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Resumo Executivo 

O presente documento tem por objetivo esclarecer alguns pontos levantados em 

relatórios de autoria do Partido Liberal (PL) e do Instituto Voto Legal (IVL), nos quais 

são feitas diversas observações e alegações acerca dos logs das urnas eletrônicas 

utilizadas durante as eleições de 2022. Em suma, o que é demonstrado neste 

Relatório é que as principais conclusões dos referidos documentos são 

infundadas, havendo ainda diversas alegações que carecem de rigor técnico. 

Mais detalhadamente, o presente documento se concentra em alegadas evidências que, 

segundo esses relatórios,  

“comprovam que os arquivos Log de Urna são inválidos para todas as urnas 

eletrônicas de modelos antigos não 2020” – vide (I) “Relatório Técnico - Logs 

Inválidos das Urnas Eletrônicas - Fiscalização das Eleições de 2022 no TSE. 

Relatório Preliminar, v0.7 - 15/11/2022”[1] 

 ou que  

“não há como realizar uma associação fiel do arquivo LOG com uma urna 

específica e, para além disso, também não há como relacionar tal arquivo com 

os demais elementos de auditoria de votos (BU e RDV) supostamente emitidos 

pelo mesmo equipamento” – vide (II) “Representação Eleitoral para Verificação 

Extraordinária”, apresentada pela Coligação Pelo Bem do Brasil (Partido Liberal, 

Republicanos e Progressistas), na pág 22. 

Em particular, este Relatório se concentra nos seguintes aspectos: 

● Primeiro: explicar o que é o erro no software das urnas que motivou as afirmações 

acima. Especificamente, analisa-se a razão pela qual os relatórios em questão 

respondem negativamente à pergunta 

“Os arquivos LOG, obtidos no portal do TSE, contêm o valor correto do código 

de identificação da urna eletrônica, no campo documentado pelo TSE, em todas 

as suas linhas?”  

Em suma, o presente documento mostra que são corretas as observações de 

que o “Código de identificação UE” não está presente nos logs das urnas de 

modelos anteriores ao UE2020.  

 

● Segundo: analisar as alegações no relatório que, em teoria, seriam depreendidas 

da observação anterior, as quais podem ser sumarizadas na frase 

  

“Nos arquivos LOG que não contêm o código de identificação da urna eletrônica 

correto, é impossível correlacionar univocamente esse arquivo LOG com o 

arquivo BU, invalidando a garantia de integridade do conteúdo do BU.” 

  

Demonstra-se aqui que essas conclusões não têm qualquer fundamento 

técnico. Na realidade, o que se comprova experimentalmente é que o “Código de 

identificação UE” não é o único (ou sequer o mais importante) produto gerado pelas 
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urnas eletrônicas para vinculá-las aos resultados por elas produzidos, ou para 

permitir a verificação da integridade desses resultados. Assim, o que fica 

demonstrado é que qualquer pessoa pode correlacionar um dado log com o 

Boletim de Urna correspondente, independentemente do modelo da urna e a 

despeito do problema relatado. 

 

● Terceiro: analisar, de forma não exaustiva, algumas das afirmações que aparecem 

em um ou mais dos relatórios em questão. O que se observa é que várias 

afirmações são infundadas, por carecerem de rigor técnico.  

Este relatório tem teor técnico. Porém, ele também busca, na medida do possível, utilizar 

uma linguagem mais próxima do público em geral. Ao mesmo tempo, seguindo boas 

práticas científicas, as conclusões apresentadas não são meras opiniões, mas são 

demonstradas por meio de referências, exemplos, e experimentos que podem ser 

executados por qualquer pessoa.  
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Introdução 

O TSE e a USP firmaram o Convênio 14/2021, com a finalidade de permitir ao 

Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores (LARC), vinculado ao 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS) da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), planejar e executar testes de 

segurança sobre as urnas eletrônicas brasileiras. Como parte desse convênio, foram 

disponibilizadas para a Universidade de São Paulo: duas unidades do modelo UE2015 

e três unidades do modelo UE2020; a documentação correspondente ao ecossistema 

das urnas; e os códigos fontes e respectivos códigos compilados para realizar a carga 

das urnas para fins de testes.  

Essa colaboração entre USP e TSE conta ainda com a parceria de pesquisadores em 

diferentes universidades no Brasil e no exterior (e.g., Universidade Federal de São 

Carlos - UFSCar, e Universidade Federal do Pará - UFPA). Esse conjunto de 

pesquisadores costuma elaborar sugestões diversas sobre estratégias para testar a 

segurança dos equipamentos, e também sobre inovações que poderiam contribuir com 

a segurança e transparência do processo eleitoral de forma geral.  

Nesse contexto, tomamos conhecimento no dia 15/Novembro/2022, por meio do site "O 

Antagonista", do documento intitulado “Relatório Técnico - Logs Inválidos das Urnas 

Eletrônicas - Fiscalização das Eleições de 2022 no TSE. Relatório Preliminar, v0.7 - 

15/11/2022”.[1] Esse documento tem como autores membros do Partido Liberal (os 

nomes listados são Valdemar da Costa Neto, Capitão Augusto e José Tadeu 

Candelária) e do Instituto Voto Legal (a saber, Carlos Rocha, Marcio Abreu, e Flávio 

Gottardo de Oliveira). Posteriormente, no dia 22/Nov/2022, obtivemos acesso à 

“Representação Eleitoral para Verificação Extraordinária”, documento de 224 páginas 

apresentado pela Coligação Pelo Bem do Brasil (Partido Liberal, Republicanos e 

Progressistas) e protocolado junto ao Colegiado do Tribunal Superior Eleitoral com o 

número 0601958-94.2022.6.00.0000.  Finalmente, no dia 23/Nov/2022, tivemos acesso 

ao documento “Emenda à Inicial - Representação por Verificação Extraordinária”, 

protocolada com o identificador 158427148. Por comodidade, o primeiro documento é 

aqui referenciado como “Relatório do PL/IVL-1”, o segundo como “Relatório do PL/IVL-

2”, e o terceiro como “Relatório do PL/IVL-3”; ainda, quando a individualização desses 

documento não for relevante para a discussão, o conjunto deles é simplesmente 

denominado “Relatórios do PL/IVL”. 

O que se pretende aqui é analisar, de maneira estritamente técnica e com base em 

evidências, referências, exemplos reais e experimentos (e não em meras opiniões ou 

impressões), os seguintes aspectos cobertos nesses relatórios: 

● Explicar o que está sendo apontado como erro no software das urnas, que é o cerne 

da discussão nesses relatórios. Especificamente, analisa-se a razão pela qual os 

relatórios em questão respondem negativamente à pergunta: 

“Os arquivos LOG, obtidos no portal do TSE, contêm o valor correto do código 

de identificação da urna eletrônica, no campo documentado pelo TSE, em todas 

as suas linhas?”  
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Em suma, o presente documento mostra que são corretas as observações de 

que o “Código de identificação UE” não está presente nos logs das urnas de 

modelos anteriores ao UE2020: no lugar dele, o que se observa é o valor 

“67305985”. Destaca-se que o log é o único documento gerado pela urna que 

apresenta esse problema, de modo que os documentos contendo os 

resultados da votação em si (boletim de urna e registro digital de votos) não 

são afetados. 

 

● Analisar as alegações no relatório que, em teoria, seriam depreendidas da 

observação anterior, as quais podem ser sumarizadas na seguinte frase extraída 

do Relatório do PL/IVL-2: 

  

“Nos arquivos LOG que não contêm o código de identificação da urna eletrônica 

correto, é impossível correlacionar univocamente esse arquivo LOG com o 

arquivo BU, invalidando a garantia de integridade do conteúdo do BU.” 

  

Demonstra-se aqui que essas conclusões não têm qualquer fundamento 

técnico. Na realidade, o que se demonstra experimentalmente é que o “Código de 

identificação UE” não é o único (ou sequer o mais importante) produto gerado pelas 

urnas eletrônicas para vincular o dispositivo aos resultados por ele produzidos, ou 

para permitir a verificação da integridade desses resultados. Assim, o que se 

comprova é exatamente o oposto do que é afirmado no relatório: qualquer 

pessoa pode correlacionar um dado log com o Boletim de Urna 

correspondente, independentemente do modelo da urna e a despeito do 

problema observado. 

 

● Analisar, de forma não exaustiva, algumas das afirmações que aparecem em um 

ou mais dos relatórios em questão. O que se observa é que várias afirmações são 

infundadas, carecem de rigor técnico ou, ao menos, merecem alguns 

esclarecimentos adicionais para não serem erroneamente interpretadas.  

Por outro lado, não faz parte dos objetivos deste documento aferir a segurança ou a 

auditabilidade de elementos que, embora componham o ecossistema da urna eletrônica 

brasileira, não tenham relação direta com os itens acima. Na realidade, fazer essa 

análise ampla é parte de um escopo mais geral, pois é exatamente o tema de 

colaboração vigente entre o TSE e universidades parceiras no Brasil para trazer 

melhorias ao processo eleitoral brasileiro.  

A seguir, são apresentados os resultados das análises de cada um dos pontos que 

fazem parte do escopo deste relatório, bem como evidências que demonstram as 

conclusões aqui apresentadas. 

A. O valor “67305985” nos logs de urnas de modelos 
anteriores ao UE2020 

Primeiramente, cabe esclarecer o que é o “log” das urnas eletrônicas. Não é algo 

complicado: trata-se simplesmente de um “diário de bordo”, ou seja, um arquivo de texto 

que registra os eventos que aconteceram na urna em questão, com a data e horário de 

cada evento. Exemplos de registros desse tipo incluem: o momento em que a urna foi 



6 

 

ligada; o estado da bateria então observado; o resultado das várias verificações que ela 

faz internamente (incluindo verificações de segurança, para identificar se o software nela 

carregado é legítimo); os momentos em que a votação foi iniciada e finalizada; as 

informações do local onde a urna foi utilizada (como código de município, zona eleitoral, 

local de votação, e seção eleitoral); o código identificador da carga de software  (também 

conhecido como “código de correspondência”). Esses arquivos são públicos, podendo 

ser obtidos diretamente no site Resultados do TSE (para consultas interativas, por 

estado, zona e seção) ou alternativamente no Portal de Dados abertos do TSE (para 

obter conjuntos completos de dados, por estado).[2,3] O Apêndice I deste documento 

mostra o passo a passo de como obter esses arquivos por meio do primeiro método.  

Uma vez esclarecido esse ponto, podemos explicar o problema que foi apontado nos 

Relatórios do PL/IVL. De acordo com a documentação oficial do TSE , o arquivo de log 

deve seguir um formato similar ao mostrado na Listagem A1 a seguir:[4] 

07/10/2018 16:38:21 INFO 1543882 LOGD Início das operações do logd 76607CDD3973A5AF 
07/10/2018 16:38:21 INFO 1543882 LOGD Adicionando informação do log da FE AB3F33C2E41E03F6 
07/10/2018 16:38:21 EXTERNO 1543882 LOGD Arquivo 1543882120181007163821-01.jez referente 

ao log da FE 52D44B463DC14B4E 
07/10/2018 16:38:21 INFO 1543882 LOGD Fim da adição de informação do log da FE 

143FA813CAB96612 
07/10/2018 16:38:21 INFO 1543882 LOGD Copiando conteúdo da pasta logs 8C5E0BEE854CAB09 
07/10/2018 16:38:21 INFO 1543882 LOGD Fim da cópia do conteúdo da pasta logs 

543CB9DD6AA9E58D 
07/10/2018 16:38:21 INFO 1543882 LOGD Iniciando log duplo 57DFB08637AE4281 
07/10/2018 16:38:21 INFO 1543882 GAP Sincronismo de flash - Etapa Atualização de log: OK 

F119F728CAECB090 

Listagem A1. Exemplo de log de urna. Fonte: [4]   

Perceba que o quarto campo de toda linha é um número repetido, “1543882”, sublinhado 

no exemplo apresentado para facilitar a visualização. Esse é o  código identificador da 

urna eletrônica, ou “ID_UE”, que consiste essencialmente em um número de série 

daquela urna. Como qualquer identificador, esse número deve ser único por urna, de 

modo que o valor apresentado nos logs gerados por urnas distintas deve ser diferente. 

