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Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministra 

Carmem Lúcia:  

 

“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 há mais de ano 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 infra-assinada, impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO COM 

PEDIDO DE LIMINAR com base nos artigos 5º, LXX, b e 97 da CF, 1º 

e 4º da lei 8437/92, 1º da lei 12016/09, 10 e 22 da lei 9868/99, 297-300 do 

CPC, e razões que seguem, em face da autoridade coatora Sua Excelência 

o Relator da ADIn 5889/DF Ministro Gilmar Mendes pelos fatos a 

seguir expostos. Requer a distribuição deste à relatoria da Presidência do 

Supremo Tribunal Federal em vista do disposto no artigo 4º da lei 8437/92 

que vincula à presidência da Corte a suspensão de liminares forjadas contra 

o manifesto interesse público ameaçado inclusive por  grave lesão à ordem 

jurídica.   A pertinência temática do pedido da 

associação autora se retrata em seu estatuto (anexo) em seu artigo 3º, III, 

XIII e § único consistente em defender e valorizar os direitos do cidadão, 

o estado de direito e a democracia.       
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 O fato. 

 

 Na ADIn 5889/DF a Procuradoria-Geral da 

República pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 59-A da lei 

9504/97 incluído pelo artigo 2º da lei 13165/15. A pretexto de suposta 

plausibilidade de seu pedido e perigo na demora a PGR reclama medida 

cautelar por decisão singular da relatoria para suspender a eficácia da norma 

referida para posterior referendo do plenário.    

 

 O peso da soberania popular no tema. 

 

 A força política do voto impresso é de 

relevância jamais vista. Tem peso superior à emenda constitucional. Os 

mandatários do povo, representando a maciça vontade soberana da nação 

brasileira, derrubaram o veto presidencial e mantiveram o voto impresso 

com setenta e um por cento dos membros do poder legislativo (71%).  

Ilustrando, o quórum de emenda constitucional é de 3/5 do parlamento 

sendo 49 votos do senado e 308 da câmara que totalizaria 357 votos. O voto 

impresso foi mantido pela força expressiva de 424 votos que retratam 71% 

do congresso nacional, 69% do Senado Federal e 72% da Câmara dos 

Deputados Federais. Foram 368 votos da Câmara dos Deputados Federais 

e 56 do Senado Federal.  

 

 Há que se respeitar tamanha legitimidade 

política e lastro da soberania popular manifesta por seus mandatários,  

notória nos meios de comunicação tradicionais e rede eletrônica, que dão 

base sólida à  impressão do voto fincada nos princípios fundamentais de 

nossa República. Ademais, como se demonstra adiante, o pleito da PGR é 

esquálido e sem esteio jurídico.     
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 O sofisma da PGR. 

 

 A petição de princípio (petitio principii) da 

PGR aventura-se em uma conclusão calcada em proposição inexistente. O 

argumento é cíclico e retorna lógica e eternamente à suposição daquela 

proposição fantasmagórica. Naquilo que merece consideração no pleito 

posto pela PGR, porque a narrativa visionária de falhas operacionais não 

tem condão de retirar da lei sua constitucionalidade visto que o ilícito está 

apenas na conduta hipotética e não na norma, examina-se a alegação de que 

“o voto impresso viola o sigilo” insculpido no artigo 14 da CF. Tal petição 

de princípio leva, às pressas, à conclusão de que seria inconstitucional a 

impressão do voto.  

 

 Ocorre que o texto explícito da lei não traz 

nenhuma indicação de que o voto impresso contenha qualquer dado de 

identificação do eleitor. Até mesmo porque seria obviamente 

inconstitucional em vista do próprio dispositivo referido pela postulante 

(art. 14 da CF). Note-se que a armadilha dialética bisonha está em afirmar 

que “se a execução da lei se der por ação concreta irregular então a 

ilicitude dessa conduta seria capaz de macular a norma”. Ora, se o 

executor do comando legal age contrariando a norma o vício está em sua 

conduta e não se transpõe para o ordenamento. É óbvio que a lei não 

determinou a identificação do eleitor na impressão do voto. A postulante 

engendra uma tal suposição sem demonstrar qualquer sentido lógico e 

conclui dessa proposição não-demonstrada a alegada inconstitucionalidade 

(petitio principii).  

 

 Não cabe à postulante emendar a lei com 

seus vislumbres e a partir disto alegar a inconstitucionalidade da norma. 

