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Apresentação
A Justiça Eleitoral está em constante movimento para a adoção do que há de mais moderno
no que se refere a eleições, tudo com o objetivo de promover um processo transparente, seguro e
eficiente. Desde a implantação da urna eletrônica, há quase 20 anos, esta Justiça especializada
aperfeiçoa seus sistemas e equipamentos todos os anos, adicionando novos mecanismos que
promovam a fiscalização cidadã e garantam a segurança do sistema eleitoral brasileiro.
Uma das formas mais antigas de fiscalização é a impressão e publicação do boletim de urna.
Encerrada a votação, a urna apura os votos e emite um relatório com o resultado oficial da seção
eleitoral. Esse relatório é um documento público, cuja cópia é afixada no local de votação para que
qualquer cidadão possa conferir.
Além disso, cópias do boletim são garantidas aos fiscais partidários, podendo, ainda, ser
entregues aos interessados presentes no momento de fechamento da urna. A partir dos boletins de
urna, os partidos políticos já iniciam uma totalização própria, para conferência com aquela realizada
pela Justiça Eleitoral. Nos dias que se seguem, o boletim impresso pode ser conferido na Internet
com o resultado processado pelos sistemas eleitorais.
Esse é um mecanismo de acompanhamento simples, já presente nos sistemas há alguns anos.
Com a impressão, publicação e conferência do boletim na Internet, os órgãos eleitorais mitigam
quaisquer suspeitas que possam existir sobre o transporte e a totalização dos resultados das seções.
Entretanto, com o crescente interesse do cidadão no acompanhamento do processo eleitoral,
faz-se necessário o aprimoramento dos meios de fiscalização já disponibilizados. Nesse sentido, a
partir das Eleições 2016, o boletim de urna contará com um QR Code, que permitirá a rápida
digitalização do resultado apurado numa seção. Dessa forma, um número muito maior de pessoas
poderá obter cópias dos resultados apurados pelas urnas, mais seções terão os seus resultados
validados e a conferência da totalização será mais rápida e fácil.
Diante disso, a Justiça Eleitoral desenvolverá um aplicativo para dispositivos móveis que
permitirá a digitalização e conferência do boletim de urna. Mas para que esse instrumento seja uma
forma ainda mais eficaz de fiscalização cidadã, esta Justiça está fornecendo todas as instruções
necessárias para que qualquer interessado desenvolva um aplicativo próprio de leitura do boletim,
provendo também os meios necessários para a validação da sua integridade e autenticidade.
Este documento apresenta a terminologia utilizada pela Justiça Eleitoral, descreve a
tecnologia adotada, o formato de representação digital do boletim de urna no QR Code, os
mecanismos de assinatura digital e o modo de obtenção dos dados complementares para a correta
reconstrução do boletim impresso.
Esta é a primeira versão do manual, que poderá sofrer pequenas modificações conforme os
sistemas eleitorais sejam desenvolvidos. Dúvidas, críticas ou sugestões podem ser encaminhadas ao
endereço qrcodenobu@tse.jus.br. Democracia se faz com colaboração. Participe.
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O boletim de urna
A seguir é apresentada uma visão detalhada do boletim de urna impresso, suas seções e
todos os dados presentes.
38 colunas com fonte em tamanho normal

1a.

Identificação da cópia do boletim, fonte em
tamanho expandido (todas as cópias
possuem o mesmo conteúdo abaixo)

VIA

Justiça Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral [EE]

Sigla da UF

Cabeçalho do boletim de urna

Boletim de Urna
Eleições Municipais 2016
1º turno
(02/10/2016)

Nome do processo eleitoral
Nome do pleito
Data do pleito

Eleições 2016 - 1º turno
Consulta 2016 - 1º turno

Nomes das eleições

Município

00001
Município TESTE AB

Zona Eleitoral
Local de Votação
Seção Eleitoral

0001
1011
0001

Eleitores aptos
Comparecimento
Eleitores faltosos
Habilitados por ano nascimento

0580
0016
0564
0001

Código identificação UE
Data de abertura da UE
Horário de abertura
Data de fechamento da UE
Horário de fechamento