Entretanto, nas eleições de 2022, isso não ocorreu com as urnas de modelos UE2015, 

UE2013, UE2011, UE2010 e UE2009, ou seja, todos os modelos utilizados nessas 

eleições com exceção do modelo mais novo, denominado UE2020.[5] Especificamente, 

o que observam os Relatórios do PL/IVL é que, nessas urnas mais antigas, esse número 

é substituído pelo valor fixo “67305985” (que pode ser traduzido por “0x04030201”, 

usando notação hexadecimal).[6]  

Para ilustrar esse fato, podem-se comparar duas urnas, ambas usadas na zona eleitoral 

0369 da cidade de Boituva/SP: uma na seção eleitoral 0050, que recebeu urnas do 

modelo UE2010, e outra na seção 0064, que recebeu urnas do modelo UE2020 (em 

caso de dúvida, a informação do modelo de urna pode ser obtida diretamente do próprio 

log da urna, buscando pelas palavras “Identificação do Modelo de Urna”).  

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/documentacao-tecnica-do-software-da-urna-eletronica
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Figura A1 – O código de identificação (ID_UE) da urna eletrônica usada em Boituva/SP, na Zona 0369 e Seção 0050, 
é “1284271”. Fonte: [2]  

 

Conforme se observa na Figura A1, na seção 0050 foi utilizada a urna cujo identificador 

é “1284271”. Já como mostra a Figura A2, a seção 0064 recebeu a urna cujo 

identificador é “2211541” 

https://resultados.tse.jus.br/
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Figura A2 – O código de identificação (ID_UE) da urna eletrônica usada em Boituva/SP, na Zona 0369 e Seção 0064, 
é “2211541”. Fonte: [2]  

 

Ao analisar o log da urna da Seção 0064, não há problemas perceptíveis: o ID_UE 

“2211541” aparece em todas as linhas do log, como mostrado na Listagem A2 (por 

simplicidade, apenas as primeiras linhas são aqui reproduzidas).   

22/09/2022 15:49:11 INFO 2211541 LOGD Início das operações do logd 11FFFE578FBB9492 

22/09/2022 15:49:11 INFO 2211541 LOGD Urna ligada em 22/09/2022 às 15:48:40 

963618CD7E54D3DD 

22/09/2022 15:49:11 INFO 2211541 SCUE Iniciando aplicação - Oficial - 1º turno

 F16A5AB6D0DEC1C8 

22/09/2022 15:49:11 INFO 2211541 SCUE Versão da aplicação: 8.26.0.0 - Onça-pintada

 1C32D1669E71254B 

22/09/2022 15:49:13 INFO 2211541 SCUE Urna operando com rede elétrica

 493CE766074CF431 

22/09/2022 15:49:13 INFO 2211541 SCUE Bateria interna com carga parcial

 15AA8CC8A7061DCF 

Listagem A2. Trecho do arquivo de log da urna usada na zona eleitoral 0369 e seção eleitoral 0064 de Boituva/SP. 

Fonte: [2]  

 

Em comparação, ao analisar o log da urna da Seção 0050, o que se observa são as 

linhas mostradas na Listagem A3, nas quais o ID_UE é simplesmente “67305985” (por 

simplicidade, apenas as primeiras linhas são aqui reproduzidas):  

https://resultados.tse.jus.br/
https://resultados.tse.jus.br/
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23/09/2022 16:45:16 INFO 67305985 LOGD Início das operações do logd B5607DEC01E0B751 

23/09/2022 16:45:16 INFO 67305985 LOGD Urna ligada em 23/09/2022 às 16:44:02 

4DEA8601F2E19246 

23/09/2022 16:45:16 INFO 67305985 SCUE Iniciando aplicação - Oficial - 1º turno 

6A227592CC9F510C 

23/09/2022 16:45:16 INFO 67305985 SCUE Versão da aplicação: 8.26.0.0 - Onça-pintada 

683BF830370081A3 

23/09/2022 16:45:18 INFO 67305985 SCUE Urna operando com rede elétrica 4A37B2F881A26CBD 

23/09/2022 16:45:18 INFO 67305985 SCUE Bateria interna com carga plena 39ED112EDF908EB0 

Listagem A3. Trecho do arquivo de log da urna usada na zona eleitoral 0369 e seção eleitoral 0050 de Boituva/SP. 

Fonte: [2]  

Conforme já mencionado, o mesmo comportamento inesperado pode ser observado em 

todas as urnas dos modelos UE2015, UE2013, UE2011, UE2010 e UE2009, sejam elas 

usadas apenas no 1o turno, apenas no 2o turno, ou em ambos. Logo, de fato existe um 

erro na forma como o software faz a escrita do log para esses modelos de urna, que faz 

com que o ID_UE não esteja presente nos respectivos logs. Pode-se dizer, portanto, 

que nesse quesito específico, os Relatórios do PL/IVL estão corretos. 

Contudo, para fins de clarificação, ressalta-se que o mesmo tipo de erro não foi 

observado nos outros arquivos gerados pela urna. Em particular, no Boletim de Urna 

(BU, que contém os votos totais obtidos por cada candidato), é possível identificar o 

código da urna e outras informações da seção de votação. O mesmo acontece no 

arquivo de Registro Digital de Votos (RDV, que contém os votos individuais que levam 

ao total apresentado no BU): as informações identificadoras da urna estão bastante 

explícitas. De fato, as Listagens A4 e A5 a seguir mostram esses dados extraídos do 

BU e do RDV da mesma zona e seção apresentadas na Figura A1. O Apêndice II mostra 

um passo a passo que permite a qualquer pessoa extrair essas informações dos 

arquivos de BU e RDV disponibilizados pelo TSE. 

.  urna: 

.   .   correspondenciaResultado: 

.   .   .   carga: 

.   .   .   .   codigoCarga = 304398657729941800581897 

.   .   .   .   dataHoraCarga = 20220923T164700 

.   .   .   .   numeroInternoUrna = 1284271 

.   .   .   .   numeroSerieFC = cd78e1ee 

.   .   .   identificacao = ('identificacaoSecaoEleitoral', {'municipioZona': 

{'municipio': 62391, 'zona': 369}, 'local': 1, 'secao': 50}) 

.   .   numeroSerieFV = 48ff9a84 

.   .   tipoArquivo = votacaoUE 

.   .   tipoUrna = secao 

.   .   versaoVotacao = 8.26.0.0 - Onça-pintada 

Listagem A4. Trecho do Boletim de Urna de Boituva/SP, com o número interno da urna e outras informações 

identificadoras (como município e zona). Fonte: [2] 

  

https://resultados.tse.jus.br/
https://resultados.tse.jus.br/


10 

 

.   urna: 

.   .   correspondenciaResultado: 

.   .   .   carga: 

.   .   .   .   codigoCarga = 304398657729941800581897 

.   .   .   .   dataHoraCarga = 20220923T164700 

.   .   .   .   numeroInternoUrna = 1284271 

.   .   .   .   numeroSerieFC = cd78e1ee 

.   .   .   identificacao (identificacaoSecaoEleitoral): 

.   .   .   .   local = 1 

.   .   .   .   municipioZona: 

.   .   .   .   .   municipio = 62391 

.   .   .   .   .   zona = 369 

.   .   .   .   secao = 50 

.   .   numeroSerieFV = 48ff9a84 

.   .   tipoArquivo = votacaoUE 

.   .   tipoUrna = secao 

.   .   versaoVotacao = 8.26.0.0 - Onça-pintada 

Listagem A5. Trecho do Registro Digital de Votos de Boituva/SP, com o número interno da urna e outras informações 

identificadoras (como município e zona). Fonte: [2] 

 

B. Sobre a impossibilidade de correlacionar cada Log 
de Urna com o Boletim de Urna correspondente, devido 
ao erro observado 

Uma vez confirmada a observação sobre a ausência do ID_UE nos logs das urnas de 

modelos anteriores ao UE2020, passamos a analisar as conclusões dos Relatórios do 

PL/IVL sobre esse fato. Todos esses relatórios são unânimes em alegar que o erro 

observado impede a verificação da correspondência entre um arquivo de log e as urnas 

eletrônicas que os geraram. A título de exemplo, essa afirmação aparece no Relatório 

do PV/IVL-1 como  

“Nos arquivos Log de Urna que não contêm o código de identificação da urna 

eletrônica correto, é impossível correlacionar univocamente esse log com o 

Boletim de Urna, invalidando a possibilidade de auditoria”  

Também aparece no Relatório do PV/IVL-2 em frases como:  

“Não há como realizar uma associação fiel do arquivo LOG com uma urna 

específica e, para além disso, também não há como relacionar tal arquivo com 

os demais elementos de auditoria de votos (BU e RDV) supostamente emitidos 

pelo mesmo equipamento” 

Finalmente, a alegação é reforçada no Relatório do PV/IVL-3, em afirmações como  

“O código de identificação da urna eletrônica, lido diretamente do hardware do 

equipamento, e exibido no registro de cada atividade, em cada linha do LOG, 

é essencial ‘para vincular cada atividade à urna física (hardware) que realizou 

a atividade, e, assim, validar o registro em cada linha do LOG, para fins de 

auditoria de funcionamento da urna eletrônica. Outros dados inseridos 

manualmente, por operadores humanos, tais como os códigos do município, 

da zona eleitoral, do local de votação e da seção eleitoral, são mutáveis e não 

permitem assegurar a necessária vinculação ao hardware físico da urna, no 

registro de cada atividade, em cada linha do LOG’”,  

https://resultados.tse.jus.br/
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Desta forma, pode-se considerar que a principal alegação técnica apresentada nos 

Relatórios do PL/IVL é a de que, supostamente, seria impossível saber a qual urna 

corresponderia um log cujo ID_UE informado seja 67305985, dado o grande número de 

urnas que poderia estar por trás desse identificador. Essa afirmação, entretanto, não 

tem fundamento. A razão é que o ID_UE não é o único (ou sequer o principal) 

identificador que liga de forma unívoca um arquivo gerado durante a votação (inclusive 

logs) à urna eletrônica responsável pela sua geração. Conforme exposto na Seção A, a 

própria combinação {código de município, zona eleitoral, local de votação e seção 

eleitoral} pode, ao menos em princípio, ser usada como um identificador para a urna 

eletrônica. Qualquer pessoa pode verificar esse fato: basta seguir o procedimento 

descrito no Apêndice I para encontrar esses dados identificadores diretamente no 

arquivo de log, qualquer que seja o modelo de urna. Consequentemente, qualquer 

pessoa pode ir além, e realizar a tarefa supostamente “impossível” de descobrir o ID_UE 

dado apenas um log de uma urna de modelo anterior ao UE2020, por meio do seguinte 

procedimento:  

1. Peça para alguém te enviar um log qualquer obtido do site Resultados do TSE,[2] 

sem te dizer qual a zona e seção escolhida, ou qualquer outra informação. Para 

isso, basta que ele siga os passos mostrados nas Figuras  Ap1 a Ap7 do 

Apêndice I; 

2. Em seguida, descubra a zona e seção buscando por essa informação 

diretamente no log, e realize uma consulta pelo BU correspondente também no 

site Resultados do TSE.[2] Para isso, basta seguir os passos mostrados nas 

Figuras Ap8 a Ap11 do Apêndice I, acrescentando o passo de buscar o nome do 

Município a partir do seu código numérico mostrado no log – essa informação é 

necessária no passo da Figura Ap11. Como a lista de municípios é 

razoavelmente estática, provavelmente a forma mais fácil de executar esse 

passo extra é consultando a planilha (relativa ao ano de 2020) disponível no site 

do TSE.[7] 

3. E isso conclui o experimento: com um simples cruzamento de dados, pode-se 

realizar a “impossível” tarefa de correlacionar o log de uma urna qualquer com o 

restante dos documentos gerados por ela. Em particular, pode-se obter o ID_UE 

da urna a partir do seu BU.  

Agora, pode-se argumentar que as informações relativas a zona e seção não podem 

ser consideradas um “identificador forte” das urnas, por serem fornecidas por usuários 

humanos, e portanto, serem potencialmente sujeitas a manipulação durante a carga do 

software na urna. Essa é exatamente a alegação feita no Relatório do PL/IVL-3, no qual 

se afirma que:  

“Outros dados inseridos manualmente, por operadores humanos, tais como os 

códigos do município, da zona eleitoral, do local de votação e da seção eleitoral, 

são mutáveis e não permitem assegurar a necessária vinculação ao hardware 

físico da urna”. 