Antes, e ao invés, lhe cabe por missão institucional fazer a persecução penal 

daqueles que violarem os ditames jurídicos atinentes ao serviço eleitoral. 

Não lhe cabe perseguir a lei mas àqueles que violarem a lei. 
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 Cláusula de reserva de plenário.  

 

 A presunção de constitucionalidade das leis 

impera no controle concentrado de constitucionalidade reservando 

competência exclusiva para o plenário nos termos do artigo 97 da CF 

corroborado pelos artigos 10 e 22 da lei 9868/99 que regula o 

processamento da ADIn exigindo inclusive quórum especialíssimo.  

Outrossim é vedada a concessão de cautela contra atos do Poder Público 

(art. 1º da lei 8437/92) visto que a providência reclamada pela PGR não 

caberia em mandado de segurança pois, nos termos da Súmula 266 do STF, 

não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Na ADIn a 

antecipação de tutela é reservada ao plenário que tem competência 

exclusiva para a matéria. Resta que eventual deferimento monocrático seria 

objeto de PSL e neste mandado de segurança preventivo, por analogia, o 

tema vincula-se à presidência da Corte nos termos do artigo 4º da lei 

8437/97.  

 O poder geral de cautela (arts. 297-300 do 

CPC) tem sua generalidade na cognição não no seu alcance posto que 

decorre da lei e não se sobrepõe a mesma devendo conservar-se nos estritos 

termos da ordem normativa. A generalidade dessa jurisdição cautelar 

não autoriza seu exercício contra legem. Ademais os artigos 297 e 300 do 

CPC quando salientam medidas adequadas e probabilidade do direito está 

obviamente referindo adequação à lei e probabilidade dentro da ordem 

jurídica. A adequação em destaque não é à conveniência da parte 

postulante. A probabilidade enquanto perspectiva favorável e grau de 

segurança não decorre do arbítrio do juízo mas do esteio legal. 

 É teratológico exercer poder inexistente a 

pretexto de ulterior referendo por quem o detenha. O relator não tem 

competência para antecipar a tutela sob qualquer argumento. A reserva de 

plenário dá poder ao colegiado nunca aos indivíduos. Trazer à existência o 

inexistente nada mais é do que abuso de poder. A incompetência da 

relatoria para antecipar a matéria não se resolve pela eventual, futura 

e incerta concordância do plenário. 
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 A hipótese bastante plausível de rejeição da 

decisão singular pelo plenário forja na antecipação monocrática um ato de 

clara ilicitude e suas consequências são irreparáveis.  

 Afinal quem dá competência é a lei e o 

eventual, futuro e incerto referendo do colegiado poderá albergar o 

entendimento da relatoria mas jamais será capaz de investir 

competência nem no presente ou, ainda pior, no passado.   

  

 Por outro enfoque se vê claramente que  

não há urgência que justifique a tutela  antecipada (além da flagrante 

incompetência) pois a PGR teve desde 26/11/15 (data da publicação no 

DOU) mais de dois anos para articular essa demanda. Estranhamente, 

com a desclassificação da Smartmatic e o fato ainda mais estranho da 

desistência do segundo colocado no certame (notórios na mídia), de repente 

tornou-se urgente derrubar o voto impresso.      

   

 A demanda em abstrato veiculada na ADIn 

deve respeitar a reserva de plenário e a presunção legal de 

constitucionalidade das leis. Além da taxativa ordem legal referida que 

desautoriza qualquer pretexto contra legem (art. 10 da Lei 9868/99). 

Destaque-se que o controle concentrado de constitucionalidade atua no 

âmbito da exceção visto que a regra é a presunção de 

constitucionalidade da norma. Tamanha é a força de tal presunção que a 

matéria é reservada exclusivamente ao plenário da Suprema Corte e sob 

quórum especialíssimo. Assim, vale ponderar a hermenêutica própria 

da incursão excepcional.  