01677250
02/10/2016
08:06:33
02/10/2016
17:06:01

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA
972.645
Abertura do cargo

Número de série da urna
Impressos pelo Software
de Votação, mas não pelo
Sistema de Apuração
Seis últimos dígitos do código da carga
(fonte em tamanho expandido)
Código verificador para impedir erros
de digitação no Sistema de Apuração

Código Verificador: 77452

Abertura do partido

Número do município
Nome do município

======================================
Eleições 2016 - 1º turno
======================================

Nome da eleição

======================================
---------------VEREADOR--------------Partido: 91 - PEsp
Nome do candidato
Num cand Votos
Basquete
91002
Tênis
91005
Votos de legenda
Total do partido
Código Verificador: 02582

Nome do cargo
Número e sigla do partido; marca o início
dos votos para o partido e seus candidatos
(somente para cargos proporcionais)

0001
0001
0001
0003
Código verificador para impedir erros
de digitação no Sistema de Apuração
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Votação dos candidatos

---------------VEREADOR--------------Partido: 92 - PMus
Nome do candidato
Num cand Votos
Sertanejo
92002 0001
Música Popular Brasileira---------------------------------> 92004 0001
Votos de legenda
0001
Total do partido
0003
Código Verificador: 10308

Fechamento do partido

---------------VEREADOR--------------Partido: 93 - PProf
Nome do candidato
Num cand Votos
Cozinheira
93003
Enfermeira
93005
Votos de legenda
Total do partido
Código Verificador: 06949

0001
0001
0001
0003

---------------VEREADOR--------------Partido: 94 - PFest
Não há votos nominais
Votos de legenda
Total do partido
Código Verificador: 70143

0002
0002

Para cargos proporcionais, quando
nenhum candidato do partido recebeu
votos nominais

---------------VEREADOR--------------Partido: 95 - PFolc
Nome do candidato
Num cand Votos

Fechamento do cargo

Curupira
95001
Iara
95003
Votos de legenda
Total do partido
Código Verificador: 41139

0001
0001
0001
0003

-------------------------------------Total de votos Nominais
0009
Total de votos de Legenda
0005
Brancos
0001
Nulos
0001
Total Apurado
0016
Código verificador para impedir erros
de digitação no Sistema de Apuração

Código Verificador: 69235
======================================
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---------------PREFEITO--------------Nome do candidato
Num cand Votos
Natação
Forró
Bombeira
Festa Junina
Boto Cor-de-Rosa

91
92
93
94
95

Nome cargo; marca o início da apuração
para o cargo majoritário, para os quais não
há separação dos candidatos por partido

0003
0001
0002
0003
0005

-------------------------------------Total de votos Nominais
0014
Brancos
0001
Nulos
0001
Total Apurado
0016
Código verificador para impedir erros
de digitação no Sistema de Apuração

Código Verificador: 13922
======================================
Consulta 2016 - 1º turno
======================================

Nome da eleição

======================================
--------------PLEBISCITO-------------Resposta
Num resp Votos
Sim
Não

5
7

Nome da consulta popular; marca o início
da apuração para o cargo de consulta

0006
0006

-------------------------------------Total de votos Válidos
0012
Brancos
0002
Nulos
0002
Total Apurado
0016

Fechamento da apuração para o cargo,
com os respectivos totais de votos

Código Verificador: 98914

Código verificador para impedir erros
de digitação no Sistema de Apuração

======================================
--------------REFERENDO--------------Resposta
Num resp Votos
Não
Sim

5
7

0006
0006

-------------------------------------Total de votos Válidos
0012
Brancos
0002
Nulos
0002
Total Apurado
0016
Código Verificador: 19265
======================================
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QR Code impresso

Assinatura do conteúdo do QR Code (igual
ao codificado dentro do QR Code)

ASSINATURA QR CODE:
74201DB339883B638DC04A00110A06037A9B26
0CFB9AE43165B04C30D0E4DA2D5C63585DF30A
15FEEE7481E2852D58D8CB4DE98205AA47F10D
CC6688360B6C0F
======================================
Código de identificação da carga
273.638.388.729.191.389.972.645
Ver: 5.8.0.0 - Murici

Versão do software da urna (número e nome)
Informação sobre o momento em que o
boletim pode ser conferido no portal de
Internet do TSE (a data é sempre 3 dias
após a data do pleito)

A partir do dia 05/10/2016
o conteúdo deste BU poderá ser
conferido no endereço
www.tse.jus.br

