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SUGESTÕES & RESULTADOS

POLÍTICA – ELEIÇÕES

URNA ELETRÔNICA: TRANSMISSÃO SEGURA DOS
RESULTADOS ELEITORAIS
OBJETIVO:
Em que pese a alta confiabilidade do
nosso sistema eleitoral com urnas
eletrônicas e mensagens criptografadas,
etc., sempre existem chances de
criminosos tentarem interferir no
processo, principalmente durante a
transmissão de dados das diversas
sessões eleitorais para a central de
totalização do Tribunal Superior
Eleitoral, visto que as urnas eletrônicas
são indevassáveis por via externa.
Assim, propõe-se uma rotina de
transmissão fatiada que cria cheque de
detecção de tentativas de distorção de
resultados, com a vantagem de que os
resultados,
totalmente
confiáveis
estarão sendo DIVULGADOS e
conferidos durante todo o processo
eleitoral.
ROTINA A SER IMPLANTADA:
Em traços gerais, propõem-se as
seguintes etapas, em acréscimo às que
já existem, na evolução do processo
eleitoral sem alterar a essência do que
já vem sendo feito.

I – Após o início das votações, de
1.000 em 1.000 votantes, o sistema
totaliza os resultados destes votos e
realiza a impressão física, em papel,
para ser afixada em painel do local da
votação, e em arquivo “print” digital, e
os copia para pen-drive de segurança.
II – Cada uma dessas fatias de votos é
transmitida,
com
as
devidas
identificações de lote, etc. e
criptografada às Centrais do TSE e do
TRE competente para auditoria, onde
representantes oficiais de partidos
podem
receber
cópias
para
acompanhar o processo e checar a
consistência entre dados digitais e as
cópias impressas da mesma “fatia” de
votantes.
DIVULGAÇÃO SIMULTÂNEA
As fatias e suas totalizações parciais,
checadas dentro da rotina, vão sendo
todas disponibilizadas com o avanço
da eleição para acesso por parte da
população.
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RESULTADOS ESPERADOS
O acompanhamento com checagem
dupla (TSE e TRE’s) e por todos os
brasileiros via internet, TV, telões..
conterá o açodamento daqueles que,

sem conhecer adequadamente o
sistema de votação, o criticam ao
ponto de colocar em risco o processo
de seleção de nosso candidatos a
representantes do povo.
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Comentários
Ver também: AVALIAÇÕES DO SISTEMA

DO VOTONA URNA ELETRÔNICA

Voltar para: SITE ou Sugestões & Resultados
ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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