  

 

 É princípio básico de hermenêutica que a 

exceção é sempre restrita e expressa na norma. Não se pode ampliar a 

exceção sob pena de erro grosseiro de exegese.  
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 CARLOS MAXIMILIANO, em 

Hermenêutica e aplicação do direito, 20 edição, Editora Forense, páginas 

183-184, leciona:  

[Em regra, as normas jurídicas aplicam-se aos casos que, embora não 

designados pela expressão literal do texto, se acham no mesmo 

virtualmente compreendidos, por se enquadrarem no espírito das 

disposições: baseia-se neste postulado a exegese extensiva. Quando se dá o 

contrário, isto é, quando a letra de um artigo de repositório parece adaptar-

se a uma hipótese determinada, porém se verifica estar esta em desacordo 

com o espírito do referido preceito legal, não se coadunar com o fim, nem 

com os motivos do mesmo, presume se tratar-se de um fato da esfera do 

Direito Excepcional, interpretável de modo estrito. Estriba-se a regra numa 

razão geral, a exceção, numa particular; aquela baseia-se mais na justiça, 

esta, na utilidade social, local, ou particular. As duas proposições devem 

abranger coisas da mesma natureza; a que mais abarca há de constituir a 

regra; a outra a exceção. Se os dois campos têm amplitude relativamente 

igual, se um envolve tantos casos como o outro, conclui-se haver duas 

regras, e nem uma exceção. O Código Civil explicitamente consolidou o 

preceito clássico – Exceptiones sunt estrictissimoe interpretationes 

(“interpretam-se as exceções estritissimamente”). O artigo 6º da antiga 

introdução, assim concebido: “a lei que abre exceção à regras gerais, ou 

restringe direitos, só abrange os casos que especifica”. O princípio entronca 

nos institutos jurídicos de Roma, que proibiam estender disposições 

excepcionais, e assim denominavam as do Direito exorbitante, anormal ou 

anômalo, isto é, os preceitos estabelecidos contra a razão do direito; 

limitava-lhes o alcance, por serem um mal, embora mal necessário. Eis os 

mais prestigiosos brocardos relativos ao assunto: Quod vero contra 

rationem, juris recptum est non est producendun ad consequentias 

(Paulo, no Digesto, livro 1º, título 3º, fragmento 14) – “o que, em verdade, 

é admitido contra as regras gerais de direito, não se estende a espécies 

congêneres”. In his quoe contra rationem, juris constituta sunt, non 

possumos sequi regulam juris (Juliano, em o Digesto, livro 1º, título 3º, 

fragmento 15) – “no tocante ao que é estabelecido contra as normas comuns 

de direito, aplicar não podemos regra geral”. Quoe propter necessitatem 

recpta sunt, non debent in argumentum trahi (Paulo, no Digesto, livro 50, 
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título 17, fragment 162) – “o que é admitido sob o império da necessidade, 

não deve estender-se aos casos semelhantes”. Os três apotegmas faziam 

saber que as regras adotadas contra a razão de direito, sob o império da 

necessidade inelutável, não se deviam generalizar: não firmavam 

precedente, não se aplicavam a hipóteses análogas, não se estendiam além 

dos casos expressos, não se dilatavam de modo que abrangessem as 

consequências lógicas dos mesmos.]   

 

 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.  

 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 de uma decisão monocrática incompetente 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 
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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 norma aqui defendida.  

   

 O direito líquido e certo. 

 

 A segurança preventiva que se busca é 

albergar e proteger a legislação eleitoral desafiada na ADIn de eventual 

decisão incompetente da relatoria que, além de sua ilicitude flagrante, 

desrespeita a presunção de constitucionalidade da norma, a reserva de 

plenário e princípio da anualidade dos ditames do processo 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.  

 A liquidez delineando 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 

possível violação explícita dos princípios constitucionais da moralidade, 

publicidade, anualidade da norma eleitoral e reserva de plenário além da 

presunção de constitucionalidade.  

 A lesão à moralidade, legalidade e 

publicidade se evidencia 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 
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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. O processo eleitoral não 

pode ser definido pelo equipamento mas, antes e ao invés, este deve 

servir àquele. A quebra da moralidade, legalidade e publicidade se dá com 

o desrespeito à cidadania e soberania popular como adiante se vê. 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. 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).  

 

 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). A impressão do voto é 

instrumento de garantia dessa fidelidade.  Notadamente, no processo 

eleitoral, a fase mais sensível é o escrutínio porque nele se constata e 

materializa 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  
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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 

(excetuando apenas o exercício do voto) 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. O processo eleitoral não 

pode ser definido pelo equipamento mas, antes e ao invés, este deve 

servir àquele. 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 (excetuando apenas o 

exercício do voto).  

 

 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. Isto porque o bem tutelado pela norma penal somente será 

protegido através da mais ampla fiscalização das etapas do processo 

eleitoral. O instrumento de garantia de fiel vinculação do voto ao 

destinatário escolhido pelo cidadão é a impressão do voto.  

