TRIBUNAL SUPERIOR

ELEITORAL

Ata da audiência pública realizada no Tribunal Superior Eleitoral
para tratar das minutas de resoluções referentes às eleições de 2016
que dispõem sobre os atos preparatórios e sobre a cerimônia de
assinatura digital e fiscalização do sistema eletrônico de votação, do
registro digital do voto, da auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas por meio de votação paralela e dos procedimentos de
segurança dos dados dos sistemas eleitorais.
Às dez horas e vinte e dois minutos do dia doze de novembro do ano dois mil e quinze,
no subsolo do Edifício-Sede do TSE, no Auditório I, realizou-se a audiência pública para
tratar das sugestões dos representantes de partidos políticos e coligações e demais
interessados, nos termos dos arts. 52 e 105 da Lei nO 9.504/1997, com o intuito de
aprimorar as instruções para as eleições municipais de 2016. Compuseram a Mesa o
Ministro Gilmar Mendes (presidente), a Ministra Luciana Lóssio, os Ministros Henrique
Neves e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, o membro auxiliar da Procuradoria-Geral
Eleitoral Dr. Ângelo Goulart Villela e o Assessor-Chefe da Assessoria Especial do TSE,
Dr. Sérgio Ricardo dos Santos. Compareceram à audiência representantes de partidos
políticos, de entidades e demais interessados, conforme lista de presença anexa, que
passa a integrar esta ata. Iniciaram-se os trabalhos com uma breve exposição, feita pelo
Ministro Gilmar Mendes, dos objetivos da cerimônia, o qual, em seguida, concedeu a
palavra ao Dr. Fernando Mota, presidente do Diretório Municipal do Partido da Social
Democracia Brasileira em Araci, na Bahia, único inscrito para se manifestar. O inteiro
teor da intervenção consta do auto de transcrição do áudio que também passa a fazer
parte desta ata. O Ministro Gilmar Mendes, constatando ser pequeno o número de
participantes, ressaltou que era esperado um interesse maior dos partidos políticos e de
outras instituições na apresentação de sugestões para o aprimoramento dos sistemas,
especialmente em razão dos questionamentos surgidos após o resultado das urnas na
última eleição. O Dr. Ângelo Goulart Villela, representante da Procuradoria-Geral
Eleitoral, afirmou que encaminharia sugestões por escrito no prazo de dois dias. Nada
mais havendo a tratar, considerando não haver mais inscritos nem interesse por parte
dos integrantes da Mesa de se manifestarem, foi encerrada a audiência pública às dez
horas e vinte e oito minutos deste dia. E, para constar, eu, secretário, lavrei esta ata,
que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Ministro Gilmar Mendes,
relator das instruções de 2016.