Mesmo assumindo, para fins de argumentação, que essa alegação seja correta, bastaria 

então verificar outro identificador da urna mencionado também na Seção A: o código 

identificador da carga de software (também conhecido como “código de 
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correspondência”). Afinal, esse identificador não é gerado por humanos, mas sim pelo 

software da urna (especificamente, pelo Software de Carga da Urna Eletrônica – SCUE).  

Para verificar que qualquer pessoa pode usar esse identificador para ligar um log 

qualquer à urna correspondente, basta seguir novamente o passo-a-passo do Apêndice 

I. Isso permite obter o código de carga da urna a partir do log. De fato, as Listagens A6 

e A7 a seguir mostram os códigos de carga obtidos a partir dos logs das duas urnas de 

Boituva/SP usadas nos exemplos até aqui. 

 

23/09/2022 16:48:42 INFO 67305985 SCUE Município: 62391 568DFE4AA16F17C9 

23/09/2022 16:48:42 INFO 67305985 SCUE Zona Eleitoral: 0369 05C6F1F89666166A 

23/09/2022 16:48:42 INFO 67305985 SCUE Local de Votação: 1040 73F6C0F6D54C0658 

23/09/2022 16:48:42 INFO 67305985 SCUE Seção Eleitoral: 0050 A6B65CE8F46C472E 

23/09/2022 16:49:03 INFO 67305985 SCUE Imprimindo extrato de carga DF7267B0A672785A 

23/09/2022 16:49:07 INFO 67305985 SCUE Confirmação do extrato de carga 31D25FFB943A4CB0 

23/09/2022 16:49:07 INFO 67305985 LOGD Iniciando cópia de Log da ME para MI 

6BF3610F1941A46C 

23/09/2022 16:49:07 INFO 67305985 LOGD Cópia de Log da ME para MI realizada com sucesso. 

57FBE8A63828C3DC 

23/09/2022 16:49:08 INFO 67305985 SCUE Código de carga 304.398.657.729.941.800.581.897 

gravado na tabela de correspondência D443F2BF06E63C0D 

Listagem B1. Trecho do arquivo de log da urna usada na zona eleitoral 0369 e seção eleitoral 0050 de Boituva/SP. 

Fonte: [2] 

22/09/2022 15:49:15 INFO 2211541 SCUE Município: 62391 5222668ED4E8D5B2 

22/09/2022 15:49:15 INFO 2211541 SCUE Zona Eleitoral: 0369 AC552C405A7060A4 

22/09/2022 15:49:15 INFO 2211541 SCUE Local de Votação: 1066 52F8B78300C30F69 

22/09/2022 15:49:15 INFO 2211541 SCUE Seção Eleitoral: 0064 FC5C415ACA03DAA0 

22/09/2022 15:49:23 INFO 2211541 SCUE Imprimindo extrato de carga 88A6F46FB6E8C08F 

22/09/2022 15:49:26 INFO 2211541 SCUE Confirmação do extrato de carga FA889E04064BAF55 

22/09/2022 15:49:26 INFO 2211541 LOGD Iniciando cópia de Log da ME para MI 

92044A8834B5F024 

22/09/2022 15:49:26 INFO 2211541 LOGD Cópia de Log da ME para MI realizada com sucesso. 

B945DF79999B5363 

22/09/2022 15:49:26 INFO 2211541 SCUE Código de carga 647.732.500.434.227.124.555.474 

gravado na tabela de correspondência 0DC650F453A52CBB 

Listagem B2. Trecho do arquivo de log da urna usada na zona eleitoral 0369 e seção eleitoral 0064 de Boituva/SP. 

Fonte: [2] 

A execução do passo seguinte, de obter o ID_UE, torna-se então um pouco mais 

trabalhosa do que no caso em que a trinca {município, zona, seção} é usada como 

identificador da urna, mas novamente é bem longe de impossível. Especificamente, os 

dados necessários para fazer respectivo cruzamento encontram-se no conjunto de 

dados “Resultados - 2022 - Correspondências esperadas e efetivadas - 2º turno”:[8] essa 

página tem as “correspondências” esperadas de todos os estados do Brasil, ou seja, 

arquivos de texto no formato CSV (valores separados por ponto-e-vírgula) contendo, 

entre outras informações, os códigos identificadores de carga de software e ID_UE das 

urnas, separados por estado. Para manipular esses arquivos, o ideal seria usar 

ferramentas de processamento de dados. Porém, como nosso interesse é apenas 

realizar a (perfeitamente possível) tarefa de descobrir o ID_UE da urna com código de 

carga “304.398.657.729.941.800.581.897” (modelo UE2010, da Seção 0050), além de 

confirmar que a urna com ID_UE 2211541 (modelo UE2020, da Seção 0064) tem o 

código de carga “647.732.500.434.227.124.555.474”, podemos usar simplesmente um 

software de edição de texto que suporta arquivos grandes – por exemplo, o 

Notepad++.[9] Especificamente, qualquer pessoa pode fazer o seguinte: 

https://resultados.tse.jus.br/
https://resultados.tse.jus.br/
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1. Fazer o download dos arquivos de correspondência do 2o turno para todo o 

estado de São Paulo a partir do site “Resultados - 2022 - Correspondências 

esperadas e efetivadas - 2º turno” previamente mencionado:[8] Se preferir, isso 

pode ser feito diretamente pelo link  

https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2022/correspefet/CEFT_

2t_SP_311020221100.zip.[10] 

2. Descompactar o arquivo usando o aplicativo de sua preferência (e.g., o 7zip).[11] 

3. Abrir o arquivo contendo as urnas efetivamente utilizadas no pleito, nomeado 

“csec_2t_SP_301020221145.csv”, usando o Notepad++. 

4. Buscar, usando o comando Ctrl+F, o código de carga da urna desejada, 

removendo os pontos entre os dígitos. Ou seja, para encontrar as urnas das 

Seções 0050 e 0064, faça a busca por “304398657729941800581897” e por 

“647732500434227124555474”, respectivamente. 

5. Observe o resultado, reproduzido na Figura B1: você deve encontrar as 

informações das urnas buscadas nas linhas 7628 e 7636. Como seria de se 

esperar, o ID_UE da urna da seção 0050 é 1284271 (veja informação indicada 

pela seta), enquanto o ID_UE da urna da seção 0064 é 2211541 (como já era 

possível saber pelo seu log). 

6. Pronto! Mais uma tarefa “impossível” realizada com sucesso. 

 

Figura B1 – Busca por urnas pelo código de carga, usando o arquivo de correspondências do estado de São Paulo. 
Fonte: [8]   

 

B.1. Mas e a integridade desses logs…? 

Considerando os procedimentos mostrados até aqui, deve estar mais claro que qualquer 

pessoa pode recuperar o ID_UE de qualquer urna a partir do seu arquivo de log. Isso 

vale até mesmo para aquelas urnas afetadas pelo erro apontado pelos Relatórios do 

https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2022/correspefet/CEFT_2t_SP_311020221100.zip
https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2022/correspefet/CEFT_2t_SP_311020221100.zip
https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2022-correspondencias-esperadas-e-efetivadas-2-turno
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PL/IVL. Porém, o leitor mais cético (ou familiarizado com a área de segurança) deve 

estar desconfiado de uma questão: mas como saber se o arquivo de log não foi 

alterado?! Afinal, uma auditoria deve considerar a possibilidade de que a integridade 

dos dados tenha sido comprometida!  

De fato, o leitor está correto em fazer essa pergunta. Na realidade, ele está tão correto 

que, embora talvez não tenha notado, em todas as Listagens apresentadas até aqui, os 

logs foram ligeiramente modificados: nos arquivos de log originais, os campos são 

separados por um caractere de tabulação, os quais foram aqui substituídos por 

caracteres de espaço para facilitar a visualização. Essa modificação foi feita para ambas 

as urnas analisadas em nossos exemplos, dos modelos UE2020 e UE2010, o que deve 

deixar claro que nenhum dos arquivos de log está imune a esse tipo de alteração por 

um simples editor de texto. Mais precisamente, qualquer pessoa pode acessar o log de 

uma urna qualquer (UE2020 ou não) e substituir o identificador de UE, as informações 

de zona, seção e município, o código de carga, ou qualquer outra informação, e então 

salvar o arquivo modificado com o mesmo nome do arquivo original. O resultado é um 

arquivo de log aparentemente legítimo, mas cujo conteúdo não corresponde à realidade. 

Não poderia ser diferente: o log é apenas um arquivo de texto, de fácil modificação 

usando um editor de texto simples, como ilustra o passo a passo no Apêndice III. 

E é agora que vem a pergunta importante: o que impede então esse “ataque de 

modificação” (ou “fraude por editor de texto”, se preferir)? Certamente não é o 

famigerado ID_UE, que pode ser igualmente modificado. A resposta é muito simples: a 

integridade dos logs da urna, assim como de todos os outros resultados por ela 

gerados, é protegida pela assinatura digital daquela urna, gerada usando uma 

chave de assinatura única por urna. Essa chave de assinatura (também chamada de 

“chave privada”) é protegida por um hardware de segurança, enquanto a chave de 

verificação (também conhecida como “chave pública”) correspondente faz parte dos 

arquivos disponibilizados para auditoria dos resultados da eleição na página de dados 

abertos.[12] Como resultado, qualquer tentativa de modificar o log da urna (ou outros 

arquivos ainda mais importantes, como BU e RDV), invalidaria a assinatura digital 

correspondente, revelando a falsificação daquele arquivo. Como apenas a urna 

consegue gerar assinaturas válidas para os dados que ela produz, saber operar um 

editor de texto está longe de ser suficiente para realizar qualquer alteração nos arquivos. 

A única forma de realmente fazê-lo seria extrair a chave privada da urna alvo. Mas 

como? A verdade é que essa é uma tarefa extremamente desafiadora: a chave privada 

de cada urna é única, e armazenada em um componente de hardware dedicado, 

protegido por uma grossa camada de resina, conhecido como Módulo de Segurança 

Embarcado (MSE) – vide o artigo científico “Protegendo o sistema operacional e chaves 

criptográficas numa urna eletrônica do tipo T-DRE”, publicado no Workshop de 

Tecnologia Eleitoral do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de 

Sistemas Computacionais (SBSeg 2019).[13] Portanto, chegamos ao identificador 

mais importante das urnas eletrônicas atualmente utilizadas: sua chave pública, 

que está matematicamente vinculada à chave privada protegida pelo hardware da 

urna, permitindo a verificação das assinaturas geradas pelas urnas sem revelar o valor 

da chave de assinatura.  

É essa verificação, e não a presença/ausência do ID_UE no conteúdo dos arquivos, que 

de fato permite o vínculo forte entre uma urna específica e os arquivos por ela 

produzidos, incluindo seu log. E como verificar essas assinaturas? Primeiramente, os 
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arquivos de assinatura estão publicamente disponíveis por meio do site de dados 

abertos do TSE:[12] são os arquivos com extensão “.vscmr” e “.vscsa”, que podem ser 

obtidos diretamente (junto com logs, boletins de urna, registros digitais de votos, entre 

outros documentos) na página “Resultados 2022 - Arquivos transmitidos para 

totalização”.[14] Uma vez de posse desses arquivos, é possível extrair o certificado digital 

da urna eletrônica, que contém a chave pública da urna (e, portanto, é único por 

dispositivo). Como ilustra a Figura B2 para a urna usada na Zona 0369 e Seção 0050 

de Boituva/SP, é interessante notar que o campo “Common Name” desse certificado 

contém também o ID_UE da urna, mesmo nos modelos anteriores a UE2020. O 

certificado constituindo-se, portanto, em ainda outra forma de vincular os logs e demais 

arquivos produzidos pela urna ao seu ID_UE. O certificado é emitido pelo próprio TSE 

antes das eleições, e, essencialmente, habilita a urna a ser utilizada nos pleitos, ao 

prover um meio para que assinaturas digitais geradas pelo equipamento em questão 

sejam verificadas. Uma vez validado esse certificado, o passo seguinte é verificar as 

assinaturas feitas pelo MSE da urna em si. Essas assinaturas são calculadas usando 

algoritmos padronizados, a saber: padrão ECDSA/P521 nas urnas mais antigas, dos 

modelos UE2009 até UE2015;[15, 16] e padrão EdDSA/E521 nas urnas de modelo 

UE2020.[16] 

 

Figura B2. Trecho do certificado do hardware da urna usada na zona eleitoral 0369 e seção eleitoral 0050 de 

Boituva/SP, de modelo UE2010. Observe que o ID_UE está presente no campo “Common Name”. Fonte: [2] 

O Apêndice IV deste documento mostra o passo a passo de como instalar e utilizar um 

verificador de assinaturas desenvolvido pelos autores deste Relatório e disponibilizado 

publicamente via GitHub.[35] Esse pequeno verificador foi criado a partir de ferramentas 

abertas, exatamente para permitir que quaisquer pessoas, em particular aquelas com 

algum conhecimento técnico de computação, possam fazer essa verificação e analisar 

o seu conteúdo. Já adiantando o resultado que deve ser obtido: testamos todos os 

arquivos de assinatura disponibilizados no site do TSE,[14] processo que demorou 

cerca de 4 horas em um computador pessoal, e nenhuma das verificações 

retornou erro. 