Assinaturas de próprio punho das pessoas
listadas no momento de fechamento da urna

ASSINATURAS:
PRESIDENTE:

PRIMEIRO SECRETÁRIO:

FISCAIS:
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Por que QR Code e como ele foi implantado
A tecnologia QR Code – Quick Response Code (código de resposta rápida) é um tipo de
código de barras em duas dimensões, capaz de armazenar muito mais informação que um código de
barras comum 1 . Recentemente, a tecnologia QR Code tornou-se ubíqua: está presente nas mais
variadas mídias e é facilmente utilizada com o suporte dos mais variados dispositivos, sobretudo
nos smartphones. A grande capacidade de representação de dados, aliada ao forte suporte nos
dispositivos móveis, faz do QR Code uma escolha natural para a digitalização rápida do boletim de
urna.
Nas Eleições 2014, a Justiça Eleitoral já utilizou QR Codes para auxiliar a logística de
preparação e distribuição das urnas. Na tela da urna, antes da emissão da zerésima, é exibido um
QR Code com a correspondência da urna,a data e a hora atuais. Com o auxílio de um aplicativo para
a plataforma Android, os técnicos desta Justiça são capazes de verificar se a urna foi instalada na
seção correta e se o relógio da urna está operando corretamente.
Nas Eleições 2016, a Justiça Eleitoral naturalmente expande a utilização do QR Code para o
boletim de urna, atendendo à demanda crescente da sociedade por mais transparência e facilidade
na fiscalização cidadã das eleições. Há alguns anos, os técnicos desta Justiça especializada cogitam
a utilização de QR Code para a digitalização do boletim de urna. Agora que a tecnologia já foi
testada em eleições e os dispositivos móveis estão por toda a parte, este é o momento adequado para
a sua utilização.
Devido às limitações da impressora da urna (impressora térmica capaz de imprimir imagens
monocromáticas de baixa resolução), o QR Code impresso está limitado à representação de até
1.100 caracteres no modo de entrada alfanumérico 2. Dessa forma, é possível trabalhar com uma
taxa de compressão adequada ao mesmo tempo em que é possível utilizar um formato de
representação que seja legível por pessoas usando aplicativos de leitura genéricos. Essa
característica é importante para o fácil desenvolvimento de aplicativos específicos de leitura do
boletim de urna por pessoas com pouco ou nenhum conhecimento do processo eleitoral brasileiro.
A utilização do modo de entrada alfanumérico restringe a utilização de nomes no conteúdo
codificado no QR Code, uma vez que a língua portuguesa é rica em nomes com caracteres
acentuados. O armazenamento de nomes no QR Code (nomes de candidatos, cargos e eleições)
também implicaria a utilização de mais códigos de barra para representar todo o boletim, uma vez
que demandaria o modo de entrada binário. Dessa forma, todos os nomes foram suprimidos.
Ainda assim, os boletins de urna podem ser muito extensos. O maior boletim das Eleições
2014 precisaria de três QR Codes para ser representado. É importante trabalhar com um número
reduzido de códigos de barras, a fim de facilitar a leitura pelo usuário final do aplicativo móvel, o
que foi levado em conta na definição do formato de representação do boletim e da quantidade
máxima de caracteres por código de barras.
O Software de Votação utiliza a biblioteca libqrencode 3 para a geração de QR Codes.

1
2
3

https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code#Storage
https://github.com/fukuchi/libqrencode
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Formato de representação do boletim de urna
O boletim de urna é codificado no QR Code utilizando somente os caracteres previstos no
modo de entrada alfanumérico (letras, números, alguns sinais de pontuação e espaço em branco). A
partir daí foi criada uma estrutura simples do tipo chave e valor. Todos os registros estão na mesma
linha, com a chave separada do valor pelo caractere de dois pontos, e os registros separados por
espaço em branco. Todo QR Code possui três seções: cabeçalho, conteúdo do boletim e segurança.
Cada QR Code está limitado a 1.100 caracteres, incluindo todas as três seções. A seção de
conteúdo poder ser dividida para que o limite máximo de cada QR Code não seja ultrapassado. Isso
é feito no último espaço em branco antes da posição de quebra, de modo que um registro fique
dividido entre dois QR Codes, retirando-se esse espaço em branco. Ao remontar integralmente a
seção de conteúdo do boletim é necessário adicionar novamente esse espaço em branco, para fins de
cálculo de hash e assinatura digital.

