
A Sua Excelência o Senhor Luís Roberto Barroso,

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,

Sabemos bem que a democracia está sob ataque. Um dos artifícios utilizados para
diminuir a confiança da sociedade sobre o regime democrático e suas instituições tem sido
colocar em dúvida a credibilidade das urnas eletrônicas.

Sabemos que nos últimos anos, muito tem sido feito pelo TSE para fortalecer o processo
eleitoral e tornar cada vez mais transparentes e seguras as eleições no país. Quanto ao sistema
eleitoral eletrônico, especificamente, é público e notório que nossas urnas eletrônicas possuem
mais de 30 barreiras de segurança. No entanto, é natural que existam pontos de maior
fragilidade em qualquer sistema, e algumas vulnerabilidades às urnas eletrônicas — facilmente
solucionáveis, vale dizer — vêm sendo apontadas, a exemplo:

a. Da suposta vulnerabilidade a ataques internos (inside job) e modificações
possíveis de serem feitos discretamente no algoritmo do código-fonte do
software de votação por programadores autorizados pelo TSE com
conhecimento, acesso e disposição suficientes;

b. Do acesso ao código-fonte do software de votação para análise e auditoria ser
restrito apenas às instituições e indivíduos autorizados pelo TSE, ao invés de
estar livre na internet o acesso a uma cópia oficial, completa e atualizada do
código-fonte para ser baixado, analisado e amplamente auditado por todas e
quaisquer organizações e pessoas interessadas.

Como é fácil perceber, as críticas e dúvidas referentes a supostas vulnerabilidades das
urnas eletrônicas só têm espaço para prosperar devido ao fato de que o acesso a uma cópia do
código-fonte do software de votação ainda é restrito. Diante disto, propomos que Vossa
Excelência crie mais uma medida de segurança, qual seja, dar completa transparência e livre
acesso via internet a uma cópia do código-fonte do software de votação e de todo o
conjunto de softwares da urna eletrônica.

Estamos seguros de que tornar pública uma cópia integral do código-fonte dos
softwares da urna eletrônica atenderá aos republicanos princípios de que “dados olhos
suficientes, todos os erros são óbvios”; e de que “a luz do Sol é o melhor desinfetante”. Desta forma,
além de elucidar questionamentos legítimos, tal medida servirá como poderoso antídoto para
neutralizar ataques infundados direcionados à integridade dos softwares — e respectivos
algoritmos — das urnas eletrônicas brasileiras.

As organizações que compõem a Rede pela Transparência e Participação Social reiteram
a Vossa Excelência os protestos de nossa mais alta estima e elevada consideração.

São Paulo, aos 16 de agosto de 2021
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