Por fim, cabe notar que, mesmo que não existissem essas assinaturas ou um programa 

de fácil uso para verificá-las, a validação dos logs ainda poderia ser feita acessando 

fisicamente as urnas em questão. Por exemplo, poderiam-se amostrar algumas urnas 

para as quais exista alguma dúvida sobre a integridade do log, e então solicitar que essa 

https://resultados.tse.jus.br/
https://github.com/epicleet/var-ue
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urna gere novamente os arquivos que foram enviados ao TSE. Esse procedimento de 

gerar mais de uma vez os mesmos resultados não é estranho no sistema eleitoral 

brasileiro: afinal, no próprio dia da eleição, isso pode ser feito para fins de contingência, 

ou seja, em caso de problemas no envio de resultados para o processo de totalização 

(e.g., a falha na leitura de uma mídia de resultados). Portanto, novamente não se 

justifica a alegação de que seria impossível vincular um log a uma urna, dado que 

isso sempre pode ser feito acessando a urna fisicamente, em uma auditoria. 

 

B.2. As incorreções nos Relatórios do PL/IVL sobre este ponto 

Neste ponto, devem estar claros  para o leitor que:  

1. Se for assumido que um certo arquivo de log não foi modificado, há mais de um 

identificador dentro desse mesmo arquivo que permite ligá-lo à urna 

correspondente de forma confiável. Logo, o erro que faz com que um dos 

identificadores das urnas, o ID_UE, esteja ausente nos logs em todas as 

urnas modelo UE2015, UE2013, UE2011, UE2010 e UE2009, não impede a 

ligação de um log com a urna correspondente, nem interfere nos 

resultados apurados pela urna.  

2. Se for assumido que o arquivo de log pode ter sido modificado, então a presença 

do ID_UE no log (nas urnas UE2020) ou sua ausência (nas urnas de outros 

modelos), é simplesmente irrelevante para permitir a ligação entre aquele 

log e a urna. O que importa nesse caso é a validade da assinatura digital 

produzida pela urna, usando sua chave de assinatura (única por urna eletrônica).  

 

Lendo os Relatórios do PL/IVL, não fica claro se os seus autores assumem ou não a 

integridade dos logs quando tentam avaliar o impacto do problema identificado nas 

urnas anteriores à UE2020. Entretanto, independentemente da hipótese adotada, a 

conclusão de que seria possível auditar os logs de urnas UE2020 e não seria 

possível fazê-lo para outros modelos carece de qualquer fundamentação técnica. 

Afinal, em ambos os cenários, a presença ou ausência do ID_UE nos logs é pouco 

ou nada relevante na prática. Na realidade, esse código provavelmente teria maior 

relevância se fosse o único identificador presente nos logs, ou se essa fosse a única 

informação assinada digitalmente pelas urnas eletrônicas. Porém, nenhuma dessas 

condições se verifica no sistema eleitoral brasileiro. 

Isso posto, parece que o principal argumento técnico dado pelos Relatórios do PL/IVL 

para uma alegada importância do ID_UE nos logs vai no sentido do que é afirmado no 

Relatório do PL/IVL-3: 

“O código de identificação da urna eletrônica, lido diretamente do hardware 

do equipamento, e exibido no registro de cada atividade, em cada linha do 

LOG, é essencial ‘para vincular cada atividade à urna física (hardware) que 

realizou a atividade, e, assim, validar o registro em cada linha do LOG, para 

fins de auditoria de funcionamento da urna eletrônica” (grifo nosso),  

Portanto, cabe esclarecer os erros dos dois principais argumentos nessa frase: 
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● Leitura direto do hardware: à primeira vista, pode parecer que um identificador 

extraído de um hardware é mais “forte” do que um identificador inserido por 

humanos (como zona e seção) ou gerado pelo software da urna (como o código 

de carga da urna). Afinal, até mesmo no presente relatório fizemos questão de 

reforçar a importância de se proteger a chave privada da urna por meio de 

hardware dedicado, uma vez que o vazamento dessa chave permitiria gerar 

assinaturas digitais válidas para dados falsos (não apenas log, mas também 

boletim de urna e RDV!). Porém, existe uma diferença fundamental entre o 

ID_UE e a chave privada da urna eletrônica: o ID_UE, após ser lido do 

hardware, é registrado às claras no log, fora do ambiente protegido pelo 

módulo de segurança da urna, algo que não acontece com a chave privada. 

Portanto, após o ID_UE ser escrito no log, é muito simples modificar seu valor 

ou copiá-lo para outro arquivo, bastando para isso usar um editor de texto. Já a 

chave privada é usada para gerar dados dela derivados: a assinatura 

digital, que é única por arquivo assinado e prova que aquele arquivo foi de fato 

gerado pelo hardware da urna. Talvez esse ponto (que definitivamente não é um 

mero detalhe) fique mais fácil de ser compreendido ao se comparar duas 

tecnologias de cartão de crédito: aquelas que usam apenas tarja magnética e 

aquelas dotadas de cartões inteligentes (o “chip” ou “smart card”). Nos cartões 

do primeiro tipo, mais antigos, as informações de identificação única do cartão 

de crédito ficavam todas na tarja magnética. Uma vez lida essa informação, nada 

impedia o leitor de copiá-las para outro cartão, criando um “clone” idêntico ao 

original: afinal, as informações até então protegidas pela tarja magnética são 

registradas às claras fora daquele ambiente, podendo ser copiadas e até 

mesmo alteradas facilmente (embora a alteração provavelmente não seria o 

objetivo de uma clonagem). Por outro lado, o risco de clonagem desse tipo é 

muito mais baixo nos cartões com chip, mais modernos, que usam assinaturas 

digitais durante a sua operação (para detalhes técnicos sobre a operação e 

segurança desses cartões, sugere-se a leitura da especificação).[17] A razão é 

exatamente que os smart cards protegem a chave de assinatura utilizada, 

prevenindo sua leitura por atacantes: a única coisa que sai do smart card são 

informações derivadas das chaves por ele protegidas. Obviamente, isso não 

impede a “clonagem” do número do cartão usado para compras na Internet 

(exatamente porque esse número, gravado no “hardware” do cartão, é 

apresentado às claras durante a compra!). Porém, a clonagem em compras 

físicas, realizada simplesmente por uma leitora do cartão, é tida como inviável 

(vide, por exemplo, a discussão da Febraban sobre esse ponto).[18] Como os 

requisitos de segurança entre urnas eletrônicas e cartões de crédito são bem 

diferentes, não é cabível qualquer comparação direta entre eles. Todavia, essa 

comparação ilustra a baixa relevância do ID_UE ser “lido diretamente do hardware”. 

Além disso, ela mostra a alta relevância das assinaturas digitais realizadas com a 

chave de assinatura das urnas, contrariamente ao que afirmam os Relatórios do 

PL/IVL. 

 

● Registro em cada linha do log: em uma análise superficial, pode-se dizer que 

o registro do ID_UE em cada linha do log de alguma forma traz mais confiança 

às suas linhas individuais. Esse argumento, entretanto, não faz qualquer 
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sentido. Afinal, com um simples editor de texto, seria possível substituir todas 

as ocorrências de ID_UE com esforço mínimo: bastaria usar o comando de 

substituição (Ctrl+H, no caso do Notepad++) no log de uma urna para substituir 

um valor qualquer por outro no documento inteiro. Isso permite substituir o 

ID_UE, o identificador de carga, a zona e a seção etc., com essencialmente o 

mesmo esforço. Portanto, conforme discutido no início desta seção: no cenário 

em que se considera que o log possa ter sido alterado, apenas a assinatura 

digital pode ser considerada um identificador confiável; no cenário em que 

não se considera a hipótese do log ter sido alterado, qualquer identificador único 

da urna, seja ele repetido ou não nas linhas do log, tem relevância similar. 

 

Esses exemplos ilustram a carência de rigor técnico nas colocações feitas pelos 

Relatórios do PL/IVL ao tentar dar uma importância indevida ao ID_UE. 

Obviamente, isso não significa que o erro identificado naqueles documentos deve ser 

ignorado. Pelo contrário: ele deve ser corrigido, até mesmo para facilitar a leitura dos 

arquivos de log e a sua correlação com outros produtos da urna. O que deve ficar claro 

das colocações aqui apresentadas é que, ao contrário do que alegam esses relatórios, 

o erro relativo à escrita do ID_UE nos logs das urnas anteriores à UE2020 não 

impede em momento algum que seja feita a correlação entre log e os resultados 

da urna correspondente. 

B.3. As reais causas do erro observado: conclusões após 
análise do código fonte da urna 

Um dos argumentos que têm sido usados para tentar conferir maior impacto ao 

problema observado nos Relatórios do PL/IVL é que a constatação de que houve um 

erro de programação no software da urna eletrônica pode significar a existência de 

outros erros. Embora essa afirmação não esteja incorreta, ela ignora um fato: todo e 

qualquer software minimamente complexo tem falhas (ou bugs, no jargão técnico). 

Logo, a mera existência de uma falha não significa que o sistema todo (ou seus 

resultados) devem ser simplesmente descartados, pois fazê-lo equivaleria a dizer 

que um pequeno risco na porta de um carro pode ser considerado razão suficiente para 

enquadrá-lo em um caso de “perda total” do veículo. Em outras palavras, o que importa 

não é a existência de um erro em um sistema, mas sim seus reais efeitos. A menos 

que esses efeitos sejam graves, não há motivos para descartar o sistema como um todo 

ou os resultados por ele produzidos.  

Como demonstrado ao longo desta seção, entretanto, não se observa a priori qualquer 

razão para se dizer que o erro na escrita do ID_UE nos logs das urnas seja de fato 

capaz de invalidar o resultado produzido pelas urnas afetadas. Afinal, o erro sequer 

impossibilita a ligação entre o log da urna e os outros documentos por ela produzidos, 

argumento principal dos Relatórios do PL/IVL.  

A despeito disso, ainda assim é razoável que se considere relevante verificar mais a 

fundo a causa da falha em questão, para então entender as suas reais consequências. 

Exatamente por isso, nesta seção explica-se o que aconteceu no software da urna que 

levou ao problema observado no ID_UE das urnas de modelos anteriores à UE2020. 

Como a USP, dentre outras Instituições de Ensino Superior, tem uma cópia do código 
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fonte das urnas eletrônicas, isso pode ser feito de forma independente do TSE, nas 

dependências do LARC. Por outro lado, como esse código ainda não foi colocado em 

domínio público, a discussão não mostra os detalhes do erro, mas uma abstração capaz 

de explicar o problema ocorrido. 

 

Figura B3. Foto da placa mãe de uma urna 2015, representante do conjunto Urnas Pré-modelo 2020, com foco na 

região em que se situa o hardware de segurança dedicado. Fonte: imagem extraída e adaptada do vídeo “Como 

Funciona a Urna Eletrônica” Fonte: [19]   

Para compreender a causa do problema, é útil explicar primeiramente as diferenças 

existentes nas formas como cada versão de urna obtém o valor do ID_UE, para então 

escrevê-lo no log. A seguir, identificam-se conjuntos de versões de urnas por 

similaridades na forma como elas obtêm o seu  ID: 

● Urnas  pré-UE2009: Reúne as urnas de modelo anterior à urna de modelo 

UE2009. A característica em comum entre elas é o fato de obterem o ID_UE a 

partir de uma posição fixa da memória. Nenhuma urna desta categoria foi 

utilizada nas eleições de 2022; 

● Urnas pós-UE2009/pré-UE2020: Reúne as urnas modelo UE2009, UE2010, 

UE2011, UE2013 e UE2015. Estas urnas já possuem o hardware de segurança 

dedicado (vide Figura B3), e foram usadas no passado em pleitos que envolviam 

urnas pré-modelo UE2009. 

