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Adendo ao Relatório Técnico sobre o Mau Funcionamento

1. Conhecimento técnico necessário, para a compreensão do Relatório Técnico

O Relatório Técnico sobre o Mau Funcionamento das Urnas Eletrônicas, entregue ao PL, detalha

informações técnicas que abrangem a operação das urnas, desde a sua carga inicial, passando

pelo primeiro e segundo turnos das eleições. Trata-se de um trabalho de análise técnica

especializada que requer notório saber em tecnologia da informação, a quem desejar debater ou

questionar seu conteúdo. Mostra-se necessário o conhecimento específico sobre auditoria de

sistemas, especialmente sistemas digitais, construção de provas digitais, certificação digital

ICP–Brasil e, em especial sobre a identificação, a autenticação e a vinculação ao equipamento

físico (hardware) do registro de cada atividade ocorrida na urna eletrônica, em cada linha do

arquivo digital Log de Urna (LOG).

Apresentamos a seguir alguns esclarecimentos que acreditamos serão úteis para aqueles que,

embora não sendo iniciados no assunto, desejam entender as peculiaridades técnicas que têm

sido objeto de comentários na imprensa e nas redes sociais. Entendemos que o debate aberto do

tema é salutar e continuaremos prestando os esclarecimentos técnicos necessários para facilitar

a compreensão de todos sobre o assunto.

2. Identificação e autenticação biométrica de cada eleitor, para receber a autorização para votar

Para um eleitor receber a autorização para votar, duas atividades são necessárias:

1. A identificação do eleitor é a associação de um documento de identidade produzido, por

uma organização credenciada, ao eleitor como, por exemplo, uma Carteira Nacional de

Habilitação, RG, OAB, CREA, etc.

2. A autenticação é o ato de comprovar a identidade do eleitor ou da urna eletrônica, através

de uma característica física indelével do eleitor ou da urna eletrônica, de modo similar à

autenticação de um veículo através do número do chassi.

Um eleitor, após identificado através de um documento emitido por instituição reconhecida, pode

ser autenticado por uma característica física verificada através da biometria, que é uma forma de

reconhecimento que utiliza informações biológicas de indivíduos. Dentre estas formas de

autenticação, pode-se citar o reconhecimento facial, realizado pelo mesário da seção eleitoral,

através da foto contida no documento apresentado, cuja associação entre nome e aparência

visual foi assegurada por autoridade confiável, tais como uma secretaria de segurança pública, o

DETRAN e a própria Justiça Eleitoral. Um outro exemplo é a comparação das impressões digitais,
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realizada através do leitor biométrico no terminal do mesário da urna eletrônica. A autenticação do

eleitor é o elemento que o autoriza a exercer o voto.

De forma análoga, a urna eletrônica também apresenta elementos de identificação voláteis, como

rótulos diversos, mas, para sua autenticação, existe apenas um elemento indelével e imutável, que

é seu número de série, um identificador único de cada equipamento gravado no seu hardware,

chamado de código de identificação da urna eletrônica.

A autenticação da urna eletrônica é o elemento que assegura a certificação de cada registro de

atividade, com as respectivas informações, gravado em cada linha de seu “diário de bordo”,

tecnicamente conhecido como arquivo digital Log de Urna, ou simplesmente LOG.

3. Arquivo digital Log de Urna: um prontuário digital que requer a autenticação em cada linha de

registro de atividade

Cada urna eletrônica gera o seu respectivo arquivo digital LOG cuja razão fundamental de existir é

registrar, como num prontuário médico, em cada linha do arquivo, uma atividade realizada pela

urna, naquele dado instante. Cada linha do LOG inclui duas informações essenciais e necessárias,

para validação do registro, lidas diretamente do hardware:

● carimbo de tempo, composto por data e hora:minuto:segundo, lidos do relógio do

equipamento

● código de identificação da urna eletrônica, lido da memória permanente e indelével (ROM)

do equipamento.

