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RESUMO

A votação eletrônica é realidade no Brasil e em outros paı́ses do mundo desde a década de
1990. Desde então, a adoção de sistemas e dispositivos tecnológicos por diversas nações do
mundo aumentou consideravelmente. Com maior exposição e consequente interesse de outros
paı́ses, vários testes, crı́ticas e finalmente melhorias, foram sendo incorporadas às diversas tec-
nologias em uso. Em paralelo, o surgimento e popularização da Internet impulsionou o avanço
nas técnicas de segurança digital e fez-se possı́vel ao longo das últimas duas décadas o uso de
Internet Banking, Governo Eletrônico, troca de arquivos e mensagens confidenciais, entre ou-
tras atividades outrora inimagináveis. As inovações tecnológicas não cessam ao longo dos anos
e o conceito de Smart Cities já se consolidou como protagonista na pauta de desenvolvimento
sustentável, utilizando largamente os recursos tecnológicos atuais que podem ser aplicados para
melhorar: acessibilidade, interatividade, conectividade, além de aumentar a eficiência na gestão
e economia de processos/sistemas nas cidades. Em consonância com esses objetivos, este tra-
balho discute as ideias, crı́ticas e soluções que vêm sendo adotadas por diversos governos a
respeito do uso da Internet para exercer o direito ao voto e propõe um modelo hı́brido (on-line
e presencial) de eleição, compatı́vel com o processo eleitoral brasileiro em vigência.

Palavras Chave:
Votação eletrônica on-line, eleição on-line, voto eletrônico, cidades inteligentes, governo eletrônico



ABSTRACT

Electronic voting is a reality in Brazil and other countries of the world since the 1990s. By now,
the adoption of systems and technological devices by various nations of the world has increa-
sed considerably. With increasead exposure and consequent interest of other countries, various
tests, critics and improvements have been incorporated to the systems and technological devices
in use. Alongside, the emergence and popularization of the Internet spurred the advancement
in digital security techniques and made it possible, over the past two decades, the use of Inter-
net Banking, Electronic Government, exchange of sensitive files and messages, among others
activities once unimaginable. Technological innovations are constantly over the years and the
concept of Smart Cities has established itself as a protagonist in the sustainable development
agenda, fulled by the current technological resources that can be applied to improve accessibi-
lity, interactivity, connectivity and increase efficiency in management and economics processes
and systems in cities. In line with these objectives, discusses ideas, criticism and solutions that
have been adopted by several governments regarding the use of the Internet to exercise the right
to vote and proposes a hybrid model (on-line and presencial) of election, compatible with the
current brazilian electoral process.

Keywords:
On-line voting, on-line elections, electronic vote, smart cities, electronic government
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Figura 4: Urna eletrônica DRE holandesa. Adaptado de [27]. . . . . . . . . . . . . . 26
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

As eleições são de fundamental importância para o exercı́cio da democracia. Além de re-

presentar um ato de cidadania, possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem

e executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Para uma eleição ocorrer da forma

mais justa possı́vel, é imprescindı́vel que ela seja acessı́vel a todos os cidadãos, independente

de localização geográfica, idade, classe social, habilidades ou deficiências fı́sicas.

O Brasil foi um dos paı́ses pioneiros na adoção de tecnologias para auxı́lio no processo

eleitoral, tendo realizado experiências ainda na década de 1990 juntamente com Índia e Ho-

landa, e sendo o primeiro paı́s do mundo onde todos os eleitores votaram eletronicamente

em uma eleição [40][24]. Porém, atualmente, é a única nação do globo que ainda utiliza ur-

nas eletrônicas de primeira geração, que são reconhecidas pelas limitações impostas pela de-

pendência do software instalado nas mesmas e a árdua tarefa de se verificar a confiabilidade

técnica do mesmo nos equipamentos no dia da eleição [27][13].

Em consonância com os objetivos de eleições justas, simplicidade, facilidade, rapidez,

transparência e confiabilidade são requisitos primordiais para qualquer sistema de votação,

eletrônico ou não, vide que estes são requisitos exigidos na maioria dos processos eleitorais

ao redor do globo [22][14][8][44]. A Internet, neste quesito, parece ser um potencial aliado

para simplificar, facilitar e acelerar o ato de votar. A possibilidade de votar sem precisar ir até

uma zona eleitoral pré-determinada, não esquecendo de portar os documentos aceitos oficial-

mente para autenticação, pode ser uma solução de diminuição de custos e burocracia para os

eleitores brasileiros, principalmente àqueles com dificuldades de locomoção por deficiências

fı́sicas, acesso geográfico ou poder financeiro. Uma solução que permitisse aos cidadãos fazer

seus votos através da grande rede ajudaria a diminuir as altas taxas de abstenção das eleições,

que em 2014, foi a mais alta desde 1988 [53].

Na sociedade moderna, onde pagam-se contas, transferem-se quantias exorbitantes de di-

nheiro, enviam-se mensagens e arquivos confidenciais usando a Internet com segurança, uma

eleição on-line é uma candidata promissora à conquista dos cidadãos de cidades inteligentes.

De fato, uma vez que tarefas que exigem tamanha cautela podem ser executadas sem grandes

preocupações pela grande rede, é questionável se eleições on-line seguras ainda são inviáveis

tecnologicamente [52].
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Este trabalho apresenta uma extensa revisão das soluções existentes em outros sistemas

eleitorais que atendem às respectivas legislações de cada paı́s. Além disso, este trabalho ana-

lisa os requisitos de segurança do sistema eleitoral brasileiro e propõe um modelo de votação

eletrônica on-line, adotando técnicas de segurança digital modernas, que atenda minimamente

aos mesmos requisitos de segurança contemplados pelo sistema vigente. O modelo conceitual

proposto, mostrou-se resiliente a infecções por malware (oriundas tanto dos PCs dos eleitores,

quanto nos servidores), coação dos votantes (voto de cabresto) e roubo de identidade. O modelo

também garante o direito ao voto dos cidadãos em caso de ataques DDoS (Distributed Denial

of Service) bem sucedidos. Além disso, o mesmo atende 12 dos 14 requisitos levantados para o

processo eleitoral brasileiro.

O restante do texto desta monografia está organizado da seguinte forma. No Capı́tulo 2,

serão apresentados a estrutura e funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. O Capı́tulo 3

discorre sobre diversas soluções tecnológicas adotadas no auxı́lio de eleições ao redor do globo.

No Capı́tulo 4, serão apresentados os critérios considerados neste trabalho para a avaliação

das soluções de votação on-line e será proposto um modelo de votação eletrônica on-line que

contemple os mesmos requisitos de segurança vigentes. No Capı́tulo 5, será feita uma avaliação

da proposta. E, por fim, o Capı́tulo 6 conclui o trabalho apresentando ideias para trabalhos

futuros.
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CAPÍTULO 2 - O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO

Este capı́tulo apresenta o processo eleitoral brasileiro e a urna eletrônica, finalizando com

uma tabela resumida de requisitos extraı́dos das explicações e rotinas expostas pelo Tribunal

Superior Eleitoral, que por sua vez se baseiam na Constituição da República Federativa do

Brasil. Na seção 2.1, é feita uma contextualização histórica sobre como o processo eleitoral

brasileiro evoluiu. Em seguida, na seção 2.2, é explicado o funcionamento do processo elei-

toral em vigência no paı́s. Posteriormente, na seção 2.3, é descrito o funcionamento da urna

eletrônica brasileira e por fim, na seção 2.4, são expostos os requisitos necessários ao processo

eleitoral brasileiro inferidos de seu funcionamento.

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO PROCESSO

Apesar da redemocratização do Brasil ser relativamente recente, o voto no paı́s remonta

há alguns séculos atrás. Os primeiros registros, embora informais, datam de meados de 1530

[41][34]. Muitos anos depois, em 1889, a proclamação da república eliminou o voto censitário,

que exigia renda mı́nima para votar ou ser votado e baixou a idade mı́nima de 25 para 21 anos.

No dia da votação, os eleitores assinavam o livro de presença e levavam uma célula previamente

distribuı́da pelos candidatos (ou publicada em jornais) e a depositavam nas urnas, que ficavam

instaladas em casas de chefes polı́ticos, igrejas, prefeituras ou escolas [29][41].

Em 1904, foi instituı́do o sistema de duas cédulas [41][34]. Depois de datadas e rubricadas

pelos mesários, uma era depositada na urna e a outra ficava com o eleitor. Era comum os

coronéis usarem a segunda cédula para conferência dos votos (voto de cabresto). No ano de

1916, a cédula de votação passou a ser depositada em um envelope fechado, numa tentativa

de garantir sigilo [41][34]. Isso não inibiu a prática de fraudes. Os partidos usavam envelopes

de cores, tamanhos e formatos diferentes para controlar o voto. A época foi marcada pelo

voto de cabresto. O eleitorado era obrigado a eleger os candidatos que os caciques regionais

estipulavam, sob pena de sofrer violência, perder empregos ou deixar de receber benefı́cios. A

fraude mais comum consistia na adulteração das atas pela mesa eleitoral, também responsável

pela apuração dos votos. O montante de votantes era multiplicado com a inclusão de mortos,

ausentes e de pessoas que jamais existiram [30][29][41].
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Na década de trinta, mais precisamente em 1932, o direito de voto foi estendido às mulheres

e todo o eleitorado recebeu um tı́tulo de eleitor contendo sua fotografia. A idade mı́nima para

votar diminuiu para 18 anos e o voto passou a ser obrigatório, com exceção para mulheres.

Instaurou-se o uso de um envelope oficial para as cédulas de votação e foi criada a Justiça

Eleitoral, centralizando em um único órgão público todas as etapas do pleito. Pela primeira vez

no Brasil, passou a ser exigido o registro prévio dos candidatos à eleição. Posteriormente, a

Lei Agamenon, em 1945, tornou obrigatório o voto das mulheres e estabeleceu critérios para a

organização dos partidos. Nesse ano, a foto foi eliminada do tı́tulo eleitoral [29].

A distribuição de cédulas oficiais confeccionadas pela Justiça Eleitoral começou entre os

anos de 1955 e 1962. Neste mesmo intervalo, os eleitores que até então, podiam votar em

diferentes locais de votação, passaram a ter locais especı́ficos, onde estava armazenada sua

folha individual de votação contendo informações pessoais e fotografia. Isso inibiu fraudes que

contemplavam o uso de tı́tulos eleitorais falsos. O recadastramento de 1956 também excluiu

do cadastro de votantes eleitores já falecidos, reduzindo em quase dez porcento o eleitorado

ativo. Poucos anos depois, o paı́s vivenciou a ditadura militar, em 1964. As eleições diretas

para deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos, de algumas cidades, foram mantidas.

O eleitor era obrigado a votar em candidatos de um mesmo partido para deputado estadual e

federal [29][41].

Mais tarde, em 1985, a Emenda 25 estendeu o direito do voto aos analfabetos e no ano

seguinte, o registro dos eleitores foi informatizado e unificado nacionalmente pelo Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE), praticamente eliminando o uso de tı́tulos falsos. Segundo o especialista,

professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), autor do livro “História do Voto

no Brasil”, Jairo Nicolau, as fraudes podiam ocorrer em três estágios: no alistamento, durante a

votação ou na apuração. Com a informatização do cadastro de 1986, a fraude no cadastro ficou

quase impossı́vel [29][41][30].

Com a constituição de 1988, o voto passou a ser facultativo para jovens de 16 e 17 anos e

para maiores de 70 anos. Foram adotados, o sistema de maioria absoluta e a possibilidade de se-

gundo turno. Outras alterações ocorreram em 1994 e 1997, reduzindo o mandato do presidente

de cinco para quatro anos e instituindo a possibilidade de reeleição para presidente, governador

e prefeito. Contudo, fraudes e erros humanos eram frequentes. As manipulações na apuração

de 1994 em determinadas seções eleitorais do Rio de Janeiro, foram tantas que o resultado do

pleito para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa foi anulado [47][34][41].

Em uma cidade do tamanho de Curitiba, 800 a 850 pessoas faziam parte do processo de

contagem, além dos fiscais dos partidos e dos mesários, que já trabalhavam na eleição. Era
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Figura 1: Contagem de votos na eleição a prefeito de Curitiba, em 1992. Adaptado de [7].

imprescindı́vel a mobilização de forças policiais e mantimentos para o local da contagem, ele-

vando o custo e burocracia do processo eleitoral. Levava-se em torno de 5 dias para finalizar as

contas e depois disso começava a revisão. O erro humano era recorrente [29][41]. A Figura 1

ilustra o processo de contagem manual de votos na década de 1990.

Finalmente, em 1996, a urna eletrônica foi introduzida. Foi usada primeiramente, em 57

municı́pios que abrangeram trinta porcento do eleitorado brasileiro e estendida para todo paı́s

em 2000. O primeiro impacto das urnas eletrônicas foi a redução nos votos brancos e anulados

por preenchimento incorreto da cédula de votação. Após 10 anos de uso, o uso da biometria nas

urnas eletrônicas passou a ser prioridade e o TSE estima que até 2018, todos os estados do paı́s

tenham urnas com leitores biométricos [7][41].

2.2 O PROCESSO ELEITORAL ATUAL

O sistema eleitoral brasileiro é baseado no voto direto e secreto. O eleitor vota diretamente

no candidato ao cargo a ser preenchido e para garantir o sigilo do voto, nem mesmo o eleitor

deve poder provar como votou. Os votos nulos e em branco são descartados [22].

Integram a mesa receptora de votos o presidente, primeiro e segundo mesários, secretários

e suplente. Os integrantes da mesa confirmam se a urna eletrônica e o material enviado pelo juiz

eleitoral estão em perfeito estado, bem como se os fiscais dos partidos polı́ticos encontram-se na

seção eleitoral. O presidente da mesa é responsável pela emissão do relatório Zerésima da urna,

que é assinado por ele, primeiro secretário e pelos fiscais dos partidos polı́ticos e coligações que

o desejarem. O relatório Zerésima é gerado após o procedimento de inicialização da urna, em

cada seção eleitoral. Tem por objetivo assegurar que a urna está zerada, ou seja, sem nenhum
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registro de voto [22].

Os candidatos que estão concorrendo às eleições, juı́zes eleitorais e auxiliares, servidores

da justiça eleitoral, promotores eleitorais, policiais militares em serviço, eleitores com mais de

60 anos, enfermos, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e mulheres grávidas ou

que estejam amamentando possuem prioridade para votar. Eleitores com deficiência ou mo-

bilidade reduzida podem ser ajudados por pessoa de confiança na hora de votar, desde que o

auxiliar não esteja a serviço da Justiça Eleitoral, de partido polı́tico ou de candidato. Para se

autenticar, ou seja, provar sua identidade, o eleitor pode utilizar qualquer documento oficial

de identificação com fotografia, como por exemplo: carteira de identidade, passaporte, certifi-

cado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação ou carteira de categoria

profissional reconhecida por lei [22].