 

 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 escolhido pelo eleitor sob pena de configuração dos crimes 

previstos nos artigos 315, 348 e 350 do CE.       
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 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 a conduta de qualquer agente  

do serviço eleitoral.  

 Os operadores do serviço eleitoral, a 

despeito de sua investidura na jurisdição eleitoral, ao executar e 

administrar as etapas do processo eleitoral não exercem jurisdição mas 

atividade administrativa e se sujeitam nessa execução aos  pressupostos 

de validade dos atos administrativos. Não está autorizado qualquer juízo 

de discricionariedade ou arbítrio a esses agentes públicos. 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 são vinculadas 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 prestação de contas e  controle 

público (do povo). Registre-se que a publicidade se impõe inclusive na 

formação ou andamento do ato não se admitindo que seja restrita à 

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 e restringe o sigilo 

do ato administrativo como exceção e sujeita à expressa previsão 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. 
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 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 o faz do alto da soberania garantida 

pelo estado de direito e sob a proteção da Carta Magna posto que todo 

poder emanda do povo.  

 

 Defensores da urna eletrônica desprovida de 

elemento impressor têm ultrajado a cidadania dos 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 tecnologia da urna é a 

razão de sua irresignação quando de fato o equipamento é deficiente por 

ser incapaz de cumprir os ditames jurídicos que se impõem ao processo 

eleitoral. Os princípios constitucionais da cidadania e da publicidade tem 

sido preteridos ante à suposta primazia tecnológica do equipamento. 

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 sacralidade da 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 submetida a ferramenta e 

a busca deve incidir sobre o fato jurídico não sobre o mecanismo.  
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 Cabe lembrar que publicidade e cidadania 

são princípios constitucionais e que a fiscalização de todas as fases (à 

exceção do exercício do voto) do processo eleitoral é uma determinação 

legal e a urna eletrônica deve garantir ampla fiscalização (cf. arts. 61 e 

66 da lei 9504/97). Essa garantia tem por  instrumento a impressão do 

voto.  

 Ademais, a definição de quais são as fases 

do processo eleitoral não pode ser arbitrada 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 sem 

impressão de fato suprime as etapas de escrutínio e totalização na 

obscuridade de seu processador fulminando a publicidade e a ampla 

fiscalização determinada em lei na conformidade dos requisitos do 

artigo 5º da lei 12527/11.  

 As etapas retratadas no BU são 

executadas em ambiente imperscrutável 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 que 

não está lá antes nem permanece depois do processo eleitoral.  

 Óbvio que importa objetivamente à ordem 

jurídica o ato jurídico da contagem dos votos e sua vinculação fiel ao 

destinatário conforme a vontade soberana do eleitor. Essas etapas 

ocorrem longe de qualquer fiscalização. O fato jurídico escapa à regência 

do princípio da publicidade porque não se encontra antes nem permanece 

depois da eleição. Simplesmente o voto do cidadão se dissolve no  BU 

(boletim da urna) e o ato jurídico da contagem se perde sem que possa ser 

fiscalizado. A experiência jurídica se expressa tridimensional através do 

fato, valor e norma e engana-se quem pensa que o direito confunda-se com 

o fato natural pois o fato jurídico não é sinônimo daquele como leciona o 
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brocardo ex facto oritur jus (Miguel Reale, Lições preliminares de direito, 

27ª edição, editora Saraiva, paginas 25-27 e 199-203).  

 

  O fato jurídico do escrutinio precisa ser 

apreendido pelo processo cognitivo a despeito da ocorrência do fato 

natural.  

 Trazer o fato jurídico ao conhecimento 

público depende de prova pois sem que esta o apreenda aquele não pode ser 

conhecido. É imprescindível dar corpo ao voto. 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. Essa 

garantia se dá pela impressão do voto.   

 Constatado que o escrutínio e a totalização 

são processados no obscuro do equipamento sem qualquer registro que 

permita conhecimento ressalta óbvio que não há publicidade no processo 

eleitoral e é explícita a imoralidade da conduta da administração. 

Somente a impressão do voto resolve tamanha injuridicidade. 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”. Nem um nem outro.  

