
Manifesto   em   apoio   à   PEC   do   Voto   Impresso   Auditável   (PEC   135,   de   2019)   
Pela   transparência,   segurança   e   modernização   do   processo   eleitoral   brasileiro     
Pelo   respeito   às   decisões   do   Congresso   Nacional,   que   expressa   a   vontade   do   povo   

  
Entendemos  a  importância  de  direcionar  todos  os  esforços  para  apoio  ao  combate  à               

pandemia  da  Covid-19  e  estamos  firmes  nessa  luta  também,  mas  é  essencial  que  enfrentemos,  ao                 
mesmo   tempo,   pautas   determinantes   para   o   desenvolvimento   do   nosso   país.     

Precisamos  garan�r  eleições  verdadeiramente  confiáveis,  livres  e  justas,  com  maior            
transparência  do  sistema  de  urnas  eletrônicas,  a  fim  de  assegurarmos  que  os  rumos  de  nosso  país                  
sejam   comprovadamente   determinados   pela   vontade   do   povo.     

Por  mais  que  tenhamos  tecnologias  avançadas  e  o  Brasil  seja  referência  mundial  no               
desenvolvimento  e  uso  da  urna  eletrônica,  sistemas  são  violáveis.  Por  isso,  a  adoção  de  sistemas                 
eleitorais  eletrônicos  com  voto  impresso  auditável  tem  se  mostrado  como  indispensável  evolução,              
por  viabilizar  maior  transparência  ao  registro  e  contagem  de  votos,  com  comprovação  de  que  a                 
manifestação  do  eleitor  será  computada  e  com  possibilidade  de  auditoria  em  caso  de  suspeita  de                 
fraude.   

Contudo,  a  legislação  ordinária  tem  sido  historicamente  confrontada.  Exemplo  disso  foi  o              
entendimento  do  STF  em  2013  na  ADI  4.543  que  declarou  a  incons�tucionalidade  da  regra  da                 
minirreforma  eleitoral  (Lei  nº  12.034/2009)  quanto  à  ins�tuição  do  voto  impresso  a  par�r  das                
eleições  de  2014.  Em  2018,  o  STF  novamente  suspendeu  a  aplicação  de  ar�gos  que  ins�tuíam  a                  
medida  (ADI  5.889),  sob  a  jus�fica�va  de  que  estaria  em  risco  o  sigilo  e  a  liberdade  do  voto,                    
mesmo  após  segunda  aprovação  do  voto  impresso  auditável  pelo  Parlamento  (Lei  nº              
13.165/2015)  e  terceira  reafirmação  da  medida  por  meio  da  derrubada  de  vetos  presidenciais  aos                
disposi�vos   sobre   o   tema.   

A  realidade,  todavia,  demonstra  que,  por  se  tratar  de  mera  impressão  do  conteúdo  já                
registrado  pelo  voto  digital,  o  voto  impresso  auditável  não  manifesta  quebra  do  sigilo  do  eleitor.                 
Não  há  informações  e  iden�ficações  pessoais.  Além  disso,  o  eleitor  não  levará  o  voto  impresso,                 
que   ficará   re�do   em   uma   urna,   assim   como   ficou   o   voto   eletrônico.   

Por  isso,  a  bancada  do  PSL  na  Câmara  está  comprome�da  com  a  PEC  135,  de  2019.                  
Acreditamos  que  a  confiança  baliza  todo  o  processo  polí�co,  o  que  jus�fica  a  busca  de  medidas                  
para  reforçar  a  transparência,  a  segurança  e  a  modernização  do  processo  eleitoral  brasileiro.               
Precisamos  respeitar  a  vontade  deste  Parlamento  que  já  decidiu  reiteradamente  pela  adoção              
desse  instrumento,  que  retrata  o  verdadeiro  Direito  ao  Voto,  a  segurança  e  confiança  na                
democracia.     

Trata-se  de  uma  questão  suprapar�dária!  Todos  neste  Parlamento  são  defensores  da             
democracia  e,  como  tais,  não  podemos  permi�r  que  con�nuem  a  pairar  dúvidas  sobre  um                
processo  decisório  vital  para  todos  os  brasileiros.  Nosso  povo  não  merece  perder  o  direito  de                 
checar  de  forma  eficiente  se  realmente  a  proclamação  do  resultado  de  uma  eleição  é  aquele  que                  
está  na  urna.  Chega  de  dúvidas  e  incertezas,  voto  impresso  auditável  sim!  É  urgente!  É  de  direito!                   
É   democrá�co.   

  
Brasília,   28   de   abril   de   2021.   
Bancada   do   PSL   na   Câmara   dos   Deputados   


