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A IMPORTÂNCIA DA ADIÇÃO DO VOTO IMPRESSO À URNA ELETRÔNICA 

COMO INCREMENTO DE SEGURANÇA PROCEDIMENTAL E JURÍDICA. 

 

 

Humberto Luis Magri  

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso aborda os aspectos normativos envolvidos no 
que talvez seja o mais relevante ato de soberania popular do Estado Democrático de 
Direito: o ato de votar. Tem a finalidade básica estratégica de trazer clareza e 
fundamento jurídico a recente e polêmica Lei 13.165/2015 - Mini-Reforma Política, 
que, entre outros temas, inerentes ao processo político, trata, também, da adição do 
voto impresso ao voto eletrônico e a influência desta inovação técnico/normativa nas 
etapas do processo eleitoral. A pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema 
descreve e explora os benefícios e entraves da lei em questão que, ao se fazer um 
abordagem quali-quantitativa dos dados e informações levantadas, chega a dedução 
quanto aos benefícios que o voto impresso promove não só em relação segurança 
do ato de votar, mas também, ao ato de contagem do voto, atribuindo-lhe uma forma 
de auditoria muito mais acessível aos partidos e cidadão, mas também alinhando o 
ato administrativo de escrutínio aos princípios mandamentais de transparência e 
publicidade dos atos da administração pública e ao consenso político governamental 
internacional sobre voto eletrônico com voto impresso. 

 

Palavras-chave: Escrutínio. Urna Eletrônica. Voto impresso.  
 
 
 
THE IMPORTANCE OF THE ADDITION OF THE VOTE PRINTED TO THE VOTING 

MACHINE AS AN INCREASE IN PROCEDURAL AND LEGAL SECURITY. 
 
ABSTRACT 

 

This Course Conclusion Paper discusses the normative aspects involved in what 
perhaps is the most relevant act of popular sovereignty of the Democratic State of Law: 
The act of voting. It has the basic strategic purpose of providing clarity and legal basis 
to the recent and controversial Law 13.165 / 2015 - Mini-Political Reform, which among 
other issues inherent in the political process, also deals with the addition of printed vote 
to voting machine and the influence of this technical/normative rules innovation in the 
stages of the electoral process. The bibliographic and documentary research on the 
subject describes and exploits the benefits and obstacles of the law in question, which, 
when making a qualitative and quantitative approach to the data and information raised, 
deduces the benefits that the printed vote promotes not only in relation security of 
voting, but also to the act of counting the vote, giving it a much more accessible form of 
auditing to the political parties and citizen, evertheless aligns the administrative act of 
scrutiny with the guiding principles of transparency and publicity of the acts of the 



administration and the most up-to-date international governmental practices in the 
adoption of electronic vote machine with printed voting. 
 
Keywords: Printed vote. Scrunity. Voting machine. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O processo político eleitoral brasileiro enfrenta problemas procedimentais 

que atravessam séculos, no entanto, a pesquisa se restringe ao período em que se 

iniciou a implantação do sistema eletrônico de votação, a partir do ano 1996 até o 

momento atual.  

Levando-se em conta o salto qualitativo em termos de rapidez nas votações, 

apuração dos votos, e combate às fraudes mais comuns, a adoção da urna 

eletrônica e a informatização do processo eleitoral representou uma grande, 

admirável e muito bem-vinda evolução tecnológica. Entretanto, apesar dos evidentes 

benefícios, a evolução tecnológica potencializou sobremaneira a sofisticação e a 

abrangência de outros tipos de fraudes. As fraudes que ocorriam, anteriormente, 

exigiam um baixo nível técnico, prescindiam de muito mais agentes e tinham 

potencial de dano restrito a um determinado município ou estado. A contra senso, as 

possibilidades de fraude, hoje, exigem poucos agentes, técnicas sofisticadas, mas 

com potencial de dano amplo e sistêmico.  

 O voto impresso, desde que foi proposto, em 2015, passou por votações 

expressivas no legislativo, foi vetado no executivo, veto que foi derrubado pelo 

legislativo, com aprovação de 71% dos votos do congresso, mas, a seguir, foi 

questionado pelo judiciário e segue suspenso até 2020.  

Nesse contexto, o presente trabalho de conclusão de curso se delimitará a 

analisar o voto, o mais relevante elemento da manifestação da soberania popular, 

como ato híbrido jurídico e administrativo e o sopesar dos princípios que o cercam, 

durante o processo eleitoral com um todo, como sigilo e publicidade, sob a novidade 

da recente lei 13.165/2015, que determina a impressão do voto, a fim de lhe conferir 

segurança contra fraudes, e possibilitar eventual de auditoria física à urna eletrônica, 

fato esse que transita de maneira delicada entre o sigilo do voto na proteção do 

cidadão e o princípio da publicidade/transparência inerente à contagem dos votos 

como ato administrativo do Estado. 

No desenvolvimento da pesquisa, foram levadas em consideração as 

seguintes hipóteses: primeira – o incremento da segurança procedimental quando 

do registro redundante do voto secreto em mídia eletrônica concomitante ao registro 

impresso, conferindo verificabilidade direta do próprio cidadão eleitor em relação ao 

seu voto; segunda – o reforço principiológico ao ato de contagem do voto, 
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adicionando transparência material ao princípio da publicidade inerente a esse ato 

administrativo, que, apesar da alegação de formalmente ser passível de auditoria, 

materialmente é praticamente impossível ao cidadão eleitor ou pequeno partido 

fazer uma checagem consistente sem um corpo técnico altamente sofisticado para 

corroborar a checagem. Quanto aos objetivos, o objetivo institucional da presente 

pesquisa é a produção de um Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do 

título de bacharel em direito. Já, em relação ao objetivo específico, o foco foi 

pesquisar a polêmica que cerca a adição do voto impresso trazida pela minirreforma 

eleitoral, na Lei nº 13.165/2015, no que tange sua importância, viabilidade e 

vantagens. 

