TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA

ATA N° 10/2018/ CAVE

ATA DA CERIMÔNIA DE SORTEIO DAS SECÔES ELEITORAIS
AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS
ELEICÔES GERAIS DE 2018-2° TURNO

Às nove horas e três minutos do dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e
dezoito (27 I 10/20 18), no Plenário do prédio-sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso (TRE-MT), reuniu-se a Comissão de Auditoria da Votação
Eletrônica (CAVE) para a realização da Cerimônia de sorteio das seções
eleitorais que terão as respectivas urnas eletrônicas submetidas à auditoria de
funcionamento nas Eleições Gerais de 2018, designada pela Resolução TRE-MT
no 2.186/2018 (DJE n° 2728, de 4/9/2018), com alterações da Resolução TRE-MT
no 2.199/2018 (DJE n° 2744, de 20/9/2018), composta pelo Presidente da
Comissão, Doutor YALE SABO MENDES, e pelos membros MARCELO RUBLES DE
ALMEIDA, NAIR REGINA DOS SANTOS CORREA, MARCELA ALVES LOPES MENDES
DE OLIVEIRA, SANDRO GONÇALVES DELGADO, MARLEY OLIVEIRA SANTOS,
HÉLIDA VILELA DE OLIVEIRA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO e
VERA ANA OLIVEIRA DE ARAÚJO, contando, ainda, com a participação do
Procurador Regional Eleitoral Substituto, Doutor PEDRO MELO POUCHAIN
RIBEIRO; do representante da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Mato
Grosso, Doutor HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS; do representante do Partido
Social Liberal (PSL), JOÃO BATISTA B. ROCHA; da advogada ANA PAULA BUDOIA;
do analista de TI, OCTAVIO C. FILHO; do engenheiro JOÃO BATISTA DOMINGUES
e dos policiais militares JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA e VANDO BATISTA DO
NASCIMENTO. Abertos os trabalhos, o Presidente da CAVE informou aos
presentes que nestas eleições estão previstas 2 (duas) auditorias a serem
realizadas nas urnas eletrônicas, de modo a ampliar a transparência do
processo de votação: a (i) Auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas
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funcionamento das urnas eletrônicas no dia da votação por meio da
verificação da autenticidade e integridade dos sistemas (Auditoria na Seção
Eleitoral). Esclareceu que seriam sorteadas 6 (seis) ·seções eleitorais, sendo 3
(três) seções para cada tipo de auditoria. Mencionou que, do mesmo modo
que em eleições anteriores, a normativa superior veda o sorteio de mais de uma
seção por Zona Eleitoral (art. 53,§ 2°, da Resolução TSE n° 23.550/2017, alterada
pela Resolução TSE no 23.57 4/20 18). Explicou que as 3 (três) primeiras urnas
sorteadas seriam encaminhadas ao TRE-MT para serem submetidas à auditoria
de funcionamento em condições normais de uso (Resolução TSE no 23.550/2017,
Capítulo VIl-A)- a antiga Votação Paralela, no período das 7 às 17 horas do dia
do 2° turno de votação do pleito (28/1 0/2018), no Centro de Eventos do
Pantanal, sendo 1 (uma) obrigatoriamente de Cuiabá; e as outras 3 (três) urnas
seriam auditadas na própria seção eleitoral, quanto à autenticidade e
integridade dos sistemas eleitorais (Resolução TSE no 23.550/2017, Capítulo VII-B),
a partir das 7 horas do dia do pleito (28/10/2018), antes de iniciada a votação
oficial. Para possibilitar o recolhimento das urnas em tempo hábil, propôs aos
presentes que o sorteio ficasse restrito, em consonância ao teor do art. 5°, §§ 1o
e 2°, da Resolução TRE-MT no 2.186/2018, àquelas seções localizadas num raio
de 250 km (duzentos e cinquenta quilômetros) de distância de Cuiabá, mais
precisamente

do

aeroporto

de

Várzea

Grande,

bem

ainda

fossem

desconsideradas as seções caracterizadas como de difícil acesso, que, por
definição da citada Resolução Regional, compreendem os locais de votação
posicionados nas zonas rurais, glebas e aldeias indígenas. No que se refere à
realização da auditoria na seção eleitoral por meio da autenticidade e
integridade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas eletrônicas, prevista nos
arts. 67-A a 67-F da Resolução TSE no 23.550/2017, com alterações da Resolução
TSE n 23.574/2018, apresentou, na sequência, a proposição de exclusão das
seções localizadas em municípios que não fossem sede de zona eleitoral, e,
igualmente, daquelas posicionadas em localidades de difícil acesso, a exemplo
da logística adotada no 1o turno das eleições, tudo ao intuito de assegurar a
presença de Juízes Eleitorais, Promotores Eleitorais, Representantes Partidários,
Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da sociedade em geral,
na nova modalidade de inspeção da urna eletrônica instituída pela Justiça
Eleitoral. Esclareceu, por fim, que a Cerimônia de sorteio estava sendo filmada
e transmitida ao vivo pelo canal do TRJ:-MT no YouTube, evidenciando,
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sobretudo, que as urnas eletrônicas que seriam recolhidas para auditoria de
funcionamento em condições normais de uso (antiga Votação Paralela)
permaneceriam