Cabeçalho
QRBU:n:x

Marca de início dos dados.
n = índice do QR Code em uma sequência de QR Codes.
x = quantidade total de QR Codes.

Conteúdo do boletim
Cabeçalho do boletim de urna.
PROC:nnnnn

Número do processo eleitoral.

DTPL:aaaammdd

Data do pleito.

PLEI:nnnnn

Número do pleito.

FASE:x

Fase dos dados (O – oficial; S – simulado; T – treinamento).

UNFE:xx

Sigla da UF.

MUNI:nnnnn

Número do município.

ZONA:nnnn

Número da zona eleitoral.

LOCA:nnnn

Número do local de votação.

SECA:nnnn

Número da seção eleitoral.

APTO:nnnn

Quantidade de eleitores aptos.

COMP:nnnn

Quantidade de eleitores que compareceram para votar.

FALT:nnnn

Quantidade de eleitores faltosos.

HBMA:nnnn

Quantidade de eleitores habilitados por ano de nascimento.
Opcional – só incluído em seções biométricas.

IDUE:nnnn...

Número de série da urna.

DTAB:aaaammdd Data da abertura da urna. Opcional – Só incluído pelo Software de Votação.
HRAB:hhmmss

Hora da abertura da urna. Opcional – Só incluído pelo Software de Votação.

DTFC:aaaammdd

Data do fechamento da urna. Opcional – Só incluído pelo Software de
Votação.
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HRFC:hhmmss

Hora do fechamento da urna. Opcional – Só incluído pelo Software de
Votação.

IDCA:nnnn...

Código de identificação da carga (24 dígitos).

VERS:xxxx...

Texto de tamanho variável com a versão do software da urna (somente
números e pontos).

Cabeçalho da eleição. É incluído para cada eleição.
IDEL:nnnnn

Código da eleição.

Cabeçalho do cargo. É incluído para cada cargo sendo apurado. A partir dele é possível remontar
a abertura e o fechamento dos votos para o cargo.
CARG:nn

Código do cargo.

TIPO:n

Tipo: 0 – Majoritário; 1 – Proporcional; 2 – Consulta.

NOMI:nnnn

Quantidade de votos nominais para o cargo.

LEGC:nnnn

Quantidade de votos de legenda para o cargo.
Opcional – só incluído para cargos proporcionais.

BRAN:nnnn

Quantidade de votos em branco para o cargo.

NULO:nnnn

Quantidade de votos nulos para o cargo.

TOTC:nnnn

Total de votos apurados para o cargo.

Cabeçalho do partido. É incluído para cada partido com votação para o cargo. A partir dele é
possível remontar a abertura e o fechamento dos votos para o partido. Opcional – Só incluído para
cargos proporcionais.
PART:nn

Número do partido.

LEGP:nnnn

Quantidade de votos de legenda para o partido.

TOTP:nnnn

Total de votos apurados para o partido.

Votação do candidato ou da resposta. É incluído para cada candidato ou resposta que recebeu
votos. São agrupados pelo cargo (majoritário ou consulta) ou pelo partido (proporcional).
ccccc:nnnn

Número do candidato ou resposta, seguido da quantidade de votos que
recebeu.

Segurança
HASH:xxxxxx...

Hash da seção de conteúdo do boletim. Ao final de cada QR Code, virá um
hash cumulativo aos dados de todos os anteriores, o que permite a verificação
da leitura em sequência. O cálculo é feito com SHA-512, codificado em
hexadecimal.

ASSI:xxxxxx...