Para tratar das questões que serão objeto deste estudo e como meio para 

atingir os objetivos propostos, adotou-se, como base lógica para orientar o processo 

de investigação o método dedutivo, isto é, partindo-se da formulação dos problemas 

gerais, buscando-se posições científicas que os sustentassem ou os negassem, 

para, que, ao final, fosse apontada a prevalência ou não das hipóteses elencadas1. 

Não obstante, a franca preponderância do método dedutivo subjaz a presença do 

método dialético em algumas arguições, que compreendeu a revisita doutrinária a 

obras jurídicas, no campo do Direito Constitucional e Administrativo, privilegiando as 

fontes primárias. Por convenção metodológica, foram selecionados autores, que, na 

visão do pesquisador, mais se ajustavam à linha teórica do trabalho. 

 

2. VOTO: ELEMENTO FUNDANTE DA DEMOCRACIA E A RELEVÂNCIA DA SUA 

PROTEÇÃO 

 

A democracia é invocada constantemente no discurso político: todos 

prometem mais democracia, melhor democracia, ampla democracia, democracia 

plena. Os políticos não cansam de qualificar suas ações como democráticas, e 

justificam medidas autoritárias como necessárias para defender a democracia de 

algum inimigo. Não faltam doutores, filósofos, políticos e candidatos das mais 

diversas matizes ideológicas a defini-la, conforme seu gosto, mas ela persiste em 

fugir do óbvio.  

                                                           
1 Segundo conceito formulado por PASOLD, Cesar. Prática da pesquisa jurídica: idéias e 

ferramentas úteis para o pesquisador do direito, p. 87. 
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A noção de Estado, de Sistema Político que conhecemos, assim como a 

palavra “democracia” tem origem do grego. A palavra DEMOKRATIA, tendo por base 

duas palavras gregas: DEMOS, que significa “povo, cidadão, distrito” e KRATOS 

“Domínio, poder”, o que nos traz o significado de “poder do povo” ou “governo do 

povo”. 

Muitas pessoas explicariam que democracia é a presença de eleições, 

mas também, há eleições em ditaduras, como havia no Brasil durante o Regime 

Militar; ou no Egito, que, recentemente, elegia o ditador por décadas; ou, na Coréia, 

do Norte onde há uma dinastia presidencial de avô, pai e filho, sempre “reeleitos” 

cujo nome oficial é República Popular Democrática da Coreia, e é atualmente o 

regime mais fechado e totalitário que se tem notícia. As eleições ajudam a dar um 

verniz democrático e legítimo a um regime autoritário, mesmo que essas eleições 

não sejam livres ou competitivas, e rotular um regime político ou um Estado com a 

estampa de “democrático” não o torna, de fato, democrático. De qualquer maneira, 

ainda que a democracia não seja fácil de definir, nem mesmo simples de se manter, 

e, praticamente, impossível de subsistir sem o voto, a garantia para que esse 

mecanismo democrático se efetive, amadureça e se depure se faz por meio de 

processo eleitoral idôneo, limpo e transparente. 

Em termos políticos, é reputado ao Brasil a característica de Estado 

Democrático, e, já no artigo 1º da jovem Constituição da República Federativa do 

Brasil, que este ano comemora trinta anos de existência, elege-se como um dos 

princípios constitucionais fundamentais e corrobora tal afirmação: o Princípio do 

Estado Democrático de Direito 

O princípio do Estado Democrático de Direito é, em essência, o Estado 

limitado pelo Direito, cujo poder se baseia no respeito a uma Constituição por esse 

Estado estabelecida, que autolimita seu poder soberano. Nesse Estado, o poder é 

limitado pelo Direito, mas não somente, pois a premissa básica do princípio é que 

esse Direito tenha origem democrática, assim como a composição dos poderes nele 

instituídos, extraindo-se daí um princípio subjacente, qual seja, o princípio da 

legalidade. 

Nesse sentido, o princípio da legalidade é corolário da própria noção de 

Estado Democrático de Direito, afinal, se somos um Estado regido por leis, que 

assegura a participação democrática, ipso facto deveria mesmo ser assegurado aos 

indivíduos o direito de expressar a sua vontade com liberdade, longe de empecilhos. 
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Por isso, o princípio da legalidade é verdadeiramente uma garantia dada pela 

Constituição Federal a todo e qualquer particular, in verbis: “ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” art. 5º, inciso II, da 

Constituição Federal de 1988 – Capitulo I – Dos Direito e Garantias Fundamentais. 

O mesmo princípio da legalidade emanado do Estado Democrático de Direito, 

que dá ao particular, cidadão administrado por esse Estado, o direito de fazer 

“quase” tudo, limita o Estado a agir somente naquilo que a lei permitir, ou seja, os 

agentes públicos realizarão somente o que for expressamente autorizado pela lei. 

Extrai-se, portanto, do princípio da legalidade, um viés de liberdade para o 

indivíduo, uma legalidade “ampla”; e um viés de restrição para o Estado, ou seja, 

uma legalidade “estrita”, como pode ser visto no caput do artigo 37 da Constituição 

Federal 1988 – Capítulo VII – Da Administração Pública – “a Administração Pública 

Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e 

dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (...)”. 

Pois bem, partindo-se dessa distinção do princípio da legalidade que, ora 

confere liberdade ao particular, onde este poderá fazer tudo o que a lei não proibir, 

ora confere limitação à atuação administrativa do Estado, visto que a Administração 

Pública está sujeita durante toda a sua atuação funcional aos ditames da lei e seus 

princípios, é que iniciaremos a abordagem ao tema central da presente tese: O voto 

eletrônico e a necessidade da sua materialização. 

