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O DIA DAS ELEIÇÕES
(1º Turno - 07/10/2012 / 2º TURNO – 28/10/2012)

ALTOFALANTE / AMPLIFICADORES DE SOM

Voltar
Resolução TSE 23.341
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
2. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas (Lei
nº 9.504/97, art. 39, § 3º e § 5º, I).

Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 9. É assegurado aos partidos políticos e às coligações (…)
(...)
III – instalar e fazer funcionar, no período compreendido entre o início da propaganda eleitoral e a VÉSPERA
da eleição, das 8 às 22 horas, ALTO-FALANTES ou AMPLIFICADORES DE SOM, nos locais
referidos, assim como em veículos seus ou à sua disposição, em território nacional, com a observância da
legislação comum e dos § 1º e § 2º, inclusive dos limites do volume sonoro;
Resolução TSE 23.370/2011
(…)
Art. 54. Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) (Lei nº
9.504/97, art. 39, § 5º, I a III):
I – o uso de ALTOFALANTES e AMPLIFICADORES DE SOM ou a promoção de comício ou carreata;

AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(…)
Art. 49 (...)
§ 1º São vedados, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS
portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar
MANIFESTAÇÃO COLETIVA, com ou sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 1º).

ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR

Voltar
Lei 9.504/1997
Art. 39 (…)
(...)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
* Ver arts. 12, caput, e 46, caput, da Res. TSE nº 22.718/2008.
II - a ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR ou a propaganda de BOCA DE URNA; * Inciso alterado pela
Lei nº 11.300, de 10.5.2006. (* Ver art. 46, II, da Res. TSE nº 22.718/2008).

ADESIVOS

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 49. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido
político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e ADESIVOS
(Lei nº 9.504/97, art. 39-A, caput).

BANDEIRA

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 49. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido
político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de BANDEIRAS, broches, dísticos e adesivos
(Lei nº 9.504/97, art. 39-A, caput).

BROCHES

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 49. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido
político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, BROCHES, dísticos e adesivos
(Lei nº 9.504/97, art. 39-A, caput).

BOCA DE URNA

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(…)
Art. 49 (...)
§ 1º São vedados, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS
portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar
MANIFESTAÇÃO COLETIVA, com ou sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 1º).
Lei 9.504/1997
Art. 39 (…)
(...)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
* Ver arts. 12, caput, e 46, caput, da Res. TSE nº 22.718/2008.
II - a ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR ou a propaganda de BOCA DE URNA; * Inciso alterado pela Lei
nº 11.300, de 10.5.2006. (* Ver art. 46, II, da Res. TSE nº 22.718/2008).

BOLETIM DE URNA

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 70. Os boletins de urna serão impressos em 5 vias obrigatórias e em até 15 vias adicionais.
Parágrafo único. A não expedição do boletim de urna imediatamente após o encerramento da votação, ressalvados os
casos de defeito da urna, constitui o crime previsto no art. 313 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 179, § 9º).
Art. 71. Na hipótese de não ser emitido o boletim de urna por qualquer motivo, ou ser imprecisa ou ilegível a
impressão, o Presidente da Mesa Receptora de Votos tomará, à vista dos fiscais dos partidos políticos e coligações
presentes, as seguintes providências:
I – desligará a urna com chave própria;
II – desconectará a urna da tomada ou da bateria externa;
III – acondicionará a urna na embalagem própria;
IV – registrará na ata da Mesa Receptora de Votos a ocorrência;
V – comunicará o fato ao Presidente da Junta Eleitoral pelo meio de comunicação mais rápido;
VI – encaminhará a urna para a Junta Eleitoral, acompanhada dos fiscais dos partidos políticos e das coligações que o
desejarem para a adoção de medidas que possibilitem a impressão dos boletins de urna.

CAMINHADA

Voltar
Resolução TSE 23.341
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
3. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata
ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos(Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).

Lei 9504/1997
Art. 39 (…)
(…)
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico,
CAMINHADA, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de
candidatos.
Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
Resolução TSE 23.341/2011
(…)
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
(...)
3. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata,
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei nº 9.504/97,
art. 39, § 9º).

CARGOS EM DISPUTA

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 2º As eleições para Prefeito e Vice-Prefeito obedecerão ao princípio majoritário (Lei 9.504 art. 3º e
Código Eleitoral, art. 83).
Parágrafo único. Se nenhum candidato, nos Municípios com mais de 200 mil eleitores, alcançar maioria absoluta na
primeira votação, será feita nova eleição em 28 de outubro de 2012 (segundo turno), com os 2 mais votados
(Constituição Federal, arts. 29, II, e 77, § 3º, e Lei nº 9.504/97, art. 3º, § 2º).
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 58. A votação será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e a fotografia do
candidato, assim como a sigla do partido político, aparecerem no painel da urna, com o respectivo cargo disputado (Lei
nº 9.504/97, art. 59, § 1º).
§ 1º A urna exibirá ao eleitor, primeiramente, o painel relativo à eleição proporcional e, em seguida, o referente à
eleição majoritária (Lei nº 9.504/97, art. 59, § 3º).
§ 2º O painel referente ao candidato a Prefeito exibirá, também, a foto e o nome do respectivo candidato a vice.

CARREATA

Voltar
Resolução TSE 23.341
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
3. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata
ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos(Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).
Lei 9504/1997
Art. 39 (…)
(…)
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico,
caminhada, CARREATA, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de
candidatos.
Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
Resolução TSE 23.341/2011
(…)
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
(...)
3. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata,
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei nº 9.504/97,
art. 39, § 9º).
Resolução TSE 23.370/2011
Art. 54. Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) (Lei nº
9.504/97, art. 39, § 5º, I a III):
I – o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;

CARRO DE SOM

Voltar
Resolução TSE 23.341
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
3. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata
ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos(Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).

Lei 9504/1997
Art. 39 (…)
(…)
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico,
caminhada, carreata, passeata ou CARRO DE SOM que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de
candidatos. (Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009)
Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 9. É assegurado aos partidos políticos e às coligações (…)
(...)
III – instalar e fazer funcionar, no período compreendido entre o início da propaganda eleitoral e a véspera da eleição,
das 8 às 22 horas, alto-falantes ou amplificadores de som, nos locais referidos, assim como em veículos seus ou à sua
disposição, em território nacional, com a observância da legislação comum e dos § 1º e § 2º, inclusive dos limites do
volume sonoro;

CELULAR/FILMADORA/MAQ. FOTOGRÁFICAS/RADIOCOMUNICAÇÃO

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 54. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas,
filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer instrumento que possa comprometer o
sigilo do voto, devendo ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor estiver votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A,
parágrafo único).

COMÉRCIO (Funcionamento)

Voltar
Resolução TSE 23.341/2011 (Calendário Eleitoral)
7 de outubro – domingo
DIA DAS ELEIÇÕES
(Lei nº 9.504, art. 1º, caput)
(...)
2. Data em que há possibilidade de funcionamento do comércio, com a ressalva de que os estabelecimentos que
funcionarem nesta data deverão proporcionar as condições para que seus funcionários possam exercer o direito/dever
do voto (Resolução nº 22.963/2008).

COMÍCIO / REUNIÃO PÚBLICA

Voltar
Resolução TSE 23.341
4 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)
3. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de
aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 e as 24 horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único e Lei nº 9.504/97,
art. 39, § 4º e § 5º, I).

Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 3º É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a veiculação de qualquer propaganda política
no rádio ou na televisão – incluídos, entre outros, as rádios comunitárias e os canais de televisão que operam em UHF,
VHF e por assinatura – e, ainda, a realização de comícios ou reuniões públicas, ressalvada a propaganda na
internet (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 12.034/2009, art. 7º)
Resolução TSE 23.370/2011
(…)
Art. 54. Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) (Lei nº
9.504/97, art. 39, § 5º, I a III):
I – o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;

COMITÊ INTERPARTIDÁRIO

Voltar
Resolução TSE 23.341
OUTUBRO DE 2012
2 de outubro – terça-feira
(5 dias antes)

(...)
2. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem aos Juízos Eleitorais representantes para o Comitê
Interpartidário de Fiscalização (Lei nº 9.504/97, art. 65 e Resolução nº 22.712, art. 93).