É proibido portar celular, máquina fotográfica ou de filmagem na cabine de votação. Também

é vedado promover aglomeração de pessoas com roupas padronizadas de candidatos ou partidos

polı́ticos. Não é permitido votar embriagado, portar qualquer tipo de arma, usar alto-falante,

fazer propaganda de boca de urna, distribuir material de campanha, entre outros impedimen-

tos pela Lei 9.504/1997 [16]. Ainda de acordo com a mesma Lei, os partidos e coligações

que assim desejarem, podem fiscalizar todas as fases de votação e apuração das eleições, bem

como o processamento eletrônico de totalização dos resultados. Além disso, todos os progra-

mas de computador de propriedade do TSE utilizados nas urnas eletrônicas para os processos

de votação, apuração e totalização podem ter suas fases de especificação e desenvolvimento

acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos polı́ticos, Ministério Público (MP) e pela

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), até seis meses antes das eleições [22].

Ao final da votação, o presidente da mesa receptora de votos conclui a ata da mesma, a qual

contém registros dos nomes dos membros da mesa, nomes dos fiscais, número de eleitores que

votaram ou justificaram e quaisquer ocorrências observadas e suas respectivas providências.

Além disso, a urna eletrônica de cada seção imprime um documento denominado boletim de

urna (BU), contendo as seguintes informações [22][18][23]:

• identificação da seção e da zona eleitoral;

• total de eleitores que podem votar;

• total de eleitores que votaram;

• total de eleitores que faltaram;

• quantidade de eleitores liberados por código nas urnas biométricas;
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• código de identificação da urna eletrônica;

• data e hora do inı́cio da votação;

• data e hora do encerramento da votação;

• resumo da correspondência (código de identificação da carga (preparação da urna) que

é representado por um número único que identifica uma urna preparada para a votação.

O código de identificação da carga associado à identificação da urna - municı́pio, zona,

seção e número de série do hardware é chamado de correspondência);

• votação individual para cada candidato, partido e para cada legenda partidária, agrupados

por cargo;

• total de votos em branco e nulos, agrupados por cargo;

• total de votos apurados por cargo;

• sequência de caracteres para validação do boletim de urna;

São impressas cinco vias obrigatórias do BU e até quinze vias adicionais. O Código Eleito-

ral estabelece que a não expedição do boletim de urna imediatamente após o encerramento da

votação, ressalvados os casos de defeito da urna, constitui crime. Das cinco vias obrigatórias,

uma é afixada em local visı́vel da seção para dar publicidade ao resultado. Três vias são en-

caminhadas ao cartório eleitoral, juntamente com a ata da seção, e uma via é entregue aos

representantes ou fiscais dos partidos polı́ticos presentes [22][24].

2.3 A URNA ELETRÔNICA

A urna eletrônica é um microcomputador de uso especı́fico para eleições, com as seguin-

tes caracterı́sticas: resistente, de pequenas dimensões, leve, com autonomia de energia e com

recursos de segurança. Dois terminais compõem a urna eletrônica:

• Terminal do mesário - onde o eleitor é identificado e autorizado a votar e, em alguns

modelos de urna, onde é verificada a sua identidade por meio da biometria. Possui um

teclado numérico, onde é digitado o número do tı́tulo de eleitor, e uma tela de cristal

lı́quido, onde aparece o nome do eleitor, se ele pertencer àquela seção eleitoral e se es-

tiver apto a votar. Antes da habilitação, nas seções onde há identificação biométrica, o

eleitor tem sua identidade validada pela urna. Desta forma, um eleitor não pode votar
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por outro. A urna eletrônica somente grava a indicação de que o eleitor já votou. Três

pequenos sinais visuais auxiliam o mesário, informando-o se o terminal está disponı́vel

para o eleitor, se já completou seu voto e se a urna eletrônica está funcionando ligada à

corrente elétrica ou à bateria interna.

• Terminal do eleitor - onde é registrado numericamente o voto. Após a digitação do

número do candidato, a tela mostra número, nome, sigla do partido e fotografia do candi-

dato. Essa apresentação da tela possibilita ao eleitor fazer uma conferência desses dados.

Feita a conferência, o eleitor pressiona a tecla CONFIRMA. O voto, então, é contabili-

zado pela urna. A tecla CORRIGE permite que o eleitor, antes da confirmação, recomece

toda a operação. Pressionada a tecla CORRIGE, a tela volta à situação original, permi-

tindo a retomada de seu preenchimento. Há a possibilidade de registrar voto “em branco”,

pressionando tecla especı́fica. Depois de registrados cada um dos votos, a palavra “FIM”

é mostrada na tela.

Diversos acontecimentos, e dentre estes, erros na autenticação dos eleitores, são relata-

dos nas atas de mesa ao final das eleições [10]. Muitas vezes, os erros levantam suspeitas

de fraude para o eleitor que chega na zona eleitoral para votar e é impedido pelos mesários,

pois consta no sistema que o mesmo já votou. Dentre os voluntários e mesários selecionados

para servir a justiça eleitoral no dia das eleições, analfabetos e semi-analfabetos são, por ve-

zes, convocados[20]. Devido à baixa capacidade de leitura e atenção de mesários com baixa

instrução e, algumas vezes, sem comprometimento e zelo com o processo eleitoral, ao con-

firmar a identidade do eleitor sem ler o nome completo do mesmo, digitando-se o número do

tı́tulo eleitoral, e uma vez que o livro com a lista de eleitores encontra-se em ordem alfabética,

a autenticação é feita erroneamente. A Biometria resolve de forma eficaz estes pormenores na

autenticação do eleitor. A mesma vem sendo incorporada no processo eleitoral brasileiro nos

últimos anos. Com a biometria, é o eleitor quem libera a urna para votar, o que afasta por

completo a possibilidade de fraude ou erros em sua identificação. O custo de implantação foi

estimado em quase 4 reais por eleitor, no Maranhão, segundo o respectivo TRE. Mas, graças às

parcerias firmadas com diversas entidades públicas e privadas, este valor diminuiu para quase 1

real por eleitor, considerando o menor custo dentre as cidades do paı́s onde o mesmo processo

está ocorrendo [18][17][24][7].

Os votos feitos na urna eletrônica são armazenados em duas mı́dias (uma memória interna

e outra externa) e são assinados digitalmente. Caso alguém tente alterar os votos, mesmo com

a urna desligada, a urna verificará a inconsistência (assinatura digital será inválida) e emitirá

um alerta de erro de integridade. O armazenamento em duas mı́dias também previne a perda
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de votos, pois, em caso de defeito de uma das memórias, é possı́vel recuperar os votos e outros

dados. Em caso de falha na urna eletrônica, também existem procedimentos de contingência

onde urnas preparadas especialmente para isso, podem substituir em poucos minutos a urna

com falha [18][17][24].

A logı́stica de distribuição das urnas eletrônicas pelos locais de votação varia de acordo

com as necessidades e peculiaridades de cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e de cada zona

eleitoral. Em locais mais distantes e de difı́cil acesso, o transporte das urnas pode ser feito por

helicópteros, aviões e barcos. Alguns tribunais fazem a entrega das urnas aos presidentes de

mesa, que se encarregam da guarda e da montagem das seções eleitorais [22].

Cada Tribunal Regional administra seu estoque de suprimentos. No ano anterior à eleição,

o TSE consulta os tribunais regionais sobre as necessidades e inicia as aquisições. Os tribu-

nais regionais gerenciam a distribuição dos suprimentos para suas zonas eleitorais. O TSE é

o responsável pela compra e pelo controle do suprimento, do remanejamento e da substituição

de urnas em todo o paı́s, de forma centralizada, para garantir a padronização e a segurança

necessárias. Dessa forma, o TSE realiza licitação para aquisição de novos equipamentos e faz

auditorias durante sua fabricação. O projeto de hardware é contratado, porém todos os softwa-

res utilizados nas eleições são desenvolvidos exclusivamente pelo TSE. Das fábricas, as urnas

são transportadas diretamente aos tribunais regionais, que fazem a distribuição interna em cada

estado, de acordo com suas necessidades. A justiça eleitoral também lida com o crescimento do

eleitorado, o qual gira em torno de 5% a cada dois anos. Assim, também são feitas compras de

equipamentos para atender os novos eleitores. Em 2012, a justiça eleitoral possuı́a cerca de 500

mil urnas eletrônicas, armazenadas nos tribunais regionais eleitorais e no TSE em ambientes

propı́cios [22].

O ecossistema da urna é um conjunto de 28 aplicativos desenvolvidos pelo TSE que auto-

matizam atividades e processos para funcionamento da urna eletrônica. Dentre esses aplicativos

destacam-se:

• SIS - Subsistema de Instalação: Camada de software que interage com o sistema opera-

cional da urna eletrônica controlando o acesso aos recursos da mesma;

• GEDAI - Sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica:

responsável por gerar as flashes de carga, de votação e mı́dias para a urna, além de receber

e enviar as correspondências para os TREs;

• Vota – Coleta e apura os votos de uma seção eleitoral;
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O SIS tem a função de controlar o acesso aos recursos da urna eletrônica. Este sistema

permite a criação de um ambiente de trabalho homogêneo e seguro possibilitando o controle do

processo de inseminação de informações nas urnas e, também, garante que sistemas eleitorais,

como o GEDAI, somente sejam instalados nos equipamentos da justiça eleitoral [18][17][24].

Já o GEDAI é o sistema responsável por transferir dados das seções eleitorais, como a ta-

bela de eleitores de cada seção, fotos dos candidatos, bem como o sistema operacional UE-nux

(Distribuição linux usada na urna eletrônica) entre outros, que são transferidos para um flash

card de carga e futuramente inseridos nas urnas eletrônicas. É ainda o GEDAI o programa

responsável pela gravação das memórias de resultados que introduzem na urna todos os pro-

gramas utilizados durante as eleições. O sistema como um todo tem inı́cio com a compilação

do código-fonte. Uma equipe de técnicos do TSE insere as chaves e as rotinas criptográficas.

Encerrada a compilação dos programas, tem inı́cio a preparação dos pacotes, que contém todos

os programas utilizados na urna eletrônica. Estes pacotes são cifrados e enviados aos Tribunais

Regionais Eleitorais juntamente com o cadastro nacional de todos os eleitores. A última etapa

percorrida pelo software para chegar à urna eletrônica é feita por meio do flash card. No pro-

cesso de inseminação de informações o flash card de carga é inserido no slot de flash externo

e a urna é ligada. A inicialização da urna é feita a partir do flash card externo e é seguida da

execução de programas que formatam o flash card interno e copiam os arquivos de aplicação,

os arquivos do sistema operacional e os arquivos de controle. A urna é então desligada e o flash

card de carga é substituı́do pelo flash card de votação e juntamente a esse flash card é inserida

uma memória de resultado de votação e a urna é ligada novamente. São realizados então, vários

procedimentos de verificação de integridade do hardware e do software. Não sendo encontra-

dos problemas, a urna é desligada, lacrada e está pronta para ser utilizada no dia da votação

[18][17][24].

Além do ecossistema da urna, a justiça eleitoral desenvolveu, no total, 90 softwares des-

tinados às eleições. Todos os códigos-fontes foram feitos integralmente no TSE. Até 2006, a

urna eletrônica utilizava os sistemas operacionais VirtuOS e Windows CE que possibilitavam

o compartilhamento do processador por diferentes processos que são realizados de forma con-

corrente. Os modelos de urna 1996 a 2000 rodavam o sistema operacional VirtuOS. Os demais

modelos de urna (2002, 2004 e 2006) rodavam o sistema operacional Windows CE, vide Figura

2. A partir das eleições de 2008, o TSE adotou uma única plataforma, baseada no software livre

Linux, que é usado até os dias atuais. Essa troca trouxe três grandes vantagens. A primeira delas

é a economia, já que o governo não terá mais que adquirir as licenças dos antigos sistemas pro-

prietários. A segunda vantagem diz respeito à transparência do processo, pois é um mecanismo

aberto em que todo código-fonte está disponı́vel ao público e pode ser auditado livremente. E
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em terceiro lugar, vem a segurança, já que o Linux é um sistema reconhecidamente mais seguro.

Além disso, pode-se destacar que a padronização do uso do software livre Linux, em todos os

modelos de urna, traz a vantagem de se gerenciar melhor as contingências durante as eleições

[18][17][24].

Figura 2: Relação de Sistemas Operacionais usados em modelos de urnas eletrônicas bra-

sileiras. Adaptado de [17].

O processo eletrônico de votação possui mecanismos imprescindı́veis para assegurar sua

segurança: a assinatura digital e o resumo digital (hash).

A assinatura digital é uma técnica criptográfica para garantir que um conteúdo, no caso um

arquivo digital, possa ter sua integridade verificada, isto é, busca garantir que o conteúdo não

foi modificado de forma intencional ou não perdeu suas caracterı́sticas originais por falha na

gravação ou leitura. Considera-se que se a assinatura digital de um conteúdo é válida, então

este conteúdo não foi modificado [33]. A assinatura digital também é utilizada para assegurar a

autenticidade do conteúdo, ou seja, confirmar que o programa tem origem oficial e foi gerado

pelo TSE. Neste caso, somente quem assinou digitalmente pode ter gerado aquela assinatura

digital.

Já o resumo digital, também chamado de resumo criptográfico ou hash, é uma técnica crip-

tográfica que se assemelha a um dı́gito verificador. Dado um arquivo digital, pode-se calcular

o resumo digital desse arquivo com um algoritmo público (método matemático conhecido por

todos). No caso dos sistemas de urna, são calculados os hashs de todos os arquivos e esses

resumos são publicados no Portal do TSE [18][17][24].

O TSE usa algoritmos de cifra simétrica e assimétrica proprietários, de conhecimento exclu-

sivo do TSE. O BU é criptografado de forma segmentada, assinado digitalmente e transmitido.

No recebimento do BU ocorrem [18][17][24]:

• Validação da assinatura digital do BU com a chave privada do Totalizador;
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• Descriptografia do BU de forma segmentada;

• Leitura do BU descriptografado;

• Armazenamento do BU criptografado e descriptografado;

A assinatura digital e lacração da urna ocorrem até 20 dias antes da eleição, diante de repre-

sentantes de partidos polı́ticos, OAB e MP. A versão final dos sistemas eleitorais é apresentada

junto com os códigos-fonte e executáveis, além de manuais e documentação. A compilação

dos programas computacionais é efetuada na presença dos representantes, bem como a geração

de resumos digitais (hashes) dos programas. É permitido aos representantes assinarem digi-

talmente os sistemas eleitorais com programa próprio, para posterior verificação. Os fontes e

executáveis também são assinados digitalmente pelo TSE, gravados em mı́dia não regravável,

lacrados e armazenados em cofre. Os representantes têm o direito de apresentar impugnação

fundamentada ao TSE. Eles recebem resumos digitais de todos os sistemas, também publicados

na Internet, memória de resultado de verificação de assinatura digital para microcomputador,

urna e servidor [18][17][24][22]. Após a lacração, ocorrem os seguintes eventos:

• Os sistemas são distribuı́dos pela rede privativa da justiça eleitoral aos TREs;

• Os sistemas eleitorais só funcionam nos computadores da justiça eleitoral;

• Os sistemas são ativados por meio de senhas geradas pelo TSE;

2.3.1 REGISTRO DIGITAL DO VOTO (RDV)

A Lei 10.740/2003 instituiu o Registro Digital do Voto (RDV), revogando os dispositivos

da Lei 10.408/2002, que determinavam a impressão do voto. Com o RDV, é possı́vel contar e

recontar os votos, de forma automatizada, sem comprometer a apuração com erros humanos.