A democracia ideal, tem como pressuposto, desde a antiga Grécia, a 

existência do voto, por onde o povo exerce seu poder, elegendo seus 

representantes. Esse extraordinário instrumento de exercício do poder de um povo 

já passou e continua passando pelos mais diversos tipos de testes e controles, e 

no Brasil de hoje, na sua forma eletrônica, o voto tem refinamento, eficiência e 

controle impressionantes se comparado a poucas décadas atrás.  

O voto para o cidadão/administrado é uma escolha importante de tempos 

em tempos, sobre quem vai representá-lo, traduzido em singelos apertar de 

teclas, escolhendo o número correspondente ao seu candidato. Para o Estado, em 

termos jurídicos, o que representa o voto? O ato de votar? O cadastramento do 

eleitor, o armazenamento, custódia, contagem e transporte/transmissão de um 

cada desses pequenos atos individualizados do poder soberano do povo? 
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Conforme abarcado no caput artigo 14 da Constituição Federal de 1988: “A 

soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 

secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei”. 

 É possível abstrair deste artigo pétreo as palavras chaves: sufrágio e voto, 

na qual é preciso deslindar o significado. No sentido etimológico, a palavra 

suffragium é derivada o latim, significando voto. Mas em bom português, os dois 

termos apresentam diferenças em seus significados, sendo o voto a forma de 

exercer o direito ao sufrágio, e sufrágio sendo o direito de votar e de ser votado. 

Esclarecida a dicotomia, devemos dissecar seu conceito. 

Professor Alexandre de Moraes (2016, p.229) ensina sobre sufrágio: “é um 

direito público subjetivo de natureza política, que tem o cidadão de eleger, ser 

eleito e de participar da organização e da atividade do poder estatal”. 

No que tange a sua importância, devemos lembrar, que, especificamente, em 

relação às dimensões de direitos, o direito ao voto é considerado entre os de 

primeira ordem, aqueles surgidos com o Estado Liberal do século XVIII. Foi a 

primeira categoria de direitos humanos originada, e que engloba, atualmente, os 

chamados direitos individuais e direitos políticos. 

Desse modo, por meio desse direito subjetivo, o conjunto de cidadãos 

escolherá as pessoas que irão exercer as funções estatais, mediante o sistema 

representativo existente no regime democrático, vale lembrar, que, para exercer 

esse direito, existem as restrições técnicas-normativas (alistamento, idade mínima) 

que compõem caráter formal do sufrágio, mas que de forma alguma relativizam a 

característica da universalidade do sufrágio. 

Avançando na conceituação do termo, o voto é a instrumentalização do 

sufrágio, ou seja, é a sua concretização. Ainda, no latim, votum representa a 

manifestação de uma preferência por uma opção. Sua natureza é híbrida, de um 

direito público subjetivo, sem deixar de ser uma função política social de soberania 

popular na democracia representativa. A própria Constituição Federal de 1988 trata 

de definir algumas de suas características, como: 

 Pessoal - A personalidade do voto é indispensável para a realização dos 

atributos da sinceridade e autenticidade, não se admitindo os votos por 

correspondência ou por procuração. Resumindo, o voto é direito 

personalíssimo. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639858/artigo-14-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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 Secreto - Não se pode mostrar o ato do voto. Este segredo é consistido em 

um dever de não ser revelado nem por seu autor nem por terceiro 

fraudulentamente. 

 Universal - Possui aproximação com a igualdade pois todos os cidadãos, 

independente de sexo, cor, nível de educação etc., têm o mesmo valor no 

processo eleitoral. 

 Periódico - Em nossa carta magna, a periodicidade do voto está 

estabelecida para que seja exercida em períodos de tempo determinados, 

sendo uma característica própria dos regimes republicanos democráticos. A 

democracia exige a existência de mandatos com prazo determinados. 

A qualidade pétrea, da cláusula disposta no artigo 60, § 4º, II da Constituição 

Federal, define a importância de tais características: “Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: o voto direto, secreto, 

universal e periódico”. 

Outro termo, comumente ligado ao voto e sufrágio, é o escrutínio, mas que 

se confunde, pois se trata do ato de abrir a urna eleitoral onde se depositaram ou 

acumularam os votos secretos, e, então, recolher e contar os votos que nela 

entraram em favor de cada candidato ou lista de candidatos. Os escrutínios, hoje, 

no Brasil, são, integralmente, eletrônicos, onde as urnas eletrônicas acumulam em 

forma de código binário os votos ali digitados por cada um dos eleitores, e, 

encerrado o período de votação, os votos são extraídos e transmitidos para 

centrais eletrônicas onde são automaticamente contados e totalizados, fazendo 

com que as apurações, mesmo as de abrangência nacional, sejam realizadas em 

poucas horas, em uma velocidade impressionante. 

Assim sendo, fica possível delinear as etapas que compõem o processo 

eleitoral, com características próprias e atores distintos, sendo a primeira etapa a 

do sufrágio, envolvendo o poder estatal, no alistamento do cidadão, reconhecendo 

sua capacidade de votar e/ou ser votado; a segunda etapa, a do voto, como 

exercício do sufrágio, onde o cidadão exerce seu poder soberano de escolha e 

com sua capacidade de votar; e a terceira etapa, a do escrutínio, ato de apuração, 

onde o estado, já com a custódia dos votos, constata, através da contagem dos 

mesmos, a preferência do eleitor para o cargo em questão, para posterior 

diplomação no cargo. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633322/artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10632328/par%C3%A1grafo-4-artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700350/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-4-do-artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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No que tange a primeira etapa, sob a tutela da Justiça Eleitoral, tem-se, que, 

conceitualmente, a natureza jurídica do alistamento eleitoral que caracteriza a 

capacidade eleitoral ativa, isto é, a possibilidade de escolha dos mandatários do 

povo, é de procedimento administrativo permanente, diretamente, ligado à aquisição 

da condição de cidadania que corresponde à primeira etapa do processo eleitoral. 

