
Prezado Luiz, seguem as respostas para teus questionamentos...

1. Após a finalização da votação, o flashcard é levado até onde é feita a transferência dos votos
para o sistema?

O termo correto não é flashcard, é Memória de Resultado (MR), uma espécie de pendrive onde são
gravados os resultados da urna para transmissão. A MR é levada até um ponto de transmissão,
que pode ser um cartório, ou outro local preparado pelo TRE a depender da logística da
regional. A partir desse ponto, é utilizado um sistema para leitura e transmissão dos dados
salvos na MR.

2. Alguns links dizem que a totalização regional (deputados, senadores e governadores) teria sido
feita pelos TREs, mas que na última eleição isso foi feito pelo TSE. Gostaríamos de saber, então,
qual papel cada uma dessas peças desempenha na totalização (cartórios, TREs e TSE), por favor.

Os equipamentos servidores onde são hospedados e executados os sistemas da totalização ficam
instalados em sala cofre nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, conforme exposto na
resposta ao item 5. Contudo, a operação dos sistemas é realizada pelos atores do processo
eleitoral, nos limites de suas competências. A título de exemplo, listam-se algumas operações
do sistema de totalização que são executadas pelos agentes da Justiça Eleitoral:

- O TRE, dentre outras operações, é responsável por agendar a execução da totalização, executar a
totalização final dos cargos estaduais, emitir a ata final da eleição de abrangência estadual, atualizar a
situação jurídica de candidatos a cargos estaduais, suspender ou retomar a divulgação de resultados de
cargos estaduais.

- A Zona Eleitoral, dentre outras operações, é responsável por executar a totalização dos cargos
municipais, emitir a ata final da eleição de abrangência municipal, atualizar a situação jurídica de
candidatos a cargos municipais, suspender ou retomar a divulgação de resultados de cargos
municipais, tratar qualquer pendência relativa a uma seção eleitoral, tais como anulação de seção e
diligências.

- O TSE, dentre outras operações, é responsável por executar a totalização final do cargo de presidente
da República, emitir a ata final da eleição de abrangência federal, atualizar a situação jurídica de
candidatos ao cargo de presidente da República, suspender ou retomar a divulgação de resultados do
cargo de presidente da República.

- Ao TSE ainda compete o desenvolvimento dos sistemas de totalização, bem como o suporte técnico
e a garantia do correto funcionamento, em especial no dia da eleição.

3. Em 2020 foi utilizado um supercomputador para realizar a totalização. Ele será usado
novamente?



Sim.

4. A totalização pelo supercomputador é transmitida automaticamente para o site do TSE ou há
pessoas no meio do caminho (alguém que pega os dados totalizados e sobe para o Resultados
TSE)?

A divulgação de resultados é automática, ou seja, logo após uma totalização (parcial ou final), são
gerados arquivos com o resultado até o momento e disponibilizados na Internet para consulta via
aplicativo Resultados ou pela imprensa. Contudo, a divulgação pode ser suspensa a qualquer
momento pela autoridade judicial responsável pela eleição. Por exemplo, caso em uma
eleição municipal o juiz entenda que os resultados não possam ser publicados porque ainda
há muitos eleitores na fila, ele pode suspender a divulgação e retomá-la assim que entender
pertinente.

5. Quem tem acesso ao local do supercomputador?

Os equipamentos servidores onde são hospedados e executados os sistemas da totalização ficam
instalados em sala cofre nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral. O acesso à sala é controlado
e permitido apenas à técnicos autorizados mediante necessidade de manutenção nos equipamentos.
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