
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 23.106 

PETIÇÃO N° 1.896 - CLASSE 18a - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL. 

Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 
Requerentes: Partido dos Trabalhadores (PT) - Nacional e outro. 
Advogada: Maria Aparecida Silva da Rocha Cortiz. 
Requerente: Ministério Público Eleitoral. 

PETIÇÃO. TESTES DE SEGURANÇA EM URNA 
ELETRÔNICA. PEDIDO FORMULADO POR PARTIDOS 
POLÍTICOS. VIABILIDADE. REQUERIMENTO DE 
DESISTÊNCIA PELOS REQUERENTES. 
INDEFERIMENTO ANTE O INTERESSE PÚBLICO 
ENVOLVIDO. INGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
EM SUBSTITUIÇÃO. 

Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, indeferir o pedido de desistência dos partidos e deferir o ingresso 

do Ministério Público Eleitoral no feito, como autor do pedido, nos termos do 

voto do relator. 

Brasília, 6 de agosto deÍ009. 

CARLOS AYRESjBRITTO 

RICARDO L 

- PRESIDENTE 

- RELATOR 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Senhor 

Presidente, trata-se de petição formulada por Partido dos Trabalhadores (PT) e 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) em 8/6/2006, em que se solicita a 

realização de "testes de penetração" nas urnas utilizadas no Sistema Eleitoral 

Eletrônico, pois afirmam que os testes previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral 

não verificam a resistência dos sistemas contra "ataques informatizados 

intencionais". 

Argumentam, em síntese, que 

"a aplicação de testes de penetração visa aperfeiçoar a segurança de 
sistemas complexos onde falhas de segurança possam estar ocultas, 
sendo muito frequente que os projetistas desconheçam falhas que 
são descobertas por agentes externos ao projeto. 

(...) que os representantes técnicos dos peticionários, justamente por 
terem acompanhado o desenvolvimento dos sistemas em eleições 
anteriores e no referendo de 2005, têm conhecimento de que, apesar 
de todas as medidas de segurança adotadas no projeto dos sistemas 
eleitorais como as assinaturas digitais e a verificação dos Códigos 
Hash, ainda podem persistir falhas de segurança nestes sistemas 
que não sejam detectadas pelas defesas implementadas. 

(...) que é parte das funções de fiscalização do processo eleitoral, 
que cabe por lei aos partidos políticos, apontar as falhas de 
segurança conhecidas indicando a este Colendo Tribunal que 
medidas saneadoras possam e devam ser tomadas. 

(...) que a correção das falhas apontadas demandará adaptações 
para serem corrigidas, as quais necessitam de tempo para serem 
implementadas" (fls. 2-3). 

Às folhas 33/34, há reiteração e reformulação do pedido quanto 

aos critérios a serem adotados, dentre os quais que "tais testes sejam 

regulamentados e acompanhados por uma Comissão Especial de Avaliação 

Técnica, composta por professores universitários especializados 

independentes". 

Constam dos autos memorandos e propostas de minutas 

elaboradas pela Coordenadoria de Sistemas Eleitorais, órgão da Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI) desta Corte, com posicionamento favorável à 

realização dos testes, nestes afirmam, ainda, que 
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"(...) a regulamentação técnica para realização dos testes será de 
competência exclusiva" da Secretaria de Tecnologia de Informação. 

(...) os partidos requerentes, assim como os demais partidos 
políticos, institutos governamentais de pesquisa ligados à área de 
tecnologia da informação, sociedades científicas brasileiras, 
Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, poderão 
participar dos testes, dentro dos critérios estipulados nos estudos 
realizados pelo grupo de trabalho" (fls. 21/22). 

O Diretor-Geral manifestou-se às fls. 17, 30 e 42. 

As propostas de minutas elaboradas pela STI foram juntadas 

às fls. 23-28, 57-62, 70-75. Há relatório do Projeto de Testes Públicos às 

fls. 76-89. 