Resolução TSE 23.372/2011
(...)
Art. 99. O comitê interpartidário de fiscalização será previamente constituído por um representante de cada
partido político ou coligação participantes da eleição.
Parágrafo único. Os comitês informarão ao Presidente da Junta Eleitoral os nomes das pessoas autorizadas a receber
cópia de boletins de urna e demais documentos da Justiça Eleitoral.
Art. 100. Na hipótese de não ser constituído o comitê interpartidário de fiscalização ou de não estar presente o seu
representante, os documentos a ele destinados serão encaminhados à Junta Eleitoral.

CREDENCIAL/FISCAL

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
(...)
Art. 85. (…)
(...)
§ 3º A escolha de fiscal e delegado de partido político ou de coligação não poderá recair em menor de 18 anos ou em
quem, por nomeação de Juiz Eleitoral, já faça parte da Mesa Receptora (Lei nº 9.504/97, art. 65, caput).
§ 4º As credenciais dos fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos políticos e coligações,
sendo desnecessário o visto do Juiz Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 2º).
§ 5º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido político, o representante da coligação ou
outra pessoa por ele indicada deverá indicar aos Juízes Eleitorais o nome das pessoas autorizadas a expedir as
credenciais dos fiscais e delegados (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 3º).
§ 6º O fiscal de partido político ou de coligação poderá ser substituído no curso dos trabalhos eleitorais (Código
Eleitoral, art. 131, § 7º).
§ 7º O credenciamento de fiscais se restringirá aos partidos políticos e às coligações que participarem das eleições em
cada Município.
(...)
Art. 87. No dia da votação, durante os trabalhos, aos fiscais dos partidos políticos e das coligações só é permitido que,
em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização
do vestuário (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 3º).
Parágrafo único. O crachá deverá ter medidas que não ultrapassem 10 centímetros de comprimento por 5
centímetros de largura, o qual conterá apenas o nome do usuário e a indicação do partido político que
represente, sem qualquer referência que possa ser interpretada como propaganda eleitoral.
Art. 101. Cada partido político ou coligação poderá credenciar, perante as Juntas Eleitorais, até 3 fiscais, que se
revezarão na fiscalização dos trabalhos de apuração (Código Eleitoral, art. 161, caput).
§ 1º Em caso de divisão das Juntas Eleitorais em Turmas, cada partido político ou coligação poderá credenciar até 3
fiscais para cada Turma, que se revezarão na fiscalização dos trabalhos de apuração (Código Eleitoral, art. 161, § 1º).
§ 2º As credenciais dos fiscais serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos políticos ou coligações, e não
necessitam de visto do Presidente da Junta Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 2º).
§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os representantes dos partidos políticos ou das coligações deverão
indicar ao Presidente da Junta Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais (Lei nº
9.504/97, art. 65, § 3º).
§ 4º Não será permitida, na Junta Eleitoral ou na Turma, a atuação concomitante de mais de um fiscal de cada partido
político ou coligação (Código Eleitoral, art. 161, § 2º).
§ 5º O credenciamento de fiscais se restringirá aos partidos políticos ou coligações que participarem das
eleições em cada Município.

Resolução TSE 23.341
4 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)
6. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem,perante os Juízos Eleitorais, o nome das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de
votação durante o pleito eleitoral.

DEBATE

Voltar
Resolução TSE 23.341
4 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)
4. Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, admitida a extensão do debate cuja transmissão se
inicie nesta data e se estenda até as 7 horas do dia 5 de outubro de 2012.

DIA DA ELEIÇÃO

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
Art. 1º Serão realizadas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador simultaneamente em todo o país em 7 de
outubro de 2012, primeiro turno, e em 28 de outubro de 2012, segundo turno, onde houver, por sufrágio
universal e voto direto e secreto (Constituição Federal, art. 14, caput, Código Eleitoral, art. 82, e Lei nº 9.504/97, art. 1º,
parágrafo único, II).

DÍSTICO

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
Art. 49. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido
político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos (Lei nº
9.504/97, art. 39-A, caput).

DOCUMENTOS PARA VOTAÇÃO

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 52. Só serão admitidos a votar os eleitores cujos nomes estiverem cadastrados na Seção.
§ 1º Poderá votar o eleitor cujo nome não figure no caderno de votação, desde que os seus dados constem do
cadastro de eleitores da urna.
§ 2º Para votar, o eleitor, deverá apresentar documento oficial com foto que comprove sua identidade (Lei nº 9.504/97,
art. 91-A).
§ 3º São documentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor:
I – carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive carteira
de categoria profissional reconhecida por lei;
II – certificado de reservista;
III – carteira de trabalho;
IV – carteira nacional de habilitação.
§ 4º Não será admitida a certidão de nascimento ou casamento como prova de identidade do eleitor no momento da
votação.
§ 5º Não poderá votar o eleitor cujos dados não figurem no cadastro de eleitores da Seção, constante da urna, ainda
que apresente título de eleitor correspondente à Seção e documento que comprove sua identidade, devendo, nessa
hipótese, a Mesa Receptora de Votos orientar o eleitor a comparecer ao Cartório Eleitoral a fim de regularizar a sua
situação.

DÚVIDA IDENTIDADE DO ELEITOR

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
(...)
Art. 53. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo que esteja portando título de eleitor e
documento oficial, o Presidente da Mesa Receptora de Votos deverá interrogá-lo sobre os dados do título, documento
oficial ou do caderno de votação; em seguida, deverá confrontar a assinatura constante desses documentos com
aquela feita pelo eleitor na sua presença e mencionar na ata a dúvida suscitada.
§ 1º A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da Mesa Receptora de Votos, pelos fiscais ou por
qualquer eleitor, será apresentada verbalmente, antes de ser admitido a votar.
§ 2º Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o Presidente da Mesa Receptora de Votos fará constar em
ata e solicitará a presença do Juiz Eleitoral para decisão.

ELEITOR NO EXTERIOR

Voltar
RESOLUÇÃO Nº 23.372/2011
Art. 83. O eleitor que deixar de votar por se encontrar ausente de seu domicílio eleitoral e não justificar a falta no dia da
eleição poderá fazê-lo até 6 de dezembro de 2012, em relação ao 1º turno, e até 27 de dezembro de 2012, em relação
ao 2º turno, por meio de requerimento formulado na Zona Eleitoral em que se encontrar o eleitor, devendo o respectivo
Chefe de Cartório providenciar a sua remessa ao Juízo da Zona Eleitoral em que é inscrito (Lei nº 6.091/74, art. 16,
caput).
Parágrafo único. Para o ELEITOR QUE SE ENCONTRAR NO EXTERIOR na data do pleito, o prazo de
que trata o caput deste artigo será de 30 dias, contados do seu retorno ao país (Resolução nº 21.538/2003, art. 80, §
1º).
Resolução TSE 21538/2003
(...)
Art. 80. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da eleição
incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista nos arts. 7º e 367 do Código Eleitoral, no que
couber, e 85 desta resolução.
§ 1º Para ELEITOR que se encontrar no EXTERIOR na data do pleito, o prazo de que trata o caput será de 30
dias, contados do seu retorno ao país.

ELEITOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
(...)
Art. 56. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado por pessoa de sua confiança,
ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao Juiz Eleitoral.
§ 1º O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verificando ser imprescindível que o eleitor com necessidades
especiais seja auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa, com o
eleitor, na cabina, podendo esta, inclusive, digitar os números na urna.
§ 2º A pessoa que auxiliará o eleitor com necessidades especiais não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de
partido político ou de coligação.
§ 3º A assistência de outra pessoa ao eleitor com necessidades especiais de que trata este artigo deverá ser
consignada em ata.

ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO:

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
(...)
Art. 67. O recebimento dos votos terminará às 17 horas, desde que não haja eleitores presentes (Código Eleitoral, art.
144).
Art. 68. Às 17 horas do dia da votação, o Presidente da Mesa Receptora de Votos fará entregar as senhas a todos os
eleitores presentes, começando pelo último da fila e, em seguida, os convidará a entregar seus documentos de
identificação, para que sejam admitidos a votar (Código Eleitoral, art. 153, caput).
§ 1º A votação continuará na ordem decrescente das senhas distribuídas, sendo o documento de identificação
devolvido ao eleitor logo que tenha votado (Código Eleitoral, art. 153, parágrafo único).