Assinatura digital Ed25519 a partir do último HASH (incluído somente no
último QR Code). Codificado em hexadecimal e também impresso no boletim
em papel.
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Exemplos (com assinatura válida)
Boletim de urna “mínimo”, com apenas uma eleição e dois cargos (prefeito e vereador), e
comparecimento de apenas três eleitores.
QRBU:1:1 PROC:1 DTPL:20161002
PLEI:20121 FASE:O UNFE:EE MUNI:1
ZONA:1 LOCA:1011 SECA:1 APTO:580
COMP:3 FALT:577 IDUE:1652252
DTAB:20161002 HRAB:171234
DTFC:20161002 HRFC:171533
IDCA:627173737364545854557491
VERS:5.8.0.1 IDEL:1 CARG:13 TIPO:1
PART:91 LEGP:1 TOTP:1 PART:92
92001:1 LEGP:0 TOTP:1 PART:93
93001:1 LEGP:0 TOTP:1 NOMI:2 LEGC:1
BRAN:0 NULO:0 TOTC:3 CARG:11 TIPO:0
91:1 92:1 93:1 NOMI:3 BRAN:0 NULO:0
TOTC:3
HASH:7B47E7D33D8F59B3145FC2FC6CA34D
3955733794A2DDA879E3295C3B6B7B0CD7A
3AE2DB2007004B6467ED23E4D7305B776AB
C9A7B2FC7CFB2E432D99490C343A
ASSI:C396E4C6EC452C28CD98C2186E765D
2240E009B0152164ED91726894695DE68B6
9483982B79DA087C1F00E32C46647B1562B
938B9197523F114672BAB6E0DF0B
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Boletim de urna “máximo”, com 12 eleições, os cargos da eleição geral (presidente, governador,
senador, deputado federal e deputado estadual) e diversas consultas populares, com
comparecimento de 146 eleitores.
QRBU:1:4 PROC:1 DTPL:20161002 PLEI:20121 FASE:S UNFE:EE
MUNI:1 ZONA:1 LOCA:1011 SECA:1 APTO:580 COMP:146 FALT:434
IDUE:1651138 DTAB:20161002 HRAB:080631 DTFC:20161002
HRFC:170040 IDCA:990810102601555045127614 VERS:5.8.0.1
IDEL:5 CARG:7 TIPO:1 PART:91 91001:11 91002:13 91003:12
91004:10 91005:10 LEGP:0 TOTP:56 PART:92 92001:11
92002:10 92003:10 92004:10 92005:10 LEGP:0 TOTP:51
PART:93 93001:11 93002:12 93003:3 93004:1 93005:1 LEGP:0
TOTP:28 PART:94 94001:1 94002:1 94003:1 94004:1 94005:1
LEGP:0 TOTP:5 PART:95 95001:1 95002:1 95003:1 95004:1
95005:1 LEGP:0 TOTP:5 NOMI:145 LEGC:0 BRAN:1 NULO:0
TOTC:146 CARG:6 TIPO:1 PART:91 9101:13 9102:12 9103:12
9104:10 9105:10 LEGP:0 TOTP:57 PART:92 9202:11 9203:10
9204:10 9205:10 LEGP:0 TOTP:41 PART:93 9301:10 9302:10
9303:12 9304:2 9305:1 LEGP:1 TOTP:36 PART:94 9401:1
9402:1 9403:1 9404:1
HASH:CA6B01E336D91EF3750FB8805F19862AB455A5292EC5DAD4DE02
B7C3FC3E2952E662C256A425CE1C6A2C50809BBBFD67075D38085FB5A
F2CD85C38065721AD27
QRBU:2:4 9405:1 LEGP:0 TOTP:5 PART:95 9501:1 9502:1
9503:1 9504:1 9505:1 LEGP:0 TOTP:5 NOMI:143 LEGC:1 BRAN:2
NULO:0 TOTC:146 CARG:5 TIPO:0 911:23 921:12 931:12 941:10
951:10 NOMI:67 BRAN:67 NULO:12 TOTC:146 CARG:3 TIPO:0
91:23 92:13 93:12 94:10 95:10 NOMI:68 BRAN:70 NULO:8
TOTC:146 CARG:1 TIPO:0 91:23 92:12 93:12 94:10 95:10
NOMI:67 BRAN:70 NULO:9 TOTC:146 IDEL:1 CARG:13 TIPO:1
PART:91 91001:12 91002:13 91003:12 91004:10 91005:10
LEGP:1 TOTP:58 PART:92 92001:10 92002:10 92003:10
92004:10 92005:10 LEGP:0 TOTP:50 PART:93 93001:10 93002:2
93003:1 93004:1 93005:1 LEGP:0 TOTP:15 PART:94 94001:1
94002:1 94003:1 94004:1 94005:1 LEGP:0 TOTP:5 PART:95
95001:1 95002:1 95003:1 95004:1 95005:10 LEGP:0 TOTP:14
NOMI:141 LEGC:1 BRAN:4 NULO:0 TOTC:146 CARG:11 TIPO:0
91:23 92:13 93:12 94:10 95:10 NOMI:68 BRAN:72 NULO:6
TOTC:146 IDEL:3 CARG:88
HASH:357CFBFC3FC22F7734EEBFC030C1C260615BEF71B23A599D5E51
F358AB036CD498992BAE6946FEDFEE88071546B3F7B00903F0994AED1
A5B91B6A634E2BA5D41
QRBU:3:4 TIPO:2 5:32 7:32 NOMI:64 BRAN:73 NULO:9 TOTC:146