n~

·Plenário sendo filmadas em tempo real até a manhã do

pleito, e que as imagens geradas, igualmente disponibilizadas no canal do
Tribunal no YouTube, poderiam ser facilmente acessadas por qualquer
interessado, a qualquer momento, demonstrando o alto compromisso do
egrégio TRE-MT em proporcionar a toda a sociedade o acompanhamento de
todas as etapas dos testes, inclusive as preliminares à auditagem. Ato contínuo,
iniciou-se o sorteio, sendo sorteada primeiramente a urna da Capital,
pertencente à circunscrição da 51 a Zona Eleitoral, seção eleitoral 136, local
1040. Logo após procedeu-se ao sorteio da primeira seção do interior do Estado,
sendo sorteada a 5a Zona Eleitoral, seção eleitoral 118, local 1139, sediada em
Nova Mutum/MT. A seguir foi sorteada a 1a Zona Eleitoral, também da Capital,
seção eleitoral 983, local de votação 2623. Passou-se, então, ao sorteio do
conjunto de seções que receberão auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas no dia da votação por meio da verificação da autenticidade e
integridade dos sistemas, a chamada auditoria em tempo real. Foi então
sorteada a 46a Zona Eleitoral, seção 54, sediada em Rondonópolis, local de
votação 1120. Em seguida foi sorteada a segunda seção, recaindo o sorteio
sobre a 36a Zona Eleitoral, sediada em Vera/MT, seção 69, local 1015. A última
seção sorteada foi a pertencente à circunscrição da 57a Zona Eleitoral, sediada
em Paranatinga, seção 14, local de votação 1031 . Tão logo identificadas as
seções eleitorais, foram contatados via telefone, os Juízes Eleitorais e os Chefes
de Cartório das respectivas Zonas sorteadas, para comunicação do sorteio,
bem como dos procedimentos legais que deveriam ser observados. Em seguida,
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foram expedidos ofícios ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, Desembargador MÁRCIO VIDAL, e ao Excelentíssimo Senhor
Corregedor

Regional

Eleitoral,

Desembargador

PEDRO

SAKAMOTO,

comunicando a realização e o resultado do sorteio, especificando as Zonas
Eleitorais e respectivas seções sorteadas para auditoria. O resultado do sorteio
foi transmitido, ainda, via mensagem eletrônica às zonas eleitorais' do Estado.
Foram

expedidos

os

Ofícios

n°S

34

a

36/20 18/CAVE,

encaminhado

respectivamente aos Cartórios Eleitorais da 51 a, 5a e 1a Zonas, para efetivar o
recolhimento das urnas eletrônicas correspondentes, que serão trasladadas por
representante da CAVE. Os Ofícios n°s 37 a 39/201

CAVE foram endereçados
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aos Cartórios Eleitorais da 46°, 36° e 57° Zonas, que realizarão a Auditoria na
Seção Eleitoral.

N~da

mais havendo a tratar, foi encerrada pelo Presidente da

Comissão a cerimônia de sorteio da auditoria da votação eletrônica do 2° turno
das Eleições 20~ ~oras e cinquenta e um minutos deste dia. Para

~ .

constar, eu,

, MARCELO RUBLES DE ALMEIDA Secretário

da Comissão, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme,
segue devidamente assinada pelo Senhor Presidente da CAVE, pelo Senhor

'

\

~

Procurado\ Reg1 nal Eleitoral Substitu'kl pelos membros da Comissão e pelos

Juiz-Presid nte da Comissão

Mar~s

de Almeida
Secretário da Comissão

Lo es M. de Oliveira
Membro da Comissão

M~Santos

Membro da Comissão

~em~ c.~~·
Grace Cristiani C. Nunes Gasparoto
Membro da Comissão
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SeÇões Sorteadas··
Endereço

Auditoria

Município

Zona

Seção

Local

Aptos Região

Votação paralela

90670- CUIABA

0051

0136

1040

292 Capital

Votação paralela

90646- NOVA MUTUM

0005

0118

1139

372 Interior

E. M. LUCIA FACCIO TASCA, AV DAS GARÇAS 391 N

Votação paralela

90670 - CUIABA

0001

0983

2623

376 Capital

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CUIABANO, RUA DOS MIOSOTIS, 555

Integridade

91510- RONDONÓPOLIS

0046

0054

1120

326 Interior

ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LIMA CADIDE, AV. SÃO JOÃO, 1177

Integridade

98973- VERA

0036

0069

1015

363 Interior

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, AVENIDA NICARAGUA, 2024

Integridade

89834 - PARANATINGA

0057

0014

1031

335 Interior

ESCOLA ESTADUAL DE I E 2 GRAUS OSVALDO CÂNDIDO PEREIRA, AV. MATO GROSSO, 690

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR BENEDITO DE CARVALHO, AVENIDA ACRE 1607
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