Parágrafo único).
§ 2º Caso ocorra defeito na urna que impeça a continuidade da votação e falte apenas o voto de um eleitor presente na
Seção, a votação será encerrada sem o voto desse eleitor e após lhe será entregue o comprovante de votação, com o
registro dessa ocorrência na ata.
Art. 69. Encerrada a votação, o Presidente da Mesa adotará as providências previstas no art. 48 desta resolução e
finalizará a Ata da Mesa Receptora de Votos, da qual constarão:
I – o nome dos membros da Mesa Receptora de Votos que compareceram;
II – as substituições e nomeações realizadas;
III – o nome dos fiscais que compareceram e dos que se retiraram durante a votação;
IV – a causa, se houver, do retardamento para o início da votação;
V – o número total, por extenso, dos eleitores da Seção que compareceram e votaram, assim como dos que deixaram
de comparecer, e da Seção agregada, se houver;
VI – o motivo de não haverem votado eleitores que compareceram;
VII – os protestos e as impugnações apresentadas, assim como as decisões sobre elas proferidas, tudo em seu inteiro
teor;
VIII – a razão da interrupção da votação, se tiver havido, o tempo da interrupção e as providências adotadas;
IX – a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes nos cadernos e na Ata da Mesa Receptora
de Votos, ou a declaração de não existirem. (…)
Art. 70. Os boletins de urna serão impressos em 5 vias obrigatórias e em até 15 vias adicionais.
Parágrafo único. A não expedição do boletim de urna imediatamente após o encerramento da votação, ressalvados os
casos de defeito da urna, constitui o crime previsto no art. 313 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 179, § 9º).
Art. 71. Na hipótese de não ser emitido o boletim de urna por qualquer motivo, ou ser imprecisa ou ilegível a
impressão, o Presidente da Mesa Receptora de Votos tomará, à vista dos fiscais dos partidos políticos e coligações
presentes, as seguintes providências:
I – desligará a urna com chave própria;
II – desconectará a urna da tomada ou da bateria externa;
III – acondicionará a urna na embalagem própria;
IV – registrará na ata da Mesa Receptora de Votos a ocorrência;
V – comunicará o fato ao Presidente da Junta Eleitoral pelo meio de comunicação mais rápido;
VI – encaminhará a urna para a Junta Eleitoral, acompanhada dos fiscais dos partidos políticos e das coligações que o
desejarem para a adoção de medidas que possibilitem a impressão dos boletins de urna.
Art. 72. O Presidente da Junta Eleitoral ou quem for designado pelo Tribunal Regional Eleitoral tomará as providências
necessárias para o recebimento das mídias com os arquivos e dos documentos da votação (Código Eleitoral, art. 155,
caput).

FISCAIS DE PARTIDO

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(…)
Art. 49 (…)
(...)
§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus crachás, constem o nome e a sigla
do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 3º).
§ 4º No dia da eleição, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das seções
eleitorais (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 4º).
Obs.: VER TAMBÉM FISCALIZAÇÃO E CREDENCIAL DE FISCAL
Resolução TSE 23.341
4 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)
6. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem,perante os Juízos Eleitorais, o nome das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de
votação durante o pleito eleitoral.

FISCALIZAÇÃO

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 43. No dia marcado para a votação, às 7 horas, os componentes da Mesa Receptora verificarão se estão em
ordem, no lugar designado, o material remetido pelo Juiz Eleitoral e a urna, bem como se estão presentes os fiscais
dos partidos políticos e coligações (Código Eleitoral, art. 142).
Art. 73. Os fiscais dos partidos políticos e das coligações poderão acompanhar a urna, bem como todo e qualquer
material referente à votação, desde o início dos trabalhos até o seu encerramento na Junta Eleitoral.
Art. 85. Cada partido político ou coligação poderá nomear 2 delegados para cada Município e 2 fiscais para cada Mesa
Receptora, atuando um de cada vez (Código Eleitoral, art. 131, caput).
§ 1º O fiscal poderá acompanhar mais de uma Mesa Receptora (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 1º).
§ 2º Quando o Município abranger mais de uma Zona Eleitoral, cada partido político ou coligação poderá nomear 2
delegados para cada uma delas (Código Eleitoral, art. 131, § 1º).
§ 3º A escolha de fiscal e delegado de partido político ou de coligação não poderá recair em menor de 18 anos ou em
quem, por nomeação de Juiz Eleitoral, já faça parte da Mesa Receptora (Lei nº 9.504/97, art. 65, caput).
§ 4º As credenciais dos fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos políticos e coligações,
sendo desnecessário o visto do Juiz Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 2º).
§ 5º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido político, o representante da coligação ou
outra pessoa por ele indicada deverá indicar aos Juízes Eleitorais o nome das pessoas autorizadas a expedir as
credenciais dos fiscais e delegados (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 3º).
§ 6º O fiscal de partido político ou de coligação poderá ser substituído no curso dos trabalhos eleitorais (Código
Eleitoral, art. 131, § 7º).
§ 7º O credenciamento de fiscais se restringirá aos partidos políticos e às coligações que participarem das eleições em
cada Município.
Art. 86. Os candidatos registrados, os delegados e os fiscais de partido político ou de coligação serão admitidos pelas
Mesas Receptoras a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do
eleitor (Código Eleitoral, art. 132).
Art. 87. No dia da votação, durante os trabalhos, aos fiscais dos partidos políticos e das coligações só é permitido que,
em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização
do vestuário (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 3º).
Art. 88. Ao Presidente da Mesa Receptora e ao Juiz Eleitoral caberá a polícia dos trabalhos eleitorais (Código Eleitoral,
art. 139).
Art. 89. Somente poderão permanecer no recinto da Mesa Receptora os seus membros, um fiscal de cada partido
político ou coligação e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor (Código Eleitoral, art. 140, caput).
Art. 101. Cada partido político ou coligação poderá credenciar, perante as Juntas Eleitorais, até 3 fiscais, que se
revezarão na fiscalização dos trabalhos de apuração (Código Eleitoral, art. 161, caput).
§ 1º Em caso de divisão das Juntas Eleitorais em Turmas, cada partido político ou coligação poderá credenciar até 3
fiscais para cada Turma, que se revezarão na fiscalização dos trabalhos de apuração (Código Eleitoral, art. 161, § 1º).
§ 2º As credenciais dos fiscais serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos políticos ou coligações, e não
necessitam de visto do Presidente da Junta Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 2º).
§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os representantes dos partidos políticos ou das coligações deverão
indicar ao Presidente da Junta Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais (Lei nº
9.504/97, art. 65, § 3º).
§ 4º Não será permitida, na Junta Eleitoral ou na Turma, a atuação concomitante de mais de um fiscal de cada partido
político ou coligação (Código Eleitoral, art. 161, § 2º).
§ 5º O credenciamento de fiscais se restringirá aos partidos políticos ou coligações que participarem das eleições em
cada Município.
Art. 102. Os fiscais dos partidos políticos e coligações serão posicionados a distância não inferior a 1 metro de onde
estiverem sendo desenvolvidos os trabalhos da Junta Eleitoral, de modo a que possam observar diretamente qualquer
procedimento realizado nas urnas eletrônicas e, na hipótese de apuração de cédulas:
I – a abertura da urna de lona;
II – a numeração sequencial das cédulas;
III – o desdobramento das cédulas;
IV – a leitura dos votos;
Art. 99. O comitê interpartidário de fiscalização será previamente constituído por um representante de cada partido
político ou coligação participantes da eleição.