IDEL:9 CARG:90 TIPO:2 55:28 77:36 NOMI:64 BRAN:72 NULO:10
TOTC:146 IDEL:54 CARG:91 TIPO:2 1:28 2:36 NOMI:64 BRAN:72
NULO:10 TOTC:146 IDEL:1390 CARG:96 TIPO:2 5:34 6:29
NOMI:63 BRAN:70 NULO:13 TOTC:146 CARG:92 TIPO:2 5:38 6:33
7:23 NOMI:94 BRAN:41 NULO:11 TOTC:146 CARG:93 TIPO:2
24:26 25:34 26:23 NOMI:83 BRAN:58 NULO:5 TOTC:146 CARG:94
TIPO:2 1:26 2:38 NOMI:64 BRAN:72 NULO:10 TOTC:146 CARG:95
TIPO:2 3:63 4:52 NOMI:115 BRAN:144 NULO:33 TOTC:292
IDEL:16 CARG:71 TIPO:2 1:27 2:41 3:13 4:13 NOMI:94
BRAN:42 NULO:10 TOTC:146 CARG:72 TIPO:2 5:45 7:45 NOMI:90
BRAN:46 NULO:10 TOTC:146 IDEL:27 CARG:73 TIPO:2 1:12 2:28
3:42 4:12 NOMI:94 BRAN:42 NULO:10 TOTC:146 CARG:74 TIPO:2
5:65 7:24 NOMI:89 BRAN:44 NULO:13 TOTC:146 IDEL:29
CARG:75 TIPO:2 40:23 41:19 42:14 43:29 44:10 45:13
NOMI:108
HASH:B20D6FACF0B9A2D84F7E9FA9117FF0BD6F13970D5DA0FB396D05
07E97AA0B2ACA89DA4C9FE0BB024D05F77E84600D71D6462E306C63E5
FD09962A7C59609CE15
QRBU:4:4 BRAN:32 NULO:6 TOTC:146 CARG:76 TIPO:2 5:27 7:36
NOMI:63 BRAN:72 NULO:11 TOTC:146 IDEL:31 CARG:81 TIPO:2
66:30 76:34 NOMI:64 BRAN:72 NULO:10 TOTC:146 IDEL:38
CARG:84 TIPO:2 66:29 76:33 NOMI:62 BRAN:73 NULO:11
TOTC:146 IDEL:44 CARG:85 TIPO:2 66:27 76:36 NOMI:63
BRAN:74 NULO:9 TOTC:146
HASH:62142A52200F52A398764A751B9D65745773095CF47E85680101
C0D817EBD5FDCD1B2E891629BC0585FD32A68902237C3B0256D374F97
667B8696B3ACE4C9769
ASSI:5AE7A83211D8FA55ED62160E840907D726B77BC382E18E0BF5A9
0FE7880AB80E3C2A19FB3575FF7677EF03EB39F898B92E9AB0659071B
C386962536484AF7D0F
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Assinatura digital
Para a assinatura do conteúdo do boletim de urna codificado no QR Code foi escolhido o
algoritmo de chave pública Ed25519 4 e sua configuração para assinatura digital EdDSA. Ed25519 é
um algoritmo de curvas elípticas, moderno, de alto desempenho, elevado nível de segurança e que
possui implementações resistentes a ataques do tipo side-channel. Embora ainda esteja em processo
de padronização 5, o Ed25519 conta com uma adoção cada vez maior pela comunidade 6, já presente
em diversas ferramentas de segurança e com implementações de código aberto para as mais
variadas linguagens de programação e plataformas.
O software da urna utiliza a biblioteca libsodium 7 para a geração de assinaturas e pares
chaves. Devido às limitações de espaço do QR Code e a sua aplicação em dispositivos móveis, um
benefício importante do Ed25519 é o tamanho de chave (256 bits) e de assinatura reduzidos (512
bits).
Após a Cerimônia de Lacração e Assinatura Digital dos sistemas eleitorais, as chaves
públicas Ed25519 utilizadas pelo software da urna serão publicadas na Internet. Os aplicativos
móveis precisarão dessas chaves para a validação da assinatura do conteúdo do boletim nos QR
Codes. Mais detalhes sobre o acesso a essas chaves serão fornecidos em breve.
É importante destacar que o algoritmo de assinatura digital utilizado para os QR Codes é de
domínio público e por isso foi escolhido para essa aplicação. A assinatura digital empregada na
validação dos arquivos de resultado da urna eletrônica pelo sistema de totalização da Justiça
Eleitoral utiliza um algoritmo de Estado, conforme estabelecido em norma específica 8.
Os exemplos apresentados neste manual que possuem assinatura válida podem ser
verificados com a chave pública:
CF3AF898467A5B7A52D33D53BC037E2642A8DA996903FC252217E9C033E2F291

