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I - TRÊS DIAS ANTES DA VOTAÇÃO (04/OUT)

* Último dia para propaganda mediante reuniões públicas ou comícios e 

utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8hs e as 24hs, com 

exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado 

por mais duas horas (art. 240, parágrafo único, CE e art. 39, §§ 4º e 5º, I, Lei 

nº 9.504/97)

* Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 

televisão (art. 47, caput Lei nº 9.504/97)



II - UM DIA ANTES DA VOTAÇÃO (06/OUT)

1. Último dia, até  as 22 horas, para distribuição de material 

gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que 

transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de 

candidatos (art. 39, §§ 9º e 5º, I, LE)

OBS.  mensagem do candidato deve ser limitada ao anúncio do 

nome, número, partido/coligação e cargo eletivo em 

disputa.



II - UM DIA ANTES DA VOTAÇÃO (06/OUT)



III - DIA DA VOTAÇÃO – PRIMEIRO TURNO 
(07/OUT)

1. Permitida 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 (art. 

39-A, LE).

Obs.: Em consulta ao TRE foi disciplinado o uso de camisas, 

considerando o elencado no art. 39-A da Lei nº 9.504-97, em 

consonância com o direito fundamental a livre manifestação do 

pensamento, elencado no art. 5º, inciso IV da Constituição 

Federal, fica permitida a utilização de camisas.

2. Proibida, até o término do horário de votação, a aglomeração de 

pessoas com vestuário padronizado e instrumentos de propaganda 

(bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisas), caracterizando 

manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos (art. 39-A, § 1º, 

LE)



III - DIA DA VOTAÇÃO (07/OUT)

3. No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é 

proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, Mesários e 

escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha 

qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de 

candidato (art. 39-A, § 2º, LE)



III - DIA DA VOTAÇÃO (07/OUT)

4.  As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, 

exclusivamente, por partidos e coligações (art. 65, § 2º, LE)

5. Fiscais deverão usar crachás de identificação de sua função 

(tamanho 10x5 cm), constando somente o nome e a sigla do 

partido político ou coligação, proibida a padronização do 

vestuário (art. 39-A, § 3º, LE)



III - DIA DA VOTAÇÃO (07/OUT)

6. O eleitor analfabeto poderá usar instrumentos e 

anotações para auxílio no ato de votar. A Justiça Eleitoral 

não é obrigada a fornecer tais meios (art. 89, LE).



III - DIA DA VOTAÇÃO (07/OUT)

7. Eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida poderá ser 

auxiliado a votar por pessoa de sua confiança, ainda que não 

o tenha requerido antecipadamente ao Juiz Eleitoral (art. 115, 

Res. TSE 23.554/17) – Pessoa acima de 16 anos – o 

acompanhante deverá apresentar documentação de 

identificação com foto. Orientação para que uma única 

pessoa não possa acompanhar diversos deficiêntes ou 

pessoas com mobilidade reduzida. 

Para isso, o presidente da mesa receptora de votos deve 

autorizar o acesso dessa pessoa na cabine com o eleitor, 

podendo ela, inclusive, digitar os números na urna.



III - DIA DA VOTAÇÃO (07/OUT)

a) A autorização da assistência ao eleitor portador de 

necessidades especiais deverá ser registrada em ata.

b) A pessoa que auxiliará o eleitor não poderá estar a serviço 

da Justiça Eleitoral, partido político ou coligação.



III - DIA DA VOTAÇÃO (07/OUT)

8. Para votar, o eleitor deverá exibir documento oficial 

com foto que comprove sua identidade, ainda que 

validade tenha expirado (art. 91-A, LE e art. 111, § 4º 

Res. TSE 23.554/2017).

a) Documentos admitidos: e-Título com foto, RG, identidade 

funcional, CTPS, CNH, certificado de reservista e passaporte 

(art. 111, § 3º Res. TSE 23.554/2017).

b) Não será admitida certidão de nascimento ou casamento 

para prova da identidade do eleitor para votação (art. 111, § 

5º Res. TSE 23.554/2017)



III - DIA DA VOTAÇÃO (07/OUT)

c) Poderá votar o eleitor cujo nome não figure no caderno de 

votação, desde que os seus dados constem do cadastro de 

eleitores da urna (art. 111, § 1º Res. TSE 23.554/17).

d) 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 registrar a ocorrência 

em ata e orientar o eleitor a comparecer ao cartório eleitoral 

a fim de regularizar sua situação (art. 111, § 6º, Res. TSE 

23.554/17).