Parágrafo único. Os comitês informarão ao Presidente da Junta Eleitoral os nomes das pessoas autorizadas a receber
cópia de boletins de urna e demais documentos da Justiça Eleitoral.
Art. 100. Na hipótese de não ser constituído o comitê interpartidário de fiscalização ou de não estar presente o seu
representante, os documentos a ele destinados serão encaminhados à Junta Eleitoral.
Art. 148. Aos partidos políticos e coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público é garantido
amplo direito de fiscalização dos trabalhos de transmissão e totalização de dados.
Parágrafo único. Nas instalações onde se desenvolverão os trabalhos de que trata o caput, será vedado o ingresso
simultâneo de mais de um representante de cada partido político ou coligação, ou da Ordem dos Advogados do Brasil,
os quais não poderão dirigir-se diretamente aos responsáveis pelos trabalhos.
Art. 149. Os partidos políticos e coligações concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização,
apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas
perante a Justiça Eleitoral, receberão os dados alimentadores do Sistema de Totalização (Lei nº 9.504/97, art. 66, § 7º).
Resolução TSE 23.341
4 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)
6. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem,perante os Juízos Eleitorais, o nome das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados que estarão habilitados a fiscalizar ostrabalhos de votação
durante o pleito eleitoral.

GARANTIAS ELEITORAIS

Voltar
Art. 234. Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio.
Art. 235. O Juiz Eleitoral, ou o Presidente da Mesa Receptora, pode expedir salvo conduto com a cominação de prisão
por desobediência até 5 (cinco) dias, em favor do eleitor que sofrer violência, moral ou física, na sua liberdade de votar,
ou pelo fato de haver votado.
Parágrafo único. A medida será válida para o período compreendido entre 72 (setenta e duas) horas antes até 48
(quarenta e oito) horas depois do pleito.
Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do
encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
§ 1º Os membros das Mesas Receptoras e os Fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser
detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 (quinze) dias
antes da eleição.
§ 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente conduzido à presença do Juiz competente que, se verificar
a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator.
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do
voto, serão coibidos e punidos.
§ 1º O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor
público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar
ato de ofício tendente a esse fim.
§ 2º Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos e indicando
provas, e pedir abertura de investigação para apurar uso indevido do poder econômico, desvio ou abuso do poder de
autoridade, em benefício de candidato ou de partido político.
§ 3º O Corregedor, verificada a seriedade da denúncia procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-se
estas, no que lhes for aplicável, pela Lei nº 1.579 de 18/3/1952.
Art. 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a presença de força pública no edifício em que funcionar Mesa Receptora,
ou nas imediações, observado o disposto no art. 141.
Art. 239. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal durante os 60 (sessenta) dias anteriores à realização
das eleições, para remessa de material de CÓDIGO ELEITORAL propaganda de seus candidatos registrados.

GLOSSÁRIO TSE

Voltar
http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario
Abuso do poder econômico
O abuso de poder econômico em matéria eleitoral se refere à utilização excessiva, antes ou durante a campanha
eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido
ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições. (AgRgRESPE nº 25.906, de 09.08.2007 e
AgRgRESPE nº 25.652, de 31.10.2006).
Abuso do poder político
O abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder, [...] vale-se de sua posição para agir de
modo a influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de voto. Caracteriza-se dessa forma, como ato de autoridade
exercido em detrimento do voto.
Temos exemplo de abuso do poder político quando, na véspera das eleições, o prefeito candidato à reeleição ordena
que fiscais municipais façam varredura em empresas de adversários políticos e não o façam em relação a empresas de
amigos e companheiros de partido.

Campanha eleitoral
Em sentido lato, a expressão"campanha eleitoral" designa todo o período que um partido, candidato ou postulante a
uma candidatura dedica à promoção de sua legenda, candidatura ou postulação. Em sentido estritamente legal, a
campanha eleitoral só começa após designados os candidatos pela convenção partidária.
Candidato majoritário
Aquele que disputa um cargo de representação majoritária. No Brasil, os cargos de presidente, vice-presidente,
governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito e senador são cargos de representação majoritária. Para estes
cargos, sagra-se vencedor o candidato que obtém a maioria dos votos, absoluta para os cargos de presidente, vicepresidente, governador, vice-governador, e, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, prefeito e vice-prefeito, e
relativa para os cargos de senador e dos demais prefeitos e vice-prefeitos.
Candidato proporcional
Aquele que disputa um cargo de representação proporcional. A proporcionalidade é aferida procedendo-se ao cálculo
do quociente eleitoral, conforme determina o Código Eleitoral, em seus arts. 106, 107, 108 e 109 e parágrafos. No
Brasil, são de representação proporcional os cargos de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e
vereador.

Circunscrição eleitoral
Espaço geográfico onde se trava determinada eleição. Assim, o país, na eleição do presidente e vice-presidente da
República; o estado, nas eleições para governador e vice-governador, deputados federais e estaduais, e senadores; o
município, nas eleições de prefeito e vereadores; e o distrito, onde e quando se realiza a eleição pelo sistema distrital.

Comitê eleitoral
Local ou locais, de acordo com a disponibilidade de recursos da campanha, em que se centralizam e se organizam as
atividades eleitorais dos candidatos durante o período eleitoral, tais como o atendimento do eleitor e a distribuição de
material de propaganda aos correligionários, aos cabos eleitorais e aos simpatizantes dos candidatos.
Comitê financeiro
Grupo de pessoas formalmente constituído e registrado na Justiça Eleitoral, responsável pela arrecadação, aplicação,
contabilização e pela prestação de contas da campanha eleitoral.
É uma exigência da Lei nº 9.504/97 em seu art. 19 e parágrafos. Determina que sejam constituídos para a eleição
majoritária e proporcional, até dez dias após a escolha dos candidatos em convenção e registrados até cinco dias após
sua constituição.
Nas eleições majoritárias, os comitês devem ser constituídos um para a eleição presidencial, um outro para a de
governador e, ainda, um terceiro para a de senador; nas proporcionais, um para a eleição de deputado federal e outro
para a de deputado estadual. A lei faculta, contudo, a reunião em um único comitê das atribuições relativas às eleições
de uma dada circunscrição.

Crime eleitoral
São, assim, crimes eleitorais todas aquelas condutas levadas a efeito durante o processo eleitoral e que, por atingirem
ou macularem a liberdade do direito de sufrágio, em sua acepção ampla, ou mesmo os serviços e desenvolvimento das
atividades eleitorais, a lei as reprimiu, infligindo a seus autores uma pena. Consistem, desta forma, em condutas
delituosas que podem se revelar nas mais diferentes formas, indo desde aquelas que conspurcam a inscrição de
eleitores, a filiação a partidos políticos, o registro de candidatos, a propaganda eleitoral, a votação, até aquelas que
violam a apuração dos resultados e diplomação de eleitos.
Escrutínio
O escrutínio é mais do que a simples contagem dos votos colhidos no decorrer de uma eleição. Tal contagem constituise apenas uma das fases do processo de apuração dos votos, vale dizer, uma das fases do escrutínio.
Concluída a recepção de votos, as respectivas urnas são remetidas à junta eleitoral para apuração (Código Eleitoral,
art. 154, VI).
A partir desse momento inicia-se o escrutínio da eleição, ou seja, sua apuração.
Identificação Biométrica
Sistema de identificação que funciona com a coleta dos dados biométricos (impressões digitais e fotos) dos eleitores
garantindo que cada pessoa seja única no cadastro eleitoral, descartando a possibilidade de um eleitor se passar por
outro no ato de votar.
Lei de Inelegibilidade
Lei Complementar nº 64, de 18/05/1990, que estabelece, de acordo com o art. 14 da Constituição Federal, casos de
inelegibilidades, prazos de cessação, para proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico e do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta.
Procurador Regional Eleitoral
Refere-se ao procurador regional da República nos estados e no Distrito Federal, designado para exercer as funções
do Ministério Público junto aos TREs.

Quociente eleitoral
O quociente eleitoral define os partidos e/ou coligações que têm direito a ocupar as vagas em disputa nas eleições
proporcionais, quais sejam: eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador.
"Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em
cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior" (Código
Eleitoral, art. 106).
"Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às
legendas partidárias" (Lei nº 9.504/97, art. 5º).
Quociente partidário
O quociente partidário define o número inicial de vagas que caberá a cada partido ou coligação que tenham alcançado
o quociente eleitoral.
"Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de
votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração" (Código Eleitoral, art. 107).
"Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido ou coligação quantos o respectivo quociente partidário
indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido" (Código Eleitoral, art. 108).
Reunião eleitoral
Concentração de pessoas objetivando a propaganda de candidatos a postos eletivos, a qual somente é permitida após
a respectiva escolha pela convenção.

