
 
 

RELATÓRIO SOBRE OS RESULTADOS DIVULGADOS PELO SISTEMA 

VOTOLINE DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 2019 

 

 O Setor de Tecnologia do SINDJUFE-BA, através do funcionário responsável pelo 

mesmo, RELATA os seguintes termos sobre as ELEIÇÕES ocorridas no dia 25 de julho 

de 2019 da SESSÃO ELEITORAL DO INTERIOR DO ESTADO: 

 

1) Conforme ATA do dia 02 de abril de 2019 da Comissão Eleitoral o SISTEMA 

VOTOLINE foi aberto para TESTE dos associados no dia 15 de abril de 2019 e 

fechado dia 23 de julho de 2019. Relata-se que NENHUM DOS INSCRITOS 

NA LISTA DE APTOS A VOTAREM fez uso do sistema para tirar dúvidas, 

verificar possíveis incompatibilidades, testar conexões locais ou qualquer outra 

possibilidade que viesse a indeferir o uso deste sistema nas ELEIÇÕES 2019. 

2) Vale ressaltar que o SISTEMA VOTOLINE foi aprovado tanto pelas 

COMISSÕES ELEITORAIS anteriores, quanto pelos próprios associados em 

ASSEMBLEIAS GERAIS específicas para tais questões, assim como à 

COMISSÃO ELEITORAL ATUAL. Sua utilização foi realizada tanto em 2015, 

quanto em 2016 e em NENHUM DOS ANOS DESCRITOS, como no ano 

corrente, houveram qualquer impugnação de uso do próprio sistema em questão. 

3) Foi registrado, por meio de e-mail gerado pelo próprio sistema, que a grande 

maioria dos eleitores aptos para as ELEIÇOES 2019, deixou para fazer a 

verificação de seus acessos no SISTEMA VOTOLINE no mesmo dia das 

ELEIÇÕES 2019, causando inúmeras ligações para o referido Setor, para tirar 

dúvidas sobre o sistema. Alguns outros, fizeram com 2 ou até 3 dias antes, 

porém nem todos que utilizaram o cadastro, alteração de senha ou até mesmo 

recuperação da mesma, participaram das votações no dia da ELEIÇÃO 2019. 

4) O SISTEMA VOTOLINE foi desenvolvido pelo funcionário do Setor de 

Tecnologia do Sindjufe-Ba em 2013 e utilizado pela instituição para facilitar o 

acesso ao voto pela sua ampla categoria baiana, e pelo intuito de redução de 

custos gerados pela prática do voto manual em urnas, principalmente no interior 

do Estado. Como um sistema web, tem suas bases desenvolvidas em PHP, 

JAVA, HTML5, SCRIPTS, JOOMLA MYSQL onde sua base de dados é 

desenvolvida e executada em um servidor interpretador e gerenciador de dados.  



 
 

Uma Primary Key é utilizada em todas as tabelas internas para interagir com o 

Sistema Web modulo usuário, sendo assim sua eficácia traz uma proteção que 

não permite repetições ou inserções de linhas nulas nas tabelas vinculadas ao 

sistema pelo PHP evitando erros operacionais, ou até mesmo valores sem índice 

de referência. Deste modo caso a sequencia de valores seja interrompida ou 

anulada o sistema gerará um erro interno comunicando a violação da sequencia. 

No caso das ELEIÇÕES 2019 foi analisado relatório, do próprio sistema 

PHPMYADMIN, disponibilizado no site da entidade, onde percebe-se a 

sequencia exata do campo PRIMARY KEY i_voto desde a numeração 3158 até 

3231 sem erros e totalmente sequencial, onde nos garante a sua inviolabilidade 

nos registros que de fato foram efetivados durante as ELEIÇÕES 2019, 

garantido que todos que completaram o ciclo de votação foram devidamente 

registrado no BANCO DE DADOS com quantidade de votos realizados (para 

diretoria e representantes se for o caso), número oficial do concurso 324, e o 

endereço IP de cada voto, atestando sua localidade e máquina utilizada no 

momento de cada utilização da URNA ONLINE, conhecido como Protocolo de 

Internet para comunicação e identificação da interface do Eleitor ou da rede e 

endereçamento de localização ou cidade do mesmo, garantido que NINGUÉM 

que fosse da CAPITAL pudesse participar deste SISTEMA sem autorização 

prévia pela Comissão Eleitoral, segundo REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES 

2019 disponível no site da referida entidade. 

5) Foi verificada de forma ampla, clara, disponível e registrada, na presença de 

todos os representantes das CHAPAS, COMISSÃO ELEITORAL, fiscais e 

funcionários presentes no dia da apuração, que a URNA ONLINE, sendo a 

SESSÃO ELEITORAL DO INTERIOR DO ESTADO, utilizada pelo SISTEMA 

VOTOLINE, depois da sua apuração e contagem de votos não foi determinante 

nos resultados das ELEIÇÕES 2019. Em sendo assim, não parece razoável 

qualquer revisão das eleições, eis que ainda que, ocorrendo possíveis problemas 

de registro na urna eletrônica, relatados pelos servidores: Nelio Rosa Filho, 

Joalice Gonçalves Santos, Sinara Cristina Pinheiro Moura, Angelo Marcio 

Souza Oliveira, Valtelicio da Silva Sousa e Valdeberto Sena dos Santos, a soma 

dos mesmos não apresentam relevância no resultado final da apuração, diante da  



 
 

diferença de votos distribuídos para cada chapa inscrita, inexistindo a possibilidade 

de alteração do resultado final das eleições como prevê o ESTATUTO em seu “Art. 

70º Parágrafo Único - Proceder-se-á à nova eleição na seção eleitoral onde a 

eleição for anulada, quando o seu contingente de votantes puder alterar o 

resultado final do pleito”. Sem mais /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Salvador 31 de julho de 2019 
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Administrador de T.I do SINDJUFE-BA 
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