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Porque usar urna eletrônica?

Motivos: 

 Eliminar a interpretação da vontade do eleitor

 Eliminar a interferência humana na votação e apuração

 Garantir o sigilo do voto ao eleitor

 Inúmeros problemas de fraude no voto em papel



Porque usar urna eletrônica?

Premissas: 

 Deve atender à nossa legislação

sigilo do voto, sistema eleitoral

 Deve ser o mais próximo possível do processo de votação tradicional

eleitor vota uma única vez, escolha direta em lista, vota-se no número do 

candidato / partido, voto branco / nulo

 Deve se adequar às diversas condições de uso

tolerância a falhas, contingências, recuperação de erros



Porque outros países não usam?



Porque outros países não usam?

 Justiça Eleitoral é uma estrutura peculiar do Brasil

Processo centralizado em um único órgão é fundamental para a urna

eletrônica.

 Modelo caro para atender peculiaridades nacionais

Diversidade geográfica e de infraestrutura

Diversidade cultural – boa parte da população sem instrução

Legislação 

Modelo de votação específica

Tecnologia brasileira, para o Brasil – não é negócio exportar



Porque outros países não usam?

Estônia: 

 Alto índice de abstenção: superior a 60%

 Como resolver o problema?

Levando a eleição ao eleitor 

voto pela internet 

 Por quê?

 Serve para o Brasil???



Porque outros países não usam?

Alemanha: 

 Corte constitucional alemã proibiu o voto eletrônico

Princípio constitucional de que o cidadão precisa compreender o 

processo do início ao fim

 Como funciona o processo de votação e apuração?

 Não há necessidade de agilizar/acelerar a apuração

O custo não se justifica, pois não traz grandes benefícios em relação ao 
modelo atual

França, Japão



É possível confiar no sistema de 

votação eletrônica do Brasil?



É possível confiar no sistema de 

votação eletrônica do Brasil?

Nenhum sistema de informática é 100% seguro 



Por que confira na urna?

Existem vários mecanismos de segurança e processos de auditoria que visam 
garantir a lisura do processo

 Criptografia

Proteger a informação

auto custo computacional

 Resumo digital

Verificar a integridade da informação

Hash code

 Assinatura digital

Verificar autenticidade e integralidade



Por que confira na urna?

Existem vários mecanismos de segurança e processos de auditoria que visam 

garantir a lisura do processo

 Objetivo de segurança

Proteger a informação

Possibilitar a identificação de rastros

 Barreira de segurança

Elevar o custo e o tempo para uma fraude

Impedir algum tipo de ação



Por que confira na urna?



Onde estariam as possibilidades de 

fraude?



Linha do tempo da urna eletrônica



Transmissão e totalização

Boletim de urna

 Urna eletrônica funciona off-line

 Resultado da votação é impresso antes da geração dos arquivos 

p/transmissão (Documento Público)

 Cópia dos BUs processados é publicada na internet

 Dados do processamento são distribuídos aos partidos

 Permite aos partidos a totalização paralela dos votos

 Boletim na mão (Diogo Aranha)

 É IMPOSSÍVEL NÃO DETECTAR UMA FRAUDE NESSA ETAPA!



Transmissão e totalização

Arquivos de resultado

 Arquivos são criptografados e assinados digitalmente

 Assinatura por software de arquivos de resultado (CEPESC/ABIN)

 Assinatura pelo Hardware da EU (cada UE possui chave diferente)

 Código Verificador (Digitação BU)

 Entrega do RDV e logs aos Partidos Políticos para validação



Transmissão e totalização

Arquivos de resultado

 Arquivos são criptografados e assinados digitalmente

 Assinatura por software de arquivos de resultado (CEPESC/ABIN)

 Assinatura pelo Hardware da EU (cada UE possui chave diferente)

 Código Verificador (Digitação BU)

 Entrega do RDV e logs aos Partidos Políticos para validação

 GARANTE A INTEGRIDADE DOS ARQUIVOS DE RESULTADO!



Ataque a urna eletrônica

 Cerimônias de Geração de Mídias e Carga das Urnas com Auditoria dos

partidos, MP e OAB

 Procedimento de geração de mídias e carga das urnas é automatizado.