IMPRENSA ESCRITA / JORNAL

Voltar
Resolução TSE 23.341/2011
(...)
OUTUBRO DE 2012
5º de outubro – sexta-feira
(2dias antes)
1. Último dia para a divulgação paga, na imprensa
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 43).

escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de

JINGLES / MENSAGEM DE CANDIDATO

Voltar
Resolução TSE 23.341
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
3. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata
ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos(Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).

Lei 9504/1997
Art. 39 (…)
(…)
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico,
caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando JINGLES ou MENSAGENS
DE CANDIDATOS.
- Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

JUNTA ELEITORAL

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
Art. 49 (…)
§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e
aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou
de candidato (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 2º).

Resolução TSE 23.372/2011
Art. 91. Em cada Zona Eleitoral haverá pelo menos uma Junta Eleitoral, composta por um Juiz de Direito, que será
o Presidente, e por 2 ou 4 cidadãos que atuarão como membros titulares, de notória idoneidade, convocados e
nomeados pelo Tribunal Regional Eleitoral, por edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, até 8 de agosto de
2012 (Código Eleitoral, art. 36, caput e § 1º).
Art. 95. Compete ao secretário da Junta Eleitoral:
I – organizar e coordenar os trabalhos da Junta Eleitoral ou Turma;
II – esclarecer as dúvidas referentes ao processo de apuração;
III – na hipótese da utilização do Sistema de Apuração:
a) esclarecer as dúvidas referentes às cédulas;
b) ler os números referentes aos candidatos e rubricar as cédulas com caneta vermelha.

Art. 96. Compete ao primeiro escrutinador da Junta Eleitoral, na hipótese de utilização do Sistema de Apuração:
I – proceder à contagem das cédulas, sem abri-las;
II – abrir as cédulas e nelas apor as expressões “em branco” ou “nulo”, conforme o caso;
III – colher, nas vias dos boletins de urna emitidas, as assinaturas do Presidente e dos demais componentes da Junta
Eleitoral ou Turma e, se presentes, dos fiscais dos partidos políticos e das coligações e do representante do Ministério
Público;
IV – entregar as vias do boletim de urna e a respectiva mídia gerada pela urna ao secretário-geral da Junta Eleitoral.
Art. 97. Compete ao segundo escrutinador e ao suplente, na hipótese de utilização do Sistema de Apuração, auxiliar na
contagem dos votos e nos demais trabalhos da Junta ou Turma Eleitoral.
Art. 98. Havendo necessidade, mais de uma Junta Eleitoral poderá ser instalada no mesmo local de apuração,
mediante prévia autorização do Tribunal Regional Eleitoral, desde que fiquem separadas, de modo a acomodar,
perfeitamente distinguidos, os trabalhos de cada uma delas..

JUSTIFICATIVA ELEITORAL

Voltar
RESOLUÇÃO Nº 23.372/2011
Art. 79. Os trabalhos das Mesas Receptoras de Justificativas terão início às 8 horas e terminarão às 17 horas do dia da
eleição, caso não haja eleitores na fila.
Art. 81. O eleitor deverá comparecer aos locais destinados ao recebimento das justificativas com o formulário
Requerimento de Justificativa preenchido, munido do número do título de eleitor e de documento de identificação, nos
termos do § 3º do art. 52 desta resolução.
§ 4º Compete ao Juízo Eleitoral responsável pela recepção dos requerimentos de justificativa assegurar o lançamento
dessas informações no cadastro de eleitores, até 6 de dezembro de 2012, em relação ao 1º turno, e até 27 de
dezembro de 2012, em relação ao 2º turno, determinando todas as providências relativas à conferência obrigatória e
digitação dos dados, quando necessário.
Art. 82. O formulário Requerimento de JUSTIFICATIVA ELEITORAL será fornecido gratuitamente aos
eleitores, nos seguintes locais:
I – Cartórios Eleitorais;
II – páginas da Justiça Eleitoral na internet;
III – locais de votação ou de justificativa, no dia da eleição;
IV – outros locais, desde que haja prévia autorização da Justiça Eleitoral.
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 81. O eleitor deverá comparecer aos locais destinados ao recebimento das justificativas com o formulário
Requerimento de Justificativa preenchido, munido do número do título de eleitor e de documento de identificação, nos
termos do § 3º do art. 52 desta resolução.
§ 2º Após a conferência do preenchimento do formulário e da verificação da identidade do eleitor, o número da
inscrição eleitoral será digitado na urna e, em seguida, serão anotados o código de autenticação, a Unidade da
Federação, a Zona Eleitoral e a Mesa Receptora de Justificativas da entrega do requerimento, nos campos próprios do
formulário, e será restituído ao eleitor o seu documento e o comprovante de justificativa, autenticado com a rubrica do
componente da Mesa.
Art. 82. O formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral será fornecido gratuitamente aos eleitores, nos
seguintes locais:
I – Cartórios Eleitorais;
II – páginas da Justiça Eleitoral na internet;
III – locais de votação ou de justificativa, no dia da eleição;
IV – outros locais, desde que haja prévia autorização da Justiça Eleitoral.
Art. 83. O eleitor que deixar de votar por se encontrar ausente de seu domicílio eleitoral e não justificar a falta no
dia da eleição poderá fazê-lo até 6 de dezembro de 2012, em relação ao 1º turno, e até 27 de dezembro de 2012, em
relação ao 2º turno, por meio de requerimento formulado na Zona Eleitoral em que se encontrar o eleitor, devendo o
respectivo Chefe de Cartório providenciar a sua remessa ao Juízo da Zona Eleitoral em que é inscrito (Lei nº 6.091/74,
art. 16, caput).
Parágrafo único. Para o eleitor que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo de que trata o caput deste artigo
será de 30 dias, contados do seu retorno ao país (Resolução nº 21.538/2003, art. 80, § 1º).
FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA

http://www.tse.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/requerimento-de-justificativaeleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO

Voltar
A Justiça Eleitoral disponibiliza ao Eleitor um serviço que viabiliza saber seu

http://www.tse.jus.br/
Menu: Eleitor
Link: Título e Local de Votação

local de votação e Seção Eleitoral:

MANIFESTAÇÃO COLETIVA

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(…)
Art. 49 (...)
§ 1º São vedados, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS
portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar
MANIFESTAÇÃO COLETIVA, com ou sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 1º).

MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL E SILENCIOSA

Voltar
Resolução TSE N. 23.370/2011
Art. 49. É permitida, no dia das eleições, a MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL E SILENCIOSA da preferência
do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos
e adesivos (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, caput).

MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS (Distribuição)

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 9. (...)
§ 6º Até as 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada,
carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos,
observados os limites impostos pela legislação comum (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).
Resolução TSE 23.341/2011
(…)
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
(...)
3. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata,
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei nº 9.504/97,
art. 39, § 9º).

MESÁRIO

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 9º Constituirão as Mesas Receptoras de Votos e de Justificativas um Presidente, um primeiro e um segundo
mesários, 2 secretários e um suplente (Código Eleitoral, art. 120, caput).
§ 1º São facultadas aos Tribunais Regionais Eleitorais as dispensas do segundo secretário e do suplente, nas Mesas
Receptoras de Votos, e a redução do número de membros das Mesas Receptoras de Justificativas para, no mínimo, 2.
§ 2º Não poderão ser nomeados para compor as Mesas Receptoras de Votos e de Justificativas (Código Eleitoral, art.
120, § 1º, I a IV, e Lei nº 9.504/97, art. 63, § 2º):
I – os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
II – os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;
III – as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do
Executivo;
IV – os que pertencerem ao serviço eleitoral;
V – os eleitores menores de 18 anos.
§ 3º Para as Mesas que sejam exclusivamente Receptoras de Justificativas, fica dispensada a observância do disposto
no inciso IV do § 2º deste artigo.
§ 4º Na mesma Mesa Receptora de Votos, é vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da
mesma repartição pública ou empresa privada (Lei nº 9.504/97, art. 64).
§ 5º Não se incluem na proibição do parágrafo anterior os servidores de dependências diversas do mesmo Ministério,
Secretaria de Estado, Secretaria de Município, autarquia ou fundação pública de qualquer ente federativo, nem de
sociedade de economia mista ou empresa pública, nem os serventuários de cartórios judiciais e extrajudiciais
diferentes.

