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Evolução do 
Processo Eleitoral



Evolução do Processo Eleitoral

Recadastramento 
eletrônico de cerca de 
70 milhões de eleitores

1986
Expansão do voto 
eletrônico para todo 
o território nacional

1998 a
2000 

Início da informatização 
dos votos1994

Início do voto eletrônico 
(1ª urna eletrônica)1996

Assinatura Digital na 
urna eletrônica; 
procedimentos de 
lacração, divulgação
dos resultados; e voto 
impresso

2002

Implementação do 
registro digital de votos 2004



Evolução do Processo Eleitoral

Auditoria do sistema operacional de código 
aberto (Linux), implementação da 
identificação biométrica, divulgação dos BUs
na internet, avaliação de segurança

2008

Teste Público de 
Segurança da 
Votação

2009
2012
2016
2017

Cadeia de Confiança 
(Urna Eletrônica de 
2009 em diante)

2009

Projeto para novas 
urnas eletrônicas 2017



Benefícios da 
inovação tecnológica



Auditabilidade

Benefícios ao cidadão

Agilidade

Integridade



Fácil interação
 Votação em números
 Teclado intuitivo 
 Acessibilidade 
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Urna eletrônica intuitiva

Amigável



A Justiça Eleitoral 
vai ao cidadão 

onde ele estiver.



Logística eleitoral

Área do Brasil: 8.547.403,5 km²



Processo Eleitoral  
e tecnologia



O processo eleitoral evolui 
como a tecnologia



Segurança e 
transparência



Pilares do Processo Eleitoral

Transparência



Dispositivos

Auditoria dos 
códigos-fonte

Lacração dos sistemas, 
assinatura digital e 

publicação do resumo
digital (hash)

Tabela de 
correspondência

Lacre físico

Identificação
biométrica do eleitorVotação paralela

Oficialização de 
sistema

Registro digital do 
voto

Log da urna
eletrônica

Auditorias pré e 
pós-eleição



 Processo de fabricação seguro
 Cadeia de segurança em hardware
 Projeto de hardware e software dedicados à eleição
 Teste Público de Segurança
 Cerimônia de Lacração e Assinatura Digital
 Criptografia do boletim de urna
 Embaralhamento dos votos no RDV
 Criptografia da biometria do eleitor
 QR Code no boletim de urna
 Código verificador do boletim de urna
 Votação paralela
 Conferência de hash e assinatura digital
 Conferência de hash de assinatura digital no dia da eleição
 Tabela de correspondência
 Verificação de assinatura dos aplicativos da urna
 Verificação de assinatura dos dados de eleitores e candidatos
 Criptografia da imagem do kernel do Linux
 Assinatura de software dos arquivos de resultado
 Assinatura de hardware dos arquivos de resultado
 Testes de software por várias equipes
 Seis meses de abertura do código-fonte
 Cerimônia de geração de mídias, carga e lacre das urnas
 Sistema de controle de versões
 Assinatura das tuplas do boletim de urna
 Criptografia de chaves da urna
 Criptografia do registro digital do voto

    

Principais camadas de 
segurança da urna

Barreiras de segurança



Testes públicos de segurança

Instrumento importante de transparência

Primeira edição em 2009

Demais edições em 2012, 2016 e 2017

Evento público de resultado público

 Acesso ao código-fonte de forma 
sistematizada antes e durante os testes;
 Fase de preparação;
 Acesso irrestrito ao software ;
 44 planos propostos;
 17 grupos

 Participação maior da
comunidade acadêmica.



Testes públicos de segurança

Fraude inviável

...
Barreiras de segurança inúmeras e diversificadas

Identificação de rastros



Produto entregues 
à sociedade



Plataforma Mobile

 Pardal
 e-Título
 Boletim na mão
 Resultados
 Mesários
 JE Processos



Evidência tecnológica - Biometria



ICN – Identificação Civil Nacional

DNI
Documento 
Nacional de 

Identificação
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