O processo foi concluso ao Min. Carlos Ayres Britto, por 

distribuição automática em 6/6/2006 (fl. 8) e redistribuído ao meu antecessor, o 

Min. Eros Grau, em 16/5/2008. 

Em 30/6/2009, este Plenário deferiu o pedido formulado na 

inicial, constando, ainda, a proposta de minuta de resolução a ser publicada por 

esta Corte. 

Às fls. 95-96, os requerentes apresentaram petição informando 

a desistência do pedido para a realização dos testes. 

Diante desse fato, solicitei novas informações à Secretaria de 

Tecnologia da Informação deste Tribunal, que se manifestou nos seguintes 

termos (Fls. 99-100): 

"(...) foi formado um grupo de trabalho no TSE para programar e 
formatar os testes de segurança, no ano de 2007. Portanto, há dois 
anos servidores têm ocupado seu tempo nessa tarefa, em detrimento 
de outras, o que representa uso de recursos públicos para a 
preparação dos testes; 

- esta Secretaria reafirma sua postura de transparência acerca dos 
programas computacionais, hardware das urnas eletrônicas, bem 
como dos procedimentos de manipulação delas. Para tanto, 
coloca-se à disposição para a realização dos testes públicos de 
segurança; 

- os testes públicos de segurança permitirão que seja analisada a 
segurança do sistema eletrônico de votação não somente por parte 
dos partidos políticos que os pleitearam (Petição 1896/2006), mas 
também por todos os demais partidos políticos e membros da 
sociedade em geral. Ressalte-se que tal atividade è de interesse da / 
Nação; 
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- durante a realização dos testes públicos de segurança, membros da 
academia e de institutos de pesquisa, assim como outros 
especialistas, poderão interagir com membros deste Tribunal, 
possivelmente trazendo sugestões construtivas. Isso estaria em 
consonância com a política desta Secretaria no sentido de manter 
um processo contínuo de melhoria; 

- é postura desta Secretaria que a Comissão Avaliadora dos testes 
públicos de segurança seja formada por membros destacados da 
comunidade académica, a fim de que o julgamento dos resultados 
seja exclusivamente técnico; 

- defende esta Secretaria que haja total transparência dos resultados 
dos testes, na forma de audiência pública, com a presença dos 
membros da Comissão Avaliadora, da imprensa e de outros 
participantes que desejarem estar presentes. 

Após, vieram os autos conclusos. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): 

Senhor Presidente, bem examinados os autos, rejeito o pedido. 

O "Teste de Segurança", já aprovado pelo Plenário, insere-se 

nos esforços de conferir-se maior transparência e efetividade ao Sistema 

Eleitoral Eletrônico. 

Busca-se, com ele, também otimizar a divulgação dos 

resultados dos pleitos. 

Os requerentes originalmente apresentaram dúvidas quanto à 

segurança dos meios eletrônicos, e, por isso pleitearam a execução de um 

"Teste de Penetração". 

Esta Casa aceitou o desafio, de alta complexidade técnica, e 

criou um grupo de trabalho (Portaria 339/2007) para levar a cabo esse teste, 

que não cuida apenas de urnas eletrônicas, mas de todo o processo eleitoral. 

O pedido de desistência, agora, não pode interromper os ( 

trabalhos já realizados até o momento pelo TSE, sobretudo tendo em 
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consideração a relevância social do teste e os recursos já despendidos para a 

sua realização. 

Dessa maneira, rejeito o pedido de desistência formulado pelos 

requerentes, em especial por tratar-se de matéria de relevante interesse 

público, mantendo o que ficou decidido pelo Plenário da Corte em 30/6/2009. 

ESCLARECIMENTO 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): Perfeito. Concordo com Vossa Excelência. Nada impede, 

também, que o próprio Ministério Público, em uma causa evidente de interesse 

público, assuma a autoria do pedido. 