A comparação do BU com o RDV é uma das possibilidades de auditoria, segundo o TSE. O

RDV, em suma, é o arquivo no qual os votos dos eleitores são registrados na urna. É a partir

desse arquivo que o relatório Zerésima é emitido. Também é sobre o RDV que o BU é gerado

[18][17][24][22]. O arquivo de RDV possui duas caracterı́sticas importantes:

• O RDV registra exatamente aquilo que foi digitado pelo eleitor na urna, e somente isso,

sem qualquer processamento ou informação adicional. O RDV é utilizado somente no

encerramento da votação para gerar o BU e, assim, realizar o somatório dos votos de cada

candidato ou legenda e o cômputo de votos nulos e em branco. Como o RDV preserva
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exatamente aquilo que o eleitor digitou, esse arquivo é um instrumento importante de

auditoria e verificação da correta apuração de uma seção;

• O RDV garante sigilo do voto da seguinte forma: assim como numa urna de lona tra-

dicional, na qual as cédulas de papel ficam embaralhadas impossibilitando a vinculação

de cada cédula a um eleitor, no RDV, cada voto é gravado numa posição aleatória do ar-

quivo. Em particular, o voto, em cada cargo, é armazenado numa posição diferente, não

permitindo qualquer tipo de associação entre votos, tampouco a associação desses votos

com a sequência de comparecimento dos eleitores;

Aos partidos polı́ticos e às coligações é permitida a obtenção de cópias dos arquivos de

RDV de todas as urnas que julgarem necessárias. De posse do RDV e da especificação do

formato do arquivo, disponibilizada pela justiça eleitoral, os partidos e as coligações desenvol-

vem aplicativos próprios para comparação da apuração oficial da urna eletrônica com aquela

produzida pelo seu próprio software[18][17][24][22].

Em 2002, foi feita uma experiência com votos impressos (confirmação de voto), porém, a

experiência não se mostrou eficiente, segundo o TSE devido aos seguintes motivos [46]:

• Desconhecimento por parte de eleitores e de mesários quanto ao novo mecanismo, o que

dificultou os trabalhos;

• Custos de implantação muito altos;

• Número significativo de eleitores que saı́ram da cabine sem confirmar o voto impresso, o

que sugere sua desnecessidade;

• Demora na votação nas seções onde houve voto impresso;

• Procedimento mais demorado na carga dos programas;

• Necessidade de procedimentos de transporte, de guarda e de segurança fı́sica das urnas

de lona com os votos impressos;

• Treinamento mais complexo para os mesários, contrariando a orientação geral de simplificação

do processo eleitoral;

• Ocorrência de problemas técnicos na porta de conexão do módulo impressor, o que a

deixava vulnerável a tentativas de fraude.

Outros problemas que também reapareceram com a adoção da impressão do voto:
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• Dificuldade de manter o sigilo do voto, já que para resolver os problemas de travamento

de papel na impressora, o técnico visualiza o voto do eleitor que ficou na impressora;

• Possibilidade de falha, pois com o travamento e perda de apenas um voto impresso, o

resultado da eleição pode ser comprometido pela divergência entre o resultado da urna

eletrônica e o da urna de lona;

• Interferência externa, já que um eleitor pode intencionalmente impugnar a urna eletrônica

por alegação de divergência entre o voto impresso e o voto digitado na urna eletrônica,

tumultuando o andamento da votação;

• A intervenção humana na organização dos votos impressos, bem como na sua reconta-

gem, pode favorecer ou prejudicar os candidatos;

• Risco de abalo da credibilidade do processo eleitoral, que pode ser ocasionado por di-

vergência entre o resultado manual, gerado por algum problema mecânico simples, e o

resultado eletrônico;

• Alto consumo de bobinas de papel para imprimir o voto desnecessariamente;

• E aumento do custo, gerado pela necessidade de aquisição de impressoras e implementação

de infraestrutura.

2.3.2 APURAÇÃO DOS RESULTADOS

Após as 17 horas, o presidente da seção eleitoral, utilizando senha própria, encerra a votação

e emite o BU da seção. As cinco vias do BU são assinadas pelo presidente da seção e por re-

presentantes/fiscais dos partidos polı́ticos presentes. A primeira via é afixada em local visı́vel

na seção, dando publicidade ao resultado. As três vias seguintes são encaminhadas, junta-

mente com a ata da seção, ao cartório eleitoral. A última via é entregue aos representan-

tes/fiscais dos partidos polı́ticos presentes. Se necessário, podem ser emitidas mais vias do

BU [18][17][24][22].

Após a impressão dos boletins de urna (BU), uma mı́dia (disquete ou pendrive) contendo o

resultado é gravada de forma criptografada e assinada digitalmente. Quando chega ao servidor

central para a totalização dos votos, primeiramente é verificada a assinatura digital. Se a assi-

natura digital for válida, está garantido que aquele resultado foi gerado pela urna eletrônica que

foi preparada para aquela seção eleitoral, ou seja, garante-se a integridade e a autenticidade do

resultado [18][17][24][22].
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Após essa verificação da assinatura digital, o boletim de urna é decifrado e várias verificações

de consistências são feitas. Caso qualquer inconsistência seja confirmada – como divergência

na totalidade de votos e o número de eleitores que compareceram – ou a assinatura digital seja

inválida, o BU é automaticamente descartado [18][17][24][22].

A transmissão dos dados após a votação também é segura. Os arquivos são transmitidos

para os centros de processamento de dados dos tribunais regionais eleitorais. Quando chegam

ao computador que faz a totalização, eles passam por uma verificação de confiabilidade, que

assegura que o resultado está ı́ntegro e provém de uma urna eletrônica preparada pela justiça

eleitoral. Tais arquivos são verificados quanto à sua assinatura digital e, no caso de boletins de

urna (BU), são decifrados com a chave de propriedade do software de totalização. Isso torna

os boletins legı́veis. A partir desse momento, são feitas verificações quanto à sua estrutura e

conformidade de dados. Essa transmissão de dados é realizada via rede privada. É importante

enfatizar também que não é a urna eletrônica que faz a transmissão dos dados. Por segurança,

as urnas, em momento algum (nem no perı́odo de preparação para as eleições, nem durante as

votações ou na fase posterior) são conectadas a qualquer tipo de rede de comunicação externa

[18][17][24][22].

2.3.3 AUDITORIA

A legislação eleitoral prevê a possibilidade de auditoria do sistema eletrônico de votação

antes, durante e depois das eleições:

• Antes das eleições (180 dias): acompanhamento de todas as fases de especificação, de-

senvolvimento, assinatura digital e lacração dos sistemas por representantes dos partidos,

da OAB e do MP;

• Durante as eleições: procedimentos de verificação feitos pela justiça eleitoral, fiscalização

por entidades competentes e entrega da cópia dos boletins de urna (BU) aos fiscais dos

partidos nos locais de votação;

• Após as eleições: análise dos arquivos entregues pela justiça eleitoral, auditorias no sis-

tema e nos equipamentos utilizados.

É possı́vel realizar auditoria do processo eleitoral mediante apresentação de fundamentação

e identificação dos locais a serem auditados [22]. A auditoria consiste em:

• Verificação do resumo digital (hash);
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• Reimpressão do boletim de urna (BU);

• Comparação entre o boletim impresso e o boletim recebido pelo sistema de totalização;

• Verificação de assinatura digital;

• Comparação dos relatórios e atas das seções eleitorais com os arquivos digitais da urna;

• Auditoria do código-fonte lacrado e armazenado no cofre do TSE;

• Recontagem dos votos por meio do Registro Digital do Voto (RDV);

• Comparação da recontagem do RDV com o boletim de urna (BU);

2.4 REQUISITOS IMPORTANTES

Com base no que foi discutido até aqui neste capı́tulo, os requisitos do processo eleitoral

brasileiro, com o uso da urna eletrônica, podem ser explicitados da seguinte maneira:

• R1: É necessário gerar uma zerésima: documento que afere que a urna está zerada no

inı́cio da votação através do arquivo RDV;

• R2: A lei permite que fiscais de partido acompanhem o processo de votação/auditem os

sistemas da urna e de apuração;

• R3: O voto de um indivı́duo deve ser mantido secreto;

• R4: Ao mesmo tempo, é preciso conseguir verificar que o conjunto dos votos vieram de

um conjunto de eleitores validos e não de “eleitores fantasmas”;

• R5: O eleitor precisa comprovar sua identidade, os mesários têm essa responsabilidade

conferindo assinaturas ou usando a biometria;

• R6: O voto deve ser possı́vel para analfabetos e cidadãos com pouca instrução, além dos

deficientes visuais;

• R7: Os mesários são os responsáveis por garantir a tranquilidade no ambiente de votação

e a segurança da urna;

• R8: É necessário emitir um relatório contendo a apuração dos resultados - Boletim de

Urna (BU) emitido através do RDV;

• R9: RDV x BU - Uma forma de auditoria, comparar o RDV com o BU;
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• R10: Voto armazenado no RDV não deve ter qualquer vı́nculo com o eleitor;

• R11: É permitido aos partidos polı́ticos e coligações obter o RDV das urnas que julgarem

necessárias e a utilização de software terceiro para apuração e comparação com o software

oficial do TSE;

• R12: O eleitor deve conhecer o sistema no qual irá votar e como utilizá-lo;

• R13: Os custos da realização da eleição não devem ser altos;

• R14: O ato de votar deve ser rápido, logo, o sistema deve responder rapidamente aos

comandos do usuário;

• R15: A possibilidade de falha do software e do hardware deve ser mı́nima;

• R16: Deve ser possı́vel fazer auditoria de todo o processo preparatório para as eleições

(lacre, assinatura digital, etc);

• R17: O armazenamento dos votos deve ser feito em 2 mı́dias (backup) - memória interna

e outra externa e assinados digitalmente;

• R18: Se uma urna falhar ela deve poder ser substituı́da prontamente;

O requisito R9, R11 e R16 representam uma forma especı́fica de implementação para audi-

toria e podem ser mesclados com o requisito R2 em um único requisito de auditoria. O requisito

R10 visa garantir o sigilo do voto, exposto no requisito R3 e ambos podem ser compactados em

um único requisito de sigilo do voto. A partir da lista de requisitos inferidos e das observações

anteriores, podemos resumir os requisitos gerais do processo eleitoral brasileiro na Tabela 1:
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Tabela 1: Resumo dos requisitos gerais do processo eleitoral brasileiro.

# Requisito
1 Certificação de que não há votos pré-existentes antes do inı́cio do processo (Zerésima)
2 Acompanhamento/auditoria do processo eleitoral, urna e apuração
3 Sigilo do voto
4 Integridade dos votos
5 Autenticação do eleitor
6 Acessibilidade do processo eleitoral
7 Segurança fı́sica da urna e dispositivos
8 Relatório detalhado dos resultados
9 Treinamento dos eleitores
10 Custo do processo eleitoral deve ser mı́nimo
11 O ato de votar deve ser rápido
12 A possibilidade de falha deve ser mı́nima
13 Medidas de contenção e backup devem existir
14 Capacidade de suprir falhas de dispositivos eletrônicos defeituosos
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CAPÍTULO 3 - SISTEMAS DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA

Este capı́tulo apresenta a evolução das tecnologias que auxiliam eleições eletrônicas ao

redor do Globo. Na seção 3.1, são expostas as gerações de equipamentos eletrônicos. E por

fim, na seção 3.2, é feita uma análise dos requisitos e riscos de uma eleição on-line.

3.1 GERAÇÕES DE MÁQUINAS DE VOTO ELETRÔNICO

Como a evolução dos modelos de máquinas de voto eletrônico se deu sempre com o in-

tuito de resolver problemas que existiam em modelos anteriores, o termo “geração” é cabı́vel

para identificar as principais caracterı́sticas e marcos do desenvolvimento dessas tecnologias

[27][13].

3.1.1 GERAÇÃO DRE (DIRECT RECORDING ELECTRONIC VOTING MACHINE)

Como caracterı́sticas gerais, os equipamentos DRE possuem interfaces simples e fáceis de

usar, de forma a simplificar o ato de votar, conforme mostram as Figuras 3, 4 e 5.

Figura 3: Urna eletrônica DRE brasileira. Adaptado de [50].
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Figura 4: Urna eletrônica DRE holandesa. Adaptado de [27].

Os votos são armazenados diretamente em um arquivo na mı́dia digital, o que originou a

nomenclatura DRE. Ao final da votação, a apuração é feita de forma eletrônica e o resultado

é enviado por via digital para uma central de totalização de votos. Como o armazenamento

do voto é direto, a confiabilidade do resultado da apuração é dependente da confiabilidade do

software instalado no equipamento [27][13].

Figura 5: Urna eletrônica DRE indiana. Adaptado de [27].

A Diebold AccuVote [54] é uma máquina de gravação de votos eletrônicos que os armazena

diretamente na memória interna da urna. A interface com os eleitores é feita através de um

touch screen. O eleitor se identifica através de um smartcard inserido na máquina, permitindo

o voto nos candidatos da sua preferência. A configuração do aparelho é feita através de um

cartão de memória PCMCIA padrão inserido em um compartimento com chave do aparelho.

Antes das eleições, são armazenadas informações referentes à eleição, como arquivos de sons,

traduções para outras lı́nguas e outras informações. Para cada eleitor que votou, o sistema
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armazena um registro eletrônico dos votos, num arquivo digital no cartão de memória, sem

associar qualquer informação que identifique o eleitor. Ao final do processo eleitoral, a máquina

contabiliza os votos e imprime o resultado da eleição. Posteriormente, funcionários autorizados

removem o cartão de memória e o envia para a sede da eleição para que os registros eletrônicos

dos votos possam ser enviados para catalogação. Máquinas AccuVote DRE, em diferentes

modelos, foram usadas em diversos condados, municı́pios e jurisdições dos Estados Unidos,

tendo sido o aparelho mais usado em eleições eletrônicas neste paı́s [26]. O fabricante manteve

em segredo diversos detalhes do funcionamento da máquina, porém, em 2007, um grupo de

pesquisa de Princeton utilizou engenharia reversa e constatou que basicamente se tratava de um

PC com kernel WinCE e uma aplicação que lia e contava votos. O grupo conseguiu atacar o

sistema substituindo o software nativo sem nenhuma checagem criptográfica e demonstraram

que conseguiam manipular os votos e a eleição como um todo, de forma não detectável, ou

seja, a auditoria mostraria resultados coerentes com a fraude, vide Figura 6 [26]. Além disso,

os cientistas provaram que era possı́vel criar um vı́rus para a máquina que se espalha através do

cartão de memória de uma máquina para outra, concluindo que qualquer um que tivesse acesso

a uma máquina por alguns minutos sozinho poderia mudar o resultado de uma eleição em um

estado inteiro [26][54][36]. Isso seria possı́vel, uma vez que qualquer um com acesso fı́sico (por

exemplo: trabalhores a serviço das eleições) aos aparelhos ou a algum cartão de memória que

fosse ser inserido nos dispositivos posteriormente, pode instalar software malicioso em menos

de 1 minuto [26]. Além disso, os servidores da justiça eleitoral americana utilizavam os cartões

de memória para transferência de votos e resultados das eleições de uma máquina para outra (ou

para envio para central de contabilização de votos), o que propicia a propagação do software

malicioso mesmo quando os aparelhos não estando interconectados por uma rede [26].
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Figura 6: Ballot Stuffer Demonstration. Adaptado de [31].