Art. 12 (...)
§ 5º O partido político ou coligação que não reclamar contra a composição da Mesa Receptora não poderá arguir, sob
esse fundamento, a nulidade da Seção respectiva (Código Eleitoral, art. 121, § 3º).
Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de
Recolhimento da União (GRU), se não apresentada justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição
(Código Eleitoral, art. 124, caput).
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada
na forma prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 1º).
§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral,
art. 124, § 2º).
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos
faltosos, bem como ao membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao
Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral, art. 124, §§ 3º e 4º).
Art. 43. No dia marcado para a votação, às 7 horas, os componentes da Mesa Receptora verificarão se estão em
ordem, no lugar designado, o material remetido pelo Juiz Eleitoral e a urna, bem como se estão presentes os fiscais
dos partidos políticos e coligações (Código Eleitoral, art. 142).
Art. 44. O Presidente da Mesa Receptora emitirá o relatório Zerésima da urna, que será assinado por ele, pelo
primeiro secretário e pelos fiscais dos partidos políticos e coligações que o desejarem.
Art. 45. Os mesários substituirão o Presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela
ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a Ata da Mesa Receptora (Código Eleitoral,
art. 123, caput).
§ 1º O Presidente deverá estar presente ao ato de abertura e de encerramento das atividades, salvo por motivo de
força maior, comunicando o impedimento ao Juiz Eleitoral pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou
imediatamente, aos mesários e secretários, se o impedimento se der dentro do horário previsto para a votação (Código
Eleitoral, art. 123, § 1º).
§ 2º Não comparecendo o Presidente até as 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou
impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente (Código Eleitoral, art. 123, § 2º).
§ 3º Poderá o Presidente ou o membro da Mesa Receptora que assumir a presidência nomear ad hoc, entre os
eleitores presentes, os membros que forem necessários para complementá-la, obedecidas as normas dos § 2º, § 3º e §
4º do art. 9º desta resolução (Código Eleitoral, art. 123, § 3º).
Art. 47. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos e da Mesa Receptora de Justificativas, no que couber:
I – verificar as credenciais dos fiscais dos partidos políticos e coligações;
II – adotar os procedimentos para emissão do relatório Zerésima antes do início dos trabalhos;
III – autorizar os eleitores a votar ou a justificar;
IV – anotar o código de autenticação emitido pela urna nos campos apropriados do formulário Requerimento de
Justificativa Eleitoral;
V – resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;
VI – manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;
VII – comunicar ao Juiz Eleitoral as ocorrências cujas soluções dele dependerem;
VIII – receber as impugnações dos fiscais dos partidos políticos e coligações concernentes à identidade do eleitor,
consignando-as em ata;
IX – fiscalizar a distribuição das senhas;
X – zelar pela preservação da urna;
XI – zelar pela preservação da embalagem da urna;
XII – zelar pela preservação da cabina de votação;
XIII – zelar pela preservação da lista contendo os nomes e os números dos candidatos, disponível no recinto da Seção,
tomando providências para a imediata obtenção de nova lista, no caso de sua inutilização total ou parcial;
XIV – afixar na parte interna e externa das Seções, cópias do inteiro teor do disposto no art. 39-A da Lei nº 9.504/97.
Resolução TSE 23.341/2011
(...)
OUTUBRO DE 2012
5º de outubro – sexta-feira
(...)
2. Data em que o PRESIDENTE DA MESA receptora que não tiver recebido o material destinado à votação
deverá diligenciar para o seu recebimento (Código Eleitoral, art. 133, § 2º).

PASSEATA

Voltar
Resolução TSE 23.341
6 de outubro – sábado
(1 dia antes)
3. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata,
PASSEATA ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos(Lei nº
9.504/97, art. 39, § 9º).

Lei 9504/1997
Art. 39 (…)
(…)
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico,
caminhada, carreata, PASSEATA ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de
candidatos. Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

PESQUISA

Voltar
Resolução TSE 23.364/2011
(...)
Art. 12. As pesquisas realizadas em data anterior ao dia das eleições poderão ser divulgadas a qualquer momento,
inclusive no dia das eleições, desde que respeitado o prazo de 5 dias para o registro.
(...)

PESQUISA NO DIA DA ELEIÇÃO

Voltar
Resolução TSE 23.364/2011
(...)
Art. 13. A divulgação de levantamento de intenção de voto efetivado no dia das eleições somente se fará após
encerrado o escrutínio na respectiva Unidade da Federação.
(...)

PRIORIDADE DA VOTAÇÃO

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 51 (...)
(...)
§ 2º Terão preferência para votar os candidatos, os Juízes Eleitorais, seus auxiliares e servidores da Justiça Eleitoral,
os Promotores Eleitorais e os policiais militares em serviço e, ainda, os eleitores maiores de 60 anos, os enfermos, os
eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida e as mulheres grávidas e lactantes (Código Eleitoral, art. 143, §
2º).

PRISÃO

Voltar
Resolução TSE 23.341
OUTUBRO DE 2012
2 de outubro – terça-feira
(5 dias antes)
1. Data a partir da qual e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido,
salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput).

PROPAGANDA (Qualquer)

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
Art. 49(...)
§ 1º São vedados, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário
padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com
ou sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 1º).
(...)
Art. 54. Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) (Lei nº
9.504/97, art. 39, § 5º, I a III):
(...)
III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

POLÍCIA NO DIA DA ELEIÇÃO

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 88. Ao Presidente da Mesa Receptora e ao Juiz Eleitoral caberá a POLÍCIA dos trabalhos eleitorais (Código
Eleitoral, art. 139).
Art. 89. Somente poderão permanecer no recinto da Mesa Receptora os seus membros, um fiscal de cada partido
político ou coligação e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor (Código Eleitoral, art. 140, caput).
§ 1º O Presidente da Mesa Receptora, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do
edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório à liberdade
eleitoral (Código Eleitoral, art. 140, § 1º).
§ 2º Salvo o Juiz Eleitoral e os técnicos por ele designados, nenhuma autoridade estranha à Mesa Receptora poderá
intervir em seu funcionamento (Código Eleitoral, art. 140, § 2º).
Art. 90. A FORÇA ARMADA se conservará a até 100 metros da Seção Eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da
votação ou adentrá-lo sem ordem do Presidente da Mesa Receptora (Código Eleitoral, art. 141).

RÁDIO / TELEVISÃO

Voltar
Resolução TSE 23.341
4 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)
2. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 47, caput).

Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 3º É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a veiculação de qualquer propaganda política
no rádio ou na televisão – incluídos, entre outros, as rádios comunitárias e os canais de televisão que
operam em UHF, VHF e por assinatura – e, ainda, a realização de comícios ou reuniões públicas, ressalvada a
propaganda na internet (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 12.034/2009, art. 7º).

REVISTA / TABLÓIDE

Voltar
Resolução TSE 23.341/2011
OUTUBRO DE 2012
5º de outubro – sexta-feira
(2 dias antes)
1. Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 43).

SEÇÃO ELEITORAL

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
Art. 49 (…)
§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos
mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de
coligação ou de candidato (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 2º)

TRANSPORTE & ALIMENTAÇÃO DE ELEITOR

Voltar
Lei nº. 6.091, de 15 de agosto de 1974
Dispõe sobre o fornecimento gratuito de TRANSPORTE, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas
rurais, e dá outras providências.
Art. 1º Os veículos e embarcações, devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, Estados, Territórios e
Municípios e suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista, excluídos os de uso militar, ficarão à
disposição da Justiça Eleitoral para o TRANSPORTE gratuito de eleitores em zonas rurais, em dias de eleição.
Art. 2º Se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no Art. 1º não for suficiente para atender ao
disposto nesta Lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel.
Parágrafo único - Os serviços requisitados serão pagos, até trinta dias depois do pleito, a preços que correspondam
aos critérios da localidade. A despesa correrá por conta do Fundo Partidário.
Art 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer TRANSPORTE de eleitores desde o dia anterior até o
posterior à eleição, salvo:
I - a serviço da Justiça Eleitoral;
II - coletivos de linhas regulares e não fretados;
III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família;
IV - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição de que trata o Art. 2.