 O fato é que a urna eletrônica sem 

impressão é deficiente e não tem a tecnologia exigida para realizar o 

processo eleitoral respeitando o ordenamento jurídico, em especial, o 

princípio da publicidadade. A publicidade posta por princípio e a 

fiscalização ampla que dai decorre não são atendidos pela urna 

eletrônica dada sua deficiência tecnológica. Somente a publicidade 

garante a segurança jurídica do processo eleitoral. Sigiloso é somente 

o exercício do voto mas todas as etapas posteriores devem ser públicas 

e somente assim guardarão segurança jurídica.  

 

 As críticas à urna eletrônica sem impressão 

não implicam em retrocesso. Em verdade, o uso da urna eletrônica, tal 

qual é conhecida no presente, para realização do processo eleitoral, isto 
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sim, decretou um fatídico retrocesso jurídico danoso à democracia e ao 

estado de direito. Note-se que a segurança que se busca não é a tecnológica 

mas jurídica. 

  

 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 exercício do voto pelo eleitor e o escrutínio são etapas 

diversas do processo eleitoral e recebem tratamento diverso do 

ordenamento jurídico por razões óbvias.  

 

 O aparente antagonismo entre sigilo e 

publicidade nas etapas subsequentes e distintas do exercício do voto a 

urna eletrônica sem impressão é incapaz de resolver e, por sua 

deficiência tecnológica, estende o sigilo do voto ao escrutínio ferindo 

gravemente os princípios constitucionais já delineados. Somente a 

impressão do voto pode  garantir a  publicidade que se  impõe sobre a 

contagem dos votos.  

 A previsão legal (art. 173, § único do CE) 

para uso do sistema eletrônico na apuração jamais autorizou a violação 

dos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e  legalidade.  

 Maliciosa ou 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 jurídico da 

publicidade nas etapas que sucedem ao exercício do voto sob pena de  

grave nulidade. Enquanto no sistema financeiro o sigilo garante a 

segurança, inversamente, no processo eleitoral somente a publicidade 

dos atos subsequentes ao exercício do voto, especialmente do escrutínio 

(contagem), pode garantir a segurança jurídica. Essa garantia se dá pela  

impressão do voto.  
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 Ante à evidente debilidade da urna 

eletrônica para resolver tão alta exigência jurídica seus mentores 

escolheram estender o sigilo do voto ao escrutínio ferindo de morte a 

cidadania. 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 ou um exercício de fé.  

 Não cabe ao administrador do serviço  

eleitoral exigir fé do cidadão mas, ao invés, aquele deve demonstrar de 

modo cabal e compreensível sua conduta ao povo em respeito a sua 

soberania.  

 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, transparente, e em linguagem de fácil compreensão. 

Somente assim os fiscais aos quais é franqueada a supervisão do processo 

eleitoral podem efetivamente cumprir sua missão. Não é possível fiscalizar 

o que não se vê. A dita fiscalização que se faz nos moldes atuais, sujeita os 

fiscais aos ditames do equipamento, não passando de um embuste. O fato 

jurídico não é conhecido e portanto não é fiscalizado. Somente a impressão 

do voto pode instrumentalizar essa fiscalização.   
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  A propósito de garantir segurança às etapas 

posteriores ao exercício do voto a lei 9504/97 em seu artigo 59-A, § único 

prevê a impressão do voto gerando uma prova física que dá corpo ao 

fato jurídico e permite a fiscalização devida conforme determinado na 

ordem jurídica. Entretanto percebe-se uma orquestração com o claro 

propósito de sabotar a impressão do voto. A despeito da cristalina 

determinação da lei 13165/15 em seu artigo 12 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 tem 

sinalizado por atos concretos e notórios (ofício 4608/17 da presidência 

do TSE à presidência da Câmara dos Deputados Federais; edital do pregão 

eletrônico 106/2017/TSE - anexos) que não respeitarão a norma referida 

em vista de uma suposta “implementação parcial”. O 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. Vislumbra-se 

na ótica política que a ADIn aqui referida seria mais um estratagema com 

o propósito de subtrair do povo o instrumento que lhe é tão caro e serve à 

garantia de segurança jurídica do processo eleitoral.  

 A prova física do voto pela  impressão 

para instrumentalizar a fiscalização e publicidade das etapas seguintes 

ao voto no processo eleitoral é direito fundamental do eleitor! Não se 

trata de conveniência da administração eleitoral!  Não cabe à 

administração eleitoral “sortear” cidadãos que exercerão seu pleno direito 

(nas urnas com impressora) em detrimento daqueles que, por consequência, 

serão subjugados à condição desprezível de sub-cidadãos (que terão votos 

inauditáveis). A geração de prova física do voto para permitir a contagem 

pública não está sujeita ao arbítrio do administrador do serviço eleitoral. A 

impressão do voto garante fiscalização imprescindível do ato jurídico. O 

fracionamento da impressão do voto em apenas algumas seções eleitorais é 

na verdade fracionamento da cidadania.  
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 Registre-se que a desprezada 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 constitucionais referidos. A mágica urna 

eletrônica é na verdade um cavalo de Tróia.  