4
5
6
7
8

http://ed25519.cr.yp.to/
https://tools.ietf.org/html/draft-josefsson-eddsa-ed25519-02
http://ianix.com/pub/ed25519-deployment.html
https://github.com/jedisct1/libsodium
http://dsic.planalto.gov.br/documentos/nc_09_revisao_02.pdf
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Complemento dos dados – Nomes dos candidatos,
cargos e eleições
Conforme pode ser visto na descrição do boletim de urna impresso, o relatório conta com
uma série de nomes: processo eleitoral, pleito, eleições, municípios, cargos, partidos e candidatos.
A inclusão desses nomes no QR Code tornaria necessária a utilização de um número muito maior de
códigos de barras. Dessa forma, os nomes foram omitidos no QR Code e, eu seu lugar, foram
usados códigos para referência.
Após a conclusão da preparação das urnas, às vésperas da realização do pleito, a Justiça
Eleitoral publicará na Internet um conjunto de arquivos com os nomes do processo eleitoral, pleito,
eleições, municípios, cargos, partidos e candidatos. A partir dos códigos presentes no QR Code será
possível obter os respectivos nomes.
Esse arquivo de complemento dos dados ainda está em processo de especificação e em breve
serão publicados o seu formato e a forma de acessá-lo.
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Glossário
Abertura da urna
Momento em que a urna passa a aceitar a coleta de votos.

Apuração
Contabilização do resultado de uma seção eleitoral.

Boletim de urna
Relatório impresso pela urna com o resultado apurado da seção eleitoral, apresentando os
totais de votos nominais (somente para os candidatos votados), total de votos por partido (no caso
de cargos proporcionais), brancos e nulos para cada cargo. Comumente chamado de BU.

Cargo
Ocupação política que está em votação para o preenchimento de uma ou mais vagas, ou um
questionamento que está sendo submetido a consulta popular. São exemplos de cargos: prefeito,
vereador, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital,
plebiscito para criação de um novo município ou estado, referendo para aprovação de uma lei.

Cargo de consulta
Cargo correspondente a um plebiscito ou referendo, no qual o resultado corresponde à
resposta mais votada.

Cargo majoritário
Cargo para o qual o resultado é atribuído aos candidatos que receberam o maior número de
votos. Prefeito, presidente, governador e senador são cargos majoritários.

Cargo proporcional
Cargo para o qual o resultado é atribuído de acordo com uma fórmula que equaciona o total
de vagas em disputa e o total de votos que os candidatos do partido ou coligação receberam.
Vereador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital são cargos proporcionais. A urna
somente contabiliza os votos para cada candidato e partido nesse caso, pois a fórmula só pode ser
aplicada na totalização.

Cerimônia de Lacração e Assinatura Digital
Cerimônia pública, com a presença dos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil
e Ministério Público, na qual são apresentados os códigos-fonte dos sistemas eleitorais e estes são
compilados. São gerados os hashes de cada arquivo produzido, os quais são publicados na Internet
para posterior verificação. Os sistemas também são assinados digitalmente para posterior validação.
Somente os sistemas produzidos durante a cerimônia podem ser utilizados nas eleições.