● Urna  UE2020: Apenas um modelo de urna pertence a esta categoria, a 

UE2020. Também possui um hardware de segurança dedicado, e foi introduzida 

nas eleições de 2022. 

 

Apesar de nenhuma urna da categoria pré-UE2009 ter sido utilizada nestas eleições, é 

importante explicar o seu modo de obtenção do ID_UE para facilitar o entendimento do 

erro observado nos logs. Como não havia um hardware de segurança dedicado nessa 

categoria de urna, o que se fazia para obter tal informação era armazenar o ID_UE em 

https://www.youtube.com/watch?v=4wrMLzqgKEI
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uma posição fixa da memória. Quando o sistema da urna quisesse ter acesso a esta 

informação para, por exemplo, inseri-la no arquivo de log, se fazia uma leitura desta 

posição fixa da memória. 

A partir do momento em que as urnas passaram a contar com um hardware de 

segurança dedicado, tem-se o surgimento da categoria das urnas pós-UE2009/pré-

UE2020. A informação do ID_UE passou a ser armazenada no interior do hardware de 

segurança como um número de série. Para acessar recursos e acionar as 

funcionalidades deste hardware de segurança, o sistema operacional da urna envia 

comandos específicos e recebe respostas de forma muito semelhante a como um 

sistema operacional obtém informações de seus periféricos, como um mouse ou um 

teclado. 

Para a urna de modelo UE2020, o mecanismo de obtenção do ID_UE é idêntico ao das 

urnas pós-UE2009/pré-UE2020.  

 

Figura B4. Diagrama ilustrando como cada uma das famílias de modelo de urna  apresentadas deveria operar para 

obter o ID_UE corretamente. Fonte: autoria própria 

A USP, em função do convênio com o TSE, tem recebido diversas versões do código 

fonte. Uma das versões recebidas corresponde a uma versão anterior ao início das suas 

adaptações para lidar com as urnas UE2020. Ao analisar esta versão do código, 

verificou-se que as urnas pós-UE2009/pré-UE2020 requisitavam corretamente a 

informação de ID do hardware de segurança. Em compensação, ao analisar a versão 

mais recente do código fonte recebido (Onça Pintada, usada nas eleições de 2022), 

verificou-se que o programa de gravação de log (denominado logd) dessas urnas não 

mais obtinha o ID_UE da forma correta, mas acessava uma posição fixa de memória, 
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tal como era feito nas urnas pré-UE2009. Desta forma, foi possível identificar a causa 

do problema: como não se grava mais o ID_UE das urnas nesta posição fixa de memória 

desde as urnas pré-UE2009, a informação obtida pelo logd ao ler essa posição de 

memória produziu um valor arbitrário, que no caso coincide com o número 0x04030201 

(67305985). Quando foi verificada a forma como o logd trata a obtenção do ID_UE das 

urnas modelo UE2020, percebeu-se que ele o faz da forma correta, enviando 

requisições ao hardware de segurança. Esse ponto é ilustrado nas Figuras B4 e B5. 

   

 

Figura B5. Diagrama ilustrando como o erro do software faz cada família de modelos de urnas funcionar. O erro no 

ID_UE mostrado nos arquivos de  log ocorre porque as urnas pós-UE2009/pré-UE2020 utilizam um método obsoleto 

para obter esse identificador, ao invés de requisitar esta informação do hardware de segurança dedicado.  

Fonte: autoria própria 

     

Cabe enfatizar que esse erro não é evidência de que haveria dois códigos fontes nas 

urnas utilizadas nas eleições de 2022. Afinal, o mesmo código fonte testa em que tipo 

de urna ele está sendo executado, e age segundo o modelo de urna em questão. Além 

disso, o mesmo erro não foi observado em outros programas que compõem o 

ecossistema da urna, como por exemplo aqueles responsáveis pela escrita do BU e 

RDV, como já observado experimentalmente ao final da Seção A. No entanto, esse 

problema revela ao menos duas outras implicações: 

● A base de código evoluiu de uma versão funcional para outra envolvendo uma 

estratégia obsoleta para obtenção do ID_UE, fazendo com que as urnas pós-

UE2009/pré-UE2020 deixassem de obter esse valor de forma correta na porção 
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do código que lida com o log. Ou seja, como a versão anterior desse mesmo 

código realizava esta função corretamente, houve uma falha no processo de 

revisão de código do TSE. Cabe, portanto, a recomendação de que o TSE 

reforce seus processos internos de revisão e testes de código. Em particular, 

embora o código atual já inclua diversos testes automatizados, cabe um esforço 

para expandir essa base, considerando como escopo tanto os arquivos de log 

(onde houve a falha) como o restante do código (para se precaver de eventuais 

falhas futuras). 

● O fato do levantamento feito nos Relatórios do PL/IVL ter apontado que todas as 

urnas pós-UE2009/pré-UE2020 apresentaram o mesmo erro revela que 

nenhuma delas conseguiu obter um ID escrito em uma posição de memória fixa 

tal como as urnas pré-UE2009 faziam. Isso é um indicativo que, como seria 

esperado, não foram utilizadas indevidamente urnas de modelos desprovidos de 

módulo de segurança (i.e., pré-UE2009)  nas eleições de 2022. 

C. Miscelânea 
 

Nesta seção, são incluídas algumas discussões com o objetivo de clarificar, discutir ou 

refutar algumas das afirmações encontradas nos Relatórios do PL/IVL. Os pontos aqui 

apresentados não cobrem a totalidade de argumentos problemáticos ali observados, 

mas concentram-se em alguns itens considerados particularmente relevantes. 

C.1. Log e outros elementos de auditoria da urna eletrônica 
 

No Relatório do PL/IVL-3, ao analisar a afirmação  

"A urna só assina o seu log e a assinatura é suficiente para garantir com 

segurança criptográfica que o log veio daquela urna de fato",  

publicada em reportagem da Folha de São Paulo, alega-se que  

"A afirmação na matéria está errada, porque o LOG é o único instrumento 

reconhecido, na documentação fornecida pelo TSE, como elemento essencial 

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

entidades fiscalizadoras" (grifo nosso).  

O Relatório do PL/IVL-3 não deixa clara qual seria a referida “documentação fornecida 

pelo TSE”, então é difícil saber a fonte para essa alegação. Entretanto, ela não parece 

condizente com a realidade, uma vez que diversas documentações oficiais do TSE 

costumam mencionar “assinaturas digitais” como um mecanismo importante para que 

se possa realizar a auditoria do processo eleitoral (a título de exemplo, vide orientações 

de auditoria do TSE).[20] Além disso, como demonstrado e discutido na Seção B do 

presente documento, as assinaturas digitais feitas sobre os resultados produzidos pelas 

urnas, incluindo logs, são sim um elemento extremamente importante para auditoria de 

funcionamento das urnas eletrônicas: sem essas assinaturas, o próprio log perderia seu 

valor! 
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Enquanto seria perfeitamente razoável afirmar que o processo eleitoral brasileiro 

poderia incluir ainda mais mecanismos para permitir a auditoria completa dos seus 

resultados, é inadequado afirmar que as assinaturas digitais dos dados produzidos 

não têm relevância para fins de auditoria – tal afirmação carece de qualquer 

fundamentação técnica.  
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C.2. Alegações de violação de sigilo nos logs 
 

No relatório PL/IVL-2, existem diversas afirmações que usam a expressão 

“violação do sigilo do ato de votar”.  

Essas afirmações são exemplificadas com linhas de log como as mostradas na Listagem 

C1 abaixo (correspondente ao Município de Guaíra/PR, Zona 0090 Seção 0088). 

02/10/2022 11:11:22 INFO 67305985 VOTA Voto confirmado para [Deputado Estadual]

 BB8551D74BE3CAEC 

02/10/2022 11:11:30 INFO 67305985 VOTA Tecla indevida pressionada 0A7FF01CF406245C 

02/10/2022 11:11:42 INFO 67305985 VOTA Voto confirmado para [Senador] 4F07F392DFC87582 

02/10/2022 11:11:51 ERRO 67305985 VOTA N3api17CMessageExceptionE - (Código (12)) 

CMessageException - CScreenMT::Write - erro na escrita de texto 12: 0 (1,2) 

[NOME_SUPRIMIDO_NESTE_EXEMPLO]  6E9C2420274AAD30 

02/10/2022 11:17:10 INFO 67305985 INITJE Urna desligada pela chave 7EB98A5A42921948 

02/10/2022 11:17:18 INFO 67305985 LOGD Fechando o arquivo de Log B06D60198EFF1C85 

02/10/2022 11:19:06 INFO 67305985 LOGD Início das operações do logd CFC1CCD5D33B4EEC 

02/10/2022 11:19:06 INFO 67305985 LOGD Urna ligada em 02/10/2022 às 11:18:19

 D56ADF7BB4EE0133 

Listagem C1. Trecho de arquivo de log da urna usada no município de Guaíra/PR, zona 0090 seção: 0088. 

Fonte: adaptado de  [2] 

O que é possível observar é que o log contém de fato um dado pessoal (nome do eleitor, 

aqui substituído por “NOME_SUPRIMIDO_NESTE_EXEMPLO” por não se observar 

qualquer benefício em listá-lo aqui explicitamente). Conforme pode-se depreender da 

leitura do log, esse nome é mostrado após uma falha no software da urna que força o 

mesário a realizar o seu desligamento manualmente. Porém, não é possível observar, 

em lugar algum, quaisquer informações que poderiam levar a inferir qual seria o voto do 

eleitor. Em outras palavras, o que é possível descobrir com isso é a informação temporal 

de quando o voto estava sendo realizado pelo eleitor, e nada mais do que isso.  Em 

particular, não é possível, de forma alguma, identificar em quem o eleitor votou, ou 

mesmo se ele anulou o voto – apenas sabe-se que ele votou e em qual horário. 

Curiosamente, essa informação não é muito diferente daquela obtida ao acompanhar 

ao vivo o momento em que algumas pessoas famosas votam, situação rotineiramente 

capturada por emissoras de rádio e televisão, sem qualquer alarde. 

Curiosamente, essa questão sobre nomes no log é igualmente irrelevante para o sigilo 

do voto se a urna eletrônica tiver de alguma forma “congelado” em razão do erro, 

mantendo o voto do eleitor na tela em vez de exibir uma mensagem de erro. Nesse 

cenário, o que se poderia esperar é que o mesário desligue a urna pela parte traseira, 

(exposta pela cabina de votação, conforme mostra a Figura C1), sem acessar a tela em 

si, de modo preservar o sigilo do voto ali mostrado.[36] Porém, caso o mesário acesse a 

tela por algum motivo, ele seria capaz de vincular o voto ali visualizado ao eleitor 

correspondente pelo simples fato de ter recebido o documento de identificação desse 

eleitor logo antes de habilitá-lo a votar (ou seja, sem acessar qualquer arquivo de log!). 

Portanto, misturar essa questão procedimental, de como tratar corretamente um 

eventual travamento de tela, com a existência de nomes nos logs, também não teria 

qualquer cabimento. 

https://resultados.tse.jus.br/
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Figura C1. Imagem traseira dos modelos de urnas eletrônicas usadas nas Eleições de 2022, com destaque para os 

mecanismos de desligamento das urnas (expostos na parte traseira da urna, que fica exposta para o mesário). 

Fonte:  [36]  

 

Isso posto, não fica clara a razão pela qual os Relatórios do PL/IVL discutem esse caso 

como sendo de alta relevância. Esse ponto seria relevante apenas se o sigilo do 

voto, não do “ato de votar”, fosse violado. Por outro lado, como os próprios 

Relatórios do PL/IVL não parecem afirmar que o sigilo do voto do eleitor teria de alguma 

forma sido violado nessas ocasiões, cabe apenas a clarificação aqui realizada, pois 

aparentemente essa foi a interpretação (errônea) dada por algumas pessoas.[21] 

C.3. Sobre o uso de ICP Brasil 
No Relatório PL/IVL-3, é afirmado o seguinte: 

“A assinatura digital proprietária do TSE é um instrumento interno aos seus 

técnicos, que não foi disponibilizado para a auditoria de funcionamento da urna 

eletrônica. A assinatura digital interna utilizada pelo TSE não foi realizada com 

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

garantir a presunção legal de veracidade de documentos eletrônicos. O TSE 

informou, na reunião com as entidades fiscalizadoras em 01/08/2022, que não 

utiliza um certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(ICP-Brasil) para a assinatura digital dos documentos eletrônicos gerados pela 

urna eletrônica. A instalação de um certificado digital ICP-Brasil, em cada urna 

eletrônica, é a única forma definida na legislação para garantir a presunção 

legal de veracidade dos documentos eletrônicos gerados pela urna eletrônica. 