 A urna eletrônica sem impressão é imoral 

porque forja desprezível embuste e atentado à cidadania, à publicidade 

e a segurança jurídica de nossa democracia. Somente a impressão do 

voto confere publicidade ao escrutínio.  

 Por certo a exceção expressa no artigo 59 

da lei 9504/97 se põe como salvaguarda dos requisitos legais impostos 

ao processo eleitoral em vista da debilidade da urna eletrônica sem 

impressão 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 mas salvaguarda da cidadania.  

 

 Por todo o exposto emerge cristalino que a 

impressão do voto, ao invés da alegação débil e equivocada da PGR, faz 

cumprir os ditames constitucionais que se impõem ao serviço eleitoral 

sendo de fato imprescindível para que seja respeitada a constitucionalidade.  

 

 

 

 

 

 A suspeição da relatoria da ADIn. 
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 Ainda que o tema da suspeição não seja 

arguível por esta via o registro se faz no sentido de corroborar o risco de 

ilegalidade em eventual antecipação de tutela por decisão singular 

incompetente e suspeita. Com base no artigo 313, III do CPC a ADIn 

deveria mesmo ser suspensa. Isto porque a atual relatoria da ADIn 

administrou o serviço eleitoral deixando manifesto seu desprezo ao 

comando legal agora imputado inconstitucional. Nos termos do artigo 145, 

IV o interesse do relator alinhado com a parte autora na ADIn retira do 

mesmo a imparcialidade que o princípio da moralidade exige. Na hipótese 

de albergar a tese aventureira posta na ADIn a atual relatoria estaria de fato 

patrocinando a preservação dos atos executivos que forjou enquanto 

administrador do serviço eleitoral. A higidez e moralidade necessárias na 

condução da lide recomendam nos termos legais expostos o afastamento da 

atual relatoria da ADIn 3889 DF. 

 

 A liminar aqui requerida. 

 

 Nos termos dos artigos 1º e 4º da lei 

8437/92, 1º da lei 12016/09, 10 e 22 da lei 9868/99, 297-300 do CPC, em 

vista da farta demonstração da verossimilhança do direito albergado na 

ordem normativa constitucional, consistente na contagem pública dos 

votos imprescindível e sua garantia pela impressão do voto nos termos 

da lei malferida pela PGR e o perigo de dano à ordem jurídica e a 

segurança do pleito eleitoral iminente, posto que a próxima eleição geral 

se avizinha no mês de outubro do corrente ano (artigo 77 da CF), sob a luz 

dos princípios da anualidade da lei eleitoral e reserva de plenário já 

delineados, concomitante com o risco ao resultado útil do processo dada a 

exiguidade de tempo até  as eleições que tornaria irreparável o dano a ordem 

jurídica e ao pleito eleitoral forjado por eventual liminar naquela lide, 

requer que, liminarmente e preventivamente, seja concedida a 

segurança para albergar a constitucionalidade presumida da norma 

controvertida na ADIn determinando a suspensão dos efeitos de 

qualquer eventual decisão monocrática daquela relatoria até que a 
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matéria seja submetida e esgotada na competência exclusiva do 

colegiado dessa Corte visto que competência decorre somente da lei.    

 

 Requer também a citação da autoridade 

coatora, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da 

República para o contraditório oportuno. Requer a procedência do pedido 

na íntegra e no mérito confirmando a tutela antecipada para que não seja 

infringida a reserva de plenário e a presunção de constitucionalidade 

da norma até que a matéria seja submetida e esgotada no quórum 

especial legal dessa Corte. Atribui à causa valor mínimo legal posto que a 

cidadania a ser tutelada neste pleito é imensurável.  

 Brasília, 13 de fevereiro de 2018. 

 

 Miriam Noronha Mota Gimenez  

 Advogada – OABMS 5063 

 

   

 Deocleciano Guerreiro Gonçalves 

 Advogado – OABMS 12855 


		2018-02-14T09:28:34-0300




