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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ DE DIREITO DA 34ª 
ZONA ELEITORAL DE MOSSORÓ-RN. 
 

 

 

 

 

 

 

   JAILSON RÉGIS NOGUEIRA, brasileiro, casado, policial militar 

aposentado, portador da Cédula de Identidade de nº 08956-PM/RN e inscrito no CPF sob o nº 

522.744.704-72, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 486, Bairro Paredões, 

Mossoró-RN, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seus 

advogado (procuração anexa), apresentar 

 

RECLAMAÇÃO  

 

em face de irregularidades detectadas  na 41ª Seção da 34ª Zona Eleitoral da Comarca de 

Mossoró-RN, com destaque para a ocorrência de manipulação de urnas (substituição) no 

período compreendido entre 10:17 - 11:51 horas nas eleições municipais do dia 15 de novembro 

de 2020. 

 

PRELIMINARMENTE – LEGITIMIDADE ATIVA 

 

   Em que pese o art. 200, § 1º do Código Eleitoral faça menção aos 

Partidos Políticos e Coligações no caso de reclamações do Relatório Geral de Apuração, o que 

leva à impressão de que o candidato isoladamente não possa fazê-lo, no caso presente o 

Partido ao qual o Reclamante é filiado dissolveu a sua Comissão Executiva Provisória Municipal 

após os Registros de Candidaturas dos seus filiados, que o fizeram individualmente, pelo que se 
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requer em sede de preliminar o reconhecimento da legitimidade ativa para, isoladamente pleitear 

os seus direitos constitucionalmente garantidos. 

 

DOS FATOS 

 

  O principal fundamento invocado pelos que defendem a absoluta confiabilidade 

do sistema eletrônico de votação adotado em nosso País é a segurança dos dados coletados, 

durabilidade e funcionamento das urnas eletrônicas  

 

  Entretanto, em várias ocasiões há substituição de urnas durante após o início de 

sua utilização pelo eleitorado, interrompendo o processo de votação e continuado pela urna 

substituta, como de fato ocorreu na Seção 41 da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, o que se atesta 

pela Ata da Mesa Receptora, em anexo.   

   

  Por conseguinte, não se pode assegurar com a desejável segurança que os 

votos apurados na urna substituída tenham sido computados após a sua substituição. Só isso já 

seria suficiente para colocar sob suspeita a lisura do sistema de votação eletrônica e do seu 

resultado.  

 

  Daí deflui a inevitável conclusão de que pode ter havido algum equívoco na 

coleta dos dados ou até mesmo uma predisposição dos mesários encarregados de viabilizar o 

momento da votação no sentido de cercear o direito de voto de um ou outro eleitor que 

ostentasse, no dia do pleito, indumetária reveladora de opção política diversa da sua, por 

exemplo! 

   

  A conclusão que decorre dos fatos acima realçados é que não há QUALQUER 

garantia de que AS URNAS (Substituída e Substituta), da 41ª Seção aqui citada, tiveram seus 

dados fielmente coletados e computados, o que recomenda uma auditoria nas mesmas e 

cotejados com os relatórios de apuração, pois alguns atos foram praticados fora da esfera de 

vigilância dos fiscais do partido político, ficando vulneráveis à troca de dados e programas. 
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  Existindo, como de fato existe, a possibilidade de que essa indevida 

manipulação das urnas tenha conduzido o resultado das últimas eleições para números diversos 

dos exprimidos pela vontade genuína do povo, faz-se imperiosa a realização da auditagem ora 

postulada, como forma de afastar, em caráter definitivo, quaisquer dúvidas acerca da 

legitimidade do pleito. 

 

  Saliente-se mais uma vez: por ora, não se está a afirmar a efetiva existência de 

fraude. Apenas noticia-se a ocorrência de fatos indiscutivelmente incomuns, detectados a partir 

da análise do relatório geral de apuração da eleição municipal e cujo esclarecimento pressupõe, 

de modo inarredável, a realização de acurados exames periciais. 