As duas informações, lidas do hardware do equipamento, são essenciais para vincular cada

atividade à urna física (hardware) que realizou a atividade. Além destas duas informações em

cada linha, as linhas do LOG registram todos os eventos relevantes que ocorreram, na respectiva

urna eletrônica, desde a carga inicial do software até o encerramento do 2º Turno.

Os arquivos LOG são inicializados no evento que o TSE chama de “inseminação da urna

eletrônica”, que ocorre tipicamente em setembro antes das eleições. Este processo é feito na

preparação das urnas para cada pleito eleitoral. O início deste processo define também o início

dos registros de eventos no respectivo LOG daquela urna.

Descrevemos, a seguir, as principais etapas das eleições, cujas atividades são registradas,

sequencialmente, no LOG, na linha do tempo da operação de cada urna eletrônica:
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A. Inseminação da Urna (carga dos programas atualizados, para a operação da urna)

B. Cópia da tabela de candidatos para o primeiro turno

C. Testes de validação do funcionamento da urna eletrônica

D. Votação no Primeiro Turno

E. Atualização da tabela de candidatos para o segundo turno

F. Testes de validação do funcionamento da urna eletrônica

G. Votação no Segundo Turno

Eventualmente, quando uma urna de contingência substitui uma urna com defeito, algumas das

atividades acima podem não ocorrer e, portanto, não serem registradas no LOG.

Portanto, as linhas dos LOGs, disponibilizados pelo TSE, após a votação no segundo turno, contém

TODOS os registros de atividades realizadas, em cada urna eletrônica respectiva, nos dois turnos

do pleito eleitoral em questão.

4. Certificação Digital ICP-Brasil

O TSE informou, na reunião com as entidades fiscalizadoras em 01/08/2022, que não utiliza um

certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para a assinatura

digital dos documentos eletrônicos gerados pela urna eletrônica. A instalação de um certificado

digital ICP-Brasil, em cada urna eletrônica, é a única forma definida na legislação para garantir a

presunção legal de veracidade dos documentos eletrônicos gerados pela urna eletrônica.

Havendo evidência de que o TSE não utiliza certificados digitais ICP-Brasil nas urnas eletrônicas,

não cumprindo o requisito estabelecido de presunção legal de veracidade dos documentos

eletrônicos emitidos pelas urnas, ficam prejudicados os instrumentos necessários para assegurar

a validade dos atos administrativos decorrentes da votação, que devem atender ao disposto no

Art. 10 § 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001.

Sem a assinatura eletrônica qualificada, com um certificado digital da ICP-Brasil, os documentos

gerados pela urna eletrônica, incluindo a zerésima, o Registro Digital do Voto (RDV), o Boletim de

Urna (BU) e o Log de Urnas (LOG), não têm a garantia da presunção legal de que o seu conteúdo é

legítimo e verdadeiro, conforme definida em lei. Apesar disso, o LOG é o único instrumento

reconhecido, na documentação fornecida pelo TSE, como elemento essencial para auditoria de

funcionamento da urna eletrônica, pelos partidos políticos e entidades fiscalizadoras.
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ANEXO - COMENTÁRIOS À MATÉRIA DA FOLHA DE SÃO PAULO EM 22/11/2022

Seguem alguns comentários do IVL, sobre extratos do texto da matéria da Folha, publicada no link

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/relatorio-golpista-de-partido-de-bolsonaro-tem-erro

s-e-lacunas-entenda-ponto-a-ponto.shtml

Relatório golpista de partido de Bolsonaro tem erros e lacunas; entenda

ponto a ponto

Diferentemente do que aponta legenda, falha apontada não impede identificação e

fiscalização de urnas

[IVL] O Relatório Técnico do PL segue estritamente os procedimentos definidos pelo TSE, na

Resolução No. 23.673/2021, em especial o estabelecido pelo Art. 51, na Seção sobre Verificações

Extraordinárias. Não há, obviamente, qualquer intenção “golpista”, trata-se de um trabalho de

análise técnica por equipe altamente qualificada, com ampla experiência na atividade.