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

urnas eletrônicas, não cumprindo o requisito estabelecido de presunção legal 

de veracidade dos documentos eletrônicos emitidos pelas urnas, ficam 

prejudicados os instrumentos necessários para assegurar a validade dos atos 

administrativos decorrentes da votação, que devem atender ao disposto no Art. 

10 § 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001. Sem a assinatura eletrônica 

qualificada, com um certificado digital da ICP-Brasil, os documentos gerados 

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

Boletim de Urna (BU) e o Log de Urnas (LOG), não têm a garantia da presunção 

legal de que o seu conteúdo é legítimo e verdadeiro, conforme definida em lei.” 

O primeiro ponto a se ressaltar aqui é que a afirmação de que  “A assinatura digital 

proprietária do TSE é um instrumento interno aos seus técnicos” parece carecer 

de fundamentação técnica. A razão é que, como discutido na Seção B do presente 

https://static.tre-al.jus.br/portal/eleitor/mesarios/tre-al-manual-do-mesario-tse-versao-web-2022.pdf
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relatório, as assinaturas feitas pelo hardware da urna eletrônica usam algoritmos 

padronizados internacionalmente, a saber: o padrão ECDSA/P521 nas urnas mais 

antigas, dos modelos UE2009 até UE2015;[13, 15, 16] e o padrão EdDSA/E521 nas urnas 

de modelo UE2020.[16, 22] Ainda, ao analisar o certificado extraído do arquivo “.vscmr” 

disponível no Portal de Dados Abertos do TSE para a urna usada na Zona 0369 e Seção 

0050 de Boituva/SP, o que se obtém como resultado é o mostrado na Figura C2, que 

revela exatamente os algoritmos esperados.[12] Cabe notar que esse certificado foi lido 

com um aplicativo aberto e amplamente usado para esse propósito, o OpenSSL.[23] 

Logo, seria incorreto chamar esses algoritmos ou certificados de soluções proprietárias 

do TSE. 

 

Figura C2. Trecho do certificado do hardware da urna usada na zona eleitoral 0369 e seção eleitoral 0050 de 

Boituva/SP.  Observe o uso de algoritmos padrão para a assinatura, ECDSA/P521. Fonte: [2] 

 

O segundo ponto, mais longamente discutido na afirmação, é de que as urnas brasileiras 

não usam certificados digitais ICP-Brasil. Embora seja fato que as assinaturas feitas 

pelas urnas não estejam ancoradas na ICP-Brasil, do ponto de vista técnico esse 

fato é completamente irrelevante para garantir a confiança do processo eleitoral, 

ou dos resultados produzidos pelas urnas eletrônicas.  

Para compreender essa afirmação, faz-se necessário entender o que é uma 

Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) – ao leitor interessado, sugere-se o curso da 

UNIVESP sobre Segurança da Informação (em particular, a Videoaula 04).[24] Desde 

que surgiu o conceito de assinatura digital, com uso de chaves privadas de assinatura 

e chaves públicas de verificação, percebeu-se um desafio: como associar uma chave 

pública, que tem uma aparência um tanto aleatória, com a identidade de seu dono? 

Afinal, sem essa associação, é inviável saber se uma chave pública apresentada por 

alguém afirmando ser a entidade X de fato pertence a essa entidade: o risco nesse caso 

é que aquela chave pública pode pertencer a uma entidade Y, tentando se passar por 

X!  

O que muitos sistemas decidiram fazer para solucionar esse problema foi criar uma 

espécie de “cartório digital”, denominado Autoridade Certificadora (AC). 

Essencialmente, uma AC é responsável por emitir os chamados Certificados Digitais, 

documentos assinados pela AC e que contêm uma chave pública juntamente com o 

https://resultados.tse.jus.br/
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conjunto de informações necessárias para identificar o dono dessa chave. Uma vez 

verificada a assinatura da AC sobre o certificado, pode-se ter confiança no vínculo entre 

a chave pública e seu dono, assumindo: (1) que a chave pública da AC em si seja 

conhecida por quem deseja verificar o certificado por ela assinado (por exemplo, porque 

veio pré-carregada com o software de verificação); e (2) que a AC é honesta, no sentido 

de que não emitiria um certificado falso. 

Nesse contexto, uma ICP é essencialmente uma forma pela qual as ACs comumente 

se organizam para poder fazer a emissão de certificados digitais de forma segura e 

eficiente. Para isso, estabelece-se uma cadeia de confiança em vários níveis, como 

ilustra a Figura C2. No nível mais elevado, existe uma AC raiz. Essa AC atua como a 

base de confiança do sistema e, portanto, não precisa ser certificada por outra entidade 

(a própria AC raiz emite seu certificado, auto-assinado). Abaixo das AC raiz, existem as 

AC intermediárias, cujos certificados digitais são assinados pela AC raiz ou por outras 

AC intermediárias. Finalmente, no último nível existem os usuários finais, que possuem 

seus certificados digitais assinados por AC intermediárias. O certificado digital de uma 

entidade qualquer é, então, considerado válido se ele tiver sido corretamente assinado 

por todas as AC na cadeia de autoridades entre ele e a AC raiz correspondente. 

Figura C2. Visão geral da cadeia de confiança estabelecida em sistemas baseados em uma 

 Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP). Fonte: autores. 

A decisão de organizar as ICP em múltiplos níveis é resultado do custo crescente de 

preservar a segurança dos certificados de AC em função do seu nível de confiança: 

certificados de AC raiz geralmente são mantidos em computadores sem qualquer 

conexão externa, com proteções físicas contra acessos não autorizados e desastres 

naturais.  Consequentemente, o custo de ter um certificado digital assinado por uma AC 

raiz é bastante superior ao custo de um certificado assinado por uma AC intermediária, 

que comumente permanece conectada à Internet para atender a solicitações de um 

grande volume de usuários. É também interessante notar que existem múltiplas AC raiz 

e AC intermediárias consideradas confiáveis no mundo. Uma delas, de uso 

razoavelmente restrito ao território nacional brasileiro, é a AC raiz da ICP-Brasil.[25] 

Uma vez esclarecido o que é uma ICP, podemos discutir o caso específico do sistema 

eleitoral brasileiro: nele, o certificado digital de cada urna eletrônica é assinado pela AC 

do TSE, a qual é tratada, para fins eleitorais, como uma AC raiz. Portanto, a forma mais 

simples de integrar a cadeia de certificados das urnas à hierarquia da ICP-Brasil seria 

transformar a AC do TSE em uma AC intermediária, por exemplo logo abaixo da AC raiz 

da ICP-Brasil. Desta maneira, todos os certificados assinados pela AC do TSE também 
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se encontrariam na cadeia de confiança da ICP-Brasil. Do ponto de vista técnico, 

entretanto, esse cenário não seria muito diferente do atual, dado que a AC (agora 

intermediária) do TSE continuaria sendo a responsável de fato pela geração de 

certificados das urnas. Já se a AC do TSE for substituída por uma AC que já esteja sob 

a égide da ICP-Brasil, chega-se ao proverbial caso de se “trocar seis por meia dúzia”: 

afinal, teria-se novamente o cenário em que deve haver uma AC que precisa se incumbir 

de emitir certificados digitais para as urnas eletrônicas brasileiras. 

Ao mesmo tempo que a adoção de certificados ICP-Brasil no processo eleitoral 

não apresenta benefícios técnicos palpáveis, a discussão sobre sua necessidade 

parece um tanto seletiva, considerando que a quase totalidade dos sites e sistemas 

de empresas no Brasil não utiliza a ICP-Brasil como AC raiz. Como exemplo, o próprio 

site do Banco do Brasil utiliza a AC raiz USERTrust RSA Certification Authority, dos 

Estados Unidos (vide Figura C3), enquanto a Caixa Econômica Federal utiliza a AC raiz 

GlobalSign Root CA, da Bélgica (vide Figura C4). Não obstante, dados coletados e 

processados por esses sites e sistemas subjacentes, até onde se pode imaginar, 

possuem validade legal. Logo, não fica claro, ao menos do ponto de vista técnico, a 

razão pela qual seria necessário ou mesmo relevante o uso de certificados ICP-Brasil 

nas urnas eletrônicas.  

Figura C3. Certificado digital do Banco do Brasil, destacando AC intermediária e AC raiz. Fonte: [26]  
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Figura C4. Certificado digital da Caixa, destacando AC intermediária e AC raiz. Fonte: [27]  

Considerando todos esses aspectos, uma solução que provavelmente seria mais 

razoável de se propor para aumentar a confiabilidade dos certificados emitidos pelo TSE 

para as urnas seria a criação de um log transparente, como propõe a iniciativa 

conhecida como Certificate Transparency.[28] Essencialmente, o objetivo dessa iniciativa 

é dar rastreabilidade a todos os certificados digitais emitidos por uma AC, visando uma 

maior garantia da correta geração desses certificados (no caso em pauta, dos 

certificados das urnas eletrônicas). De fato, o projeto Certificate Transparency foi criado 

pela Google com o exato objetivo de evitar a criação de certificados espúrios ou não 

autorizados, depois de casos como o da AC holandesa Diginotar.[29] Em um cenário 

eleitoral dotado de um log transparente, todo certificado de urna criado seria inserido 

em uma estrutura que aceita apenas a adição de elementos, e que pode ser monitorada 

e verificada de maneira simples por entidades diversas (e.g., Ministério Público Federal, 

Polícia Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos, dentre outras). 

Essas entidades podem, então, assegurar que nenhum certificado foi gerado após as 

eleições, ou modificado após a sua criação. Entretanto, cabe ressaltar que qualquer AC 

(incluindo a atualmente gerida pelo TSE) pode utilizar um sistema de logs transparentes 

para seus certificados – como fazem USERTrust e GlobalSign, que incluem o campo 

“Embedded SCTs” nos certificados por elas emitidos. Assim, novamente soam 

tecnicamente incompreensíveis as afirmações de que ter as urnas eletrônicas 

brasileiras sob a égide da ICP-Brasil seria de alguma forma uma evolução do 

sistema.  

C.4. Sobre a distribuição de urnas de diferentes modelos nas 
eleições 

 

No Relatório do PL/IVL-2, é afirmado que  

“Urnas eletrônicas do modelo UE2020 [teriam sido] distribuídas aparentemente 

de forma proporcional e equitativa pelo país pela própria Justiça Eleitoral”.  

É fato que todas as Unidades da Federação receberam uma mistura de urnas UE2020 

e outras dos modelos antigos. Mais especificamente, essa afirmação pode ser apurada 
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usando dados disponíveis no Portal de Dados Abertos do TSE:[30] os próprios logs 

contêm os modelos de urna para cada município, zona e seção, bastando procurar neles 

pelo texto “Identificação do Modelo de Urna”. Compilados esses dados, pode-se 

observar que o percentual de urnas UE2020 variou de um mínimo de 35,9% em Alagoas 

até um máximo de 81,3% em Roraima.  

Por outro lado, dentro de cada Unidade da Federação, a distribuição das urnas não foi 

feita de forma proporcional e equitativa. Na maioria dos casos (as principais exceções 

sendo SP, DF e RR), as urnas novas ficaram concentradas próximas das capitais ou 

cidades de grande porte. O caso do RJ é bastante ilustrativo: dentre 92 municípios, 4 

deles (Rio de Janeiro, Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu) usaram exclusivamente as 

urnas do modelo UE2020, enquanto os demais 88 municípios usaram exclusivamente 

as urnas de modelos anteriores. Outro caso ilustrativo é o AM, onde apenas o município 

de Manaus recebeu as urnas novas, do modelo UE2020.  

Esse ponto é ilustrado no conjunto de imagens mostrado na Figura C5, em que é 

possível observar como as urnas eletrônicas ficaram distribuídas no território nacional. 