III - DIA DA VOTAÇÃO (02/OUT)

e) Havendo dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo 

que esteja portando título eleitoral e documento oficial com 

foto, o presidente da mesa receptora de votos deverá 

interrogá-lo sobre os dados do título, documento oficial ou do 

caderno de votação.

A seguir, deverá confrontar a assinatura constante desses 

documentos com aquela feita pelo eleitor na sua presença e 

mencionar na ata a dúvida suscitada(art. 147, CE e art. 112 

Res. TSE 23.554/17).



III - DIA DA VOTAÇÃO (02/OUT)

f) A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos 

membros da mesa receptora de votos, pelos fiscais ou por 

qualquer eleitor, será feita verbalmente, antes de o eleitor ser 

admitido a votar (art. 47, § 1º CE e art. 112, § 2º Res. TSE 

23.554/17).

g) Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o 

presidente da mesa receptora de votos solicitará a presença 

do Juiz Eleitoral para decisão (art. 47, § 2º CE e art. 112, § 

3º Res. TSE 23.554/17)



III - DIA DA VOTAÇÃO (02/OUT)

9. Na cabina de votação, o eleitor não poderá portar telefone celular, máquinas de 

fotografias e filmadoras. Para que o eleitor possa se dirigir à cabina de votação, os 

aparelhos mencionados no caput poderão ficar sob a guarda da mesa receptora ou 

deverão ser mantidos em outro local de escolha do eleitor (art. 91-A, parágrafo único, LE 

c/c art. 113, p. Único Res. 23.554/17)

10. No dia da votação o comércio poderá funcionar normalmente, desde que garantido 

aos funcionários o exercício do voto (Res. TSE 22.963/08)

11. Transporte de eleitores exclusivamente feito pela Justiça Eleitoral e os veículos 

deverão circular com a tarja "A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL'' (art. 3°, § 1º, Lei nº 

6.091/74)



IV - CRIMES

1. 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 (art. 39, § 5º, I, II e III, LE):

I. uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de 

comício ou carreata;

II. arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;

III. divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos 

políticos ou de seus candidatos.



IV - CRIMES

2. Retenção de título eleitoral ou de comprovante de alistamento 

eleitoral contra a vontade do eleitor (art. 91, parágrafo único, LE).

pena: detenção, de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação 

de serviços à comunidade por igual período, e multa.

3. Promoção de desordem que prejudique os trabalhos eleitorais 

(art. 296, CE).

pena: detenção até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa



IV - CRIMES

4. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio (art. 297, CE)

pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias-

multa.

5.  Inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas de votação 

ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras. (art.129, 

parágrafo único c/c art. 297, Código Eleitoral)

pena: detenção até 6 meses e multa.



IV - CRIMES

6.  Inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas de 

votação ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras. 

(art.129, parágrafo único c/c art. 297, Código Eleitoral)

pena: detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias-

multa).



IV - CRIMES

7. 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 (art. 302, Código 

Eleitoral)

pena: reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 

dias-multa.



IV - CRIMES

8. Art. 10, Lei nº 6.091/74. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer 

pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições a eleitores da zona urbana.

Art. 11, III. Descumprir o art. 10: pena: reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 

300 dias-multa



IV - CRIMES

9. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no 

funcionamento da mesma mesa (art. 305, Código Eleitoral)

pena: detenção até 6 meses e multa

10. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem (art. 

309, Código Eleitoral)

pena: reclusão até 3 anos.



IV - CRIMES

11. Violar ou tentar violar o sigilo do voto (art. 312, Código 

Eleitoral)

pena: detenção até 2 anos.

12. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou 

documentos relativos à eleição (art. 339, Código Eleitoral)

pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa.



IV - CRIMES

13. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, 

subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso 

exclusivo da Justiça Eleitoral (art. 340, Código Eleitoral)

pena: reclusão até 3 anos e multa.

14. Recusa ou abandono do serviço eleitoral sem justa causa (art. 344, 

CE)

pena: detenção até 2 meses ou multa.



IV - CRIMES

15. Causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na 

votação ou na totalização de votos ou a suas partes (art. 72, III, Lei nº 

9.504/97)

pena: reclusão, de cinco a dez anos.

16. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e 

para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja 

aceita (art. 299, CE)

pena: reclusão até 4 anos e multa.



V – ÚLTIMAS ORIENTAÇÕES
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