O relatório utilizado pelo partido do atual presidente Jair Bolsonaro, o PL, para pedir a

invalidação de votos depositados em urnas de modelos anteriores a 2020 tira conclusões

incorretas a partir dos dados identificados, segundo especialistas em computação

consultados pela Folha.

[IVL] As conclusões do Relatório Técnico estão absolutamente corretas, dentro do conhecimento

técnico consolidado, como descrito neste documento.

O PL questiona a ausência do código de série das urnas no "diário de bordo" desses

equipamentos mais antigos. Alega que, com isso, não é possível fiscalizá-las. Há, porém,

outros dados e formas para identificar essas urnas.

[IVL] Em auditoria, a identificação geral do LOG é necessária, mas não suficiente. Mostra-se

fundamental, como descrito no item 3 acima, que, em cada linha do LOG, estejam presentes e

corretas duas informações essenciais e necessárias, para validação do registro de cada atividade,

lidas diretamente do hardware.

Ou seja, diferentemente da afirmação do parecer, a falha apontada não impossibilita a

vinculação do arquivo gerado pela urna (conhecido como log da urna) com sua urna física

correspondente, argumento base do relatório do PL.
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[IVL] De acordo com a especificação do TSE para o formato dos arquivos LOG, não se trata da

vinculação do arquivo, mas, da vinculação de cada linha que registra cada atividade. Assim, um

número inválido no campo do código de identificação da urna, em uma linha na coluna 4 do LOG,

impossibilita a vinculação do registro da atividade, naquela linha, ao hardware da urna que realizou

esta atividade. Esta ocorrência de erro invalida o registro da atividade e confirma o mau

funcionamento do software urna eletrônica.

Na comparação feita por um especialista, é como se um um órgão estatal, por um erro, não

tivesse em sua planilha os dados do INSS de um cidadão, mas tivesse RG e CPF —sendo

possível, portanto, identificá-lo.

[IVL] A comparação não se aplica, como descrito no item 2 acima, porque só menciona a

identificação e não considera a necessária autenticação. Não é suficiente que a lista de dados de

eleitores aptos a votar, disponível em uma seção eleitoral, contenha dados corretos do eleitor. Não

será autorizado a votar um eleitor que não apresente, para a sua autenticação pelo mesário, um

documento de identificação com foto, ou que tenha uma foto que não corresponda à sua

característica física.

Além disso, o documento do PL possui lacunas ao ignorar o primeiro turno da eleição e a

distribuição dos diferentes modelos de urnas dentro de um mesmo estado.

[IVL] Esta afirmação é falsa, como descrito no item 3 acima, cada LOG registra as atividades de

todas as operações de cada urna eletrônica, incluindo o primeiro e o segundo turno.

EM QUE SE BASEIA A AÇÃO DO PL?

A ação apresentada pelo PL nesta terça-feira (22) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é

baseada em relatório do Instituto Voto Legal, que não foi entregue ao tribunal, mas tem

vários de seus trechos reproduzidos na ação. Uma versão parcial também circulou na

última semana.

[IVL] A informação está errada, na matéria, pois, o Relatório Técnico foi protocolado no TSE, como

anexo à peça jurídica.

Na ação, o PL pede a invalidação de votos depositados em urnas de modelos anteriores a

2020. O partido aponta que, no log dessas urnas, na coluna onde deveria constar o código

de identificação único de cada urna há um outro número que se repete.
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[IVL] Não comentamos aspectos jurídicos.

Cada urna gera diferentes arquivos referentes a cada turno. Um deles é o log das urnas,

que funciona como uma espécie de diário de bordo ou ata daquela urna. Nele são

registrados todos os eventos que acontecem nela: como ter sido ligada, desligada, se ela

apresenta baixa carga de bateria ou se registra uma eventual falha.