Sobre procedimento administrativo, ensina Celso Bandeira de Melo(2009, p.491): 

  
Procedimento administrativo ou processo administrativo é a sucessão 
itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a um 
resultado final e conclusivo. Isto significa que para existir o procedimento 
ou processo cumpre que haja uma sequência de atos conectados entre si, 
isto é armados em uma ordenada sucessão visando a um ato derradeiro, 
em vista do qual se compôs esta cadeia [...] Por conseguinte, cada ato 
cumpre uma função especificamente sua, em despeito de que todos co-
participam do rumo tendencial que os encadeia: destinarem-se a compor o 
desenlace, em um ato final, pois estão ordenados a propiciar uma 
expressão decisiva a respeito de dado assunto, em torno do qual todos se 
polarizam”. 
 

Aduz-se, portanto, que que procedimento administrativo nada mais é que 

vários atos administrativos menores, que encadeados, resultam na construção de 

um ato administrativo completo, vejamos pois então a definição de ato 

administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles(1999, p.692):  

 
Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.  
 

Na segunda etapa do processo eleitoral, o eleitor exerce um ato conhecido e, 

aparentemente, bastante comum, mas, ainda, sem consenso entre doutrinadores 

quanto à sua natureza jurídica: o voto. Essa falta de consenso quanto à natureza 

jurídica se dá, principalmente, pela sua característica híbrida de, ao mesmo tempo, 

ser um direito e um dever. No entanto, isso não afeta a importância e a natureza sui 

generis lastreada no art. 14 da Constituição Federal, que dispõe que “A soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos”. Portanto, é não é difícil deduzir que, se o povo é soberano, e o 

voto é um direito/dever do cidadão, logo, cada cidadão é titular de parte da 

soberania. Essa soberania, que pertencente ao cidadão, coloca o ato de votar numa 

hierarquia diferente da de um ato administrativo, pois ainda que o voto em si possa 

ser um mero dado a ser totalizado sob a égide do processo eleitoral, o ato de votar é 

exercido pelo cidadão soberano, cidadão este sob o princípio da legalidade 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639858/artigo-14-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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constitucional, mas uma legalidade ampla, que lhe permite fazer tudo que a lei não 

proíba, contraria o senso do ato administrativo, que é sujeito à legalidade restrita, 

podendo ser executado sob os auspícios permissivos da lei.  

Esse ato, sui generis, executado pelo cidadão, se consuma no momento em 

que digita sua opção na urna eletrônica e a confirma; nesse instante, o ato soberano 

de poder cidadão, dentro da lógica do processo eleitoral, se transmuta novamente 

em ato/procedimento administrativo e se sujeita novamente aos princípios do artigo 

37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

Dá-se, então, uma terceira etapa, a do escrutínio. Há que se observar que 

nessa etapa do processo eleitoral é que ficam mais evidentes os impressionantes 

avanços técnicos implementados nos últimos 20 anos, onde o processo de apuração 

dos votos alcançou um elevado grau de confiabilidade e velocidade, quando 

comparados aos sistemas que o precederam. 

Para facilitar o entendimento dessa etapa do processo eleitoral, tomaremos 

como hipótese uma eleição geral para parlamento, governadores e presidente. Pois 

bem, com base no modelo hipotético sugerido, nesta fase do processo eleitoral, os 

votos depositados/digitalizados na urna eletrônica já estão sob a guarda do Estado, 

armazenados eletronicamente em uma memória flash, muito similar a um pen-drive, 

onde, ao final da votação, emite-se um boletim em papel com a somatória dos votos 

da urna, ao mesmo tempo que são transmitidos eletronicamente ao TRE (Tribunal 

Regional Eleitoral). Quando a seção eleitoral se situa em lugares remotos, essa 

memória tipo pen-drive são extraídas da urna e transportadas fisicamente a uma 

seção eleitoral mais próxima que seja equipada com rede de transmissão, para que 

possam ser enviados eletronicamente ao TRE. No TRE há uma totalização regional 

dos votos onde são contabilizados os votos do parlamento e governos regionais, e 

na sequência, são retransmitidos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para 

totalização final dos votos do parlamento nacional e presidente. A título de 

observação, apesar da abrangência e magnitude de um processo que envolva todo 

território nacional, em poucas horas do mesmo dia, em que é realizado o pleito, já se 

é possível conhecer os representantes escolhidos para representar a vontade 

soberana do eleitor, com exceção, é claro, dos cargos onde se exige maioria 

absoluta dos votos, realizando-se, então, um segundo turno para se captar por 

votos, a vontade soberana do eleitor. 
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O foco dessa tese envolve os incrementos procedimentais e jurídicos nos atos 

envolvendo as duas últimas etapas do processo eleitoral (voto e escrutínio), trazidos 

pela Reforma Eleitoral de 2015 - Lei nº 13.165/2015 – quem entre outros pontos, 

trouxe a figura do voto impresso. 

A polêmica em torno do voto impresso instalou-se por vários motivos, e 

mesmo pessoas bem informadas acabaram por interpretar erroneamente o espírito 

da Lei nº 13.165/2015, presumindo que o voto impresso significaria que o Brasil iria 

abandonar o uso da urna eletrônica e retornar ao voto pelo preenchimento de 

cédulas de papel, o que se verdade fosse, seria um verdadeiro e retumbante 

retrocesso. 

O sistema eletrônico de votação desenvolvido no Brasil foi algo muito bem-

vindo, adicionando grandes avanços ao processo eleitoral e a democracia da nação, 

justamente, porque a eleição com cédulas de papel tinha uma série de falhas e 

vulnerabilidades. Dentre as mais evidentes, podemos citar alguns como a 

possibilidade de apuração fraudulenta caso não houvesse fiscais isentos e 

independentes, acompanhando o trabalho dos oficiais que liam os votos nas cédulas 

de papel, uma a uma, e os que anotavam os votos que eram lidos, processo esse 

que demorava dias, às vezes, mais de uma semana. Era bem difícil na época dos 

votos em cédula manterem a salvo os princípios do ato administrativo, 

principalmente impessoalidade, moralidade e, por consequência, a legalidade. 