Além dos aparelhos AccuVote da Diebold, outras máquinas de outros fabricantes que foram

submetidas a testes de segurança, como Hart, Sequoia AVC Edge e NEDAP ES3B também

falharam no quesito segurança [31]. Todas se mostraram suscetı́veis a códigos de roubo de votos

e comprometimento do sigilo dos votos. Na Índia, o maior eleitorado eletrônico do mundo [39],

uma das máquinas DRE usadas nas eleições do paı́s foi ofertada para especialistas analisarem

e investigarem falhas de segurança nas urnas. Com a conclusão das investigações, as mesmas

falhas comuns a outros sistemas DRE mostraram-se presentes no sistema indiano e o paı́s, em

resposta, adotou VVPAT nas urnas, vide Figura 7 [58].

A urna eletrônica brasileira também pertence à geração DRE, sofrendo com os mesmos

problemas e limitações anteriormente citados. Além disso, o TSE não detém controle absoluto

sobre a produção dos componentes eletrônicos da urna (hardware) [21]. E, em última instância,

o hardware é o controlador daquilo que é registrado no armazenamento permanente da urna,

sendo, portanto, capaz de apresentar ao fiscal um dado diferente daquele lido pelo sistema de

totalização do TSE sem deixar rastros da fraude [2].

O professor Diego Aranha, do departamento de Ciência da Computação da UNB, partici-

pou dos testes públicos de segurança do software de votação em massa utilizados em 2012 e

coordenou a equipe que venceu os testes [2]. Os testes foram convocados via chamada pública

do TSE e 9 equipes participaram [2]. O teste foi dividido em 2 fases separadas por 12 dias

e cada fase teve apenas 3 dias. Na primeira fase, considerada fase de exames, as equipes pu-
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deram observar o código fonte do software de votação e solicitar esclarecimentos técnicos ao

TSE. Solicitações estas, que eram protocoladas e o TSE podia se reservar o direito de não res-

pondê-las. A primeira fase começou com uma palestra do TSE descrevendo superficialmente os

mecanismos de segurança adotados. Foi descrito o mecanismo utilizado na produção do RDV,

o qual armazena os votos de forma embaralhada, com o objetivo de garantir o sigilo do voto.

Na segunda fase, nomeada fase de testes, as equipes puderam fazer diversos experimentos com

o objetivo de verificar a segurança do sistema [2].

A equipe da UNB só teve acesso ao código fonte do software de votação no segundo dia

da primeira fase. Como ponto de partida, iniciou a análise buscando construções sabidamente

inseguras em se produzir aleatoriedade (permutações), com o objetivo de verificar se o sigilo

do voto poderia ser comprometido. Ainda nos primeiros 5 minutos da análise, do total de 5

horas que possuı́a para analisar o código fonte, a equipe da UNB encontrou uma construção

sabidamente insegura desde meados da década de 90 [2], exatamente no arquivo que produz o

RDV. Ficou claro para a equipe da UNB, que uma base de códigos de tamanho considerável

como esta, possuindo um erro de projeto tão banal, não teria apenas esta vulnerabilidade. Nas

4 horas seguintes de análise, outras vulnerabilidades foram encontradas. Vale ressaltar que a

maioria delas, eram consequência de erros de projeto [2], e não de implementação, aumentando

a gravidade do incidente. Desse modo, a equipe conjecturou que o RDV poderia não ter sido

projetado de forma segura. Logo, focou suas atenções nessa questão para a próxima fase (fase

de testes), produzindo um plano de teste para atacar o sigilo do voto, além de um plano de teste

para verificar a integridade dos votos (resultado das eleições) [2].

No primeiro dia da segunda fase (fase de testes), o primeiro plano foi colocado em prática,

no qual a equipe fazia uma tentativa de recuperar a ordem dos votos para correlacionar com

exatidão com a ordem dos eleitores, quebrando o sigilo do voto. Durante esta prova de conceito,

numa eleição simulada, a equipe obteve êxito em, a partir de apenas informações públicas, ou

seja, documentos públicos produzidos pela urna eletrônica que são disponibilizados aos partidos

após o final da eleição, reverter a ordem de votação e quebrar o sigilo dos votos com uma

eleição de 21 eleitores, onde cada eleitor votava em 2 candidatos, gerando 42 votos [2]. No

segundo dia, o TSE sugeriu a repetição da metodologia utilizada anteriormente, porém, com

um volume realista de dados. Desse modo a equipe passou o segundo dia inteiro executando os

protocolos da metodologia para uma eleição com 475 eleitores e um total de 950 votos, números

esses, calculados e sugeridos pela equipe do TSE como tamanho médio de comparecimento

nas seções eleitorais do paı́s. No final desse dia, a equipe obteve êxito novamente e ficou

comprovado que o sigilo do voto não era garantido, pois, uma vez que é trivial para um fiscal de

mesa monitorar a ordem de votação dos eleitores, a correlação é simples. Ficou demonstrado
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que ao observar a ordem de votação dos eleitores em uma zona eleitoral e tendo descoberto

como é feita a permutação usada para mapear eleitores (na ordem em que estes votaram) e o

armazenamento no RDV, é possı́vel elaborar um um mapeamento eleitor-voto. Além disso, com

base nas informações armazenadas na urna eletrônica, pelo registro cronológico dos eventos, ao

recuperar a ordem de votação, também pode-se recuperar um voto especı́fico inserido na urna

num exato instante de tempo. Não houve ambiguidade. Os 950 votos foram recuperados sem

absolutamente nenhum erro, tendo sido possı́vel comprometer o sigilo do voto dos 475 eleitores

[2].

O segundo plano de testes atacava a integridade do voto e levava em consideração alguns

erros de projeto fundamentais encontrados na fase de exames. Porém, este plano não foi execu-

tado por falta de tempo [1]. Ainda assim, a equipe enumerou diversas falhas. Como exemplo,

pode-se citar: todas as urnas eletrônicas do paı́s, em torno de meio milhão de equipamentos em

operação, compartilham a mesma chave de segurança. Caso essa chave seja vazada uma única

vez, tudo estaria comprometido. Além disso, essa chave criptográfica é armazenada em texto

plano nos cartões de memória (cartões de carga do TSE) que instalam os softwares nas urnas

eletrônicas [2][1]. Ou seja, o vazamento da chave não tem só o impacto devastador por permitir

a abertura de todos os cartões de memória de todas as urnas em operação no paı́s, a chave ainda

é armazenada em texto plano no cartão de memória. Na partição protegida de armazenamento

desses cartões de memória, está localizado o software de votação. Uma vez acessado o cartão,

é possı́vel manipular o software de votação para uma contagem desonesta de votos e também

produzir um RDV compatı́vel com a contagem desonesta. Qualquer recontagem de votos iria

reproduzir a fraude praticada [2][1][27].

A metodologia utilizada no ataque ao sigilo dos votos, não exigia informação privilegiada,

tendo sido feito apenas exames de documentos públicos, portanto a fraude do sigilo do voto

não seria rastreável. Tal falha, poderia permitir uma versão digital do chamado voto de cabresto

(coação dos eleitores à eleger determinado candidato). Vale salientar, que a equipe da UNB só

teve contato com o código de 17 milhões de linhas por 5 horas, tendo navegado por uma fração

pequena, porém, obviamente estratégica do código fonte [2].

Dado que o software de votação é demonstravelmente inseguro, uma solução seria a utilização

de um segundo registro redundante de votos, por meio fı́sico. Em todos os paı́ses do mundo que

fazem uso de urnas eletrônicas para eleições, os equipamentos produzem mais de um registro

do voto em mı́dias diferentes [27]. É questionável que haja obstáculos apenas para o Brasil,

uma vez que em diversos outros paı́ses, o recurso foi adotado. O cenário atual obriga o Bra-

sil a confiar integralmente no TSE como autoridade. O sistema como um todo foi projetado
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de forma a ofuscar informações de agentes externos, mas não contempla segurança relevante

contra agentes internos, o que é insustentável, segundo Diego Aranha [2].

Em suma, a dependência da confiabilidade do software nos modelos DRE resultou no aban-

dono dessa tecnologia por todos os paı́ses que a adotaram, excetuando-se o Brasil [27][13].

3.1.2 GERAÇÃO VVPAT (VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL)

Também denominada IVVR (Independent Voter Verifiable Record), VPR (Verified Paper

Record) ou VICE (Voto Conferı́vel pelo Eleitor). Essa geração surgiu devido a uma tese de

doutorado publicada em 2000 por Rebecca Mercuri [37]. A proposta do trabalho de Rebecca

se resume na possibilidade de auditoria contábil da apuração eletrônica por meio de uma via

a parte do registro digital (registro do voto) das máquinas DRE [27][13]. A diferença entre as

urnas VVPAT e as DRE, em geral, é a adoção de uma impressora a parte, como pode ser visto

na Figura 7. Além de outros modelos que incorporaram a impressora na própria urna, como nas

Figura 8 e 9.

Figura 7: Urna eletrônica VVPAT indiana. Adaptado de [27].
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Figura 8: Urna eletrônica VVPAT venezuelana. Adaptado de [27].

Figura 9: Urna eletrônica VVPAT mexicana. Adaptado de [27].

A segunda via do registro é gravada em um meio independente no momento do voto. Dessa

forma, o equipamento de votação não pode modificar os registros posteriormente. Além disso,

o registro do voto pode ser visto e conferido pelo eleitor antes do armazenamento secundário,

o que originou a denominação internacional, VVPAT (Documento de Auditoria em Papel Con-

ferı́vel pelo Eleitor). A literatura técnica internacional também adotou a nomenclatura IVVR

(Registro Independente Conferı́vel Pelo Eleitor, em português) e, no Brasil, a nomenclatura

VICE (Voto Impresso Conferı́vel pelo Eleitor) [37][27][13].

O Registro Digital dos Votos (RDV) e a sua apuração eletrônica, com o uso de equipamentos

VVPAT, podem ser conferidos por ações contábeis de auditoria, independente do desenvolvedor

do software e do administrador do sistema. Essa caracterı́stica resultou na conformação do

Princı́pio da Independência do Software em Sistemas Eleitorais [48] que, aos poucos, passou a

ser exigido em todos os paı́ses que usam voto eletrônico, exceto o Brasil [27][40].

A falta de transparência e confiabilidade dos sistemas DRE impulsionou a evolução da

tecnologia VVPAT, porém, vários problemas em relação aos sistemas VVPAT foram enunciados

no decorrer do tempo [45][37]. Dentre estes, destacam-se:
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• Uma recontagem/auditoria manual dos VVPAT é um trabalho intenso e caro;

• Aumenta o custo dos sistemas de votação eletrônica;

• É mais complexo de implementar e usar;

• Requer hardware especializado e aumenta as chances de falha do equipamento;

• Software malicioso pode intencionalmente fraudar registros para impugnar uma eleição -

em caso de divergência entre votos impressos e eletrônicos, em qual confiar? Se confiar-

mos no voto impresso, por que gastar tempo e dinheiro desenvolvendo sistemas de votos

eletrônicos? O sistema poderia imprimir enquanto nenhum eleitor está observando (uma

forma de ballot stuffing [15]) e mesmo que os votos adicionais sejam descobertos, seria

impossı́vel identificar os votos fraudulentos devido ao sigilo do voto;

• Sistemas DRE com VVPAT que imprimem os registros na ordem em que os votos foram

feitos levantam problemas com privacidade, uma vez que a ordem de como foi feita a

votação poderia ser gravada e correlacionada, comprometendo o sigilo do voto;

• Um atacante também poderia observar a ordem dos eleitores votando e a ordem que de-

terminado voto de seu interesse aparece no registro impresso, comprometendo o sigilo do

voto;

• VVPAT só cobre os casos de mal funcionamento ou fraude se um significante número

de pessoas participarem, e os eleitores não são obrigados a checar a auditoria em papel

(muitos não o fazem);

• A maioria dos sistemas VVPAT atuais não são acessı́veis a alguns eleitores deficientes,

como por exemplo, cegos, o que dificulta a obrigatoriedade da verificação do voto;

3.1.3 GERAÇÃO E2E (END-TO-END VERIFIABILITY)

A partir de 2008, surgiram muitas iniciativas de sistemas eleitorais independentes de soft-

ware, aprimorando e/ou facilitando auditorias contáveis de votos [27].

Na Argentina, surgiu a ideia de utilizar tags RFID embutidas em cédulas eleitorais. Com

isso, o registro digital e o registro impresso ficam contidos em um único documento, o chamado

BVE (Boleta de Voto Electrónico). Através do BVE, o eleitor e fiscais de partidos podem

conferir o registro do voto, a apuração e a transmissão dos resultados [27]. As Figuras 10 e 11

ilustram a urna argentina e o BVE.
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Figura 10: Urna eletrônica E2E argentina. Adaptado de [27].

Figura 11: BVE produzido pela urna argentina. Adaptado de [27].

Nos EUA, foi apresentado o sistema Scantegrity, uma tecnologia para sistemas eleitorais

de escaneamento óptico [12][49], ilustrado pela Figura 12. Faz uso de códigos de confirmação

para que o eleitor possa obter uma prova de que seu voto foi computado sem modificações, sem,

no entanto, quebrar o sigilo do voto. Em suma, o voto criptografado é impresso e entregue ao

eleitor, que poderá verificar posteriormente o seu processamento [12][49][27].
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Figura 12: Escaneamento Óptico com Scantegrity. Adaptado de [57].

As inovações comuns a esses sistemas são a independência do software e a grande facilidade

de auditoria independente, de ponta a ponta (E2E), no processamento digital do voto. Por esse

motivo, esses sistemas são designados à geração E2E ou End-to-End verifiability.
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3.1.4 DISTRIBUIÇÃO DOS MODELOS USADOS NO MUNDO

Figura 13: Distribuição dos modelos de urnas usados no mundo. Adaptado de [27].

A Figura 13 mostra um mapa com a distribuição dos modelos de urna usados pelo mundo.

Em cinza, estão os paı́ses que ainda não adotaram voto eletrônico em eleições oficiais, em ver-

melho, os que ainda usam sistemas DRE, em laranja, os que testaram e abandonaram sistemas

DRE por falta de transparência ou falta de confiabilidade e, no momento, não estão usando

votação eletrônica, em azul, os que abandonaram sistemas DRE e passaram a usar sistemas

VVPAT (independentes do software) e por último, em verde, os que adotaram ou estão testando

sistemas E2E (independentes do software, com auditoria facilitada e de ponta-a-ponta) [27][13].