[IVL] Correto.

Se organizado numa planilha, a composição de um log da urna seria com várias linhas,

sendo cada uma delas um desses eventos, e junto de cada evento aparecem algumas

colunas —uma delas é esse código identificador da urna.

[IVL] Correto.

O QUE O PL AFIRMA COM BASE NISSO?

O parecer alega que, sem esse código, não seria possível vincular o arquivo gerado pela

urna (o log da urna) à sua urna física correspondente, no caso das urnas de modelos

anteriores a 2020.

"Como há evidências de mau funcionamento das urnas eletrônicas que geraram arquivos

log com erros graves no campo do código de identificação da urna, fica comprometida a

certeza dos resultados gerados nestas urnas e a garantia de integridade dos demais

arquivos gerados, pelas mesmas urnas", diz trecho do relatório que consta na

representação.

Apesar de o problema apontado ter ocorrido nos logs de ambos os turnos e o parecer

considerar que os erros "são graves", o PL, que elegeu a maior bancada do Congresso no

primeiro turno, pede a invalidação apenas de votos do segundo turno.

POR QUE A ALEGAÇÃO DO PL É FRÁGIL?

O erro no registro dos logs não representa um problema grave, pois há outras formas de

verificar que um log pertence a determinada urna, afirma o professor de engenharia da

computação Marcos Simplício, da Escola Politécnica da USP e do Larc (Laboratório de

Arquitetura e Redes de Computadores).
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"O que importa não é a ausência ou existência de bugs. É o quanto aquele bug gera um

problema de fato", diz Simplício.

[IVL] A afirmação na matéria está errada porque não se trata, apenas, de um bug, mas, ao

contrário, trata-se de uma informação essencial para que a auditoria possa confirmar, ou não, o

correto funcionamento da urna eletrônica, segundo especificado pelo TSE, no documento

“Formato de arquivos log”. Há implicações jurídicas graves, quando ocorrências comprovam o

mau funcionamento do software da urna eletrônica. As informações de carimbo de tempo e de

código de identificação da urna eletrônica, lidas diretamente do hardware do equipamento, e

exibidas no registro de cada atividade, em cada linha do LOG, são essenciais para vincular cada

atividade à urna física (hardware) que realizou a atividade, e, assim, validar o registro da atividade,

para fins de auditoria de funcionamento da urna eletrônica, após o encerramento das eleições.

Também de acordo com Bruno Albertini, que é integrante da Comissão de Transparência

das Eleições do TSE e professor do departamento de Engenharia de Computação da Escola

Politécnica da USP, o erro encontrado no log da urna não é crítico e não impossibilita a

vinculação do log com a urna.

"Ao contrário do que afirma o relatório, há outras maneiras de vincular o log com a urna.

Também a urna gerar um log com um identificador inválido não invalida o arquivo todo e

não caracteriza falha de funcionamento", diz Albertini.

[IVL] A afirmação na matéria está errada porque não se trata, apenas, de vincular o LOG com a

urna, mas, de comprovar o correto funcionamento do software de cada urna eletrônica. Quando se

identificam erros graves em todas as linhas de todos os LOGs de todas as urnas de modelos

antigos, fica comprovado o mau funcionamento do software de todas estas urnas, que resulta na

incerteza dos resultados apresentados por tais urnas.

QUAIS AS FORMAS DE VINCULAR O LOG DA URNA À URNA CORRESPONDENTE?

Um dos meios de fazer tal vinculação é por meio dos demais dados que constam no log da

urna, como o número da zona e da seção eleitoral, além do código de carga da urna. Todos

essas informações constam tanto no boletim de urna quanto no log.

