Palestra aborda possível vulnerabilidade de dados no processo
eleitoral brasileiro
O palestrante Diego de Freitas Aranha, abordou o assunto sobre sistema de votação da urna
eletrônica
Em ano de eleições, o assunto da espionagem e segurança de dados na internet ganha ainda mais
força. O sistema de votação eletrônica no Brasil foi tema de debate realizado no último dia do Fórum
Internacional Software Livre (FISL), no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, neste
sábado (10/05). Com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o Sistema de Segurança Eleitoral,
Diego de Freitas Aranha, professor de criptografia da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) participou de testes organizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na ocasião em
que era professor da UnB.
Um dos assuntos que chamou a atenção foram vulnerabilidades que puderam ser detectadas
durante participação de equipe da UnB nos Testes Públicos de Segurança, organizados pelo TSE,
com impacto considerável no anonimato e destinação dos votos. O palestrante explicou que um
adversário poderia usar ferramentas para influenciar no resultado da eleição real.
- Foram avaliados os mecanismos e a segurança presentes no sistema de votação da urna
eletrônica. Nesses testes foram encontradas vulnerabilidades que ameaçam o sigilo do voto, quanto
à integridade dos resultados para as eleições de 2104. A falta de transparência no processo, não nos
permite verificar que essas características foram corrigidas - afirmou o palestrante Diego.
O palestrante reforçou aos presentes que não possui vínculo com o TSE, mas participou de forma
voluntária procurando encontrar problemas que eles poderiam ou deveriam corrigir. Não houve
nenhum tipo de remuneração ou institucionalização nesse contato.
O FISL ocorre de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos da PUCRS, localizado na Avenida Ipiranga,
n° 6681. A programação completa, outras informações e inscrições podem ser obtidos no site
www.fisl.org.br.
Sobre o FISL
O Fórum Internacional Software Livre esteve sempre propondo os debates mais prementes sobre
tecnologia e liberdade. O sucesso é resultado do trabalho, da colaboração e do envolvimento de
milhares de pessoas que acreditam nas soluções tecnológicas e educacionais livres, no
conhecimento como bem público e na força de tecnologias de informação como ferramentas de
empoderamento para a democracia.
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