
MINISTÉRIO DA DEFESA 
FORÇAS ARMADAS 

Oficio n° 001 

Brasília, DF, 23 de junho de 2022 

Excelentíssimo Seitor 
Ministro Paulo Sérgio Nogueira 

Assunto: solicitações ao TSE 

Senhor Ministro, 

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me ao Senhor pari tratar de demandas da Equipe 
das Forças Armazas de Fiscalização do Processo Eleitora' (EFAFPE), para viailizr os trabalhos 
previstos na ResoLição TSE n° 23.673, de 14 de dezembro de 2021. 

A fim de possibilitar a realização dos procedimentos previstos, faz-se necessário a 
disponibilização pelo TSE da série de informações listadas em anexo. 

Assim, renovo os protestos de elevado apreço e distinta c:.asideração. 

Respeitosamente, 

-:. 
MARCELO 	UEIRA DÊS OUSA - Ccl 

Chefe da Equipe Técnica da Forças Armadas 



SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS 

Considerando a necessidade de esclarecer e conhecer cs momentos e mecanismds do p,r'esso 
eleitoral com a finalidade de permitir a execução das atividades de fiscalização do frccesso 
eleitoral, nos termos previstos no art. 70  da Resolução TSE no 23.673, de 14 de dezembro 2021: 

Os procedimentos descritas nesta Resolução serão realizados or se idoras, 
servidores, colaboradoras ou colaboradores JE, excetuando-se os casas em que 
a competência seja de pessoas legitimadas, desde que e>pressos nesta 
Resolução, garantindo-se a representantes das entidades fiscalizadoras o 
acompanhamento das atividades e a solicitação dos esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

Faz-se necessário reunir subsídios para o planejamento e execução das atividades da Equipe 
das Forças Armadas de Fiscalização do Processo Eleitoral (EFAFPE). Portaritc, solicita-se as 
seguintes irformaçes: 

1) Lista de ferramentas utilizadas durante o processo de compilação do Sisteria Vota e suas 
respectivas versões e resumos criptográficos; 

2) Lista de bibliotecas utilizadas na compilação do Sistema Vota e suas respectivas versões e 
resumo criptográfios; 

3) Lista de biblictecas modificadas pelo TSE e utiladas na compilação do Sistema Vota e 
suas respectivas versões e resumos criptográficos; 

4) Definição do -ormato e padrão de assinatura digital aceita pelo programa de assinatura do 
TSE a ser utilizado na Cerimônia; 

5) A documentação dos protocolos que tenham como objetivo aumentar a seguança da 
máquina compiladora; 

6) Lista de serviços utilizados no servidor de recebimento de Boletim de Una (BU) e suas 
respectivas versões e resumos criptográficas; 

7) Lista de interpretadores (Java, Python, PHP) utilizados no servidor de recebimento de BU, 
suas respectivas versões e resumos criptográficos; 

8) Lista de bibíiotecas instaladas no servidor, necessárias para o correto funcionamento dos 
sistemas relacicnados à totalização (Sistema de Gerenciamento da Totaliza;ão, Receptor de 
Arquivos de Urnas, Info-Arquivos, Transportador Web) e suas respectivas versões e resumos 
criptográficos; 

9) A documentação dos protocolos que tenham como objetivo aumen:ar a segurança do 
servidor, 

10) Programa cue realiza o sorteio de seções que integram a amostra dos Testes de ntegridade 
e de Autenticidade, se for utilizado: 

a) C execuTável deste programa e suas respectivas dependências; 

b) A lista de ferramentas utilizadas durante o processo de compilação des:e programa e suas 
respectrvas versões e resumas criptográficos; 

c) A lista de bibliotecas utilizadas na compilação deste programa, suas r9spectilas versões 
e resumos criptográficos; e 

d) A lista de bibliotecas modificadas pelo TSE, utilizadas na compilação deste programa, 
suas respectivas versões e resumo criptográficos 

11) Base de dados de BU, bem como seu formato de publicação na Web, d 3 eleições de 2014 
e 2018; e 



12) A lista de documentos relacionados ao 11  e 21  turnos das eleições de 2014 e 2018 (duas 
últimas deições gerais), incluindo: 

a) Arquivos de og do Transportador, do Receptor de Arquivos de Urna e do banco de dados 
da totalização; 

b) Arquivos de magens dos BU; 

c) Arquivos de Registro Digital do Voto (RDV) e o respectivo programa para ler o RDV; 

d) Arquivos de log das urnas; 

e) R3latório de BU que estiveram em pendência, sua motivação e a respectiva decisão; 

f) Relatório de urnas substituídas; 

g) Aquivos de dados por seção; 

h) Relatório com dados sobre o comparecimento e a abstenção em cada seção eleitoral; 

i) A tabela de correspondência urna/seção; e 

j) ,Amostras e documentação dos mesmos arquivos para o pleito de 2022. 

Brasília-DF, 23 de junho de 2022 

WAGNER P, THRADASlLVA—Cel 

Representante da Força Aérea Brasileira 

RICARDO SANT'ANA - Cel 
Representante do Exército Brasileiro 

MARCUS RO S CAVALCANTE ANDRADE - CF 
Repr:sentante da Marinha do Brasil 

Aprovo: 

- 
MÁ'RCEL9NJdGUEIRADf SÕUSA— Cel 

Chefe da Equipe Técnica da Forças Armadas 