3.2 VOTAÇÃO ELETRÔNICA ON-LINE

Uma votação eletrônica on-line é promissora em termos de diminuição de burocracia, além

de poupar esforços com mobilização, tanto para eleitores como para funcionários a serviço da

justiça eleitoral no dia das eleições. Porém, um servidor on-line recebendo votos de máquinas

diversas de eleitores está exposto a diversos tipos de ameaças que urnas eletrônicas (sem qual-

quer comunicação em rede) não estão. Mais ainda, as máquinas dos votantes passam a ser

também alvos de ataques [42].
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As ameaças do lado cliente (computador do eleitor) são as seguintes [31]:

• Coação: uma nova versão de voto de cabresto digital, onde o eleitor é coagido por não ter

o sigilo do voto garantido;

• Roubo de identidade: o eleitor não é quem afirma ser;

• Sites impostores (falsos): ataques de phishing, onde o site do governo é clonado visu-

almente, se passando pelo site original, seja para receber os votos (quebra de sigilo do

voto) ou para download de uma aplicação maliciosa (quebra de sigilo, roubo de votos

entre outros objetivos que o atacante possa ter);

• Malware: software malicioso perpetrando roubo de identidade, quebra de sigilo do voto,

exibição de site falso, atuação em botnet ou outros objetivos ilı́citos;

• Botnets: software malicioso perpetrando ataques de DDoS (Distributed Denial of Service,

Negação de Serviço Distribuı́da, em português) ou outros tipos de ataques concorrentes;

E as ameaças correspondentes aos servidores são:

• Negação de serviço: o servidor precisa estar apto a resistir aos ataques de negação de

serviço, pois eleições ocorrem em um determinado perı́odo fixo de tempo ;

• Ataques de agentes internos: Ameaças internas relativas aos próprios administradores dos

servidores, técnicos e servidores da justiça eleitoral;

• Intrusão remota: assegurar que ninguém, além dos administradores autorizados, tenham

acesso remoto ao servidor;

• Ataques patrocinados pelo Estado: uma eleição pode valer mais para um atacante do que

uma transferência bancária milionária, logo, os ataques podem ser tão sofisticados quanto

o Stuxnet [25];

Um dos requisitos mais importantes de eleições democráticas é o sigilo do voto. Ninguém

deve conseguir descobrir qual foi o voto de determinado eleitor, mesmo que ele tente provar qual

foi seu voto. Isto visa impedir a venda de voto e coação (voto de cabresto). Há um problema

relacionado a isso quando temos uma eleição on-line, pois o eleitor pode fazer seu voto de casa

ou de qualquer outro lugar, o que o deixa suscetı́vel a coação. Além disso, falhas de software que

abram brechas de segurança podem ser exploradas por qualquer atacante conectado à Internet

[42].
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3.2.1 VOTAÇÃO ON-LINE NOS ESTADOS UNIDOS

Figura 14: Anúncio de votação on-line em Washington DC. Adaptado de [31].

No ano de 2010, em Washington DC, foi feito um teste de eleição via um sistema web,

vide Figura 14. Foram contratados desenvolvedores web para projeto e implementação de um

sistema open source web para eleições on-line. A fase de teste público do sistema foi uma

semana antes das eleições, quando o programa entraria em produção, e a autoridade eleitoral

americana incentivou hackers e cientistas da computação a tentarem comprometer o sistema,

sem qualquer consequência legal para quem obtivesse êxito [59].

Figura 15: Sistema web de votação em Washington DC. Adaptado de [31].
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O sistema era basicamente uma interface web onde o eleitor autenticava-se, baixava uma

cédula digital de voto em PDF, preenchendo-a com algum leitor de PDF e enviava-a para o

servidor. Caso não ocorresse nenhum erro, o sistema mostrava uma tela de agradecimento e

encerrava-se o processo (vide sequência de telas demonstradas pelas Figuras 15 a 19) [59].

Figura 16: Interface de autenticação do sistema. Adaptado de [31].

Figura 17: Interface para download da cédula digital. Adaptado de [31].
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Figura 18: Cédula digital de votação. Adaptado de [31].

Figura 19: Interface para envio da cédula digital preenchida. Adaptado de [31].

Após algumas horas de análise do código fonte, Alex Halderman e dois de seus estudantes,

que não detinham conhecimento prévio do funcionamento do sistema, conseguiram comprome-
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ter o servidor do governo por uma falha na linha de código que fazia uso de criptografia GPG,

conforme ilustrado na Figura 20 [59].

Figura 20: Falha no código do sistema web. Adaptado de [31].

Tal falha consistia no uso incorreto de aspas duplas em uma linha de código e era suficiente

para um atacante quebrar o anonimato e alterar todos os votos, através de injeção de código

(comandos bash/shell). O código montava uma string e fazia uma chamada de sistema passando

a execução para o bash (shell), e embora o programa verificasse o nome base do arquivo, ele

não verificava a extensão do arquivo. Com isso, Halderman e seus estudantes foram capazes de

injetar comandos bash na extensão do arquivo, conforme ilustrado na Figura 21 [59].

Figura 21: Injeção de comandos bash. Adaptado de [31].

Os comandos eram executados com permissões do processo em execução do servidor web.

Além disso, descobriram diversas peculiaridades sobre toda a estrutura da rede, inclusive câmeras

de segurança da sala do servidor que podiam ser acessadas sem necessidade de usuário e senha.

Halderman e seus estudantes, esperaram até 17h, pois pelas câmeras de segurança eles sabiam

que não haveria ninguém no centro de dados [59], e invadiram o servidor. Eles conseguiram

roubar senhas da base de dados e chaves de segurança.Substituı́ram todos os votos existentes

por votos deles, conforme a intenção deles. Colocaram uma rotina que substituı́a todos os votos

novos por votos conforme suas intenções. Adicionaram um backdoor para revelar novos votos.
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Limparam os logs para não deixar rastros e por fim, adicionaram linhas de código na página de

agradecimento ao voto para tocar Hail to the Victors da Universidade de Michigan.

Por fim, a autoridade eleitoral do distrito de Columbia não utilizou o sistema web para

receber todos os votos da eleição. Os votos foram contabilizados por email, para os eleitores

que não poderiam estar presentes na votação presencial: Fazia-se download da cédula digital

em branco e transmitia-se a mesma por email [59].

3.2.2 VOTAÇÃO ON-LINE NA ESTÔNIA

Na Estônia, o inı́cio do processo eleitoral eletrônico on-line, data de 2002, quando o par-

lamento Estoniano criou a base legislativa para conduzir o processo. O uso dos chamados

ID-cards foi vital para o estabelecimento desse processo. O ID-card estabelecido pelo governo

estoniano em 2002 se tornou o documento de identificação primário de nova geração da Estônia

com dois propósitos: além de ser um documento fı́sico, também funciona como uma identidade

eletrônica [52], conforme ilustra a Figura 22.

Há três maneiras de se obter uma identificação eletrônica (eID):

• ID-card estoniano;

• ID-card chip em um cartão SIM (mobile-ID);

• ID-card digital (apenas para uso eletrônico);

Figura 22: ID-card estoniano. Adaptado de [31].

De posse de um eID (ID-card) com certificados e códigos PIN válidos, o eleitor que pre-

tende fazer seu voto on-line também precisa de:

• Computador seguro (Leitor de smartcard caso vá se utilizar ID-card ou ID-card digital);
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• Conexão com a Internet;

• Windows, Mac OS ou Linux;

• eID;

• Software de assinatura digital atualizado;

A partir desses requisitos, basta seguir os seguintes procedimentos: download do software

de votação a partir do website oficial. Abertura do programa e autenticação do eleitor utilizando

o ID-card ou mobile-ID. Escolha do candidato ao qual se quer votar e confirmação do voto

utilizando assinatura digital (seguindo as instruções da aplicação).

O voto será criptografado utilizando criptografia de chave pública antes de ser transmitido

pela Internet até o servidor central. O voto criptografado com a chave pública só pode ser

decifrado com a chave privada sobre a qual ninguém tem conhecimento total. Imediatamente

após a votação, o eleitor pode verificar se seu voto chegou até o servidor central de forma

ı́ntegra, sem alterações. Isso pode ser feito utilizando-se o aplicativo disponı́vel para qualquer

dispositivo smart (Smartphone, Tablets, etc) [52][60][14].

Os votos criptografados só podem ser abertos com a chave (privada) de posse do NEC

(National Electoral Committee), a autoridade eleitoral estoniana. A chave privada é dividida

em partes, as quais são divulgadas individualmente para membros do comitê. Assim, ninguém

possui a chave inteira. Para abertura dos votos e inı́cio da totalização, todos os membros de-

vem se reunir e disponibilizar a parte da chave que lhes cabe. De forma a garantir o sigilo do

voto, os votos criptografados são abertos e contabilizados apenas após todos os dados pessoais

dos eleitores serem separados dos votos. Isto é, as assinaturas digitais são removidas dos vo-

tos submetidos antes da contabilização. É proibido compartilhar qualquer tipo de detalhe das

identidades digitais dos eleitores, ou seja, o ID-card, mobile-ID e os códigos PIN que acompa-

nham os mesmos devem ser secretos, e somente o eleitor deve possuı́-los e conhecê-los, afim

de garantir o sigilo do voto [52][60][14].

É permitido alterar o voto até o encerramento do “perı́odo de votos pela Internet”. Isso

pode ser feito simplesmente repetindo-se os procedimentos normais de votação. Também pode-

se votar em uma zona eleitoral, exercendo-se o direito através de uma cédula de papel. Caso o

voto seja feito pela Internet e também através de cédula de papel, apenas o voto feito por cédula

será contabilizado. A privacidade do voto não pode ser totalmente garantida ao se usar votação

on-line pela Internet, pois poderia haver coação no momento da votação. Por isso, o eleitor

on-line tem o direito de alterar seu voto por outro voto on-line, anulando o anterior ou pelo voto

fı́sico em cédula de papel que anula qualquer voto anterior on-line [52][60][14].
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Antes da implantação da votação on-line na Estônia, foram feitos alguns estudos sobre a

viabilidade desse processo, conceituando-o através de requisitos, problemas, riscos e conflitos.

É necessário garantir a corretude dos resultados. Para tal, todo o processo deve ser auditável.

Sendo assim, é necessário que cada passo deixe um rastro que possa ser auditado futuramente.

Ao mesmo tempo, é necessário garantir o sigilo dos votos. Nenhum voto pode ser relacionado

ao seu eleitor de origem. Esses dois requisitos, são contraditórios em sua essência, originando

o paradoxo da confidencialidade do voto. Os principais requisitos levantados no relatório con-

ceitual estoniano [3] estão dispostos a seguir [14][42]:

• Corretude dos votos;

• Autorização dos eleitores - só eleitores em conformidade com a lei podem votar e este

requisito engloba também a autenticação do eleitor;

• “Um eleitor, um voto” - de todos os votos de um eleitor, apenas um voto pode ser levado

em consideração, independente de como foi feito o voto;

• Proibição de falsificação de votos - ninguém deve estar apto a mudar votos de outros

eleitores ou adicionar votos falsos;

• Uniformidade da votação - possibilidades iguais de votação devem ser concedidas a todos

os eleitores;

• Possibilidade de re-votar eletronicamente - o eleitor deve poder mudar seu voto eletroni-

camente;

• Supremacia do voto tradicional - o voto tradicional, fı́sico, sobrepõe qualquer voto eletrônico;

• Anulabilidade do voto - possibilidade de anular um voto já feito;

• Possibilidade de votar em branco - Possibilidade de votar em “ninguém” ou votar em

branco;

• Sigilo dos votos - Deve ser impossı́vel descobrir qual foi o eleitor que votou, que horas

ele votou e de que computador ele votou. Um ISP pode verificar as conexões feitas de

seus clientes com o servidor web do NEC (National Electoral Committee), assim como

um observador poderia monitorar eleitores adentrando uma zona eleitoral. Em ambos os

casos, é impossı́vel determinar se, de fato, o eleitor votou. O eleitor também não deve

estar apto a provar em quem, quando ou como ele votou;
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• Sigilo do resultado da votação - o resultado não deve ser conhecido antes do término do

perı́odo de votação convencional;

• Operabilidade do sistema de votação - o sistema deve ser confiável, disponı́vel a todos

eleitores, operar com velocidade adequada e apresentar os resultados em tempo adequado;

• Transparência - o processo e os mecanismos de votação devem ser públicos e compre-

ensı́veis;

• Auditabilidade - pessoas especificamente autorizadas devem estar convencidas de que

todo o processo de votação foi conduzido corretamente;

• Controlabilidade da contagem dos votos - todo eleitor deve estar apto a verificar se seu

voto foi contabilizado na contagem dos votos;

• Repetibilidade da contagem - a contagem deve poder ser refeita várias vezes;

Do ponto de vista técnico, o sistema deve ser o mais simples e transparente possı́vel para

que uma grande gama de variados especialistas possam auditá-lo. Os servidores que recebem os

votos dos eleitores são mantidos sob responsabilidade da autoridade eleitoral estoniana (NEC),

que garantem a segurança antes, durante e depois do processo de votação. O ponto-fraco do sis-

tema recai sobre o PC do eleitor, que é assumido como seguro. No entanto, como o computador

do eleitor não está submetido às mesmas medidas de segurança dos servidores mantidos pelo

NEC, é possı́vel que o mesmo esteja exposto a códigos maliciosos que alterem silenciosamente

o voto do eleitor. Assim, os estudos feitos na Estônia enumeram também problemas e riscos

que estão envolvidos no processo de votação on-line. Em geral, 4 áreas do computador pessoal

do eleitor podem ser expostas a ataques [3][42]:

• Rede / Sistema Operacional;

• E-mail, Mensageiro instantâneo e Redes sociais;

• Erros de segurança no navegador;

• Acesso fı́sico;

Em contrapartida, os estudos pressupõem que [14][3][42]:

• Não faz sentido atacar um único PC de um único eleitor, pois apenas um ataque em massa

poderia ter um efeito significativo sobre uma eleição;
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• Atacar o PC de um eleitor para obter sua senha ou códigos PIN não está relacionado

à votação on-line, pois isso pode ser feito em qualquer outro momento e com diversos

outros objetivos;

• Atacar um PC assumindo que este é usado por outra pessoa não é prático hoje em dia

pois, a maioria dos ataques são automatizados e visam um uso em massa [14];

• Um ataque sigiloso e em massa é praticamente impossı́vel. Isso tem sido demonstrado

pelo modo como os malwares se espalham. Mesmo os mais sofisticados acabam se ex-

pondo de algum modo em alguns computadores, por vezes por erros do próprio sistema

operacional da máquina ou software (Windows, Navegadores, Outlook, etc). Mesmo os

mais bem sucedidos, como o Stuxnet, acabaram sendo expostos [25]. As diferenças de

configuração nos diversos computadores dos eleitores com uma diversidade de sistemas

operacionais, navegadores e anti-vı́rus criam uma situação onde em alguns PCs haverá

exposição e a consequente descoberta do ataque. Mesmo que a votação on-line seja anu-

lada, devido a um ataque, o objetivo final do atacante não será atingido. Sendo assim, um

ataque dessa magnitude não pode ser considerado realista;

• Dado o fato de que a votação acontece usando uma tecnologia não-padrão (uma aplicação

separada é usada), a falsificação dos votos requer um conhecimento considerável;

• Necessidade de confiar em pontos de acesso à Internet públicos - computadores usados

por muitas pessoas, pontos de acesso à Internet (IAP), cyber cafés, computadores esco-

lares, computadores de grandes empresas dão a seus administradores a possibilidade de

atacar todos os eleitores que os usarem permitindo secretamente o voto em apenas um

candidato de sua preferência. Ainda assim, isto é considerado um número pequeno de

votos pelos autores. Porém, há a recomendação de que IAPs sejam evitados para fazer a

votação on-line;

• Necessidade de confiar em rede pública - o usuário deve confiar no uso da Internet

pública. O eleitor deve estar na página correta para iniciar a votação. Uma vez que

esteja na página errada, nada poderá ser garantido (ataques de phishing);

