Brasília (DF), 06 de dezembro de 2019
COMUNICADO CGE 12/2019
ELEIÇÕES GERAIS ANABB 2019 - COMUNICADO PÚBLICO - A Comissão
Geral Eleitoral 2019 (CGE) vem a público informar aos Associados da ANABB
que as fraudes identificadas ao longo do processo eleitoral de 2019 são
gravíssimas e que, por essa razão, a anulação das eleições era a única
providência cabível.
2.
Neste momento, a CGE está integralmente dedicada a investigar o modus
operandi utilizado para a realização das fraudes, com vistas à identificação e
punição de seus responsáveis.
3.
Para prosseguir com as investigações de modo técnico, eficiente e
imparcial, foi contratado o Perito de Tecnologia Dr. PAULO QUINTILIANO DA
SILVA, Ph.D., que foi Perito Criminal Federal por cerca de 20 (vinte) anos e
ocupou cargos relevantíssimos na Instituição, entre eles o de Chefe da Perícia
de Informática da Polícia Federal Brasileira.
4.

Os trabalhos investigativos já foram iniciados e ocorrerão de forma ampla.

5.
No dia de ontem (05.12.2019), inclusive, o Sr. Reinaldo Fujimoto,
Presidente da Diretoria Executiva da ANABB, voluntariamente entregou a esta
CGE um HD Externo que se encontrava em seu poder. Esse HD Externo também
será objeto de perícia.
6.
A CGE também informa que está aberta a receber quaisquer elementos
de prova que permitam esclarecer o modus operandi das fraudes perpetradas e
identificar seus autores.
7.
Ao final das investigações, a CGE tornará públicas as conclusões a que
chegou a respeito dos responsáveis pelas fraudes, para que possam ser
submetidos ao Ministério Público, à Autoridade Policial e ao Poder Judiciário, de
modo a que possam ser exemplarmente punidos nas esferas administrativa,
cível e criminal.
8.
Por fim, a CGE agradece o apoio dos associados da ANABB e reitera seu
firme compromisso em esclarecer os fatos no tempo mais breve possível.
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