Art. 6 A indisponibilidade ou as deficiências do TRANSPORTE de que trata esta Lei não eximem o eleitor do dever
de votar.
Parágrafo único - Verificada a inexistência ou deficiência de embarcações e veículos, poderão os órgãos partidários
ou os candidatos indicar à Justiça Eleitoral onde há disponibilidade para que seja feita a competente requisição.
Art 10 É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o fornecimento de transporte ou
REFEIÇÕES aos eleitores da zona urbana.
Lei 4737/1965 (Código Eleitoral)
(…)
DOS CRIMES ELEITORAIS
(...)
Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração
de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de ALIMENTO e TRANSPORTE coletivo:
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)
Pena - reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pagamento de 200 a 300 diasmulta. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº
1.064, de 24.10.1969)
Art. 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como
TRANSPORTE e ALIMENTAÇÃO de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral.
Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.
Art. 304. Ocultar, sonegar açambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de
utilidades, ALIMENTAÇÃO e meios de TRANSPORTE, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado
partido ou candidato:
Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.

VESTUÁRIO

Voltar
Resolução TSE 22.370/2011
(…)
Art. 49 (…)
(…)
§ 1º São vedados, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando
vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação
coletiva, com ou sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 1º).
§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e
aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de
coligação ou de candidato (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 2º).
§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus crachás, constem o nome e a sigla
do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 3º).

Resolução TSE 23.372/2011
(…)
Art. 87. No dia da votação, durante os trabalhos, aos fiscais dos partidos políticos e das coligações só é permitido que,
em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização
do vestuário (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 3º).

RESOLUÇÕES TSE – ELEIÇÕES 2012

Voltar

Res23341

Calendário Eleitoral
Res23358

Cédulas oficiais de uso contingente
Res23359

Formulários a serem utilizados
Res23362

Modelos de lacres e seu uso nas urnas
Res23363

Dispõe sobre a apuração de crimes eleitorais.
Res23364

Dispõe sobre pesquisas eleitorais para as eleições de 2012.
Res23365

Dispõe sobre Votação Paralela e outros.

Res23367

Dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de resposta
previsto na Lei nº 9.504/97.
Res23370

Res23372

Dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas em
campanha eleitoral nas eleições de 2012
Dispõe sobre os atos preparatórios, a recepção de votos, as
garantias eleitorais, a justificativa eleitoral, a totalização, a
divulgação, a proclamação dos resultados e a diplomação para as
eleições de 2012.

Res23373

Res23376

Res23378

Dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos nas eleições de
2012.
Dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos, candidatos e comitês financeiros e, ainda, sobre a
prestação de contas nas eleições de 2012.
Dispõe sobre a utilização e geração do horário gratuito de
propaganda eleitoral reservado aos partidos políticos e coligações
nas eleições de 2012

VOTAÇÃO POR CÉDULA

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
(...)
Art. 75. Se necessária a votação por cédulas, essa se dará por meio da cédula de uso contingente, conforme modelo
definido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 76. Para os casos de votação por cédulas, o Juiz Eleitoral fará entregar ao Presidente da Mesa Receptora de
Votos, mediante recibo, os seguintes materiais:
I – cédulas de uso contingente, destinadas à votação majoritária e à votação proporcional;
II – urna de lona lacrada;
III – lacre para a fenda da urna de lona, a ser colocado após a votação.
Art. 77. Serão observadas, na votação por cédulas, no que couber, as normas do art. 60 desta resolução, e ainda o
seguinte:
I – identificado, o eleitor será instruído sobre a forma de dobrar as cédulas após a anotação do voto, bem como a
maneira de colocá-las na urna de lona;
II – entrega das cédulas abertas ao eleitor;
III – o eleitor será convidado a se dirigir à cabina para indicar o número ou o nome dos candidatos de sua preferência e
dobrar as cédulas;
IV – ao sair da cabina, o eleitor depositará as cédulas na urna de lona, fazendo-o de maneira a mostrar a parte
rubricada ao mesário e aos fiscais dos partidos políticos e das coligações, para que verifiquem, sem nelas tocar, se não
foram substituídas;
V – se as cédulas não forem as mesmas, o eleitor será convidado a voltar à cabina e a trazer o seu voto nas cédulas
que recebeu; se não quiser retornar à cabina, será anotada na ata a ocorrência e, nesse caso, ficará o eleitor retido
pela Mesa Receptora de Votos e à sua disposição até o término da votação, ou até que lhe devolva as cédulas
rubricadas e numeradas que dela recebeu;
VI – se o eleitor, ao receber as cédulas, ou durante o ato de votar, verificar que se acham rasuradas ou de algum modo
viciadas, ou se ele, por imprudência, imprevidência ou ignorância, as inutilizar, estragar ou assinalar erradamente,
poderá pedir outras ao mesário, restituindo-lhe as primeiras, que serão imediatamente inutilizadas à vista dos
presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor nelas haja indicado;
VII – após o depósito das cédulas na urna de lona, o mesário devolverá o documento de identificação ao eleitor,
entregando-lhe o comprovante de votação.
Art. 78. Além do previsto no art. 69 desta resolução, o Presidente da Mesa Receptora de Votos tomará as seguintes
providências, no que couber:
I – vedará a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, rubricado por ele, pelos demais mesários e,
facultativamente, pelos fiscais dos partidos políticos e das coligações presentes;
II – entregará a urna de lona, a urna eletrônica e os documentos da votação ao Presidente da Junta ou a quem for
designado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mediante recibo em 2 vias, com a indicação de hora, devendo aqueles
documentos ser acondicionados em envelopes rubricados por ele e pelos fiscais dos partidos políticos e coligações que
o desejarem.

