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Brasil, 11 de dezembro de 2019 

AO  

SENHOR GAL. HAMILTON MOURÃO 

MD VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

BRASÍLIA – DF 

Em mãos 

DESOBEDIÊNCIA CONSTITUCIONAL DE AUTORIDADES ELEITORAIS  

EM PROCESSOS ELEITORAIS É SIM, ASSUNTO DE SEGURANÇA NACIONAL! 

 

“Em certos casos, a direção é mais importante do que a velocidade” 

 

Senhor Vice-Presidente: 

O processo eleitoral brasileiro tem sido ilegal e, portanto, viciado, desde os anos de 1996, quando se iniciou o processo 

de implantação de urnas eletrônicas, sob o pretexto de se facilitar a vida do eleitor e agilizar os resultados dos pleitos 

eleitorais. 

Contudo, por mais que isso tenha sido verdade por alguns anos, os casos de fraudes começaram a incomodar alguns 

brasileiros que resolveram questionar o uso das urnas eletrônicas, especialmente pelo fato de não ser possível a 

recontagem dos votos.  

Por sua vez, o TSE sempre combate as criticas, promovendo  audiências públicas e testes de aferição – verdadeiros 

“espetáculos” que ainda ocorrem, buscando iludir a boa fé do Povo. Os tempos mudaram, e cerca de 93% dos brasileiros 

não confiam mais nas urnas eletrônicas sem o voto impresso. Aliás, houveram três esforços de implantar a impressão do 

voto, mas, o TSE sempre conseguiu artifícios para, primeiro impedir e postergar o uso, para depois liquidar leis que foram 

aprovadas no Congresso, como a última, em 2015, de nº 13.165, que revalidou o mesmo artigo 59-A da Lei 9.504/97 sob 

quorum  super qualificado de 470 deputados derrubando veto da então Pres. Dilma. Desta feita, usaram o STF para, em 

um processo eivado de ilegalidades e motivações estapafúrdias apresentadas pela então Procuradora Geral Raquel 

Dodge, que nada fez – assim como os demais ministros – ao perceber que o Ministro Gilmar Mendes era o relator da 

respectiva ADI , tendo sido presidente do TSE poucos dias antes do respectivo protocolamento, suspeito, portanto. Fato, 

aliás, denunciado em Mandado de Segurança apresentado pela Associação Pátria Brasil, que sequer foi considerado, 

bem como, sequer o Acórdão foi publicado, um ano e meio após a sessão. Muito mais do que isso pode ser conhecido 

nas matérias publicadas no site desta Coalizão: www.convergencias.org.br Inclui-se a matéria que trata de violenta 

censura aplicada contra o site Transparência Eleitoral.org, retirando-o do ar, à força judicial, fato típico de ditaduras.  

OBJETIVAMENTE... 

Senhor Vice-Presidente, independentemente de se discutir se as urnas eletrônicas são ou não manipuladas, pois é 

impossível se ter provas de que foram ou não manipuladas, já que sistemas que fraudam softwares não deixam rastros 

se assim forem programados, trazemos alguns aspectos da mais alta relevância: 

1. PUBLICIDADE -  Todos os atos praticados pelo Estado, salvo os classificados como de Segurança Nacional, 

devem ser públicos.  O escrutínio – contagem dos votos – é ato desta natureza, praticado pelo Administrador 

das Eleições, ou seja, pelo TSE e seus regionais TREs. Se a máquina emite um boletim de urna com os votos 

contados, o escrutínio foi feito secretamente, violando o art. 37 da Constituição Federal, exatamente no aspecto 

ora abordado.  

2. MORALIDADE -  Todos os atos praticados pelo Estado devem ser revestidos de moralidade. Se o primeiro item 

não foi cumprido, pois a contagem é dúbia, não há confiabilidade, então é imoral.  
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3. LEGALIDADE -  Todos os atos praticados pelo Estado devem ser revestidos de legalidade. Como nenhum dos 

dois itens anteriores foi cumprido, TODO O PROCESSO ELEITORAL É ILEGAL, por vício de origem.  