 

  Destaque-se, ademais, que a possibilidade de realização de auditagem mesmo 

após as eleições já foi expressamente admitida pelo eminente ministro Nelson Jobim, na ocasião 

em que discutiu, junto a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, a 

fiabilidade do sistema eletrônico de votação. As palavras por ele pronunciadas nessa ocasião 

restaram consignadas na ata da 22ª Reunião da referida Comissão, documento esse que segue 

transcrito: 

 

"O SR. NELSON JOBIM - (...) Como o sistema eletrônico de votação não é um 
sistema de contagem, não há uma recontagem; há, isto sim, uma auditagem, que 
pode ser feita tanto no "flashcard", como também no disquete gerado 
posteriormente à votação. Este, o ponto fundamental: a palavra ´recontar´ -- e este 
o sentido que utilizamos, como este foi também o sistema utilizado pelo eminente 
Senador -- ajusta-se ao sistema pela perspectiva da auditagem, e não pela 
perspectiva de tentarmos ir um por um, no sentido da agregação das unidades ao 
todo, para chegarmos ao resultado final. Não! O que se faz, no sistema possível, é 
exatamente a auditagem possível dos ´flashcards´ e dos disquetes após o 
resultado eleitoral." 

 

  Nas eleições anteriores não houve nenhuma impugnação no sentido de verificar 

individualmente a auditagem. Se houvesse, seria feita essa auditagem. Então, aquilo que 

antigamente se chamava recontagem da urna convencional nada mais é, na técnica moderna, 

que é a auditagem do sistema de disquetes. 
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  Os dados contidos no sistema são criptografados, mas todos são verificáveis a 

posteriori pela auditagem final, por meio da verificação das urnas. Se uma urna for roubada, 

alterada, o evento é controlável por meio do sistema de checagem, no momento da totalização, 

porque, aí, não "baterá" um sistema com o outro. 

 

  O entendimento esposado pelo citado Ministro tem amparo na Lei 9.504/97 - 

atual Lei Eleitoral: 

 

"Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo 
de votação e apuração das eleições, inclusive o preenchimento dos boletins de 
urna e o processamento eletrônico da totalização dos resultados, sendo-lhes 
garantido o conhecimento antecipado dos programas de computador a serem 
usados." 
"§ 2º Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de 
fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, 
empresas de auditorias de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, 
receberão, previamente, os programas de computador e, simultaneamente, os 
mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização." 
 

  E na própria Carta Fundamental da República Federativa do Brasil, artigo 5º: 

 
"XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito." 
 
"LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes." 

 

  Decerto a providência da auditagem consulta aos interesses da própria Justiça, 

a quem toca zelar pela lisura do processo eleitoral, pela legitimidade do resultado das eleições e, 

especialmente, pela credibilidade do sistema eletrônico de votação. 

 

  De igual modo, a perícia pleiteada interessa ao candidato eleito, pois que, se 

infirmada definitivamente a defraudação conjecturada, terá ele legitimado, de uma vez por todas, 

a expressão numérica da adesão popular a sua candidatura. 
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  Enfim, ganham todos com a checagem de eventuais irregularidades 

constatadas, e, com isso, sai vitoriosa, sobranceira e engrandecida pelos atos de seus agentes, 

a decantada democracia. 

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

  ANTE O EXPOSTO, e confiando na sensibilidade e alto descortino jurídico de 

Vossa Excelência, pede seja acolhida a presente Reclamação, para o fim de ser determinada 

auditagem e perícia nas urnas eletrônica utilizadas na 41ª Seção da 34ª Zona Eleitoral de 

Mossoró-RN, permitindo-se, na forma da lei 9.504/97, o acompanhamento do exame pericial e 

de auditagem pelo Reclamante, por intermédios de técnicos a serem indicados, facultando-se a 

estes o exame direto das mesmas. 

 

  Requer a oportunidade de apresentação de relatórios mais detalhados sobre os 

eventos aqui apresentados de forma resumida, bem como para a juntada de relatórios 

supervenientes à perícia. Protesta outrossim pela oitiva de técnicos e fiscais que trabalharam 

durante o pleito -- tanto os que atuaram à disposição de partidos políticos, coligações e 

candidatos, quanto os vinculados à Justiça Eleitoral --, diligências, arbitramentos, o concurso de 

peritos da Polícia Federal, exames periciais e demais provas compatíveis com a presente 

demanda. 

 

Nesses Termos, 

Aguarda Deferimento 

Mossoró-RN, 16 de novembro de 2020. 

 

Kennedy Salvador de Oliveira 
OAB/RN nº 6.638 
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