Nisso, o sistema de votação eletrônica foi muito eficaz, corrigindo vulnerabilidades 

do sistema manual, e suprindo as principais fragilidades principiológicas do ato de 

escrutínio do voto: impessoalidade e moralidade. Contudo, o caráter paradigmático 

de mudanças em sistemas complexos é o seguinte: todo novo sistema surge 

motivado pela necessidade de combater vulnerabilidades e deficiências do sistema 

anterior, mas introduz consigo um novo conjunto de potenciais vulnerabilidades e 

deficiências. 

Comparativamente falando, apesar aparência um tanto básica da urna 

eletrônica, por dentro, ela é igual a um computador comum como os que temos em 

casa, e apesar de todo o critério e vigilância da justiça eleitoral, não seria 

improvável, que, em algum momento da operação gigantesca, que envolve uma 

eleição (fabricação, manutenção, atualização, troca, transporte, guarda, transmissão 

de dados) algum tipo de adulteração, por engenharia  social, por exemplo, inserisse 
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programas maliciosos clandestinamente que comprometesse a integridade da urna e 

do processo eleitoral. 

Assim sendo, ante as necessidades de se fechar brechas a eventuais ataques 

a um dos atos mais importantes para manutenção da democracia, entendeu-se 

relevante adotar o método de registros redundantes simultâneos, como uma das 

formas mais simples e eficientes de minimizar as potenciais vulnerabilidades do 

nosso sistema de votação e tornar mais complexa e cara a elaboração de um ataque 

malicioso para fraudar o processo eleitoral. Esse método consiste em armazenar 

dois registros redundantes dos votos, realizados pelos eleitores em mídias de 

natureza diferente: além do registro eletrônico do voto no dispositivo de memória da 

urna eletrônica (como é feito atualmente) adiciona-se um registro em 

papel realizado, a partir da impressão padronizada dos votos por um mecanismo 

complementar a urna eletrônica e do seu depósito automatizado em uma urna. 

A adição desse registro redundante em papel provocou resistência de parte 

das autoridades eleitorais brasileiras, e de setores do executivo, por considerarem 

que seria desnecessário acrescentar o registro complementar em papel, pois todas 

as operações internas realizadas pela urna eletrônica são registradas em um arquivo 

separado em sua memória. Assim, teoricamente, fraudes na urna poderiam ser 

detectadas pela análise deste arquivo de registro das operações. O problema nessa 

abordagem é que os dois registros, o dos votos e o sistema operacional em si, são 

armazenados na mesma mídia: a memória interna removível da urna eletrônica. 

Assim, se um agente malicioso conseguir colocar clandestinamente um programa na 

urna eletrônica de forma que ele altere a gravação dos votos na memória interna 

dela, este mesmo programa clandestino poderá, também, alterar o registro de 

operações da urna, apagando os rastros da fraude. Vemos, então, que um ponto 

central para a robustez e segurança do sistema eletrônico de votação com registro 

complementar em papel é o fato de termos dois registros sendo feitos em mídias de 

natureza diferente, uma eletrônica (na memória interna), e outra física (em papel) ao 

mesmo tempo, e validadas imediatamente pela conferência do próprio cidadão 

eleitor. 

Apesar da resistência de parte do poder judiciário e do poder executivo, 

alegando os mais diversos motivos, o legislativo, quando motivado a proteger o ato 

do voto, conferindo-lhe maior robustez, indiretamente preencheu uma lacuna pouco 

explorada pela doutrina jurídica na fase do escrutínio, que seria a auditabilidade 
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transparente do sistema eleitoral, diretamente, ligada ao mandamento constitucional 

de publicidade inerente ao ato administrativo:  

 
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. Art 37. 
Constituição Federal de 1988. 
 

Garantir que o processo eleitoral seja auditável, na fase de escrutínio, no 

sentido transparente do termo, é permitir que em eventual necessidade auditoria, o 

partido político ou cidadão interessado consiga fazê-lo sem a necessidade de um 

grupo de profissionais de alto gabarito técnico, para levantar a autenticidade de 

milhares de linhas de código de programação ou simplesmente confiar que o 

servidor público lhe diga que os dados conferem ou não, quando incompreensíveis. 

O voto impresso tem o condão de conferir a essa etapa do processo eleitoral a 

proteção realmente efetiva de um princípio que até então carecia: o princípio da 

publicidade, e, que, por consequência, maculava o princípio da legalidade. Sobre os 

princípios da Administração Pública, conceitua Professor José Cretella Junior 

(Revista de Informação Legislativa, v. 97:7) “princípios de uma ciência são as 

proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturações 

subsequentes. Princípios, neste sentido são os alicerces da ciência”.  Reforçando a 

relevância da afirmação, ensina o Ministro Celso A. B. Mello (1986, p. 230):  

 
Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema 
subversão aos seus valores fundamentais [...]” . 
 

Observa-se, portanto, que ao conferir maior segurança instrumental e 

procedimental ao voto, o legislador acabou por suprir uma deficiência principiológica 

da fase do escrutínio, adicionando segurança jurídica ao sistema eleitoral. 

A urna eletrônica sem o aparato de impressão, que confere redundância de 

registro do voto, provia a possibilidade de conferência limitada, pois os dados, se 

corrompidos, já não estariam fisicamente na urna eletrônica, e se estivessem, 

permaneceriam suspeitos de violação na fonte que o gerou, e se ainda íntegros 

estivessem, não seriam diretamente inteligíveis ao observador comum, ao homem 

médio. Com o registro em papel, é possível a Justiça Eleitoral ou qualquer 
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interessado a averiguação física e palpável, de eventual anomalia, quando 

houverem fundadas razões para uma verificação. 

