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A decisão do TSE de adicionar recursos de biometria às novas urnas reforça o combate a 
antigas críticas sobre a eventual vulnerabilidade do processo de votação eletrônica, um tipo de 
reclamação que sempre ocorre em ano eleitoral. Em 2008, por exemplo, alguns deputados 
federais chegaram a sugerir que o voto passasse a ser impresso ou que o país voltasse a usar 
a tradicional cédula, depois que alguns equipamentos apresentaram falhas.  
 
No mês passado, o TSE decidiu colocar o sistema à prova. Durante três dias, 32 hackers 
tiveram acesso às urnas para fazer ataques e tentar quebrar as barreiras de segurança, com o 
propósito de manipular informações. Foi a primeira vez que as urnas eletrônicas foram 
submetidas a testes de especialistas independentes, sem qualquer tipo de ligação com o 
tribunal. Nenhum dos hackers conseguiu violar a urna e os programas que serão utilizados em 
2010. "Mostramos a maturidade do sistema eleitoral brasileiro", comenta Giuseppe Dutra 
Janino, secretário de tecnologia do TSE. "Nossa expectativa é que agora essas dúvidas sobre a 
segurança das urnas, às vezes levantadas de forma irresponsável, acabem." 
 
Desde as eleições de 2008, o TSE adotou o sistema operacional Linux como base da 
programação para inserir nos equipamentos os dados de candidatos e os sistemas de 
segurança e contagem de votos. O Linux, que tem seu código aberto - o que significa que pode 
ser alterado por qualquer programador - substituiu o Windows CE, da Microsoft, e o VirtuOS, 
da brasileira Microbase. Com a mudança, o TSE diz que também ampliou aos partidos políticos 
o acesso aos sistemas usados no equipamento. Cada partido pode auditar e até contratar 
empresas especializadas para fazer uma varredura no sistema. 
 
Apesar dos testes realizados no mês passado, muitos hackers ainda tentam invadir os 
sistemas do TSE. No ano passado, durante o dia de votação, o site da Justiça Eleitoral chegou 
a receber até 400 mil ataques por hora. O que muita gente não sabe, porém, é que as 
ameaças da rede mundial de computadores não conseguem alcançar as urnas, simplesmente 
pelo fato de que os equipamentos não possuem nenhum tipo de conexão com a internet ou 
outro tipo de rede. A máquina - que é um monobloco - é lacrada fisicamente e o acesso aos 
dados do disquete é feito por meio de chaves de criptografia.  
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