 Logs do sistema e relatórios de todas as mídias geradas e urnas

carregadas

 A urna possui lacre físico em todos os compartimentos

 Não há suporte à rede ou outros 

dispositivos externos validação



Ataque a urna eletrônica

 O programa de carga das urnas permite apenas ao operador

ajuste de horário

indicação da seção a carregar

 Urna pronta exibe apenas uma tela dizendo que está ok

 Se alguém clonar uma urna?  Boletim de Urna é emitido ao final da 

votação e distribuído a todos os ficais presentes. Código de Identificação 

da Carga na Tabela de Correspondências



Ataque a urna eletrônica

 Tabela de correspondência

Dispositivo de segurança que cria um código único para cada carga de

urna, no qual associa: Nome do município, no da seção, data e hora da 

carga, código da urna, código do cartão e memória, dentre outros dados.

 Sujeita a auditoria

 Publicada na Internet

 Código de verificação da carga:

zerésima, boletim de urna (BU),

 Na transmissão ao TER é comparado



Ataque a urna eletrônica

 Processo de fabricação seguro

 Projeto de Hardware e Software dedicados à eleição

 Verificação de assinatura dos aplicativos da urna

 Verificação de assinatura dos dados dos eleitores e candidatos

 Criptografia da biometria do eleitor (decifrados somente na urna)

 Criptografia da imagem do kernel do Linux: protege contra engenharia 

reversa e execução fora da urna

 Criptografia do sistema de arquivos da urna: contra cópia indevida e E.R.



Ataque a urna eletrônica

 Criptografia de chaves da urna

 Criptografia do Registro Digital do Voto e embaralhamento dos votos

 Derivação de chaves na urna (kernel, filesystem, outras chaves e RDV): 

impede obtenção por engenharia reversa ou análise das mídias



Controle de Software

 Sistema de Controle de Versões

 Teste do software por várias equipes (TSE, TREs, cartórios eleitorais)

 Análise do código (período de desenvolvimento e TPS)

 Cerimônia de Lacração e Assinatura Digital

 Entidades com legitimidade para solicitar a inspeção do código:

Partidos Políticos, MP e OAB

Polícia Federal

CREA, SBC

Congresso, STF, CGU

Departam. de TI das Universidades



Testes Públicos de Segurança



Testes Públicos de Segurança

 TSE é o único órgão no mundo que abre o sistema de votação eletrônica 

para que hackers possam explorar em busca de vulnerabilidades

 Evento aberto à participação da sociedade civil

 Realização obrigatória no ano anterior à eleição (Res. TSE 23.444/15)

 Ambiente monitorado e controlado

 Vulnerabilidades encontradas são corrigidas antes de cada eleição

 2009, 2012, 2016 e 2017



Auditorias

 Cerimônia de Lacração e Assinatura dos Sistemas

 Boletins de urna impressos 

 Conferência de hash e assinatura digital em diversos momentos

 Logs das urnas eletrônicas 

 Entrega dos Registros Digitais dos Votos 

 Análise do Código pelas entidades representativas da sociedade

 Auditoria pós Eleição (PSDB 2015)

 Votação Paralela - Verificação de Funcionamento da Urna



Voto impresso

 Primeira experiência 1996

O voto era impresso, mas o eleitor não visualizava o conteúdo

Apenas para fins de auditoria e possibilitar a contagem caso não fosse 

possível obter / recuperar o resultado digital da urna.

Maior fonte de problemas: Aproximadamente 10% das urnas

 Projeto piloto do retorno ao voto impresso em 2002

 Solução simplista para um problema complexo

 Custos do Voto Impresso

Aquisição: superior a R$ 1 Bilhão

Papel: R$ 17,6 Milhões por eleição

Logística: mais de R$ 10 Milhões por eleição



Voto impresso

 Solução

Investir em fiscalização

Ampliação dos testes públicos de segurança



Denuncias de fraudes



Denuncias de fraudes

 “Um sistema que não permite a recontagem dos votos, por definição não é

auditável, portanto fraudável”

 Teste do Diego Aranha, relacionado ao algoritmo

de embaralhamento dos votos

 Hacker de 19 anos revela no Rio como fez para

fraudar a eleição

 Mesário recebe urna com 400 votos para Dilma



Denuncias de fraudes



Conclusão

 A urna eletrônica responde a uma real necessidade nacional.

 É um sistema robusto.

 Não existe perfeição, especialmente em segurança. Melhoria

contínua é imperativa.

 A crise de confiança baseia-se essencialmente em mentiras e

boatos sem o menor fundamento.
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