A adição do voto impresso a urna eletrônica, coaduna com a máxima “Nada é 

tão bom que não possa ser melhorado”, e nesse ponto talvez, ainda, caiba 

aperfeiçoamentos à Lei nº 13.165/2015, pois é inerente à Justiça Eleitoral o princípio 

da inércia, e só fará averiguações se provocada. A Lei nº 13.165/2015 não faz 

menção a qualquer tipo de checagem de consistência, por exemplo, por 

amostragem, poderia se auditar de ofício, um percentual dos votos impressos por 

região, selecionando seções eleitorais, aleatoriamente, de onde se extrairia um 

índice de confiabilidade do sistema como um todo; o que seria perfeitamente 

possível e desejável, dado ao caráter permanente da Justiça Eleitoral. Há que se 

salientar que a Justiça Eleitoral se sujeita aos mesmos princípios da Administração 

Pública quando realiza atos administrativos, pois entende-se que a prestação da 

publicidade por parte da administração pública é obrigação de todas as funções da 

república, assim sendo, inclui-se todos os poderes sob o mesmo mandamento, os 

poderes judiciário, legislativo e executivo. Antes da Constituição Federal, no seu 

artigo 37, vincular o ato administrativo ao princípio da publicidade, já havia 

positivado no artigo 5º, inciso XXXIII o direito fundamental ao cidadão: 

 
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (art. 5º, 
XXXIII da CF).  
 

A Reforma Eleitoral, também chamada de Mini Reforma Eleitoral – Lei nº 

13.165/2015 tratou de vários temas, e quanto à votação, sequer houve cogitação em 

se alterar a maneira em que se vota, sou seja, com o uso da Urna Eletrônica, o que 

foi adicionado é o uso de um mecanismo complementar de impressão que, após a 

seleção de um candidato, por parte do eleitor na urna eletrônica, imprime uma tira de 

papel (parecida com uma impressora de caixa automático), para que o eleitor confira 

se o nome que consta no papel é o mesmo que ele selecionou na urna eletrônica. 

Se for, o eleitor confirma o voto, o que faz com que a tira de papel seja cortada pela 

máquina e caia dentro de uma urna (comum, de lona) acoplada ao mecanismo de 

impressão. Se não for, o eleitor solicita a correção do voto, o que faz com que uma 



17 

 

marcação seja impressa no sentido de anular aquela tira, reiniciando o processo de 

seleção do candidato para o eleitor.  

O processo de impressão, o corte e o depósito do papel na urna física devem 

ser realizados forma totalmente automática pela urna eletrônica e seu mecanismo 

complementar de impressão. Ao contrário do que muito se pensa, o eleitor não sai 

com um ticket contendo o voto na mão, apenas vê o papel impresso, mas não o toca 

nem o manipula em momento algum. Cabe, ainda, frisar que na impressão do voto 

não se faz qualquer menção ou associação a qualquer identificação do eleitor, o 

voto impresso é um “espelho” do voto eletrônico, preservando o ordenamento pétreo 

constitucional sobre o caráter sigiloso do voto, apenas materializa fisicamente o voto 

e o deposita na urna automaticamente. 

Quanto ao que realmente se propõe, a Lei nº 13.165/2015 e relação ao 

registro impresso do voto, não parece ser difícil compreender os benefícios 

incrementais que sistema de impressão proporciona, em matéria de segurança, 

confiabilidade, auditabilidade, e juridicamente, o reforço principiológico do ato 

administrativo do escrutínio. No entanto, para que a implantação do dispositivo fosse 

efetivada, o caminho foi um tanto tumultuado ante ao tenso cenário político e 

econômico que a nação atravessa nos últimos anos. Desde que a ideia do voto 

impresso nasceu em 2015, foram intensas as discussões no legislativo, quando que, 

por fim, em consenso, foi vetado pelo executivo, sendo o veto executivo derrubado 

pelo legislativo, novamente reabilitado pela votação favorável de 71% do 

parlamento, foi a vez do judiciário oferecer resistência e suspender o voto impresso 

até 2020, demonstrando a relação conturbada entre os poderes da república. 

 

3.  APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

 

A fim de se estabelecer parâmetros para o exercício de um contraditório 

coerente em relação ao tema, segue posicionamento de alguns órgãos e 

autoridades da república, e as divergências que os contradizem: 

Em matéria, o Jornal Estadão – Caderno de Política – Impressão de voto vai 

custar R$ 2,5 bi, diz TSE - 22 junho de 2017(online) – Seguem declarações dos 

ministros do TSE à matéria: Diz o Ministro Tarcísio Vieira:  
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Isso vai inspirar custos adicionais gigantescos. O país destroçado 
economicamente, agora fica desperdiçando dinheiro com isso? É voltar para 
a fase das cavernas do ponto de vista eleitoral. O contraponto ao ministro 
foi colhido na mesma matéria, com o parecer do professor Diego Aranha, 
pesquisador do Laboratório de Segurança e Criptografia Aplicada (LASCA), 
da Unicamp: “Apesar das questões operacionais, o voto impresso dificulta a 
possibilidade de fraudes tecnológicas”...“Implementar o voto impresso é 
tornar a tecnologia eleitoral tão transparente quanto a utilizada em outros 
países. Vejo como avanço na questão da transparência por permitir que o 
eleitor confira na urna se há um registro em papel compatível com a 
intenção de voto dele. 
 