[IVL] A afirmação na matéria está errada, porque as informações de carimbo de tempo e de código

de identificação da urna eletrônica, lidas diretamente do hardware do equipamento, e exibidas no
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registro de cada atividade, em cada linha do LOG, são essenciais para vincular cada atividade à

urna física (hardware) que realizou a atividade, e, assim, validar o registro em cada linha do LOG,

para fins de auditoria de funcionamento da urna eletrônica. Outros dados inseridos manualmente,

por operadores humanos, tais como os códigos do município, da zona eleitoral, do local de

votação e da seção eleitoral, são mutáveis e não permitem assegurar a necessária vinculação ao

hardware físico da urna, no registro de cada atividade, em cada linha do LOG.

Além disso, os especialistas apontam o fato de os arquivos da urna serem assinados

digitalmente como uma garantia ainda mais robusta. "A urna só assina o seu log e a

assinatura é suficiente para garantir com segurança criptográfica que o log veio daquela

urna de fato", diz Albertini.

Uma forma que demandaria mais trabalho, seria a verificação in loco das urnas por

amostragem. A urna armazena os dados da votação em duas mídias: uma memória interna

e outra externa (tipo um pen drive). Assim, é possível verificar, por exemplo, se os logs

salvos na memória interna das urnas usadas no pleito correspondem aos dados

disponibilizados no site do TSE.

[IVL] A afirmação na matéria está errada, porque o LOG é o único instrumento reconhecido, na

documentação fornecida pelo TSE, como elemento essencial para auditoria de funcionamento da

urna eletrônica, pelos partidos políticos e entidades fiscalizadoras. A assinatura digital proprietária

do TSE é um instrumento interno aos seus técnicos, que não foi disponibilizado para a auditoria de

funcionamento da urna eletrônica. A assinatura digital interna utilizada pelo TSE não foi realizada

com um certificado digital ICP-Brasil, que é a única forma definida em lei, para garantir a

presunção legal de veracidade de documentos eletrônicos

O QUE MAIS O PL IGNORA?

Nessas eleições foram usados seis modelos de urnas diferentes, o modelo 2020 estreou

este ano. Além dele, foram usadas urnas 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015 –esses números

correspondem ao ano da licitação.

[IVL] Correto.

Um ponto ignorado pela representação do PL é a análise sobre como as urnas dos

diferentes modelos foram distribuídas dentro de um mesmo estado ou de acordo com a
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quantidade de eleitores. Ela afirma apenas que as urnas de modelo 2020 foram

"distribuídas aparentemente de forma proporcional e equitativa pelo país pela própria

Justiça Eleitoral".

[IVL] Informação a ser verificada na peça jurídica.

A partir disso, conclui que "os votos válidos e auditáveis do segundo turno" atestariam

resultado diferente e dariam 51,05% dos votos a Bolsonaro. O documento indica que as

urnas 2020 seriam as únicas que teriam "elementos de auditoria válida e que atestam a

autenticidade do resultado eleitoral com a certeza necessária – na concepção do próprio

Tribunal Superior Eleitoral".

[IVL] Informação a ser verificada na peça jurídica.

Documento publicado por pesquisadores da USP e da UFSCar (Universidade Federal de São

Carlos), na semana passada, mostrou, por exemplo, que as urnas novas foram mais

comumente usadas em seções com mais de 400 eleitores —ao rebater afirmações

infundadas feitas na live do argentino Fernando Cerimedo, que também levantou dúvidas

sobre urnas dos modelos mais antigos.

[IVL] O Relatório Técnico trata, apenas, da auditoria de funcionamento da urna eletrônica, através

do LOG, único instrumento reconhecido, na documentação fornecida pelo TSE, como elemento

essencial para auditoria de funcionamento da urna eletrônica, pelos partidos políticos e entidades

fiscalizadoras.

Nada mais havendo a considerar damos por encerrado este Adendo.

_________________________________________________________________________________________

Carlos Rocha, Representante do Partido Liberal, para a Fiscalização no TSE
Engenharia Eletrônica, 1977
ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Presidente do Instituto Voto Legal (IVL)
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