O DR. ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 

(Procurador-Geral Eleitoral): Senhor Presidente, o Ministério Público tem todo 

interesse em que esses testes sejam realizados. 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): Esses testes têm toda relação com a lisura do processo eleitoral, 

com a segurança, com a confiabilidade do voto. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): A 

ampla publicidade. É um processo que vem tramitando há longo tempo neste 

Tribunal. Havia várias dificuldades técnicas, no sentido de se delimitar bem o 

procedimento. 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): É matéria de ordem pública. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): 

Esse processo foi distribuído a vários relatores e chegou à minha relatoria. Eu 

o trouxe a Plenário, e todos entendemos que é realmente um teste de grande 

interesse. Temos um prazo para que isso se realize - antes das eleições - , 

tudo foi preparado neste sentido e agora os dois partidos requerem desistência. 

Penso não ser mais o momento apropriado para tanto. 
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O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): A Justiça Eleitoral tem interesse em demonstrar a confiança do 

sistema e, se o Ministério Público encampa o pedido... 

O DR. ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 

(Procurador-Geral Eleitoral): Perfeitamente, Senhor Presidente, a Procuradoria 

Geral encampa o pedido e assume a autoria entendendo presente o interesse 

público na realização dos testes. 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): O relator concorda? 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): 

Senhor Presidente, concordo plenamente e louvo a providência do Ministério 

Público. Defiro o pedido, evidentemente ad referedum do Plenário. 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): Decisão unânime. O feito prossegue com o deferimento do pedido 

de autoria por parte do Ministério Público Eleitoral. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): 

Com a participação direta do Ministério Público em todo o processo. Aliás, já 

estava prevista a participação do Ministério Público como integrante de uma 

das comissões. Mas, agora, assume a autoria do pedido. 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): Tenho que louvar, Ministro Ricardo Lewandowski, esse voto de 

Vossa Excelência, essa disposição de Vossa Excelência para assumir um 

encargo que não é fácil do ponto de vista da execução, é trabalhoso, de alta 

responsabilidade. Mas isso é absolutamente compatível com a luminosa 

biografia de Vossa Excelência. / 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): 

Quero transferir os eventuais louros para o setor técnico do Tribunal que está 

preparado e absolutamente convencido do êxito destes testes. 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): E agradeço em nome da Corte ao Procurador-Geral Eleitoral, 

Dr. Roberto Monteiro Gurgel, pela disposição de assumir a autoria do processo 

administrativo, mostrando que o Ministério Público tem todo o interesse na 

transparência, na segurança, na presteza do voto eletrônico, das virtudes todas 

que reconhecemos à votação eletrônica. De sorte que, também faço esse 

registro de louvor ao requerimento do Ministério Público Eleitoral. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): 

Nos mesmos termos, deferimos o ingresso do Ministério Público. 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 

(presidente): O deferimento por unanimidade do ingresso do Ministério Público 

no feito como autor do pedido. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator): 

Indeferimos o pedido dos dois partidos, Partido dos Trabalhadores e Partido 

Democrático Trabalhista e, de outra parte, acolhemos o requerimento do douto 

representante do Ministério Público Eleitoral, feito em sessão, em que pleiteia o 

ingresso do Parquet no procedimento, como autor do pedido, em substituição. 
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EXTRATO DA ATA 

Pet n° 1.896/DF. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 

Requerentes: Partido dos Trabalhadores (PT) - Nacional e outro (Advogada: 

Maria Aparecida Silva da Rocha Cortiz. Requerente: Ministério Público 

Eleitoral. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de 

desistência dos partidos e deferiu o ingresso do Ministério Público Eleitoral no 

feito, como autor do pedido, nos termos do voto do relator. 

Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes os 

Srs. Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Félix Fischer, 

Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Roberto 

Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral Eleitoral. 

SESSÃO DE 6.8.2009 *. 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico a publicação desta Resolução no Diário da 
Justiça eletrônico de }& 13 I^Ooò . páq.3(g-3 ?. 

Eu, yi ÃJ\A^S~s , lavrei a presente certidão. 

Bulo Afonso Prado 
Analista Judiciário 

/FCORDEIRO 

* Notas orais sem revisão do Ministro Carlos Ayres Britto. 


