Eleições – Atos Preparatórios e Votação

A Justiça Eleitoral tem uma série de procedimentos preparatórios para as
eleições os quais são levados a efeito durante os dois anos anteriores ao pleito e são
intensificados no ano eleitoral.
Dentre eles estão: campanhas buscando a inscrição dos eleitores, capacitação dos
servidores, capacitação dos magistrados (registro de candidatura, propaganda eleitoral
prestação de contas e ações eleitorais), aprovação das resoluções para as eleições (atos
preparatórios, horário gratuito, registro de candidatos, arrecadação e gasto de recursos,
etc.).

Previsão Legal
Lei nº 4.737/65 – Código Eleitoral (CE).
Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições (LE).
Resolução TSE nº 23.372/2011 – Dispõe sobre os atos preparatórios.

Eleições
As eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador ocorrerão em todo o país,
simultaneamente, no dia 7 de outubro de 2012, em primeiro turno, e no dia 28 de
outubro de 2012, em segundo turno (art. 1º, parágrafo único, II, e art. 2º, § 1º, da
Lei nº 9.504/97).
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 (art.
14, § 1º, I e II, da Constituição Federal).
Art. 14. § 1° O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Somente poderão votar em 2012 os eleitores que fizeram sua inscrição eleitoral
até o dia 9 de maio de 2012 (art. 91, caput, da Lei nº 9.504/97).

Sistemas de Informática
Nas eleições, serão utilizados, unicamente, os sistemas informatizados
desenvolvidos pelo TSE (art. 59, caput, da Lei nº 9.504/97).
Os sistemas serão instalados, exclusivamente, em equipamentos de posse da
Justiça Eleitoral, observadas as especificações técnicas definidas pelo TSE.

Mesas Receptoras de Votos e seus Membros
Cada mesa receptora de votos corresponde a uma seção eleitoral (art. 119 do
CE); salvo se uma seção eleitoral tiver um número reduzido de eleitores – então
poderá funcionar juntamente com outra.
No dia da eleição, as mesas receptoras de votos funcionarão também como
mesas receptoras de justificativas.
Nos municípios onde não houver segundo turno de votação, é obrigatória a
instalação de pelo menos uma mesa receptora de justificativas.
As mesas receptoras de votos serão compostas por um presidente, um primeiro e
um segundo mesários, dois secretários e um suplente (art. 120 do CE)1.
Não podem ser nomeados presidentes e mesários:
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-

menores de 18 anos (art. 63, § 2º, da LE);

-

parentes em qualquer grau na mesma mesa (art. 64 da LE);

-

servidores da mesma repartição pública ou empresa na mesma mesa
(art. 64 da LE);

-

candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o segundo
grau, inclusive, e bem assim o cônjuge (art. 120, §1º, do CE);

-

membros de Diretórios de partidos desde que exerçam função
executiva (art. 120, §1º, do CE);

-

autoridades e agentes policiais, bem como funcionários no
desempenho de cargos de confiança do Executivo (art. 120, §1º, do
CE);

A critério dos Tribunais Regionais Eleitorais, poderão ser dispensados o segundo secretário e o suplente.

-

aqueles que pertencerem ao serviço eleitoral (art. 120, §1º, do CE).

Os nomeados que não declararem a existência de algum dos impedimentos
referidos acima poderão ser penalizados conforme o art. 310 do Código Eleitoral
(art. 120, § 5º, do CE).
Art. 310. Praticar, ou permitir o membro da Mesa Receptora
que seja praticada, qualquer irregularidade que determine a
anulação de votação, salvo no caso do art. 311:
Pena – detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 diasmulta.

Os mesários que tiverem motivo justo para recusar a nomeação somente podem
alegá-lo até 5 (cinco) dias após a ciência da nomeação. Salvo nos casos em que o
motivo ocorra, de modo imprevisto e inesperado, depois desse prazo (art. 120, §
4º, do CE).
Os juízes eleitorais e os servidores da Justiça Eleitoral deverão instruir os
mesários sobre o processo de votação e de justificativa (art. 122 do CE).
O mesário que não comparecer ao local no dia e hora determinados para a
realização das eleições ficará sujeito à cobrança de multa, desde que não
apresente motivo justo ao juiz eleitoral em até 30 (trinta) dias da data da eleição
(art. 124 do CE). Neste caso, se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (art. 124, § 2º, do
CE).
O serviço de mesário é considerado um múnus público, isto é, um serviço
público relevante.
Os mesários são pessoas convocadas para prestar, temporariamente, um
relevante serviço ao Estado, em razão de um dever cívico e de sua capacidade
profissional, sem vínculo e sem remuneração.
As vantagens de ser mesário estão expressas no art. 98 da LE e no art. 379 do
CE.
Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas
Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar
seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante
declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do
salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos
dias de convocação.
Art. 379. Serão considerados de relevância
prestados pelos Mesários e componentes
Apuradoras.
§ 1º Tratando-se de servidor público, em caso de
prova de haver prestado tais serviços será

os serviços
das Juntas
promoção, a
levada em

consideração para efeito de desempate, depois de observados os
critérios já previstos em leis ou regulamentos.
§ 2º Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, terá
preferência, para a promoção, o funcionário que tenha servido
maior número de vezes.