• Necessidade de confiar em computadores de sistemas centrais - a camada de sistemas de

um sistema central consiste da operação de sistemas e softwares “caixas pretas” que con-

trolam componentes importantes. Simplesmente é necessário confiar. É possı́vel aumen-

tar a segurança adquirindo-os de fontes confiáveis, mas o problema fundamental continua

sem solução;
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• Impossibilidade de suportar todos eleitores - o uso de qualquer equipamento técnico leva

a exclusão de um certo grupo de pessoas que não conseguem usar tal tecnologia, seja

por não ter acesso a computadores, não ter habilidade necessária para usar computadores,

não ter saúde fı́sica ou mental, ou que simplesmente não desejam usar um computador ou

usam um sistema que não é suportado em larga escala. A aplicação do eleitor é oferecida

para Windows, Linux e Mac OSX apenas;

• Possı́veis conflitos de processos de votação on-line e votação tradicional - a votação on-

line acontece simultaneamente com a votação convencional;

• Riscos relacionados à centralização dos processos - centralização leva a uma melhora na

eficiência, porém também leva a uma concentração de riscos. O esquema de contagem se

baseia em centralização;

• Problemas de desenvolvimento e gerenciamento - a qualidade do desenvolvimento do

software e falhas no software, bem como a qualidade do gerenciamento e falhas de

configuração levam a riscos de segurança. A votação on-line é um sistema que roda

em uma diversidade de plataformas, o que dificulta os testes e por isso está exposta a

riscos como estes;

• Riscos oriundos da Internet, como um ambiente aberto e público;

Como conclusão da análise de riscos oriunda dos estudos estonianos, foi exposto que os

riscos de uma votação on-line são de fato muito similares aos riscos de uma votação conven-

cional. A maioria das técnicas de ataque e ameaças possuem fortes analogias com técnicas e

ameaças de uma votação convencional no mundo real. Ao invés de sistemas de TI, são pessoas e

organizações envolvidas, porém os esquemas e processos são os mesmos. Ao invés de erros de

aplicação do eleitor, poderı́amos ter listas de candidatos mal impressas ou erradas (por exemplo,

o caso conhecido como Florida Butterfly Ballot [6]). A votação on-line, segundo os estudos,

apenas adiciona dependência à equipamento tecnológico. Fora isso, a magnitude do problema

provém do uso de equipamento tecnológico, que reduz a frequência de erros, mas aumenta o

seu escopo. Com isso, estabeleceu-se o princı́pio básico para votação on-line da Estônia: ser

o máximo possı́vel semelhante a uma votação convencional e ser no mı́nimo tão seguro quanto

uma votação convencional [3][42].

Nesses termos, observando um modelo tradicional de voto fı́sico onde [52][60][14]:

• O eleitor se identifica na zona eleitoral;
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• O eleitor preenche a cédula com sua opção de voto e deposita num envelope vazio;

• O envelope com a cédula é colocado em outro envelope com os dados do eleitor;

• O envelope com os dados é transportados até a zona eleitoral correspondente à do eleitor,

onde é verificado se ele tem o direito de votar (se é de fato um eleitor). Se positivo, o

envelope com os dados do eleitor é aberto e o envelope com a cédula de voto é depositado

numa caixa;

O sistema de votação on-line estoniano segue o mesmo conceito: o eleitor on-line cria du-

rante o procedimento de votação um envelope para armazenar seu voto (essencialmente, um

voto criptografado) e um outro envelope para armazenar o primeiro (essencialmente, uma assi-

natura digital), conforme ilustra a Figura 23 [52][60][14].

Figura 23: Segurança na votação on-line estoniana. Adaptado de [60].

A aplicação do eleitor cifra o voto (número do candidato) com a chave pública do sistema

e assina digitalmente o voto cifrado. Os votos são coletados, reordenados e a elegibilidade dos

eleitores é verificada, anulando os votos inválidos (caso haja, duplicados, ou votos de eleitores

não válidos). Posteriormente a assinatura digital é separada voto cifrado. A lista de eleitores

é compilada pelas assinaturas digitais separadas. Os votos cifrados sem a assinatura digital

dos eleitores são encaminhados para contagem e produzem o resultado da votação on-line. Em

momento algum, parte alguma do sistema tem posse da assinatura digital de um eleitor e a chave

privada [52][60][14].

A arquitetura do sistema consiste no uso dos seguintes componentes, ilustrados pela Figura

24:
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• Aplicação do eleitor (Voter Application (VA)): eleitor on-line com seu PC. Cria um voto

criptografado e assinado digitalmente e envia para o sistema central;

• Sistema central (Central System (CS)): sob responsabilidade da autoridade eleitoral es-

toniana (NEC), recebe e processa os votos até compor um resultado da votação on-

line. Depende da compilação da lista de eleitores (TPR - The Population Register) e

da compilação da lista de candidatos (gerada pelo próprio NEC);

• Gerenciamento de chave (Key Management): gera e gerencia o par de chaves do sistema.

A chave pública é integrada à aplicação do eleitor on-line (VA). A chave privada é entre-

gue a aplicação de contagem dos votos (VCA);

• Auditoria (Auditing): Resolve reclamações utilizando-se de logs gerado pelo CS;

O sistema central, conforme mostra a Figura 24, é composto por [60][14]:

• Vote Forwarding Server (VFS): Autentica o eleitor com o ID-card, disponibiliza os can-

didatos possı́veis e recebe o voto criptografado e assinado digitalmente. O voto é encami-

nhado imediatamente para o Vote Storage Server (VSS) e a confirmação de recebimento

do mesmo é encaminhada para a aplicação do eleitor;

• Vote Storage Server (VSS): Recebe votos eletrônicos on-line do VFS e os armazena.

Após o final da votação, remove votos duplicados, cancela votos de eleitores não válidos

e recebe e processa os cancelamentos de votos eletrônicos. Separa a assinatura digital dos

eleitores dos votos cifrados para o Vote Counting Application (VCA);

• Vote Counting Application (VCA): Componente offline para o qual os votos criptografa-

dos são transmitidos sem a assinatura digital. O Vote Counting Server (VCS) usa a chave

privada do sistema, tabula os votos e produz como saı́da os resultados da votação on-line;
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Figura 24: Arquitetura do sistema usado na votação on-line estoniana. Adaptado de [60].

O procedimento de gerenciamento de chave é o de maior importância para garantia dos re-

quisitos de privacidade e sigilo. A ferramenta principal usada pelo procedimento é a criptografia

assimétrica. Um par de chaves é gerado. A chave pública é integrada a aplicação do eleitor e a

chave privada é usada pela VCA para decifrar os votos, apenas no momento conveniente (19h

no dia da eleição, ou, se necessário, na recontagem). Após o perı́odo de reclamações expirar, a

chave é destruı́da [60][14].

A privacidade e o sigilo do voto eletrônico podem ser comprometidos pela ocorrência si-

multânea de dois incidentes de segurança: acesso à chave privada do sistema simultaneamente

com acesso a assinatura digital dos votos. Proteger uma única chave privada do sistema é muito

mais fácil do que proteger diversas assinaturas digitais de votos. Sendo assim, o foco permanece

na segurança da chave privada [60][14].

A chave privada é acometida pelos seguintes riscos [3]:

• Comprometimento ou exposição pública: a ocorrência disto habilitaria as partes envolvi-

das em posse dos votos assinados digitalmente determinar qual foi o voto de cada eleitor,

comprometendo a privacidade do voto;

• Corrupção: caso o “portador” da chave privada seja destruı́do, perdido ou corrompido por

erro técnico. Com a ocorrência disto, seria impossı́vel decifrar os votos e todos os votos

eletrônicos on-line seriam perdidos. Por isso a chave privada possui um backup;
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O par de chaves é gerado em um Hardware Security Module (HSM) de forma que a chave

privada nunca sai do módulo. A geração das chaves e o uso da chave privada é de responsabi-

lidade dos key managers ou “gerentes de chave”, os quais são pessoas autorizadas pelo NEC,

onde 4 membros dos 7 totais, devem estar presentes para realizar as operações mais crı́ticas

de segurança. Os key managers possuem acesso fı́sico (keycard) bem como dispositivos de

autenticação (PIN-code) para comunicação com o HSM. Todo esse procedimento é auditável

[60][14].

A votação é uma transação entre a aplicação do eleitor (VA) e o VFS, o qual realiza con-

sultas oriundas do banco de dados local da aplicação e a lista de candidatos e finalmente envia

o voto para o VSS [60][14].

Conforme ilustrado pela Figura 25, o VFS é essencialmente um servidor web com sua

própria aplicação. O VFS é o único componente do CS que é diretamente acessı́vel através da

Internet. Todos os outros estão atrás do VFS e devidamente protegidos com um firewall. O

acesso a eles é feito somente pelo VFS [60][14].

Figura 25: Componentes do sistema usado na votação on-line estoniana. Adaptado de

[60].

Durante o processo de votação, o banco de dados com a lista de eleitores é dinâmico. O

mantenedor da lista de eleitores (TPR) envia atualizações para o banco de dados usando um

protocolo especı́fico [60][14].

O processo de votação acontece da seguinte forma:

1. O eleitor acessa via HTTPS o VFS e se identifica com o ID-card.

2. O VFS faz uma consulta usando o PIC (Personal Identification Code) do eleitor para

a lista de eleitores do banco de dados. Se o eleitor não for válido, uma mensagem de erro é
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mostrada.

3.O VFS faz uma consulta para verificar se o eleitor já votou. Se sim, o eleitor é informado

sobre isso.

4. O VFS faz uma consulta para verificar a lista de candidatos correspondente.

5. O eleitor escolhe um candidato.

6. A aplicação do eleitor, tendo a lista de candidatos, pergunta sobre a confirmação do voto.

7. A aplicação cifra a escolha e um número aleatório com a chave pública do VCA. O

eleitor assina o voto digitalmente

8. A aplicação do eleitor transmite o voto assinado digitalmente para o VFS que verifica

a corretude formal do recebimento e se foi a mesma pessoa que se autenticou primeiramente e

assinou digitalmente o voto.

9. O VFS encaminha o voto recebido para o VSS. O VSS acessa o servidor de confirmação

de validade e obtém um certificado confirmando a validade da assinatura digital que é então

adicionado ao voto.

10. Em caso de sucesso, o VSS envia ao VFS a confirmação que o voto foi recebido.

Uma mensagem correspondente é entregue à aplicação do eleitor. O recebimento do voto é

armazenado em log usando o formato [PIC, hash(vote)]

11. O eleitor pode votar diversas vezes. Todos os votos são transmitidos através do VFS

para o VSS. Em caso de votos repetidos serem recebidos, o anterior é automaticamente anulado

e o log correspondente é criado em LOG2 no formato: [PIC, hash(vote), razão]

12. Depois do final da votação on-line o VFS finaliza toda a comunicação.

Se o servidor de confirmação está indisponı́vel no momento da votação, a hora em que

o voto foi recebido é armazenada. O serviço de confirmação de validade permite verificar a

validade do certificado em um estágio posterior. Para tal, o horário deve estar sincronizado

entre os servidores de validação e os do sistema [60][14].

Após o perı́odo de votação on-line, uma lista dos eleitores on-line (nome, identificação

pessoal, número na linha da zona eleitoral) é compilada e enviada para zonas especı́ficas para

averiguação junto aos votos convencionais, conforme ilustra a Figura 26. A autoridade eleitoral

estoniana (NEC) prepara outra lista a partir destas informações, a assina digitalmente e alimenta

o VSS com a mesma. Os votos são transferidos para o VCA através um dispositivo de armaze-

namento externo (CD, por exemplo), conforme mostra a Figura 27. Todas as entradas do VCA
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são gravadas no LOG3, usando o formato: [PIC, hash(vote)] [60][14].

Figura 26: Ordenação e cancelamento de votos do sistema usado na votação on-line esto-

niana. Adaptado de [14].

A contagem dos votos, por sua vez, é executada separadamente da rede e com um banco

de dados local com a lista de candidatos. A chave privada é alimentada ao VCA pelos key

managers, de acordo com o estabelecido pelos procedimentos de gerenciamento de chave. Os

votos são decriptados usando a chave privada fornecida. O voto original é preservado no que

diz respeito ao horário feito. O voto decriptado é checado junto a lista de candidatos para

determinar a validade do voto. É gravado o resultado no LOG4 no formato: [hash(vote)]. Os

votos válidos contabilizados são somados por candidatos e é gravado no LOG5 no formato:

[hash(vote)] [60][14].
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Figura 27: Ordenação e cancelamento de votos do sistema usado na votação on-line esto-

niana. Adaptado de [14].

As possibilidades de log para auditoria do processo são compostas por LOG1, LOG2,

LOG3, LOG4 e LOG5, onde:

• LOG1: Responsável por auditar os votos recebidos;

• LOG2: Responsável por auditar os votos cancelados;

• LOG3: Responsável por auditar os votos a serem contabilizados;

• LOG4: Responsável por auditar os votos inválidos ou cancelados;

• LOG5: Responsável por auditar os votos contabilizados;

A aplicação de auditoria pode checar a integridade dos logs. O LOG2 e LOG3 combinados

devem resultar no conteúdo do LOG1 e o LOG4 e LOG5 combinados devem resultar no LOG3

[60][14].

Segundo a análise de segurança de alguns cientistas da computação ao redor do mundo, não

há, hoje, tecnologia para uma votação on-line segura [32][59]. Podemos fazer Internet banking,

governo eletrônico, entre várias outras coisas, mas uma votação on-line possui um conjunto

especı́fico de problemas que não se sabe resolver com as técnicas de segurança e tecnologia

disponı́veis atualmente. Um dos maiores problemas levantados diz respeito a auditoria de uma

eleição on-line, que não poderia ser feita de forma confiável pela ausência de provas concretas
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(papéis - “paper trails”) [32][59]. Segundo a academia, são três, os requisitos fundamentais

para uma eleição on-line justa:

• Ser segura o suficiente para que seu voto não possa ser alterado de maneira alguma;

• Ser anônima para que ninguém saiba em quem o eleitor votou;

• Ser precisa, isto é, os votos precisam ser corretamente armazenados e contados;

Com uma eleição com possibilidade de votos pela Internet, abre-se a possibilidade para

qualquer um com uma conexão à Internet atacar o sistema e procurar brechas para comprometer

a eleição, e, por vezes, o criminoso pode ser bem sucedido e em alguns casos, sem deixar

rastros. O que vemos hoje em dia é que ataques em nı́vel de Estado (state level attackers) e

grupos criminosos poderosos estão ficando cada vez mais sofisticados nos seus ataques e com

cada vez mais recursos para praticar crimes on-line [32][59].

A Estônia, hoje, é o único paı́s no mundo que usa um sistema on-line para eleição e cerca

de 20% dos votos da eleição são feitos pela Internet [51]. Em outubro de 2013, um grupo de

hackers, especialistas e cientistas da computação foi reunido para examinar e testar o sistema

de votação on-line estoniano. Na visita e observação do local dos servidores e dos procedi-

mentos realizados, algumas ponderações foram feitas: não havia documentação sobre como a

manutenção dos sistemas backend era feita. Processos e procedimentos eram alterados diaria-

mente. CDs eram inseridos sem nenhuma auditoria aparente [32].

O sistema estoniano foi, então, reproduzido em um laboratório para análise e testes práticos.

Utilizaram todo o código fonte real, que está disponı́vel em [38] e o programa cliente de votação

on-line usado pelos eleitores. Foi feita uma análise de segurança completa para definir que tipos

de ataques poderiam ser feitos contra o sistema. Dois pontos do sistema pareciam ser interes-

santes para um ataque em nı́vel de Estado. No laboratório, reproduzindo o sistema estoniano,

foram simulados ataques contra ambas as possibilidades.