Se o Brasil almeja ser um país decente, ingressar na OCDE, oferecer estabilidade política e segurança jurídica para 

receber investimentos internos e externos e se desenvolver, tem de ter seu processo eleitoral decente, honesto, hígido, e 

auditável pela recontagem dos votos, se necessário.  

NOSSA PROPOSTA... 

Senhor Vice-Presidente,  nossa proposta é simples e atende a todos os pressupostos legais, éticos, técnicos (Princípio 

da Eficiência, do mesmo art. 37)  e morais: 

1. URNAS DE LONA COM VOTOS EM CÉDULA DE PAPEL:  Antes que se diga ser um atraso ou retrocesso, 

como o TSE quer fazer o Povo crer, informamos que a Alemanha, Coreia do Sul, Japão, França, Chile, só 

para citar alguns países, utilizam votos em cédula de papel. O seu custo é infinitamente menor ao das urnas 

eletrônicas, e seu uso já está previsto na legislação, como substituto de urnas eletrônicas disfuncionais 

(seguramente é o caso de todas as urnas eletrônicas, por serem ilegais). Para se ter uma ideia, a urna 

eletrônica, sem impressora,  tem um custo em torno de R$ 16,00 para cada eleitor (cerca de R$ 2.2 

bilhões), enquanto que, as de lona com papel, menos de R$ 0,50 por eleitor.  

2. AGILIDADE E SEGURANÇA NO ESCRUTÍNIO :  Em 1996 existiam cerca de 100 mil seções eleitorais, criando 

acúmulos e filas longas para a votação e muita confusão no escrutínio que centralizava centenas de urnas em 

locais como ginásio de esportes.  O TSE multiplicou, desde então,  para 570 mil seções eleitorais  (abrigando  

570 mil urnas).  Segundo se pode apurar, a média atual de eleitores por seção eleitoral é de apenas 250. Ou 

seja, os votos podem ser rapidamente contados publicamente em cada uma delas, com a presença de fiscais e 

eleitores, pelos próprios mesários,  podendo até serem fiscalizados por um ou duas câmeras ligadas 

exclusivamente para o ato. Tempo médio: 60 minutos, se tanto.  

3. LOGÍSTICA: Certamente  é muito mais fácil transportar cédulas limpas e urnas de lona para quaisquer canto do 

Brasil, principalmente nos lugares mais sensíveis, sem energia elétrica e sem transporte qualificado, facilitando 

até mesmo, a vida dos agentes das FFAA, que normalmente atuam como forças auxiliares do processo.  

Portanto, Senhor Vice-Presidente, a adoção das urnas de lona e cédulas de papel pode ser feita já nas eleições de 

2020, reduzindo-se custos e trazendo de volta a confiabilidade no processo, a legalidade e moralidade resultante disso, 

aperfeiçoando nossa democracia. E esses elementos têm profunda relação com a SEGURANÇA NACIONAL, uma vez 

que, a desconfiança crescente no processo eleitoral, com o acirramento das disputas no campo ideológico pode se 

associar com os demais problemas institucionais, como denunciado em documento à parte.  Ou seja, a possibilidade de 

se trocar políticos e membros do Executivo com o voto democrático não pode ser também, destruída.  

Há que se desmontar, Sr. Vice-Presidente, os aparelhos que ainda permitem a sobrevivência e até um  possível retorno 

dos bandidos que assaltaram a Nação durante tantos anos, os quais são, o processo eleitoral passível de 

manipulação, gestado por ministros que insistem em desrespeitar todos os princípios do art. 37 da CF, e o processo 

judicial viciado por decisões finais de uma Corte máxima, garantindo as iniquidades que escandalizam a Nação, que nada 

pode fazer, ainda... até que algo possa ocorrer, como estopim, como foi, lamentavelmente, com o nosso vizinho Chile.  

Estas são as considerações de centenas de movimentos, ativistas civis, técnicos, aqui representados por esta Coalizão. 

Reiteramos que muito dos fatos aqui apenas tangenciados estão em www.convergencias.org.br os quais, podem ser 

elencados em investigação que o senhor decidir comandar.  

Ao ensejo, nos despedimos, desejando-lhe proteção e sabedoria.  

 

CONVERGÊNCIAS 

Coalizão de Movimentos Civis 

Thomas Korontai 

Coordenador Nacional  
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