Nessa figura, para facilitar a visualização, é usada uma escala de cor para cada 

município: vermelho indica apenas urnas de modelos mais antigos, anteriores à 

UE2020; azul indica apenas urnas novas, do modelo UE2020; já cores intermediárias 

entre esses dois extremos indicam que houve uma mistura de urnas novas e antigas. 

Perceba que na grande maioria dos municípios não houve mistura de urnas, ou seja, as 

cidades receberam exclusivamente urnas UE2020, ou exclusivamente urnas dos 

modelos anteriores. As principais exceções são SP, DF e RR, onde se vê uma 

distribuição um pouco mais uniforme, embora não perfeitamente uniforme (por exemplo, 

há grupos de municípios vizinhos utilizando o mesmo tipo de urna).  

Uma análise ainda mais detalhada da distribuição dos modelos de urnas pode ser 

encontrada em outras fontes públicas.[31] Portanto, não tem sustentação a alegação 

de que haveria uma distribuição “proporcional e equitativa” das urnas dos 

modelos UE2020 e anteriores pelo país: a própria análise dos logs das urnas, ponto 

focal dos Relatórios do PL/IVL, pode ser utilizada para verificar esse fato. 

https://rafnleite.github.io/relatorio_eleicoes.html
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Figura C5. Distribuição de urnas eletrônicas no território brasileiro. É adotada uma escala de cor entre vermelho 
(urnas antigas, anteriores ao modelo UE2020) e azul (urnas novas, do modelo UE2020) para indicar a prevalência de 

cada modelo de urna nas cidades em questão, dependendo da proporção. Nota-se que a maioria das cidades 
contaram com apenas um modelo de urna, enquanto as combinação de diferentes modelos (indicada por coloração 

intermediária entre azul e vermelho)  ocorreu principalmente em SP, DF e RR. 
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Conclusões 

Conforme demonstrado neste documento, o principal (e talvez único) mérito dos 

Relatórios do PL/IVL consiste em ter trazido a público um erro que de fato foi 

observado nos logs de urnas utilizadas nas eleições de 2022, sem que isso tenha 

afetado outros arquivos (e.g., boletim de urna). Especificamente, esse erro de 

software levou as urnas eletrônicas dos modelos UE2015, UE2013, UE2011, UE2010 e 

UE2009 a gerarem logs nos quais o campo onde deveria estar o código de identificação 

da urna eletrônica (ID_UE) é preenchido com um número fixo, “67305985”. Apesar do 

baixo impacto, logicamente trata-se de um problema que deve ser corrigido, e a análise 

do código fonte indica que isso pode ser feito com reduzido esforço. 

Por outro lado, carecem de qualquer fundamentação técnica as inferências feitas 

pelos autores dos Relatórios do PL/IVL a partir da observação desse erro, em 

especial a alegada impossibilidade de ligar arquivos de log de urnas dos modelos 

afetados aos outros documentos gerados por aquelas urnas. Contrariamente a essa 

afirmação, e conforme aqui demonstrado por meio de experimentos, referências e 

exemplos, qualquer pessoa pode correlacionar um dado log com o Boletim de Urna 

correspondente, independentemente do modelo da urna e a despeito do problema 

observado. Mais precisamente, assumindo-se que o log não tenha sido modificado, 

essa correlação pode ser feita por meio de outros identificadores presentes no próprio 

arquivo de log, como o código de carga da urna e as informações de município, zona e 

seção. Já a hipótese de modificação dos arquivos de log pode ser descartada por meio 

da verificação da assinatura digital da urna sobre esse arquivo de log, tirando proveito 

do fato que cada urna eletrônica tem uma chave de assinatura única, protegida por 

hardware. Desta forma, demonstra-se aqui que o identificador mais robusto das urnas 

eletrônicas brasileiras não é o ID_UE, mas sim a assinatura digital feita pelo 

equipamento (cujo certificado correspondente também contém o ID_UE), que pode ser 

verificada com a ferramenta disponibilizada em [35], ou até mesmo reproduzida com 

algum esforço de desenvolvimento. Todas essas observações contradizem frontalmente 

as principais alegações feitas nos Relatórios do PL/IVL. 

Outras afirmações cuja fundamentação técnica é similarmente falha (como a 

necessidade de inserção dos certificados das urnas eletrônicas na ICP-Brasil), ou de 

teor potencialmente enganador (como o “sigilo do ato de votar”, que não preserva 

qualquer relação com o “sigilo do voto”, este último protegido por lei), foram igualmente 

analisadas na tentativa de esclarecer a população interessada.  

De posse das informações e ferramentas aqui fornecidas, o que se espera é que mesmo 

leitores não-técnicos possam aferir, por si próprios, essas conclusões. Afinal, 

acreditamos que esclarecer assuntos técnicos para a população geral é uma das 

contribuições que universidades públicas podem dar à sociedade brasileira. Até por esta 

razão, tentamos ilustrar cada ponto aqui abordado com evidências, exemplos reais e 

experimentos que podem ser realizados por qualquer pessoa, com maior ou menor grau 

de dificuldade. Por outro lado, como este é um trabalho em andamento, estamos e 

sempre estaremos dispostos a discutir os pontos abordados e estender as análises 

realizadas, além de fazer correções necessárias quando considerado cabível.  

https://github.com/epicleet/var-ue


33 

 

Referências 
1 DANTAS, C. Exclusivo: PL vai pedir anulação das eleições de 2022. O Antagonista, 2022. 

Disponível em: <https://oantagonista.uol.com.br/brasil/exclusivo-pl-vai-pedir-anulacao-das-eleicoes-

de-2022/>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

2 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resultados do TSE. 2022. Disponível em: 

<https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados>. Acesso em: 28 de 

novembro de 2022. 

3 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resultados 2022 - arquivos transmitidos para totalização. 

2022. Disponível em: <https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2022-arquivos-

transmitidos-para-totalizacao>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

4 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Documentação técnica do software da urna eletrônica - 

eleições 2022. 2022. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/documentacao-

tecnica-do-software-da-urna-eletronica>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

5 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Conheça os seis modelos de urnas eletrônicas das eleições 

2022. 2022. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/conheca-

os-seis-modelos-de-urnas-eletronicas-das-eleicoes-2022>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

6 WIKIPEDIA. Sistema de numeração hexadecimal. 2022. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numera%C3%A7%C3%A3o_hexadecimal>. Acesso em: 

28 de novembro de 2022. 

7 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados consolidados eleitorado 2020. 2020. Disponível em: 

<https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/prestacao-de-contas/arquivos/dados-consolidados-

do-eleitorado-2020>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

8 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resultados - 2022 - correspondências esperadas e 

efetivadas - 2º turno. 2022. Disponível em: <https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2022-

correspondencias-esperadas-e-efetivadas-2-turno>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

9 HO, D. Notepad++ download. Notepad++, 2022. Disponível em: <https://notepad-plus-

plus.org/downloads/>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

10 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Arquivos de correspondência do 2o turno para o estado de 

São Paulo. 2022. Disponível em: 

<https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2022/correspefet/CEFT_2t_SP_3110202211

00.zip>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

11 PAVLOV, I. 7-zip download. 7-Zip, 2022. Disponível em: <https://www.7-zip.org/download.html>. 

Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

12 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Arquivos disponibilizados para auditoria dos resultados da 

eleição. 2022. Disponível em: <https://dadosabertos.tse.jus.br/gl/dataset/>. Acesso em: 28 de 

novembro de 2022. 

13 MONTEIRO, J.; LIMA, S.; RODRIGUES, R.; ALVAREZ, P.; MENESES, M.; MENDONÇA, F.; 

COIMBRA, R. Protegendo o sistema operacional e chaves criptográficas numa urna eletrônica do 

tipo T-DRE. In: SBC. Anais do IV Workshop de Tecnologia Eleitoral. São Paulo, SP, 2019. p. 1–12. 

Disponível em: <https://sbseg2019.ime.usp.br/anais/197131.pdf>. Acesso em: 28 de novembro de 

2022. 

14 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resultados 2022 - arquivos transmitidos para totalização. 

2022. Disponível em: <https://dadosabertos.tse.jus.br/gl/dataset/resultados-2022-arquivos-

transmitidos-para-totalizacao>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

15 NIST. FIPS 186-4: Digital Signature Standard (DSS). Gaithersburg, MD, 2013. Disponível em: 

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf>. Acesso em: 28 de novembro de 

2022. 

https://oantagonista.uol.com.br/brasil/exclusivo-pl-vai-pedir-anulacao-das-eleicoes-de-2022/
https://oantagonista.uol.com.br/brasil/exclusivo-pl-vai-pedir-anulacao-das-eleicoes-de-2022/
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados
https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2022-arquivos-transmitidos-para-totalizacao
https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2022-arquivos-transmitidos-para-totalizacao
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/documentacao-tecnica-do-software-da-urna-eletronica
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/documentacao-tecnica-do-software-da-urna-eletronica
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/conheca-os-seis-modelos-de-urnas-eletronicas-das-eleicoes-2022
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/conheca-os-seis-modelos-de-urnas-eletronicas-das-eleicoes-2022
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numera%C3%A7%C3%A3o_hexadecimal
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/prestacao-de-contas/arquivos/dados-consolidados-do-eleitorado-2020
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/prestacao-de-contas/arquivos/dados-consolidados-do-eleitorado-2020
https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2022-correspondencias-esperadas-e-efetivadas-2-turno
https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2022-correspondencias-esperadas-e-efetivadas-2-turno
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2022/correspefet/CEFT_2t_SP_311020221100.zip
https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2022/correspefet/CEFT_2t_SP_311020221100.zip
https://www.7-zip.org/download.html
https://dadosabertos.tse.jus.br/gl/dataset/
https://sbseg2019.ime.usp.br/anais/197131.pdf
https://dadosabertos.tse.jus.br/gl/dataset/resultados-2022-arquivos-transmitidos-para-totalizacao
https://dadosabertos.tse.jus.br/gl/dataset/resultados-2022-arquivos-transmitidos-para-totalizacao
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf


34 

 

16 NIST. FIPS 186-5: Digital Signature Standard (DSS) - Draft. Gaithersburg, MD, 2019. Disponível 

em: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-5-draft.pdf>. Acesso em: 28 de 

novembro de 2022. 

17 EMVCO, L. EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems, Book 2 - Security 

and Key Management. 2011. Disponível em: <https://www.emvco.com/wp-

content/uploads/2017/05/EMV_v4.3_Book_2_Security_and_Key_Management_2012060706192390

0.pdf>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

18 FEBRABAN. FEBRABAN alerta para golpes envolvendo cartões de crédito e débito. 2019. 

Disponível em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/3259/pt-br/>. Acesso em: 28 de novembro de 

2022. 

19 MANUAL DO MUNDO. Como funciona uma urna eletrônica. 2018. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=4wrMLzqgKEI>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

20 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Como realizar auditoria. 2022. Disponível em: 

<https://www.tse.jus.br/eleicoes/urna-eletronica/seguranca-da-urna/como-realizar-auditoria>. Acesso 

em: 28 de novembro de 2022. 

21 CERIMEDO, F. Alegação de violação de sigilo dos votos. Twitter, 2022. Disponível em: 

<https://twitter.com/FercerimedoBR/status/1592505676261384197>. Acesso em: 28 de novembro de 

2022. 

22 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Anexo IV – Especificações Técnicas - Segurança - URNA 

ELETRÔNICA – UE2022. 2021. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/transparencia-e-prestacao-

de-contas/licitacoes-e-contratos/arquivos-edital-1-2021/1-22-anexo-iv-especificacoes-tecnicas-

seguranca/@@download/file/Anexo_IV___Especificacoes_Tecnicas___Seguranca.pdf>. Acesso 

em: 28 de novembro de 2022. 

23 THE OPENSSL PROJECT. OpenSSL - Open Source Toolkit for the Transport Layer Security 

(TLS) . 2022. Disponível em: <https://www.openssl.org/>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

24 UNIVESP. Segurança da informação - aula 04 - algoritmos assimétricos e certificação digital. 

2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4xv0RD8T1qA>. Acesso em: 28 de 

novembro de 2022. 

25 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Repositório AC-Raiz. 2022. 

Disponível em: <https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/repositorio/repositorio-ac-raiz>. Acesso em: 28 

de novembro de 2022. 