Ainda, sobre o assunto, o ministro Herman Benjamim na mesma matéria diz:  

 
O Brasil não tem condições neste momento de pagar esse preço quando as 
prioridades deveriam ser outras, como o próprio título da matéria traz, custo 
de implantação levantado pelo TSE chegou a 2,5 bilhões de reais para 
implantação do voto impresso um espaço de tempo de 10 anos. O custo 
total realmente é alto, mas o contraponto é: Levando-se em conta o 
orçamento aproximado de 7 bilhões de reais/ano de se manter a própria 
Justiça Eleitoral, o incremento no orçamento seria menor que 4%, se 
mantido o prazo de 10 anos para implantação. Verdade seja dita, dada a 
relevância do direito político tutelado, fundamento primeiro da democracia, a 
prioridade deveria ser exatamente essa, e considerando a velocidade da 
obsolecência tecnológica, seria razoável encurtar pela metade o prazo de 
implantação. 
 

Matéria ao site G1 e TV Globo – Eleições - Por Luiz Felipe Barbiéri e Mariana 

Oliveira - 18 de setembro de 2018(online), seguem algumas declarações da Ministra 

Rosa Weber – Presidente do TSE: 

 
Temos 22 anos de utilização de urnas eletrônicas. Não há nenhum caso de 
fraude comprovado. As pessoas são livres para expressar a própria opinião, 
mas quando essa opinião é desconectada da realidade, nós temos que 
buscar os dados da realidade. Para mim, presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, as urnas são absolutamente confiáveis"...”e auditáveis”, enfatizou 
Rosa Weber.  O contraponto fica por conta do Relatório sobre Auditoria da 
Eleição 2014 no Brasil, realizado pelo partido político PSDB, na qual consta 
dados técnicos que apontam que o modelo de urna eletrônica utilizado no 
Brasil é de primeira geração, enquanto o mundo já se encontra na terceira 
geração, já com o voto impresso. O coordenador da auditoria especial, 
Deputado Carlos Sampaio afirma: “Não é possível se dizer se o sistema foi 
ou não fraudado. E não é que não seja possível porque o sistema seja 
inviolável. Ao contrário, é porque ele é inaferível, inauditável. Não tem 
mecanismos para auditar o sistema, tal como se encontra. 
 

Entre os especialistas no meio tecnológico, a segurança em dispositivos 

eletrônicos deve ser aplicada de forma incremental e constante. O Professor Adjunto 

do Departamento de Ciência da Computação da UFRJ. Doutor e Mestre em 

Engenharia de Sistemas e Computação Luís Menasché, que há tempos pesquisa 

sistemas de votação eletrônica desenvolvidos ao redor do mundo, afirma que: 

 

https://jus.com.br/1739730-luis-menasche/publicacoes
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Há consenso internacional, tanto por parte de governos quanto por partes de 
pesquisadores acadêmicos da área de Computação, de que o modelo com 
registro puramente eletrônico é um modelo ultrapassado, enquanto o modelo 
com voto impresso, mesmo sem ser perfeito (nenhum sistema é perfeito), é 
mais robusto e seguro”. 
 

Como se pode perceber, os motivos para se refutar ou apoiar o voto impresso 

são os mais diversos possíveis, indo de argumentações sofisticadas a perguntas de 

cidadão baseadas no senso comum, como essas colhidas no site do senado, onde 

existe uma enquete, na qual 92% dos participantes querem o voto impresso: 

  “Meu voto vai deixar de ser secreto?” - Não – O voto impresso não tem 

identificação, é apenas uma representação em papel do voto 

eletrônico. 

  “Se meu voto vai ser impresso, alguém pode solicitar ou ver meu 

voto?” - Não - O voto impresso não é um “recibo” que permita ao eleitor 

vender o seu voto, nem tem identificação do eleitor; o eleitor nem ao 

menos toca o voto impresso, apenas o visualiza através de um visor 

acrílico. 

 “O voto impresso é complicado de se implantar?” - Não – Assim como 

a biometria, o voto impresso seria implantado gradativamente, e na 

verdade, seria possível até se manter as urnas eletrônicas já 

existentes, pois elas já estão equipadas para trabalharem acopladas a 

um mecanismo complementar de impressão, que é por onde se extrai 

a impressão do B.U. (Boletim de Urna) assim que se fecha a seção 

eleitoral; adaptar a urna para que ela passe a funcionar 

constantemente com um mecanismo complementar de impressão não 

é uma tarefa complexa ou particularmente cara. 

 “Mas já não tem a biometria pra dar segurança? Precisa mesmo do 

voto impresso?”- Em parte - A biometria fortalece a 1ª fase do processo 

eleitoral, o sufrágio, pois dá confiabilidade ao requisito de autenticação 

do eleitor, isto é, o requisito de que apenas eleitores registrados 

possam realizar o voto e de que uma pessoa não possa votar em nome 

de outra. Já o voto impresso fortalece o requisito de integridade da 

eleição, fortalecendo a 2ª e 3ª fase, do requisito de que o voto seja 

registrado eletronicamente conferindo eficácia na contagem, e 

fisicamente, conferindo possibilidade de conferência pelo eleitor (2ª 
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fase), e de fácil auditoria para os eventuais interessados: Justiça 

Eleitoral, partidos políticos e eleitores (3ª fase).  

 

Figura 1 – Ilustração gráfica das etapas / fases do Processo Eleitoral 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 - “Vamos trocar a Urna Eletrônica por voto de papel?” -  Não – Mantem-

se a urna eletrônica. Apenas se adiciona dispositivo de impressão. O 

modelo proposto pelo TSE seria uma urna eletrônica onde o dispositivo 

de impressão já estaria integrado à urna. Dos países que hoje a 

adotam o sistema eletrônico de votação, entre eles muitos estados dos 

Estados Unidos, e a Índia, maior colégio eleitoral do mundo, o único 

que utiliza a urna eletrônica sem mecanismo de impressão é o Brasil. 

Até mesmo a Venezuela, que adquiriu a tecnologia brasileira de Urna 

Eletrônica, promoveu melhorias e adicionou mecanismo de impressão 

de votos ao seu sistema. 