VOTAÇÃO

Voltar
Resolução TSE 23.372/2011
Art. 43. No dia marcado para a votação, às 7 horas, os componentes da Mesa Receptora verificarão se estão em
ordem, no lugar designado, o material remetido pelo Juiz Eleitoral e a urna, bem como se estão presentes os fiscais
dos partidos políticos e coligações (Código Eleitoral, art. 142).
Art. 44. O Presidente da Mesa Receptora emitirá o relatório Zerésima da urna, que será assinado por ele, pelo primeiro
secretário e pelos fiscais dos partidos políticos e coligações que o desejarem.
Art. 45. Os mesários substituirão o Presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e
regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a Ata da Mesa Receptora (Código Eleitoral, art. 123,
caput).
§ 1º O Presidente deverá estar presente ao ato de abertura e de encerramento das atividades, salvo por motivo de
força maior, comunicando o impedimento ao Juiz Eleitoral pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou
imediatamente, aos mesários e secretários, se o impedimento se der dentro do horário previsto para a votação (Código
Eleitoral, art. 123, § 1º).
§ 2º Não comparecendo o Presidente até as 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou
impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente (Código Eleitoral, art. 123, § 2º).
§ 3º Poderá o Presidente ou o membro da Mesa Receptora que assumir a presidência nomear ad hoc, entre os
eleitores presentes, os membros que forem necessários para complementá-la, obedecidas as normas dos § 2º, § 3º e §
4º do art. 9º desta resolução (Código Eleitoral, art. 123, § 3º).
Art. 51. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, às 8 horas, declarará iniciada a votação.
§ 1º Os membros da Mesa Receptora de Votos e os fiscais dos partidos políticos e coligações, munidos da respectiva
credencial, deverão votar depois dos eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos
trabalhos, ou no encerramento da votação (Código Eleitoral, art. 143, § 1º).
§ 2º Terão preferência para votar os candidatos, os Juízes Eleitorais, seus auxiliares e servidores da Justiça Eleitoral,
os Promotores Eleitorais e os policiais militares em serviço e, ainda, os eleitores maiores de 60 anos, os enfermos, os
eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida e as mulheres grávidas e lactantes (Código Eleitoral, art. 143, §
2º).
Art. 52. Só serão admitidos a votar os eleitores cujos nomes estiverem cadastrados na Seção.
§ 1º Poderá votar o eleitor cujo nome não figure no caderno de votação, desde que os seus dados constem do
cadastro de eleitores da urna.
§ 2º Para votar, o eleitor, deverá apresentar documento oficial com foto que comprove sua identidade (Lei nº 9.504/97,
art. 91-A).
§ 3º São documentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor:
I – carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive carteira
de categoria profissional reconhecida por lei;
II – certificado de reservista;
III – carteira de trabalho;
IV – carteira nacional de habilitação.
Art. 51. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, às 8 horas, declarará iniciada a votação.
§ 1º Os membros da Mesa Receptora de Votos e os fiscais dos partidos políticos e coligações, munidos da respectiva
credencial, deverão votar depois dos eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos
trabalhos, ou no encerramento da votação (Código Eleitoral, art. 143, § 1º).
§ 2º Terão preferência para votar os candidatos, os Juízes Eleitorais, seus auxiliares e servidores da Justiça Eleitoral,
os Promotores Eleitorais e os policiais militares em serviço e, ainda, os eleitores maiores de 60 anos, os enfermos, os
eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida e as mulheres grávidas e lactantes (Código Eleitoral, art. 143, §
2º).
Art. 52. Só serão admitidos a votar os eleitores cujos nomes estiverem cadastrados na Seção.
§ 1º Poderá votar o eleitor cujo nome não figure no caderno de votação, desde que os seus dados constem do
cadastro de eleitores da urna.
§ 2º Para votar, o eleitor, deverá apresentar documento oficial com foto que comprove sua identidade (Lei nº 9.504/97,
art. 91-A).
§ 3º São documentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor:
I – carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive carteira
de categoria profissional reconhecida por lei;
II – certificado de reservista;
III – carteira de trabalho;
IV – carteira nacional de habilitação.
§ 4º Não será admitida a certidão de nascimento ou casamento como prova de identidade do eleitor no momento da
votação.
§ 5º Não poderá votar o eleitor cujos dados não figurem no cadastro de eleitores da Seção, constante da urna, ainda
que apresente título de eleitor correspondente à Seção e documento que comprove sua identidade, devendo, nessa
hipótese, a Mesa Receptora de Votos orientar o eleitor a comparecer ao Cartório Eleitoral a fim de regularizar a sua
situação.
Art. 53. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo que esteja portando título de eleitor e documento
oficial, o Presidente da Mesa Receptora de Votos deverá interrogá-lo sobre os dados do título, documento oficial ou do
caderno de votação; em seguida, deverá confrontar a assinatura constante desses documentos com aquela feita pelo
eleitor na sua presença e mencionar na ata a dúvida suscitada.
§ 1º A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da Mesa Receptora de Votos, pelos fiscais ou por
qualquer eleitor, será apresentada verbalmente, antes de ser admitido a votar.
§ 2º Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o Presidente da Mesa Receptora de Votos fará constar em ata
e solicitará a presença do Juiz Eleitoral para decisão.
Art. 54. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas,
filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto,
devendo ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor estiver votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, parágrafo
único).
Art. 55. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, os quais serão submetidos a
decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los.
Art. 56. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado por pessoa de sua confiança,
ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao Juiz Eleitoral.

§ 1º O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verificando ser imprescindível que o eleitor com necessidades
especiais seja auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa, com o
eleitor, na cabina, podendo esta, inclusive, digitar os números na urna.
§ 2º A pessoa que auxiliará o eleitor com necessidades especiais não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de
partido político ou de coligação.
§ 3º A assistência de outra pessoa ao eleitor com necessidades especiais de que trata este artigo deverá ser
consignada em ata.
Art. 57. Para votar, serão assegurados ao eleitor com deficiência visual (Código Eleitoral, art. 150, I a III):
I – a utilização do alfabeto comum ou do sistema braile para assinar o caderno de votação ou assinalar as cédulas, se
for o caso;
II – o uso de qualquer instrumento mecânico que portar ou lhe for fornecido pela Mesa Receptora de Votos;
III – o uso do sistema de áudio, quando disponível na urna, sem prejuízo do sigilo do voto;
IV – o uso da marca de identificação da tecla número 5 da urna.
Art. 58. A votação será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e a fotografia do
candidato, assim como a sigla do partido político, aparecerem no painel da urna, com o respectivo cargo disputado (Lei
nº 9.504/97, art. 59, § 1º).
§ 1º A urna exibirá ao eleitor, primeiramente, o painel relativo à eleição proporcional e, em seguida, o referente à
eleição majoritária (Lei nº 9.504/97, art. 59, § 3º).
§ 2º O painel referente ao candidato a Prefeito exibirá, também, a foto e o nome do respectivo candidato a vice.

Art. 60.(...)
(...)
§ 1º Na hipótese de o eleitor, após a identificação, recusar-se a votar ou apresentar dificuldade na votação eletrônica
antes de confirmar o primeiro voto, deverá o Presidente da Mesa Receptora de Votos suspender a liberação de
votação do eleitor na urna; utilizará, para tanto, código próprio, reterá o comprovante de votação e consignará o fato,
imediatamente, em ata, assegurando-se ao eleitor o exercício do direito do voto até o encerramento da votação.
§ 2º Se o eleitor confirmar pelo menos um voto, deixando de concluir a votação para o outro cargo, o Presidente da
Mesa o alertará para o fato, solicitando que retorne à cabina e a conclua; recusando-se o eleitor, deverá o Presidente
da Mesa, utilizando-se de código próprio, liberar a urna a fim de possibilitar o prosseguimento da votação, sendo
considerado nulo o outro voto não confirmado, e entregar ao eleitor o respectivo comprovante de votação.

VOTO

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 5º O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os
maiores de 16 e menores de 18 anos (Constituição Federal, art. 14, § 1º, I e II).
Parágrafo único. Poderão votar os eleitores regularmente inscritos até 9 de maio de 2012 (Lei nº 9.504/97, art. 91,
caput).
-Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009
Obs:VER TAMBÉM DOCUMENTO PARA VOTAÇÃO, DÚVIDA IDENTIDADE DO ELEITOR e VOTAÇÃO

ZERÉSIMA

Voltar
Resolução TSE 23.370/2011
(...)
Art. 43. No dia marcado para a votação, às 7 horas, os componentes da Mesa Receptora verificarão se estão em
ordem, no lugar designado, o material remetido pelo Juiz Eleitoral e a urna, bem como se estão presentes os fiscais
dos partidos políticos e coligações (Código Eleitoral, art. 142).
Art. 44. O Presidente da Mesa Receptora emitirá o relatório ZERÉSIMA da urna, que será assinado por ele, pelo
primeiro secretário e pelos fiscais dos partidos políticos e coligações que o desejarem.

SITES ÚTEIS

Voltar

TSE

http://www.tse.jus.br/

TRE/PA

http://www.tre-pa.jus.br/

URNA VIRTUAL

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/simulador-daurna-eletronica-1-turno-eleicao-2012

LOCAL DE
VOTAÇÃO

http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao

CANDIDATURAS

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/divulgacao-decandidaturas-divulgacand2012

COLINHA

JUSTIFICATIVA

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-cartaz-cola-navotacao
http://www.tse.jus.br/eleitor/justificativaeleitoral/requerimento-de-justificativa-eleitoral

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS

http://agencia.tse.jus.br/sadAdmAgencia/

ELEITOR NO
EXTERIOR

http://www.tse.jus.br/eleitor/eleitor-no-exterior

GLOSSÁRIO TSE

http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario

TELA DA URNA

Voltar

ACESSE A URNA VIRTUAL

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/simulador-da-urna-eletronica-1turno-eleicao-2012

COLINHA
Voltar

Acesse a colinha pelo link abaixo:
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-cartaz-cola-na-votacao

Você tem nas mãos o maior instrumento da democracia: o seu voto nesta
eleição serão 2 cargos: Prefeito e Vereador. Para não errar na hora do voto,
preencha aqui os números dos seus candidatos. Você pode levar este folheto
para lhe auxiliar quando estiver na urna eletrônica. Lembre-se: votar certo é
votar com consciência. Antes de tomar sua decisão pense e pesquise tudo
sobre seu candidato.
E não esqueça de levar seu título e um documento oficial com foto. Sem
eles você não pode votar.

Prefeito

Vereador