• PC do eleitor: tipicamente o computador pessoal possui pouca segurança e é suscetı́vel a

ataques por malware. De acordo com algumas pesquisas, cerca de 30% dos computadores

pessoais ao redor do mundo estão infectados com algum tipo de malware [35]. Muitas

vezes essas infecções levam o computador a fazer parte de uma rede zumbi (botnet), da

qual o atacante possui total controle. O atacante poderia, por exemplo, instalar qualquer

software, malicioso ou não, nas máquinas pertencentes à botnet. Um atacante poderia

simplesmente também contactar um botnet master (dono de uma botnet) e alugar sua
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rede para praticar um ataque por determinado perı́odo, como por exemplo, perı́odo de

eleições [32].

Apesar de todas as medidas de segurança adotadas pelo sistema estoniano, as demonstrações

com o malware construı́do no laboratório conseguem comprometer o voto do eleitor. A

autenticação do eleitor é feita usando um ID-card com códigos PIN para se autenticar no

servidor da eleição. Após selecionar um candidato, o eleitor usa o ID-card para assinar

digitalmente o voto e enviá-lo ao servidor. Como segurança adicional, também pode-se

usar um smartphone ou smartdevice com um aplicativo para confirmar que o voto foi cor-

retamente armazenado. Porém, com o malware criado pelos especialistas rodando silen-

ciosamente, o mesmo foi capaz de armazenar os códigos PIN do eleitor. Numa próxima

vez que o eleitor insira o ID-card, por exemplo para acessar sua conta de Internet banking,

o malware é capaz de alterar o voto do eleitor para favorecer determinado candidato, tudo

isso de forma invisı́vel ao eleitor [32]. Uma solução para o combate a alteração de votos

por malware em background seria a adoção de um teste de turing reverso, como por exem-

plo, um CAPTCHA. Porém, atualmente, existem vendas de soluções de CAPTCHA (por

humanos) a custos baixos e com limites de tempo de poucos segundos, o que daria mar-

gem para um malware requisitar a uma central de soluções de CAPTCHAS e alterar votos

silenciosamente [11]. Em contrapartida, a adoção de um MFA (Multi-factor authentica-

tion) tornaria a solução mais resistente a alguns ataques perpetrados por malwares, que

porventura tentassem alterar invisivelmente o voto do eleitor, apesar de não impedir o

armazenamento do código PIN do votante;

• Servidores centrais: nessa segunda simulação de ataque, o foco foi nos servidores cen-

trais do sistema de votação on-line. O sistema eleitoral estoniano parte da hipótese de

que os mesmos armazenariam e contabilizariam os votos de forma honesta, fazendo com

que sejam alvos extremamente desejados. O ataque foi baseado em uso de trojans nas

máquinas que os oficiais das eleições usam para configurar todos os servidores centrais

da eleição. Isto pode ser feito tanto fisicamente, inserindo uma mı́dia para contaminação

da máquina por um agente interno ou por atacante em nı́vel de Estado explorando alguma

vulnerabilidade do sistema [32].

Antes das eleições, os oficiais responsáveis usam a máquina infectada para gravar DVDs

de instalação. Os oficiais checam a integridade do software nos DVDs, porém a infecção

faz com que o computador utilizado reporte, erradamente, a corretude do software [32][55][56].

Quando os DVDs infectados são usados pelos oficiais para instalar o software em cada

servidor da eleição, eles instalam silenciosamente um malware também. Assim, ao final

das eleições, os votos são decifrados e contados em um servidor de contagem de vo-
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tos. O software malicioso instalado pelo DVD infectado é então ativado invisivelmente e

intercepta os votos à medida que são decifrados modificando uma fração de votos a fa-

vor de determinado candidato de interesse do atacante. Todos os votos são armazenados

corretamente e reportados nos logs corretamente [32];

A análise enumerou diversas brechas de segurança que, segundo os profissionais idealiza-

dores do sistema estoniano, foram corrigidas, mas não houve qualquer indicação de como se

deu a solução [32].

Em suma, a academia, na atual conjuntura, só destaca bons nı́veis de segurança para siste-

mas que atendam ao princı́pio da independência do software para sistemas eleitorais. O sistema

estoniano não atende ao princı́pio, assim como as urnas DRE, e ainda possui uma gama de

possibilidades de brechas muito maior pelo fato de estar on-line [48].
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CAPÍTULO 4 - PROPOSTA DE UM MODELO PARA

VOTAÇÃO ON-LINE NO BRASIL

Neste capı́tulo é apresentada uma proposta para utilização da Internet em eleições. Primei-

ramente, na seção 4.1, são descritos os critérios de avaliação da proposta e em seguida, na seção

4.2, é enunciado um modelo conceitual para votação on-line e presencial no processo eleitoral

brasileiro.

4.1 CRITÉRIOS E CONSIDERAÇÕES ADOTADAS

A partir da tese de Rebecca Mercuri, publicada em 2000, que propunha a possibilidade

de auditoria contábil da apuração eletrônica por meio de uma via a parte do registro digital

das máquinas DRE e a conformação do Princı́pio da Independência do Software em Sistemas

Eleitorais, soluções tecnológicas, por mais inovadoras que sejam, que não ofereçam meios efi-

cazes de auditoria atendendo a este princı́pio não são consideradas seguras por grande parte dos

acadêmicos da área [48][37].

Sendo assim, o presente trabalho define como parâmetro primário de segurança, atender ao

Princı́pio da Independência do Software para Sistemas Eleitorais, o que também está alinhado

com as soluções adotadas pela maioria dos paı́ses, que, excetuando-se o Brasil, fazem uso de

urnas minimamente com a tecnologia VVPAT [27][13].

No escopo de soluções que usam a Internet, muitas crı́ticas foram feitas à tentativa de

eleição on-line em Washington DC e na análise do sistema eleitoral on-line estoniano, em

produção há anos [32][59]. Alguns aspectos analisados pelos especialistas são questionáveis

quanto a insolubilidade dos problemas levantados. De fato, muitos erros podem ser corrigidos

de maneira eficiente e como em qualquer projeto de software e hardware, as correções fazem

parte da evolução do sistema e podem ser comprovadas ao analisar o código-fonte do sistema

estoniano. Outros, embora graves, são erros no escopo do processo administrativo humano e

são ainda mais fáceis de serem solucionados. O uso correto de MFA (autenticação por múltiplos

fatores, em português) dificulta significativamente o roubo de identidade [4]. O usuário é impe-

lido a fornecer múltiplas informações no processo de autenticação, podendo-se combinar dife-
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rentes nı́veis de segurança, dependendo da quantidade e tipos de informações exigidas. Logo,

a aplicação correta de MFA, é essencial para garantia de um bom nı́vel de segurança em um

processo eleitoral.

Em contrapartida, existem algumas presunções que são difı́ceis de serem combatidas. As

análises muitas vezes partem do pressuposto de que o atacante possui recursos infinitos para re-

alizar manobras e corromper o sistema. Defender-se de suposições neste nı́vel é extremamente

difı́cil. Um dos argumentos contra uma eleição on-line parte do pressuposto de que o atacante

seria capaz de monitorar diversas seções eleitorais após uma coação a eleitores que votaram

segundo sua vontade pela Internet, sendo posteriormente incapazes de alterar seus votos pre-

sencialmente, ou mesmo, on-line, pois estariam sendo monitorados fisicamente e virtualmente.

O presente trabalho assume que um atacante com tamanhos recursos, seria capaz de cor-

romper uma eleição tradicional de cédulas de papel tão ou mais facilmente que uma eleição

eletrônica, on-line ou não. Assume-se também que uma solução que dê possibilidades de audi-

toria independentes do software eleva o nı́vel de segurança do processo eleitoral minimamente

para o mesmo patamar de segurança de uma eleição tradicional com cédulas de papel, sendo

inclusive, possı́vel de utilizar-se deste meio como auditoria.

Em consonância com as análises feitas pelos relatórios estonianos previamente a adoção de

solução on-line, mesmo as ameaças mais sofisticadas perpetradas globalmente, acabaram sendo

expostas [25][3]. Um meio de auditoria independente de software aliado a soluções digitais

diminui drasticamente as possibilidades de ataque ao sistema.

4.2 PROPOSTA

Ao avaliar-se o modelo da Estônia, fica claro que muitas decisões foram tomadas por pro-

fissionais ı́ntimos com as preocupações com segurança digital, embora tenham sido encontradas

brechas de segurança relevantes também. De fato, o sistema estoniano deixa a desejar, ao me-

nos na visão de muitos especialistas, por não atender ao Princı́pio da Independência do Software

para Sistemas Eleitorais, o que o deixa suscetı́vel a fraudes por malware, possivelmente, sem

deixar vestı́gios [32][48]. Se houvesse uma alternativa de auditoria contábil independente do

software, os ataques perpetrados e as crı́ticas feitas seriam invalidadas. O objetivo deste capı́tulo

é apresentar uma proposta de eleições hı́bridas (on-line e presencial) compatı́vel com os requi-

sitos do processo eleitoral brasileiro em vigência.

Com foco no modelo da Estônia, o presente trabalho propõe evoluções ao sistema estoniano

e brasileiro mescladas com o uso de urnas de geração VVPAT ou E2E na votação tradicional.
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O processo eleitoral proposto funcionaria da seguinte forma. Seria aberto um perı́odo de alguns

dias, por exemplo, uma semana, para votos on-line. Nesse perı́odo, o eleitor pode fazer seu

voto e, modificá-lo quantas vezes desejar, usando qualquer dispositivo conectado a Internet e

capaz de autenticá-lo seguramente. A autenticação pode fazer uso de um MFA (Multi-factor

authentication) para aumentar a segurança do processo [4]. O sistema de votação on-line se-

guiria o mesmo conceito do sistema estoniano: o eleitor on-line cria, durante o procedimento

de votação, um envelope para armazenar seu voto (essencialmente, um voto criptografado com

a chave pública da autoridade que conduz o processo eleitoral) e um outro envelope para ar-

mazenar o primeiro (essencialmente, uma assinatura digital utilizando sua própria chave pri-

vada). Alternativamente, uma vez que a assinatura digital precisa apenas da chave pública para

identificação do votante, pode-se usar também um código de autenticação (MAC) composto

pelo hash do voto concatenado a um segredo aleatório qualquer (que o eleitor mantém em si-

gilo, guardado) - podendo estar armazenado, por exemplo, no ID-card do eleitor.

Encerrado o perı́odo de votos on-line, inicia-se um curto perı́odo de consulta de votos on-

line, que poderia durar, por exemplo, um ou dois dias. É importante que esse perı́odo seja

curto o suficiente para impedir uma janela de tempo grande o bastante para consultas de votos

originados de coação (voto de cabresto digital). Essa medida, contudo, não é definitiva no

combate a coação. Durante o perı́odo de consultas, o eleitor não pode modificar seu voto,

apenas visualizá-lo. Isso permite ao votante identificar alguns ataques perpetrados por malware

que visam alterar o voto do eleitor invisivelmente.

Após o perı́odo de consulta de votos on-line, inicia-se o perı́odo de votação presencial. Os

votos feitos on-line são copiados para uma mı́dia de backup e posteriormente são carregados

nas urnas eletrônicas previamente ao inı́cio da votação. As urnas em momento algum são co-

nectadas à Internet. Elas recebem a lista de votos por uma mı́dia devidamente criptografada.

Nesta fase, o eleitor que votou on-line opcionalmente pode comparecer na votação presencial.

Ele pode visualizar seu voto, conferı́-lo e então imprimir um comprovante de auditoria inde-

pendente do meio digital, podendo ser uma cédula de papel ou um BVE como gerado na urna

argentina, armazenando-o em um meio secundário independente. O eleitor que não votou on-

line, analogamente, tem a possibilidade de votar, conferir seu voto e imprimir seu comprovante

de auditoria também. A Figura 28 resume o processo eleitoral proposto.
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Figura 28: Resumo do processo eleitoral proposto.

Em caso de dúvida sobre a lisura da eleição, cada eleitor poderia requerer que o governo

demonstrasse que seu voto está sendo contabilizado digitalmente. Para isso, o governo pegaria

o segredo da votação do eleitor e faria uma busca em toda a base de votos verificando qual

possui um MAC correspondente. Neste caso, seria possı́vel associar um voto a um eleitor,

porém, partimos da hipótese de que o próprio eleitor abre mão do segredo do seu voto para

auditar o sistema. É uma troca razoável, uma vez que, geralmente, quando alguém solicita

uma recontagem de votos, fica implı́cito que a pessoa não votou no candidato que ganhou. Tal

procedimento é opcional. Caso o sigilo do voto deva ser garantido em todas as circunstâncias,

inclusive de auditoria, ele não seria válido e o eleitor não poderia fazer tal requerimento. Porém,

o sigilo do voto é um direito do eleitor, não sendo, contudo, obrigatório. Contanto que o votante

não seja capaz de comprovar a terceiros qual foi seu voto, é permitido ao mesmo abrir mão

de seu sigilo exigindo uma verificação por parte do governo de que seu voto foi contabilizado

conforme sua intenção.

A partir do modelo conceitual proposto, podemos verificar que infecções por malware

oriundas do PC do eleitor são coibidas pelo uso de uma autenticação por duas vias (MFA).

Ainda que o atacante seja bem sucedido em burlá-la, correrá o risco de ser identificado no

perı́odo de consulta on-line aos votos (o votante pode usar qualquer dispositivo conectado à

Internet para auditorar o voto feito) e posteriormente na verificação presencial (o eleitor pode

comparecer à seção eleitoral para conferir seu voto), expondo o ataque. A possibilidade de
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conferência e impressão do voto também dificulta ataques de malwares no próprio servidor de

contabilização usado na fase de apuração do resultado, uma vez que a auditoria dos votos ar-

mazenados em meio redundante revelaria a tentativa de fraude. Além disso, a ocorrência de

uma nova versão, digital, do voto de cabresto, na qual os eleitores são coagidos a votar con-

forme a intenção do atacante, é impedida pelo perı́odo de votação presencial, assumindo que,

ao comparecer fisicamente à zona eleitoral, o votante, tem o sigilo do voto garantido. Em ca-

sos de ataques DDoS bem sucedidos, os cidadãos tem o direito ao voto garantido pela votação

presencial.

Uma outra possibilidade de ataque seria a obtenção da lista de eleitores que votaram on-

line e não compareceram na votação presencial para conferir e imprimir seu voto. A partir desta

lista, o criminoso poderia almejar alterar os votos não conferidos em favor de seu candidato.

Isto, supondo que ele obteve êxito na instalação de malwares para alteração dos votos não

conferidos, em seu favor, nos respectivos aparelhos das zonas em que deseja atacar. A janela de

tempo para este ataque seria o encerramento da votação presencial e o inı́cio da contabilização

dos votos. O atacante não pode alterar votos de pessoas que compareceram fisicamente às zonas

eleitorais, pois há a possibilidade de auditoria com os votos armazenados em meio redundante.