Material de Votação
De acordo com o art. 133 do CE, os Juízes Eleitorais deverão enviar aos
presidentes de cada mesa receptora de votos o seguinte material:
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-

cópias padronizadas do inteiro teor do disposto no art. 39-A da Lei nº
9.504/972, com material para afixação;

-

urna lacrada, podendo, a critério do TRE, ser previamente instalada na
seção eleitoral por equipe designada pela Justiça Eleitoral;

-

lista contendo o nome e o número dos candidatos registrados, a qual
deverá estar disponível nos recintos das seções eleitorais;

-

cadernos de votação dos eleitores da seção contendo também a lista
dos eleitores impedidos de votar;

-

cabina de votação;

-

formulários Ata da Mesa Receptora de Votos ou Ata da Mesa
Receptora de Justificativas;

-

almofada para carimbo, visando à coleta da impressão digital do
eleitor que não saiba ou não possa assinar;

-

senhas para serem distribuídas aos eleitores após as 17 horas;

-

canetas esferográficas e papéis necessários aos trabalhos;

Art. 39-A. 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.
§ 1° É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas
portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput,
de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.
§ 2° 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.
§ 3° Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás,
constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização
do vestuário.
§ 4° No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e
externa das seções eleitorais.

-

envelopes para remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à
Mesa;

-

embalagem apropriada para acondicionar a mídia de resultado retirada
da urna, ao final dos trabalhos;

-

exemplar das instruções expedidas pela Justiça Eleitoral;

-

formulários Requerimento de Justificativa Eleitoral;

-

envelope para acondicionar os formulários Requerimento de
Justificativa Eleitoral.

Os presidentes que não receberem o material acima mencionado até o prazo de
48 horas antes da eleição (à exceção das urnas se o TRE for instalar nos locais)
deverão esforçar-se para buscar o material (art. 133, § 2º, do CE).

Atribuições dos Membros da Mesa Receptora de Votos
Compete ao Presidente (art. 127 do CE):
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-

verificar as credenciais dos fiscais dos partidos políticos e coligações;

-

adotar os procedimentos para emissão do relatório Zerésima3 antes do
início dos trabalhos;

-

autorizar os eleitores a votar ou a justificar;

-

anotar o código de autenticação emitido pela urna nos campos
apropriados do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral;

-

resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que
ocorrerem;

-

manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;

-

comunicar ao Juiz Eleitoral as ocorrências cujas soluções dele
dependerem;

-

receber as impugnações dos fiscais dos partidos políticos e coligações
concernentes à identidade do eleitor, consignando-as em ata;

Este relatório é uma listagem de todos os candidatos que estão na urna. Sua finalidade é
demonstrar que todos os candidatos estão registrados na urna e todos têm zero votos.

-

fiscalizar a distribuição das senhas;

-

zelar pela preservação da urna, da embalagem da urna e da cabina de
votação;

-

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;

-

afixar na parte interna e externa das Seções, cópias do inteiro teor do
disposto no art. 39-A da Lei nº 9.504/97.

Compete aos mesários:
-

identificar o eleitor e entregar o comprovante de votação;

-

conferir o preenchimento dos requerimentos de justificativa eleitoral e
dar o recibo;

-

cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Compete aos secretários (art. 128 do CE):

-

distribuir aos eleitores, às 17 horas, as senhas de entrada, previamente
rubricadas ou carimbadas, segundo a ordem numérica;

-

lavrar a ata da Mesa Receptora, preenchendo o modelo aprovado pelo
TSE, para o que irá anotando, durante os trabalhos, as ocorrências que
se verificarem;

-

cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Votação
No dia da eleição, às 7 horas, os mesários verificarão se a urna e o material estão
nos lugares e em ordem, bem como se estão presentes os fiscais dos partidos
políticos e coligações (art. 142, do CE).
O Presidente emitirá o relatório chamado Zerésima da urna, que será assinado
por ele, pelo primeiro secretário e pelos fiscais dos partidos políticos e
coligações presentes.

Somente após 8 horas a urna eletrônica admite a habilitação dos eleitores
permitindo o recebimento de votos.
A votação inicia-se exatamente às 8 horas, observado sempre o horário local
(art. 143 do CE).
Terão preferência para votar:
-

candidatos;

-

juízes eleitorais;

-

auxiliares do juiz eleitoral;

-

servidores da Justiça Eleitoral;

-

promotores eleitorais;

-

policiais militares em serviço;

-

eleitores maiores de 60 anos;

-

enfermos;

-

eleitores com deficiência;

-

eleitores com mobilidade reduzida;

-

mulheres grávidas e lactantes (art. 143, § 2º, do CE).

