, editora Saraiva, paginas 25-27 e 199-

203). Assim o fato jurídico do escrutinio 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 idéia (pro-bhwo) ou seja, seu 

meio de dar-se à 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 obscuro do equipamento sem qualquer registro que permita 

conhecimento resta óbvio que não há publicidade do fato jurídico. 

          Os seguidores da seita do santo byte alegam 

que “a urna é de alta tecnologia e ponderar qualquer crítica significaria 

retrocesso” ou que “a garantia do sigilo é a prova da segurança do 

equipamento”. O fato é que a urna eletrônica é deficiente e não tem a 

tecnologia exigida para atender os requisitos determinados pelo 

ordenamento jurídico. A publicidade posta por princípio e a fiscalização 

ampla que dai decorre não são atendidos pela urna eletrônica dada sua 

deficiência. As críticas à urna eletrônica não implicam em retrocesso. Em 

verdade, a escolha da urna eletrônica, tal qual é conhecida no presente, 

para realização do processo eleitoral, isto sim, decretou um fatídico 

retrocesso jurídico danoso à democracia e ao estado de direito.  

Retrocedeu-se ao tempo do voto declarado, anteriormente a 1930. 

 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 diversas 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 CE) para uso do sistema eletrônico na apuração não 

autoriza a violação dos princípios jurídicos que se impõem ao processo 

eleitoral.  

O princípio da indisponibilidade estabelece, 

em síntese, que os agentes públicos tem a incumbência de apenas 
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administrar ou zelar pelos bens ou interesse públicos, tendo em vista que 

não são, obviamente, seus proprietários. Assim, inadmissível qualquer ato 

tendente à sua disposição, salvo se autorizado pelo próprio Estado, através 

de lei. 

A propósito, assevera o Professor Diógenes 

Gasparini: 

Não se acham, segundo esse princípio, 

direitos, interesse e serviços públicos à 

livre disposição dos órgãos públicos, a 

quem apenas cabe curá-los, ou do agente 

público, mero gestor da coisa pública. 

Aqueles e este não são seus senhores ou 

seus donos, cabendo-lhes por isso tão-só o 

dever de guardá-los e aprimorá-los para a 

finalidade a que estão vinculados. O 

detentor dessa disponibilidade é o Estado. 

Por essa razão, há necessidade de lei para 

alienar bens, para outorgar concessão de 

serviço público, para transigir, para 

renunciar, para confessar, para relevar a 

prescrição (RDA, 107:278) e para tantas 

outras atividades a cargo dos órgãos e 

agentes da Administração Pública. 

 

 Equivocadamente a seita do santo byte 

insiste que deve ser reverenciada a tecnologia em vista de que tal qual a 

milagrosa máquina o sistema financeiro mundial opera em moldes análogos 

agasalhando com segurança valores e direitos de grande escala. Ora, são 

alhos e bugalhos! O sistema financeiro opera em absoluta e irrestrita 

privacidade e se beneficia dessa condição. O processo eleitoral por sua 

vez deve atender ao imperioso princípio da publicidade nas etapas que 

sucedem ao exercício do voto.  

 Ante à 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, por outro lado, no processo 

eleitoral somente a publicidade dos atos subsequentes ao exercício do 

voto, especialmente do escrutínio (contagem), pode garantir a 
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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” onde 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 do que duvida a demonstração da 

negativa. De fato o processo eleitoral não pode ser como um dogma 

religioso.  

 Não cabe ao administrador público exigir 

fé do cidadão mas, ao invés, aquele deve demonstrar de modo cabal e 

compreensível sua conduta a este. A urna somente seria segura se 

permitisse a publicidade das etapas que se sucedem ao exercício do voto. 

Se o escrutínio é imperscrutável ao se proceder no ambiente obscuro 

da máquina não há sequer traço de segurança jurídica no processo 

eleitoral.  Lembremo-nos de que a informação devida ao cidadão deve, nos 

termos do artigo 5º da lei 12527/11, ser franqueada por meio objetivo, ágil, 

transparente, claro e em linguagem de fácil compreensão. 

   A ilegalidade do uso da urna eletrônica sem 

registro dos votos em 2018,  aqui impugnada 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!   

 A cédula física, prevista como exceção no 

artigo 59 da lei 9504/97, a despeito de sua antiguidade, sempre deteve a 

tecnologia bastante para cumprir as exigências jurídicas impostas ao 

processo eleitoral. Note-se que 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 artigo 59 da lei 9504/97 se põe como salvaguarda 
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dos requisitos legais impostos ao processo eleitoral em vista da 

debilidade da urna eletrônica em cumprir tais ditames. A devida 

exegese sistemática não deixa dúvida 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 do serviço eleitoral mas salvaguarda da 

cidadania.  

 Da liminar. 

 Nos termos do artigo 7, III da Lei 

12016/2009 e 294-302 do CPC, em vista da farta demonstração da 

probabilidade do direito albergado na ordem normativa, consistente no 

escrutínio público em todas as zonas eleitorais do país, imprescindível no 

processo eleitoral conforme delineado retro, e o perigo de dano retratado 

na conduta das autoridades responsáveis pela administração do serviço 

eleitoral em vista da Resolução 23554 não se apresentar clara quanto 

ao uso da cédulas em razão da não observância do principio da 

publicidade, e a próxima eleição geral se avizinha no mês de outubro do 

corrente ano (artigo 77 da CF), concomitante com o risco ao resultado útil 

do processo evidenciado pela demanda de tempo nas aquisições 

públicas, mesmo que de urnas de lonas e confecção de cédulas requer que, 

liminarmente, seja determinado ao requerido que adeque a Resolução 

23554 a fim de atender ao principio da publicidade do ato 

administrativo de contagem de votos e providencie meios que 

garantam a publicidade das etapas que sucedem ao exercício do voto 

no processo eleitoral, em especial do escrutínio em seu sentido restrito 

(contagem dos votos), tomando por alternativa a econômica e fiel aos 

ditames legais  exceção expressa no artigo 59 da lei 9504/97 (cédula 

física) em todas as seções eleitorais do território nacional garantindo a 

todos os cidadãos eleitores o exercício do direito à eleição hígida e 

regrada pelos princípios constitucionais delineados.   

 Dos pedidos. 

Ex positis, é a presente para requerer a 

V.Exa. que se digne: 

(i) A notificação 

do Impetrado por meio eletrônico para prestar as devidas 

informações, no prazo legal,  bem como a notificação do 
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órgão de representação judicial da União, nos termos do 

art.7ºº, inciso II da Lei12.0166/09. 

(ii)  (ii) Cientificar do 

presente feito a Advocacia Geral da União, que representa 

judicialmente a pessoa jurídica a que está vinculado 

o Impetrado, para que, querendo, ingresse no feito; 

 

(iii) Dar vista dos autos ao Ministério 

Público; 

(iii) Conceder, ao final, a 

segurança ora perseguida à Impetrante, confirmando-se os 

pedidos formulados acima, em sede e pedido liminar para o 

fim de que estabeleça em 100% (cem por cento)  a quantidade 

de seções eleitorais em que se oportunize ao eleitor a contagem 

de votos em cédula física, tal como determina as leis em vigor 

e a Constituição (quanto à publicidade dos atos do poder 

publico) e, ao final, seja a ordem concedida na íntegra 

confirmando a liminar.  

  

 Atribui à causa o valor meramente 

simbólico de cem reais posto que a cidadania a ser tutelada é inestimável. 

 Campo Grande, 14 de julho de 2018. 

Miriam Noronha Mota Gimenez                                                            

OAB/MS 5063  
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