 

3.1 ELEMENTOS DE APOIO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Declarações de especialistas e leigos na discussão sobre a segurança do 

voto eletrônico e segurança eletrônica: 

 Não é a votação que (define o que) é democracia. é a maneira de contar 

os votos. "It's not the voting that's democracy, it's the counting"2 – 

                                                           
2 It’s not the voting that’s democracy, it’s the counting: Statistical detection of systematic 

election irregularities - Klimek. Peter, Section for Science of Complex Systems; Medical University of 

Vienna; Spitalgasse 23; A-1090; Austria – Yegorov. Yuri, Institut f¨ur Betriebswirtschaftslehre;   
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Extraído do título de um recente artigo sobre as inconsistências estatísticas 

sobre eleições eletrônicas em diversos países, a frase faz referência a que foi 

dito por Joseph Stalin, que comandou a URSS entre 1927 e 1953, numa 

alusão que seria desperdício de tempo e energia fraudar uma eleição 

coagindo o eleitor a como e em quem votar, pois a contagem fatalmente seria 

secretamente realizada pelo Estado, sob comando do partido. 

 É até irônico que estas máquinas de votar, que supostamente deveriam 

resolver os problemas causados pelos sistemas eleitorais 

antiquados, estão simplesmente tornando os problemas invisíveis para 

o eleitor.3 – A frase da professora americana Penny M. Ventis vai 

diretamente de encontro com a principal problema que afeta o escrutínio do 

voto: a falta de transparência, que fere o princípio da publicidade na qual se 

funda os atos da administração pública.  

 No Brasil, (desde) sempre, houve fraude eleitoral. O que as urnas 

eletrônicas produziram não foi o fim das fraudes. Foi o fim da 

investigação das fraudes.4 – A observação do jornalista Pedro Dória 

corrobora o argumento que é muito difícil conseguir uma auditoria acessível 

ou inteligível ao eleitor comum com o modelo atual de armazenamento e 

contagem de voto no sistema eletrônico de votação.  

 Se você acredita que a tecnologia pode resolver seus problemas de 

segurança, então você não conhece os problemas e nem a tecnologia.5 – 

Bruce Schneier confronta nossa falsa percepção de que quanto mais 

tecnologia temos mais segurança. Cada nova tecnologia implementada traz 

consigo uma solução sobre o sistema anterior, e paradoxalmente também um 

novo conjunto de vulnerabilidades possíveis, que em sua absoluta maioria 

são completamente desconhecidas do senso comum. 

 Nós criamos uma civilização global em que elementos cruciais - como 

as comunicações, o comércio, a educação e até a instituição 

                                                                                                                                                                                     
University of Vienna; Br¨unner Straße 72; 1210 Vienna; Austria – Hanel. Rudolf, Santa Fe Institute; 

1399 Hyde Park Road; Santa Fe; NM 87501; USA -  Thurner. Stefan, IIASA, Schlossplatz 1, A-2361 

Laxenburg; Austria. Artigo original  em  inglês  acessível  em:  http://www.pnas.org/content/pnas/early/ 

2012/09/20/1210722109.full.pdf 
3 - Penny M. Ventis – Professora de Direito na Rutgers University, NJ, USA. 
4 - Pedro Dória – Jornalista e Blogueiro. - https://obicho.wordpress.com/tag/eleicao/ - acessado em 

05/09/2018. 
5 - Bruce Schneier, criptógrafo, moderador do Crypto-Gram Newsletter 

https://obicho.wordpress.com/tag/eleicao/
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democrática do voto - dependem profundamente da ciência e da 

tecnologia.  Também criamos uma ordem em que quase ninguém 

compreende a ciência e a tecnologia; é uma receita para o desastre. 

Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais 

tarde essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na 

nossa cara.6 – Ainda na década de 90, Carl Sagan já se alinhava com a 

sensação de outros especialistas da atualidade a respeito da dependência 

humana cada vez maior de soluções de alta tecnologia. Apesar de 

interagirmos diariamente com diversos código de programação, não sabemos 

praticamente nada sobre como funcionam as centenas de gadgets que hoje 

cercam a nossa vida com suas interfaces amigáveis. Sagan antes tido como 

alarmista, agora soa realista quanto as suas percepções.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Ante ao exposto, e levando-se em conta a relevância do direito juridicamente 

tutelado, a adoção do voto impresso é medida simples e necessária para garantir 

segurança incremental ao mais importante ato do cidadão e de manutenção da 

democracia: O ato soberano de votar.  

No modelo atual, não é descabido afirmar que a urna eletrônica estende o 

sigilo do voto desde a cabine de votação até a divulgação totalizada do resultado, 

ferindo o princípio da publicidade, pela quebra de transparência ao cidadão comum, 

e da legalidade, por violar mandamento constitucional.  

 Em tempos tranquilos, de estabilidade democrática, pode parecer exagero 

certas medidas de transparência, mas a exemplo das últimas eleições, em que 

temos trabalhado com margens cada vez mais apertadas entre ganhadores e 

perdedores no pleito, a transparência na fase de contagem é de suma importância 

para dar legitimidade ao processo eleitoral. Em outros tempos, em um regime que se 

autoproclamava democrático, o líder que se perpetuava no poder dizia 

simplesmente: “Quem vota e como vota, não importa; quem conta os votos é que 

realmente importa” (1939, Joseph Stalin), numa alusão direta, que, depois de 

coletados os votos, o estado, ou quem o aparelha, conta os votos de maneira 

                                                           
6 - Carl Sagan, cientista, escritor e divulgador científico. 
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secreta e como bem entender, desde que lhe favoreça. Ao que parece, o voto 

impresso apenas incrementa a segurança a urna eletrônica, que, ao longo dos anos, 

vem se mostrando uma verdadeira conquista do eleitor e uma ferramenta da 

democracia. 
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