Além do tempo escasso para efetivação do ataque, supondo que o criminoso obtivesse êxito

em adulterar votos de eleitores que não confirmaram seu voto presencialmente, o mesmo seria

descoberto numa auditoria comparando o registro de votos on-line dos cartões de memória de

backup com o registro de votos on-line usado na contabilização dos votos. Vale ressaltar que o

ataque não poderia ser perpetrado antes do encerramento da votação presencial, uma vez que, o

atacante não tem como prever quais eleitores irão comparecer ou não às zonas eleitorais.

O voto presencial opcional com produção de um registro redundante de votos dificulta os

ataques ao sistema [9][27][13] e ainda possibilita pessoas sem acesso à Internet, com falta de

conhecimento técnico ou que por qualquer outro motivo não possam realizar a votação on-line,

de exercerem seu direito ao voto da maneira que lhes é mais conveniente. A presente proposta

atende aos requisitos da Tabela 1 e estende as possibilidades de auditoria.

A viabilidade econômica do presente modelo é aceitável, uma vez que, por força de Lei,

observando-se a data de publicação deste trabalho, o TSE será obrigado a adotar ou adaptar

as atuais urnas eletrônicas com tecnologia VVPAT [43][28]. Com isso, observando o custo

da adoção de módulos de impressoras [5] e biometria [19], este último, que mediante acordos

pôde ser reduzido significativamente, pode-se considerar que a infraestrutura necessária para

conduzir uma eleição on-line é também viável economicamente.

A Tabela 2 e Tabela 3 fazem uma avaliação das contra-medidas adotadas no modelo esto-
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niano e no modelo proposto em combate aos tipos de ataques discutidos no atual Capı́tulo e no

anterior. Posteriormente, é feita uma breve análise das avaliações apresentadas, elucidando o

porquê dos ganhos da proposta frente ao modelo estoniano.

Tabela 2: Avaliação das contra-medidas do modelo da Estônia

Ameaça Resistência Resiliência

Coação Alta Regular

Roubo de identidade Regular Baixa

Sites impostores Regular Baixa

Malware Baixa Baixa

Botnet Baixa Baixa

Negação de serviço Regular Alta

Agentes internos Baixa Baixa

Intrusão remota Regular Baixa

Ataques do Estado Baixa Baixa

Tabela 3: Avaliação das contra-medidas da Proposta

Ameaça Resistência Resiliência

Coação Alta Alta

Roubo de identidade Alta Alta

Sites impostores Regular Alta

Malware Regular Alta

Botnet Regular Alta

Negação de serviço Regular Alta

Agentes internos Baixa Alta

Intrusão remota Regular Alta

Ataques do Estado Baixa Alta

• Coação: Ambos os modelos utilizam o voto on-line com múltiplas alterações no perı́odo

de votação on-line e o voto presencial com confirmação fı́sica. O modelo proposto se

vale do adicional de confirmação virtual no perı́odo de consulta on-line, aumentando a

resiliência contra esse tipo de ameaça;

• Roubo de identidade: O modelo proposto dificulta o roubo de identidade com a adoção de

MFA e aumenta a resiliência nesse quesito com o perı́odo de consulta on-line (confirmação

virtual) e voto presencial (confirmação fı́sica).
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• Sites impostores: Não há acréscimo nas contra-medidas em termos de resistência contra

esse tipo de ameaça na proposta, porém, há um aumento na resiliência através do perı́odo

de consulta on-line e voto presencial com confirmação fı́sica;

• Malware: O modelo proposto aumenta a resistência do sistema contra malwares ao adotar

MFA, além de incrementar a resiliência com a possbilidade de auditoria virtual e fı́sica

dos votos;

• Botnets: A proposta aumenta a resistência do sistema contra botnets, adotando MFA na

autenticação dos usuários, impedindo ou dificultando autenticações automatizadas em

massa. Além disso, aumenta a resiliência com a possibilidade de auditoria virtual e fı́sica

dos votos;

• Negação de serviço: A proposta adota a mesma contra-medida do modelo estoniano -

votação presencial;

• Agentes internos: A proposta aumenta a resiliência contra esse tipo de ameaça ao atender

o princı́pio da independência do software, dando possibilidades de auditoria fı́sica em

meio redundante;

• Intrusão remota: A proposta aumenta a resiliência do sistema ofertando a possibilidade

de auditoria fı́sica e virtual dos votos;

• Ataques patrocinados pelo Estado: A proposta aumenta a resiliência do sistema contra

esse tipo de ataque ao atender ao princı́pio da independência do software dando possibi-

lidade de auditoria fı́sica dos votos em meio redundante;
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CAPÍTULO 5 - AVALIAÇÃO

Neste capı́tulo, é feita uma análise do modelo conceitual proposto em relação aos requisitos

gerais do processo eleitoral brasileiro, expostos no Capı́tulo 2, vide Tabela 1. Na seção 5.1, é

feita cada requisito é confrontado com o modelo proposto e a seção 5.2 apresenta uma análise

geral da proposta em relação aos requisitos.

5.1 ANÁLISE DOS REQUISITOS

Os itens a seguir listam os requisitos apresentados no Capı́tulo 2 e é feita uma breve análise

do porquê estes são ou não atendidos pelo modelo proposto.

• 1: Certificação de que não há votos pré-existentes antes do inı́cio do processo (Zerésima);

Não há qualquer aspecto do modelo que impeça a execução de um mecanismo idêntico

ou análogo à Zerésima. A votação presencial descrita no modelo utiliza urnas eletrônicas

VVPAT ou E2E, que, igualmente a urna DRE utilizada no Brasil, não possui qualquer

impedimento para adoção de tal procedimento. Analogamente, uma zerésima do servidor

de recepção de votos on-line pode ser igualmente gerada. Logo, este requisito é atendido;

• 2: Acompanhamento/auditoria do processo eleitoral, urna e apuração;

O modelo proposto oferece mais nı́veis de auditoria que o modelo vigente no paı́s. Além

de aumentar as possibilidades de auditoria, a proposta as expande qualitativamente ofe-

recendo meio redundante de armazenamento ao voto, auditorias virtuais e presenciais.

Deste modo, o requisito em questão é atendido;

• 3: Sigilo do voto;

O sigilo do voto é garantido pela possibilidade dada ao eleitor de alterar o voto de qualquer

lugar, a qualquer hora e utilizando qualquer dispositivo (dificultando a coação ao eleitor)

com acesso à Internet, durante o perı́odo de votos on-line e adicionalmente pela votação

presencial opcional, assumindo que, na seção eleitoral o sigilo do voto é garantido;

• 4: Integridade dos votos;
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A integridade dos votos é garantida pelo projeto do sistema. Por exemplo, baseando-se

no projeto estoniano com autenticação por MFA na votação on-line e nos mecanismos de

segurança presentes nas urnas de geração VVPAT e E2E, na votação presencial. Logo,

este requisito é atendido;

• 5: Autenticação do eleitor;

A autenticação do eleitor no sistema atual está sendo substituı́da por biometria, que é uma

tecnologia de MFA. Logo, uma autenticação por duas vias, por exemplo, ou outros tipos

de MFA, não reduzem a segurança no processo de autenticação do votante. Este requisito

é garantido;

• 6: Acessibilidade do processo eleitoral;

No processo eleitoral atual, há alguns mecanismos implementados visando acessibili-

dade. Todos esses mecanismos estão incorporados às urnas eletrônicas atuais e poderiam

ser adotados no modelo proposto, como por exemplo, conexão para fones de ouvidos para

auxı́lio de deficientes visuais. Porém, não é viável supor que este requisito é plenamente

satisfeito pelo modelo proposto, assim como também não é plenamente satisfeito pelo

modelo vigente. Uma vez que, no processo eleitoral atual, eleitores com dificuldades

motoras ou mentais são permitidos votar com ajuda de terceiros (desde que não estejam

a serviço da justiça eleitoral ou partidos polı́ticos) [22], estes estão sujeitos a coação e

não possuem o sigilo do voto garantido. O modelo proposto não demonstra nenhuma

alternativa para estes casos. Por outro lado, estes eleitores, têm a possibilidade de fazer

seus votos pela Internet, sem acréscimo de riscos e o, em alguns casos, inconveniente

deslocamento para a sessão eleitoral;

• 7: Segurança fı́sica da urna e dispositivos;

O projeto fı́sico, a arquitetura da urna utilizada e a logı́stica do processo eleitoral devem

suprir esta necessidade. O modelo proposto não impede que este requisito seja garantido,

sendo de responsabilidade do projetista da urna e garantido pela logı́stica do processo

eleitoral e infraestrutura dos servidores e dispositivos usados;

• 8: Relatório detalhado dos resultados;

Os resultados podem ser detalhados da mesma maneira ou com mais informações que o

sistema vigente, uma vez que, o processo eleitoral do modelo proposto incorpora mais

informações sobre o voto e auditoria do mesmo;

• 9: Treinamento dos eleitores;
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A Internet e o uso de PCs não são novidade no Brasil. Sistemas de imposto de renda,

emissão de GRU, IPVA, DPVAT, entre tantos outros itens já fazem parte da rotina da

maioria dos brasileiros. Um sistema on-line de votação não necessita de conhecimento

profundo do usuário e já se mostrou bem sucedido, neste quesito, em experiências ao

redor do mundo, como na Estônia e Estados Unidos [52][59];

• 10: Custo do processo eleitoral deve ser mı́nimo;

O custo do processo eleitoral não traduz a preocupação única e exclusivamente financeira.

Observando-se os requisitos e necessidades do processo eleitoral, e o custo-benefı́cio aos

eleitores, o orçamento não deve conter itens desnecessários. Por exemplo, uma vez que,

estabelece-se que não há como confiar na auditoria de urnas DRE, uma urna VVPAT

com impressora acoplada, apesar de acrescentar um custo maior ao processo, é o mı́nimo

que o processo eleitoral exige. Assim, este requisito é garantido, assumindo que urnas

VVPAT representam um requisito mı́nimo de segurança do processo eleitoral, conforme

a Lei 13.165/2015 [43], e que a votação on-line promove diminuição de custos tanto para

os eleitores quanto para a justiça eleitoral, devido ao menor comparecimento de eleitores

às sessões eleitorais;

• 11: O ato de votar deve ser rápido;

Votar pela Internet, observando os mecanismos propostos, além de ser um ato rápido, não

acarreta prejuı́zos ao processo eleitoral com a ocorrência de filas nas sessões eleitorais.

Logo este requisito é garantido;

• 12: A possibilidade de falha deve ser mı́nima;

A adoção de impressoras em urnas VVPAT acarreta um considerável aumento na possibi-

lidade de falhas do equipamento [43]. Além disso, a votação on-line também representa

um aumento dessa condição devido à infraestrutura necessária para seu funcionamento.

Este requisito não é garantido;

• 13: Medidas de contenção e backup devem existir;

O modelo proposto não impede que medidas de contenção e backup existam e sejam exe-

cutadas, tanto na votação on-line quanto na votação presencial. Este requisito é atendido;

• 14: Capacidade de suprir falhas de dispositivos eletrônicos defeituosos;

A proposta não impede que haja uma infraestrutura capaz de suprir falhas de dispositivos

eletrônicos, seja na votação on-line, seja na votação presencial. Este requisito é garantido;
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5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando-se a análise dos requisitos gerais do processo eleitoral brasileiro, 12 dos 14

requisitos são satisfeitos pela proposta. Além disso, dos dois requisitos não contemplados pelo

modelo proposto, um deles também não é plenamente atendido pelo modelo vigente. Logo, em

relação ao processo eleitoral atualmente em vigência no Brasil, apenas um requisito anterior-

mente atendido passa a não ser atendido completamente, o que demonstra a alta compatibilidade

da proposta com o sistema eleitoral brasileiro.
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo questionar a inviabilidade de soluções para eleições on-

line e ao mesmo tempo contribuir para o avanço na área. A partir da elicitação de requisitos do

processo eleitoral brasileiro advinda dos documentos divulgados pelo TSE, análises e crı́ticas

provindas de pesquisas bibliográficas sobre sistemas eleitorais eletrônicos e sistemas de votação

on-line usados atualmente ao redor do globo, o presente trabalho propõe um modelo conceitual

de sistema que combate determinados tipos de ataques enunciados rotineiramente na academia.

Fraudes na autenticação do votante e infecções por malware (oriundas do PC do eleitor ou

no servidor) são coibidas com o uso de MFA, pela auditoria on-line e presencial, por parte do

eleitor, e também com a possibilidade de auditoria independente em meio redundante. Coações

aos eleitores são combatidas pelas alterações múltiplas de votos permitidas ao eleitor durante o

perı́odo de votos on-line (através de qualquer dispositivo eletrônico conectado à Internet e capaz

de autenticá-lo seguramente) e pela votação presencial. Além disso, o modelo proposto garante

o direito ao voto dos cidadãos mesmo no caso de um ataque de negação de serviço (DDoS) bem

sucedido por parte de um atacante, através da votação presencial.

Alguns quesitos fogem do presente escopo, porém, são promissores para futuros traba-

lhos acadêmicos. Considerando a grande dificuldade de garantir o Princı́pio da Independência

do Software para Sistemas Eleitorais em um processo eleitoral on-line, a competência de um

Princı́pio de Independência do Software para Sistemas Eleitorais on-line mostra-se promissora

para o avanço de tecnologias que façam uso da Internet, sem abrir mão de um processo de

auditoria contábil independente.

Ao exercer o direito ao voto usando-se um dispositivo, seja em casa ou em um lugar público,

não há como garantir o sigilo do voto, pois o eleitor pode ter sofrido coação. Como solução, o

voto presencial ainda se faz necessário como opção nas eleições.

Além disto, a possibilidade de alteração do voto on-line é também adotada como medida

contra coação, uma vez que o usuário poderia alterar o voto de qualquer dispositivo, de qualquer

local com conexão à Internet. Porém apenas isto não seria suficiente no combate contra uma

possı́vel nova versão do voto de cabresto. Assim, como trabalho futuro, soluções que venham

a acrescentar no combate ao voto de cabresto digital com o advento de eleições on-line seriam
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de grande valia.

A pesquisa de soluções que garantam auditoria facilitada, espelhando-se nos benefı́cios das

gerações de urnas E2E para sistemas eleitorais on-line alavancaria o interesse e a segurança

desses sistemas, sendo também um tema promissor. Por fim, a construção de um protótipo que

atenda ao modelo proposto permitiria avaliar a proposta de forma mais precisa em relação a

custos e infraestrutura necessárias para execução.
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analysis_and_measures_2010.pdf; Último acesso em 22 de Dezembro de 2016.

[4] Intelligence Australian Government Department of Defence and Security. Multi-factor
authentication, 2016. https://www.asd.gov.au/publications/protect/Multi_
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Dezembro de 2016.

[23] Tribunal Superior Eleitoral. QR code no boletim de urna, 2016. http://www.tse.jus.
br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/qr-code-no-boletim-de-urna-1-4.
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zembro de 2016.

[37] Rebecca T. Mercuri. Electronic vote tabulation checks and balances. DAI-B 62/02, Dis-
sertation Abstracts International, 2001.
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[41] Branca Nunes. Uma viagem pela história da cédula eleitoral, 2010. http://veja.

abril.com.br/brasil/uma-viagem-pela-historia-da-cedula-eleitoral/;
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devido à baixa confiabilidade, 2013. http://www.folhapolitica.org/2013/09/

mais-de-50-paises-ja-rejeitaram-as.html; Último acesso em 22 de Dezembro
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net/42371/como-funciona-a-urna-eletronica-brasileira/; Último acesso em
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