Só poderão votar os eleitores cujos nomes estiverem cadastrados na Seção
respectiva. Poderá votar o eleitor cujo nome não figure no caderno de votação,
desde que os seus dados constem do cadastro de eleitores da urna eletrônica.
Para votar, o eleitor deverá apresentar documento oficial com foto que comprove
sua identidade (art. 91-A, da Lei nº 9.504/97).
São documentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor (art. 52 da
Res. TSE nº 23.372/2011)4:
-

carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto
de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional
reconhecida por lei;

4 Não será admitida a certidão de nascimento ou a de casamento como prova de identidade do
eleitor no momento da votação.

-

certificado de reservista;

-

carteira de trabalho;

-

carteira nacional de habilitação (modelo com foto).

Sigilo do voto

Na cabina de votação, é proibido ao eleitor portar aparelho de telefone celular,
máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou
quaisquer instrumentos que possam comprometer o sigilo do voto, os quais
deverão ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor estiver votando (art.
91-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97).
Cola
O eleitor analfabeto pode se utilizar de quaisquer instrumentos que o auxiliem a
votar, porém a Justiça Eleitoral não será a responsável por fornecê-los.

Eleitor Deficiente
O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado
por pessoa de sua confiança.
O presidente, 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.
A pessoa que auxiliará o eleitor com necessidades especiais não poderá estar a
serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação.
Ao eleitor com deficiência visual, é assegurado:
-

a utilização do alfabeto comum ou do sistema braile para assinar o
caderno de votação ou assinalar as cédulas, se for o caso;

-

o uso de qualquer instrumento mecânico que portar ou lhe for
fornecido pela Mesa Receptora de Votos;

-

o uso do sistema de áudio, quando disponível na urna, sem prejuízo do
sigilo do voto;

-

o uso da marca de identificação da tecla número 5 da urna.

Procedimentos de votação
De acordo com o art. 146 do CE, serão observados na votação os seguintes
procedimentos:
-

o eleitor, ao apresentar-se na Seção e antes de entrar no recinto da
Mesa Receptora de Votos, deverá postar-se em fila;

-

admitido a entrar, o eleitor apresentará seu documento de identificação
com foto, o qual poderá ser examinado pelos fiscais dos partidos
políticos e coligações;

-

o componente da Mesa localizará no cadastro de eleitores da urna e no
caderno de votação o nome do eleitor e o confrontará com o nome
constante no documento de identificação;

-

não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será ele convidado a
assinar ou apor sua impressão digital no caderno de votação;

-

em seguida, o eleitor será autorizado a votar;

-

na cabina de votação, o eleitor indicará os números correspondentes
aos seus candidatos;

-

concluída a votação, serão restituídos ao eleitor os documentos
apresentados, juntamente com o comprovante de votação.

Encerramento da Votação
A votação terminará às 17 horas, desde que não haja eleitores presentes (art. 144
do CE).
Havendo eleitores na fila às 17 horas, serão distribuídas as senhas a todos os
presentes (começando pelo último da fila) e, em seguida, todos serão convidados
a entregarem seus documentos de identificação para que sejam admitidos a votar
(art. 153 do CE).
A votação continuará na ordem decrescente das senhas distribuídas, sendo o
documento de identificação devolvido ao eleitor logo que tenha votado (art. 153,
parágrafo único, do CE).

Ao final da votação, o Presidente finalizará a Ata da Mesa Receptora de Votos e
adotará, com base no art. 127 do CE, as seguintes providências:
-

proceder ao encerramento da urna e emitir as vias do boletim de urna5;

-

emitir o boletim de justificativa, acondicionando-o, juntamente com os
requerimentos recebidos, em envelope próprio;

-

assinar todas as vias do boletim de urna e do boletim de justificativa
com o primeiro secretário e fiscais dos partidos políticos e coligações
presentes;

-

afixar uma cópia do boletim de urna em local visível da Seção e
entregar uma via assinada ao representante do comitê interpartidário;

-

romper o lacre do compartimento da mídia de gravação de resultados
da urna e retirá-la, após o que colocará novo lacre;

-

desligar a urna por meio da sua chave, desconectar a urna da tomada
ou da bateria externa e acondicionar a urna na embalagem própria;

-

anotar o não comparecimento do eleitor, fazendo constar do local
destinado à assinatura, no caderno de votação, a observação “não
compareceu”;

-

entregar vias extras do boletim de urna, assinadas, aos interessados
dos partidos políticos, coligações, imprensa e Ministério Público;

-

remeter à Junta Eleitoral, mediante recibo em 2 (duas) vias, com a
indicação da hora de entrega, a mídia de resultado, acondicionada em
embalagem lacrada, 3 (três) vias do boletim de urna, o relatório
Zerésima, o boletim de justificativa, os requerimentos de justificativa
eleitoral e o caderno de votação contendo a Ata da Mesa Receptora.

A urna ficará permanentemente à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa
designada pelo Presidente da Junta Eleitoral, até que seja determinado o seu
recolhimento (art. 155, § 2º, do CE).
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.
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Boletim de urna é o documento emitido em cada seção após a conclusão da votação, com as
seguintes informações: total de votos por partido, total de votos por candidato, total de votos em
branco, total de comparecimento em voto e total de nulos, identificação da seção e zona
eleitoral, hora do encerramento da eleição, código interno da urna eletrônica e sequência de
caracteres para validação do boletim.