Código de identificação da carga
Número único que identifica uma urna preparada para a votação. O código de identificação
da carga associado à identificação da urna (município, zona, seção e número de série do hardware)
é chamado de correspondência.

Comparecimento
Eleitores que foram habilitados na urna e confirmaram o seu voto para pelo menos um cargo.
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Eleição
Conjunto de cargos que possuem alguma associação e são disputados no mesmo conjunto de
localidades. Os cargos de prefeito e vereador fazem parte da mesma eleição municipal, enquanto
um plebiscito faz parte de outra eleição.

Eleitores aptos
Eleitores inscritos numa seção eleitoral que podem votar.

Eleitores faltosos
Eleitores que não foram habilitados na urna.

Eleitores habilitados por ano de nascimento
Em seções biométricas, corresponde àqueles eleitores que foram liberados para votar pelo
presidente da seção eleitoral quando não foi possível o reconhecimento biométrico.

Fase da eleição
Distinção entre os conjuntos de dados do processo eleitoral, com a finalidade de separar a
operação dos sistemas eleitorais entre os ambientes de produção e homologação. A Justiça Eleitoral
utiliza três fases: oficial – ambiente de produção, com dados reais de eleitores e candidatos;
simulado – homologação e desenvolvimento, com dados fictícios de eleitores e candidatos; e
treinamento – com dados fictícios de eleitores e candidatos, criados especificamente para que
eleitores, mesários e escrutinadores aprendam a operar a urna eletrônica.

Fechamento da urna
Momento em que a urna não mais aceita a coleta de votos.

Local de votação
Local escolhido pelo eleitor para votar, tal como um colégio ou faculdade, onde são
distribuídas urnas eletrônicas para cada seção eleitoral.

Pleito
Todo o conjunto de dados e processos relacionados a um dos dias de votação, tais como o 1º e o 2º
turnos. Um pleito sempre está associado a um processo eleitoral. O resultado da votação na urna é
sempre associado a um pleito.

Processo eleitoral
Todo o conjunto de dados e processos relacionados a um período eleitoral, contemplando a
definição do eleitorado, o registro de candidatos, a preparação das urnas e a totalização dos
resultados. Uma vez definido o eleitorado, por exemplo, ele passa a ser válido para todo o processo
eleitoral.

Seção biométrica
Seção eleitoral de uma localidade que já passou pelo recadastramento do eleitorado com a
coleta de dados biométricos.

Seção eleitoral
Ambiente no qual o eleitor deve votar. A uma seção eleitoral corresponde uma urna
eletrônica. No momento de alistamento, o eleitor é inscrito numa seção eleitoral e somente nela ele
poderá votar.
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Sistema de Apuração
Aplicativo da urna eletrônica utilizado na junta eleitoral, sob autorização de um juiz eleitoral,
como meio complementar de apuração dos votos de uma seção eleitoral, nos casos em que houve
votação por cédula de papel.

Software de Votação
Aplicativo da urna eletrônica responsável pela habilitação do eleitor, coleta de votos e
apuração na seção eleitoral.

Totalização
Contabilização do resultado consolidado de todas as seções eleitorais.

UE
Sigla de urna eletrônica.

Voto de legenda
Para cargos proporcionais, é o voto destinado a um partido político.

Voto em branco
Voto não destinado a um candidato ou partido, registrado quando o eleitor pressiona a tecla
BRANCO da urna.

Voto nominal
Voto destinado a um candidato ou resposta de consulta cadastrados na urna.

Voto nulo
Voto correspondente à digitação de um número que não corresponde a nenhum candidato,
partido ou resposta de consulta popular cadastrado na urna.

Zerésima
Documento emitido em cada seção eleitoral indicando que não existe voto registrado. Este
documento é emitido após o procedimento de inicialização da urna eletrônica, servindo para atestar
que não há registro de voto para nenhum dos candidatos.

Zona eleitoral
Região geograficamente delimitada dentro de um Estado, gerenciada pelo cartório eleitoral,
que centraliza e coordena os eleitores ali domiciliados. Pode ser composta por mais de um
município, ou por parte dele. Normalmente segue a divisão de comarcas da Justiça Estadual.
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