TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO N° 23.407
INSTRUÇÃO N° 959-11.2013.6.00.0000 - CLASSE 19 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Dias Toifoli
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Altera a Res.-TSE n° 23.397, de 17 de dezembro de
2013. Dispõe sobre a cerimônia de assinatura digital
e fiscalização do sistema eletrônico de votação, do
registro digital do voto, da votação paralela e dos
procedimentos de segurança dos dados dos
sistemas eleitorais, para as Eleições de 2014.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral, resolve:
Art. 1° Alterar a redação do § 30 do art. 45 da Res.-TSE
no 23.397, de 17.12.2013, que passa a ser a seguinte:
Art. 45. [ ... ]

§ 30 Nenhuma urna eletrônica preparada para uso poderá ser
excluída do sorteio ressalvada a hipótese do art. 52.
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Art. 2 1 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 2014.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhor Presidente, na
sessão plenária do dia 17 de dezembro de 2013, foi aprovada a Res.-TSE
n° 23.397, que dispõe sobre cerimônia de assinatura digital e fiscalização do
sistema eletrônico de votação, do registro digital do voto, da votação paralela e
dos procedimentos de segurança dos dados dos sistemas eleitorais, para as
Eleições de 2014.
No entanto, constatou-se posteriormente a existência de erro
material, razão pela qual submeto à apreciação de Vossas Excelências a
alteração do disposto no § 3 0 do artigo 45.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator): Senhor
Presidente, proponho alteração no artigo 45, § 3 1, da Resolução inicialmente
aprovada, que dispõe:
Art. 45. Os Tribunais Regionais Eleitorais realizarão, por
amostragem, votação paralela para fins de verificação do
funcionamento das urnas sob condições normais de uso.
§ 3 1 Nenhuma urna eletrônica preparada para uso poderá ser
excluída do sorteio, ressalvada a hipótese do art. 54.
Ressalto que houve um equívoco no que concerne à remissão
ao artigo 54, pois é o artigo 52 que traz a possibilidade de restringir a
abrangência dos sorteios a determinadas localidades.
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Assim, proponho seja alterada a redação do § 30, para que
passe a vigorar nos seguintes termos: «Nenhuma uma eletrônica preparada
para uso poderá ser excluída do sorteio, ressalvada a hipótese do art. 52".
Pelo exposto, voto pela aprovação da alteração, nos termos
propostos.
È como