26 BANCO DO BRASIL. Site - Banco do Brasil. 2022. Disponível em: <https://www.bb.com.br/site>. 

Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

27 CAIXA. Site - Caixa. 2022. Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx>. 

Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

28 CERTIFICATE TRANSPARENCY. Certificate Transparency (CT). 2022. Disponível em: 

<https://certificate.transparency.dev/>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

29 WIKIPEDIA. DigiNotar. 2022. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/DigiNotar>. Acesso 

em: 28 de novembro de 2022. 

30 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Portal de Dados Abertos do TSE. 2022. Disponível em: 

<https://dadosabertos.tse.jus.br/>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

31 LEITE, R. N. Eleições 2022. 2022. Disponível em: 

<https://rafnleite.github.io/relatorio_eleicoes.html>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

32 PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python. 2022. Disponível em: <https://www.python.org/>. 

Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

33 AUMASSON, J.-P.; BERNSTEIN, D. J. Siphash: a fast short-input PRF. In: SPRINGER. 

International Conference on Cryptology in India. 2012. p. 489–508. Disponível em: 

<https://github.com/veorq/SipHash>. Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-5-draft.pdf
https://www.emvco.com/wp-content/uploads/2017/05/EMV_v4.3_Book_2_Security_and_Key_Management_20120607061923900.pdf
https://www.emvco.com/wp-content/uploads/2017/05/EMV_v4.3_Book_2_Security_and_Key_Management_20120607061923900.pdf
https://www.emvco.com/wp-content/uploads/2017/05/EMV_v4.3_Book_2_Security_and_Key_Management_20120607061923900.pdf
https://portal.febraban.org.br/noticia/3259/pt-br/
https://www.youtube.com/watch?v=4wrMLzqgKEI
https://www.tse.jus.br/eleicoes/urna-eletronica/seguranca-da-urna/como-realizar-auditoria
https://twitter.com/FercerimedoBR/status/1592505676261384197
https://www.tse.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/arquivos-edital-1-2021/1-22-anexo-iv-especificacoes-tecnicas-seguranca/@@download/file/Anexo_IV___Especificacoes_Tecnicas___Seguranca.pdf
https://www.tse.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/arquivos-edital-1-2021/1-22-anexo-iv-especificacoes-tecnicas-seguranca/@@download/file/Anexo_IV___Especificacoes_Tecnicas___Seguranca.pdf
https://www.tse.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/arquivos-edital-1-2021/1-22-anexo-iv-especificacoes-tecnicas-seguranca/@@download/file/Anexo_IV___Especificacoes_Tecnicas___Seguranca.pdf
https://www.openssl.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4xv0RD8T1qA
https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/repositorio/repositorio-ac-raiz
https://www.bb.com.br/site
https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx
https://certificate.transparency.dev/
https://en.wikipedia.org/wiki/DigiNotar
https://dadosabertos.tse.jus.br/
https://rafnleite.github.io/relatorio_eleicoes.html
https://www.python.org/
https://github.com/veorq/SipHash


35 

 

34 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Formato dos arquivos de log. 2022. Disponível em: 

<https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/formato-dos-arquivos-de-log-17-9-22>. 

Acesso em: 28 de novembro de 2022. 

35 EPIC LEET TEAM. VAR UE: Verificador de Assinaturas de Resultados das Urnas Eletrônicas. 

Disponível em: <https://github.com/epicleet/var-ue>. Acesso em: 29 de novembro de 2022. 

36 TSE, Manual do Mesário - Eleições 2022. Disponível: https://static.tre-

al.jus.br/portal/eleitor/mesarios/tre-al-manual-do-mesario-tse-versao-web-2022.pdf Acesso em: 30 

de novembro de 2022. 

  

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/formato-dos-arquivos-de-log-17-9-22
https://github.com/epicleet/var-ue
https://static.tre-al.jus.br/portal/eleitor/mesarios/tre-al-manual-do-mesario-tse-versao-web-2022.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/eleitor/mesarios/tre-al-manual-do-mesario-tse-versao-web-2022.pdf


36 

 

 

 

Apêndice I 
Passo a passo para realizar a “impossível” tarefa de verificar a correspondência 

entre logs de urnas e as urnas correspondentes. Siga o que pedem as figuras. 

 

Figura ApI.1. Comece acessando [2] 

 

https://resultados.tse.jus.br/
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Figura ApI.2. Clique em Dados de Urna (botão no alto à direita), e em seguida em “Log da urna” (botão em destaque 
na figura) 

 

Figura ApI.3. No alto à esquerda, clique em “Brasil” para poder acessar os dados de um local específico do país 
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Figura ApI.4. Selecione um estado e cidade. No exemplo da figura, é selecionada a cidade de Boituva, 
 no estado de São Paulo. 

 

Figura ApI.5. Clique então no Botão Confirmar. 
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Figura ApI.6. Selecione então uma Zona e Seção. Clique então no botão Pesquisar.  

 

 

Figura ApI.7.  Faça então o download do arquivo de log, comprimido no formato .zip 
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Figura ApI.8.  Abra  então o arquivo usando o aplicativo de descompactação de sua preferência, como o 7zip ([11]): 
dentro do arquivo .zip você encontrará um arquivo .logjez, que também pode ser aberto com o mesmo aplicativo de 

descompactação para dar acesso ao arquivo log.dat .  

 

Figura ApI.9.  Finalmente, use um editor de texto como o Notepad++ ([9]) para abrir o arquivo log.dat. Você verá 
diversas linhas no arquivo de log. Se for uma urna de modelo diferente de 2020, você verá o número “67305985” na 

quarta coluna do arquivo, onde deveria estar o código de identificação da urna eletrônica (UE). 
Este é o problema apontado pelo Relatório do PL/IVL. 

 

 

 

 

Figura ApI.10.  Agora, procure dentro do arquivo (por exemplo, usando o atalho Ctrl+F)  pelo texto “Código de 
carga”. Esse é um número único relativo a cada urna e, portanto, que a identifica a despeito da ausência do 

identificador da UE no arquivo. Mais do que isso, logo acima do código de carga você consegue obter os 
identificadores do Município, Zona Eleitoral e Seção Eleitoral da Urna, outra combinação única por urna e que, 

portanto, pode ligá-la a seu Boletim de Urna e RDV.  

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
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Figura ApI.11.  Para conferir que a ligação entre o log e os dados da urna estão corretos, você pode clicar em 
“Boletim de Urna” (indicado pela seta na figura)  e verificar a correspondência de todos os campos destacados na 

Figura Ap10, exceto o campo “Código de identificação UE” (onde se encontra o problema). 
Pronto, pode ser um pouco trabalhoso, mas bem longe de “impossível”... 

 

  



42 

 

Apêndice II 

Como encontrar o código de identificação da urna no BU e no RDV 

 

 

ApII.1. Comece acessando o site oficial do TSE para baixar a especificação dos arquivos de BU e RDV e os scripts 

(bu_dump.py e rdv_dump.py) que utilizaremos posteriormente. 

Tudo é baixado como um único arquivo no formato .zip. Fonte: [4] 

 

ApII.2. Descompacte o arquivo com o aplicativo de sua preferência (e.g., 7zip [11]) em uma nova pasta. 

No nosso exemplo, criamos uma pasta chamada “testes_bu_rdv”  

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/documentacao-tecnica-do-software-da-urna-eletronica
https://www.7-zip.org/download.html
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ApII.3. Acesse o site https://resultados.tse.jus.br/ e selecione a cidade/zona/seção de interesse (ver Apêndice I). 

Selecione a aba de Boletim de Urna, e clique em “Baixar o arquivo BU” 

https://resultados.tse.jus.br/
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ApII.4. Será aberta uma nova aba com as informações do BU. Podemos salvar essas informações clicando com o 

botão direito do mouse e selecionando “salvar como…” 

 

ApII.5. Selecione a mesma pasta criada no passo da Figura ApII.2 (no nosso caso, “testes_bu_rdv”), 

e clique em “salvar”. 
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ApII.6. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o RDV. Volte para a página de resultados, selecione a aba RDV, e 

clique em “Baixar o arquivo RDV” 

 

 

ApII.7. Na nova aba que se abre, clique em “salvar como”, e salve na mesma pasta criada anteriormente 
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ApII.8. Agora, vamos ler os arquivos obtidos. Usando o Windows, abra um promp de comando (windows+r, e digite 

“cmd”), e vá até o diretório onde vc baixou todos os arquivos 

 

ApII.9. Finalmente, execute o programa bu_dump.py através da linha de comando (como exemplificado na figura). A 

estrutura do comando é “python3 bu_dump.py -a <arquivo ASN1 de modelo> -b <arquivo BU>”. 

Para isso, você precisará ter o python3 instalado em seu computador ([32]). 

 

ApII.10. Ao clicar em <ENTER>, você conseguirá ver todas as informações contidas no BU. No final da impressão, 

você poderá observar as informações identificadoras da urna eletrônica 

 

ApII.11. Podemos agora fazer a mesma coisa com o RDV. Dessa vez, a estrutura de comando é 

“python3 rdv_dump.py -a <arquivo ASN1 de modelo> -r <arquivo RDV>” 

https://www.python.org/
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ApII.12. Ao clicar em <ENTER>, podemos ver todas as informações do RDV. Novamente, no final do arquivo, 

podemos visualizar as informações correspondentes à urna eletrônica 
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Apêndice III 

Modificação de log da urna eletrônica: desmentindo que ID_UE tem 

alguma relevância quando comparado com assinatura digital 

 

ApIII.1. Obtenha o log que se deseja modificar e abra-o com um  editor de texto qualquer. Neste exemplo, o 

Notepad++ ([9])  foi utilizado.

ApIII.2. Navegue até o ponto que se deseja realizar a modificação. 

https://notepad-plus-plus.org/downloads/
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ApIII.3. Copie uma linha do log e a insira na sequência. Este processo é feito para facilitar a modificação, já que o 

formato da linha, incluindo o ID_UE da urna, já é copiado.

ApIII.4. Modifique a linha como desejado. Neste exemplo, buscou-se criar uma incerteza quanto ao sigilo do voto de 

um determinado eleitor.
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ApIII.5. Altere o valor do campo hexadecimal de 8 bytes para um valor aleatório. Neste exemplo, o valor aleatório foi 

“FFDC9C6D3320FB8B”. Nota: esse campo é um SipHash ([33]), um mecanismo de autenticação 

“para uso exclusivo do software e da Justiça Eleitoral e não pode ser validado por terceiros” (vide [34]). 

Logo, embora essa alteração possa ser percebida pelo TSE, o mesmo não ocorrerá com um auditor 

(que precisaria da assinatura digital do log para notá-la).  

 

ApIII.6. Faça ajustes necessários no campo de hora, a fim de tornar a sequência de eventos temporalmente crível.

https://github.com/veorq/SipHash
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/formato-dos-arquivos-de-log-17-9-22
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ApIII.7. Salve o arquivo e pronto: agora você tem um log de urna, com seu ID_UE correto, 

que sugere que o sigilo de voto de um eleitor foi quebrado. Se a corretude do ID_UE fosse de alguma forma útil 

para aferir a autenticidade do log, como sugerem os Relatórios do PL/IVL, você teria acabado de “hackear a urna”. 

Porém, como é falsa a premissa de que o ID_UE é essencial (ou mesmo útil) para conferir autenticidade aos logs, 

o máximo que esse “ataque” seria capaz de fazer é criar comoção sem qualquer fundamento técnico… 
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Apêndice IV 

VAR UE - Verificando as Assinaturas de Resultados 

da Urna Eletrônica 

 

ApIV.1. Instalação da ferramenta - clone o repositório e utilize o Poetry para gerar um virtualenv. 

Instruções mais detalhadas podem ser encontradas em [35].  

https://github.com/epicleet/var-ue
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ApIV.2. Passe à ferramenta VAR UE um ou mais arquivos com extensão .vscmr ou .vscsa, ou um diretório contendo 

esses arquivos. Para cada arquivo, a ferramenta recupera o ID_UE (em vermelho) do campo Common Name do 

próprio certificado digital da urna! As mensagens de "OK" (em verde) indicam que as assinaturas são válidas. 

Se encontrar qualquer assinatura inválida, a ferramenta aborta a execução e exibe uma mensagem de erro. 

Testamos todos os arquivos de assinatura disponibilizados no site do TSE, processo que demorou cerca de 4 horas, e 

nenhuma das verificações retornou erro. 


