TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO N° 23.033
PETIÇÃO N° 2.698 - CLASSE 18a - SÃO PAULO - SÃO PAULO.
Relator: Ministro Fernando Gonçalves.
Requerente: Partido Democrático Trabalhista (PDT) - Nacional.
Advogada: Maria Aparecida Silva da Rocha Cortiz.

Altera a Resolução n° 22.714, de 28 de fevereiro
de 2008, que dispõe sobre a fiscalização do
sistema eletrônico de votação, a votação paralela
e a cerimónia de assinatura digital.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral, resolve:
Art. 1 o Acrescentar o art. 14-A ao Capítulo III da Resolução
n° 22.714, de 28.2.2008, com a seguinte redação:
Art. 14-A.

Nas eleições suplementares ou extemporâneas,

após a notificação oficial da decisão judicial que tenha
autorizado a realização de nova eleição, caso necessário, os
programas de computador serão atualizados pelo TSE.
§ 1 o Havendo necessidade de modificação dos programas a
serem

utilizados

conhecimento

nas

do fato

eleições
aos

suplementares,

representantes

dar-se-á

dos

partidos

políticos, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do
Brasil para análise, compilação, assinatura digital, lacração e
testes dos programas modificados.
§ 2o

A

convocação

correspondência,

com

será

realizada

aviso

de

antecedência mínima de 2 (dois) dias.

por

recebimento,

meio
com

de
a
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§ 3o

2

A cerimónia de Assinatura Digital e Lacração dos

Sistemas terá duração mínima de 2 (dois) dias.
§ 4 o No prazo de 2 (dois) dias, a contar do término do período
destinado à cerimónia, os partidos políticos, o Ministério
Público e a Ordem dos Advogados do Brasil poderão
apresentar impugnação fundamentada ao TSE.
§5°

A publicação dos resumos digitais dos programas

utilizados

nas

eleições

suplementares

obedecerá

aos

procedimentos previstos nos arts. 10 e 11 desta resolução.
Art. 2 o

Esta resolução entrará em vigor na data de sua

publicação.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Senhor
Presidente,

trata-se

de

consulta

formulada

pelo

Partido

Democrático

Trabalhista (PDT) nos seguintes termos (fls. 3):
[...] se os programas de computador do sistema eleitoral a serem
utilizados por este Colendo Tribunal em futuras eleições
suplementares ou eleições renovadas decorrentes de eleições de
2006, tanto de primeiro turno como de eventual 2 o turno, deverão ser
apresentados aos interessados na Cerimónia de Apresentação dos
Sistemas já em andamento desde abril de 2006, para que se dê
cumprimento à lei e a correta fiscalização destas eleições pelos
partidos políticos.
Na sessão de 14 de junho de 2007, neste Tribunal, por
unanimidade, essa consulta foi recebida como petição, assentando-se que o
tema seria objeto de exame quando elaboradas as instruções relativas ao pleito
de 2008 (fls. 101).
A Assessoria Especial da Presidência (ASESP), considerando
não haver sido a matéria analisada na oportunidade da elaboração daquelas
instruções e não existir óbice temporal ao seu exame, uma vez que se trata de
proposta relativa a eleições suplementares, sugere o aditamento da Res.-TSE
n° 22.714/2008, a fim de que seja regulamentada "para as eleições que vierem
a ser renovadas no decorrer dos quatro anos subsequentes ao pleito de 2008"
(fls. 116).
Em 2 de setembro de 2008, os autos foram encaminhados à
Presidência com sugestão de o processo ser redistribuído ao relator das
instruções (fls. 125), fato ocorrido no dia 22, com recebimento neste gabinete
dia 23 (fls. 128).
Instada a se manifestar,

a Secretaria de Tecnologia

da

Informação (STI) encaminha proposta, nos termos da Informação n° 086 ASPLAN/STI, para a inclusão do artigo 13-A (fls. 129-131).
Como

a

redação

sugerida

pela

STI

não

contemplava

a

adequação de todos os prazos disciplinados na Resolução, de forma a atender ao
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estatuído no art. 224 do Código Eleitoral e no art. 66 da Lei n° 9.504/97, a questão
foi novamente submetida à unidade técnica do TSE. Sobreveio a Informação
n° 007/2009-ASPLAN/STI (fls. 140-142), em que os prazos fixados no art. 66 da
Lei das Eleições foram adequados para se tornarem factíveis no caso de eleições
suplementares, sendo elaborada nova redação para o art. 13-A.
Em manifestação
pondera

ser mais apropriado

superveniente

(fls. 146-151), a ASESP

incluir o dispositivo

na

Resolução

como

o

art. 14-A, em vez de 13-A, e propõe alteração no respectivo § 5 para que a
redação se torne mais clara e objetiva. Ainda anexa a minuta de alteração
(fls. 154-155).
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (relator):
Senhor Presidente, acolhendo as manifestações da ASESP, defiro a inclusão
do art. 14-A à Res.-TSE n° 22.714/2008, o qual, nos termos da minuta proposta
(fls. 154-155), terá a seguinte redação:
Art. 14-A. Nas eleições suplementares ou extemporâneas, após a
notificação oficial da decisão judicial que tenha autorizado a
realização de nova eleição, caso necessário, os programas de
computador serão atualizados pelo TSE.
§ 1 o Havendo necessidade de modificação dos programas a serem
utilizados nas eleições suplementares, dar-se-á conhecimento do
fato aos representantes dos partidos políticos, do Ministério Público e
da Ordem dos Advogados do Brasil para análise, compilação,
assinatura digital, lacração e testes dos programas modificados.
§ 2 o A convocação será realizada por meio de correspondência, com
aviso de recebimento, com a antecedência mínima de 2 dias.
§ 3o A cerimónia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas terá
duração mínima de 2 (dois) dias.
§ 4 o No prazo de 2 dias, a contar do término do período destinado à
cerimónia, os partidos políticos, o Ministério Público e a Ordem dos
Advogados do Brasil poderão apresentar impugnação fundamentada
ao TSE.
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§ 5o A publicação dos resumos digitais dos programas utilizados nas
eleições suplementares obedecerá aos procedimentos previstos nos
arts. 10 e 11 desta resolução.
É o voto.

