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JUSTIFICAÇÃO 

 

Democracia é poder do povo e a deliberação popular por meio do voto tem como destinatário os 

próprios cidadãos que serão submetidos à vontade da maioria. É imprescindível respeitar e permitir amplo 

poder do povo sobre todo o procedimento de sufrágio universal.  

O universo de deliberação formado no sufrágio se compõe pela participação dos detentores de 

direitos políticos e deve garantir a todos o ato privativo de votar e o domínio concreto do resultado dessa 

ação direta em respeito às cláusulas pétreas do voto direto e secreto.  

Por força do princípio constitucional da publicidade e do poder do povo na democracia o escrutínio 

dos votos é ato administrativo que deve garantir a compreensão acessível a qualquer cidadão no momento 

presente em que o ato jurídico é realizado. 

Na realização do escrutínio dos votos pela mesa receptora da seção eleitoral toda a organização e 

competência dos órgãos da justiça eleitoral assim elencados na constituição federal e no código eleitoral são 

preservados sem qualquer prejuízo.  

O princípio do juiz natural deve ser preservado nas investigações que envolvam a ação dos agentes 

do serviço eleitoral. É inadmissível qualquer ingerência dos mesmos agentes investigados na apuração dos 

serviços por eles realizados. A atuação da polícia judiciária e do juízo comum competente para o controle 

dos atos administrativos em geral é independente e não prejudica a competência da jurisdição eleitoral. 

Os instrumentos e procedimentos utilizados na realização do serviço eleitoral devem ser adequados 

aos comandos legais e princípios constitucionais. É inadmissível sujeitar o ato jurídico aos instrumentos. 

Para qualquer cidadão a concretização do seu ato de votar deve ser compreensível e sob seu domínio 

assim como o exame público dos votos na apuração subsequente.   

O serviço eleitoral não é protagonista da eleição. É apenas servidor do povo no ato direto do sufrágio 

universal.  

A ação direta do cidadão não admite qualquer forma de intermediação no seu ato privativo de votar e 

concretizar sua manifestação de vontade.  

O voto deve ser concretizado fisicamente para que permaneça exatamente como foi determinado pelo 

votante até o momento do escrutínio público.  

Não é admissível a amostragem de parte de um universo onde os demais elementos são diferentes na 

substância. É imprescindível o exame de todos os votos em razão de sua distinção substancial individual. 

Juridicamente retrocesso é a perda de direito e esse é o sentido racional do principio jurídico do não 

retrocesso. 

A mesa receptora, que tem legitimidade para albergar os votos, pode legitimamente realizar o 

escrutínio público. 
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