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                             PERGUNTAS QUE AS AUTORIDADES TEMEM  

QUESITO 1: 

As urnas eletrônicas objeto da presente auditoria, em condições de uso semelhantes às do 
dia da eleição, isolada de qualquer mecanismo impressor do voto, são capazes de atender 
plenamente os princípios dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, em especial 
o Princípio da Publicidade, por ocasião da contabilização dos votos, encerrado o horário 
de votação?  

QUESITO 2: 

As urnas eletrônicas objeto da presente auditoria, em condições de uso semelhantes às do 
dia da eleição, isolada de qualquer mecanismo impressor do voto, estão habilitadas para 
permitir a ampla fiscalização garantida pela Lei Eleitoral, tal qual disposto no artigo 66 
da Lei 9.504?  

QUESITO 3: 

As urnas eletrônicas objeto da presente auditoria, em condições de uso semelhantes ao 
do dia da eleição, isoladas de qualquer mecanismo impressor do voto, são passíveis de 
serem fiscalizadas de modo efetivo por pessoa leiga, sem conhecimento técnico 
especializado, durante a etapa de contabilização dos votos? 

QUESITO 4  

As urnas eletrônicas objeto da presente auditoria, em condições de uso semelhantes ao 
do dia da eleição, isoladas de qualquer mecanismo impressor do voto, estão aptas a 
produzir prova material passível de ser contabilizada publicamente por cidadão 
comum, sem conhecimentos técnicos, e confrontado o resultado com os números 
apontados pelos respectivos boletins de urna, impressos após o encerramento da 
votação? 

QUESITO 5  

As urnas eletrônicas objeto da presente auditoria, em condições de uso semelhantes ao 
do dia da eleição, isoladas de qualquer mecanismo impressor do voto, são capazes de 
permitir a recontagem dos votos através de meio físico, acessível ao cidadão comum, 
desprovido de conhecimentos especializados na área de informática? 

QUESITO 6  

As urnas eletrônicas, objeto da presente auditoria, possuem porta de entrada para o 
acoplamento direto ou via cabo de um módulo de impressão do voto? 

 

                             QUE TAL CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO?  
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