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1. Introdução

Atendendo novo pedido da Coligação “Muda Maranhão”, apresenta-se
neste “2º Aditivo ao Relatório de Análise do Processo de Votação Eletrônica”
informações específicas sobre seções eleitorais onde ocorreram 5 ou mais votos
“rápidos” após as 17:20 h, cuja interpretação é apresentada a seguir .
A relação completa das 1.198 seções eleitorais abordadas nesse
relatório está contida no arquivo digital “MA-T1-anexoDigital1.pdf”, enviado em
anexo.

2. Avaliação
A arquivo digital “MA-T1-anexoDigital1.pdf”, em anexo, contem uma
relação de seções eleitorais que funcionaram no 1º Turno da Eleição 2010 no
Maranhão. Essas seções foram analisadas considerando o critério de seleção de
“muitos votos rápidos e tardios” entendidos como tais:
Critério de Seleção
Votos rápidos: tempo entre a habilitação do eleitor e o término da votação
de até 1 minuto
Votos tardios: depositados nas urnas após as 17:20 minutos
Muitos votos rápidos e tardios: ocorrência de 5 ou mais votos rápidos e
tardios numa mesma seção eleitoral
Esta relação foi extraída por filtragem dos arquivos de Espelho de
Boletins de Urna e dos arquivos de LOG das Urnas, que haviam sido recebidos pela
coligação, como consta no relatório inicial desta série.
Encontrou-se 18.719 votos dentro do critério de seleção adotado, de
um total de 277.668 votos dados em 1.198 urnas eletrônicas.
Os números gerais são os seguintes:
Qtdd

%

Total de seções eleitorais – MA – 1º T

14.243

100,00

Seções encontradas atendendo ao critério

1.198

8,41

Total de votos nessas seções

277.668

100,00

Votos atendendo ao critério

18.719

6,74

Estes valores podem ser interpretados como:
1. em 8,41% das seções eleitorais ocorreram vários votos rápidos bem após o
final esperado do processo de votação
2. nessas seções, 18.719 ou 6,74% dos votos atendem ao critério acima
É normal que algumas seções tenham o horário de votação estendido
para atender situações de atraso na votação, hipótese mais comum onde há baixa
abstenção. Porém a média de abstenção nessas seções (23,26%) ficou próxima a
do Estado (23,97%).

Também é normal que hajam votos rápidos abaixo da média esperada
de 1:30 min, como anunciado pela Justiça Eleitoral.
Mas a ocorrência simultânea de muitos votos rápidos e tardios pode
estar apontando para situação de inserção indevida de votos nas urnas em
condições sem fiscalização, compatível com a modalidade de fraude de
“emprenhamento da urna” pelos mesários.
Para se evitar situações de ocorrência normal, optou-se por não
considerar seções onde houveram apenas 4 ou menos votos rápidos e tardios.
Para determinar a natureza desses mais de 18 mil votos que
atenderam o critério de seleção seria necessário investigações mais detalhadas
que envolvessem analise das assinaturas dos eleitores nas Folhas de Votação
e até entrevistas com os mesários para determinar a razão do atraso no
encerramento da seção.
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