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Presidência
Presidente: Ministro Luís Roberto Barroso

Vice-Presidente: Ministro Luiz Edson
Fachin
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Gabinete da Presidência
Assessora-Chefe: Leila Correia Mascarenhas Barreto

Telefone: (61) 3030-7155/7156

E-mail: audienciamlrb@tse.jus.br (pedidos de audiência relativos
a processos judiciais e assuntos processuais judiciais)

Secretaria-Geral da Presidência (GAB-
SPR)
Secretária-Geral da Presidência: Aline Rezende Peres Osorio

Secretário-Geral da Presidência (em exercício): Sandro Nunes
Vieira

Telefone: (61) 3030-7156/7155/7050

E-mail: presidencia@tse.jus.br (para envio de convites, ofícios e
assuntos administrativos)

Gabinete da Secretaria-Geral da
Presidência (GAB-SPR)
Assessora-chefe: Joice Ribeiro Gonçalves da Rocha

Telefone: (61) 3030-7241/7050

E-mail: presidencia@tse.jus.br

Gabinetes
Gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente)
Assessora-Chefe: Leila Correia Mascarenhas Barreto

Telefones: (61) 3030-7155/7156

E-mails:
audienciamlrb@tse.jus.br (pedidos de audiência relativos a
processos judiciais e assuntos processuais judiciais)
presidencia@tse.jus.br (para envio de ofícios e assuntos
administrativos)

Gabinete do Ministro Edson Fachin (Vice-
Presidente)
Assessora-Chefe: Raquel S. M. Coutinho

Telefone: 3030-7419/7195

E-mail: gab.edsonfachin@tse.jus.br

Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes
Assessor-Chefe: -

rganograma — Tribunal Superior Eleitoral https://www.tse.jus.br/o-tse/sobre-o-tse/contatos-organogram

of 29 31/01/2022 15:5



Telefone: (61) 3030-7037/7079/7723

E-mail: gab.alexandremoraes@tse.jus.br

Gabinete do Ministro Mauro Campbell
Marques (Corregedor)
Assessora-Chefe: Liana Pedroso Dias Dourado de Carvalho

Telefone: (61) 3030-7502/7482

E-mail: gab.min.campbellmarques@tse.jus.br

Gabinete do Ministro Benedito Gonçalves
Assessor-Chefe: Manoel José Nunes Filho

Telefone: (61) 3030-7403/7404/8020/7394

E-mail: gmbg@tse.jus.br

Gabinete do Ministro Carlos Bastide
Horbach
Assessor-Chefe: Kleber Lacerda Filgueiras Tavares

Telefone: (61) 3030-7606/7607/7597

E-mail: gab.ch@tse.jus.br

Gabinete do Ministro Sérgio Silveira
Banhos
Assessor-Chefe: Eilzon Teotônio Almeida

Telefone: (61) 3030-7777

E-mail: gab.sb@tse.jus.br

Escola Judiciária Eleitoral (EJE)
Diretor: Ministro Carlos Bastide Horbach

Vice-diretor: -

Assessora-Chefe: Polianna Pereira dos Santos

Telefone: (61) 3030-7474

E-mail: eje.tse@tse.jus.br

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral
(CGE)
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral: Ministro Mauro Campbell
Marques

Telefone: (61) 3030-7502/7482

E-mail: gab.min.campbellmarques@tse.jus.br
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Juiz Auxiliar da CGE: Dr. Richard Pae Kim

Telefone: (61) 3030-7430/7431

E-mail: cge@tse.jus.br

Secretaria da Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral (SCG)
Secretária: Simone Holanda Batalha

Telefone: (61) 3030-7427

E-mail: cge@tse.jus.br

Gabinete (GAB-CGE)
Assistente: Sonja Maiara Martins de Oliveira

Telefone: (61) 3030-7431

E-mail: cge@tse.jus.br

Assessoria da Corregedoria-Geral (ASCGE)
Assessora: Adriana Maria Leal Meneses

Telefone: (61) 3030-7444

E-mail: cge@tse.jus.br

Coordenadoria de Assuntos Judiciários
(COAJU)
Coordenador: Márcia Magliano Pontes

Telefone: (61) 3030-7446

E-mail: cge@tse.jus.br

Seção de Procedimentos Cartorários
(SEPC)
Titular: André Ferreira Laterza

Telefone: (61) 3030-7442

E-mail: sepc@tse.jus.br

Seção de Análise e Acompanhamento
(SEAA)
Titular: Valério de Carvalho dos Anjos

Telefone: (61) 3030-7436

E-mail: coaju@tse.jus.br

Coordenadoria de Fiscalização de Cadastro
(CFCAD)
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Coordenadora: Camila da Silva Barreiro

Telefone: (61) 3030-7433

E-mail: cge@tse.jus.br

Seção de Direitos Políticos (SEDP)
Titular: Giselle Pereira Sales

Telefone: (61) 3030-7459

E-mail: cge@tse.jus.br

Seção de Regularização de Situação
Eleitoral (SERS)
Titular: Fabrício José de Souza

Telefone: (61) 3030-7463

E-mail: cge@tse.jus.br

Coordenadoria de Supervisão e Orientação
(CSORI)
Coordenador: Carlos Leonardo S. Santos

Telefone: (61) 3030-7426

E-mail: csori@tse.jus.br

Seção de Inspeções e Correições (SEIC)
Titular: Apollws Beckman Mendes Almeida Guimarães

Telefone: (61) 3030-7452

E-mail: csori@tse.jus.br

Seção de Orientação e Treinamento (SEOT)
Titular: Maria Eugenia da Silva L. Filha

Telefone: (61) 3030-7457

E-mail: seot@tse.jus.br

Assessoria Consultiva (ASSEC)
Assessora-Chefe: Elaine Carneiro Batista Staerke de Rezende

Telefone: (61) 3030-7122

E-mail: assec@tse.jus.br

Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e
Partidárias (ASEPA)
Assessor-Chefe: Eron Júnior Vieira Pessoa

Telefone: (61) 3030-7329
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E-mail: asepa@tse.jus.br

Secretaria-Geral da Presidência (SPR)

Assessoria de Articulação Parlamentar
(ASPAR)
Assessor-Chefe: Flávio Aurélio Nogueira Júnior

Telefone: (61) 3030-7135

E-mail: aspar@tse.jus.br

Assessoria de Assuntos Internacionais e
Cerimonial (AIC)
Assessor-Chefe: José Gilberto Scandiucci Filho

Telefone: (61) 3030-7072/7076

E-mail: ain@tse.jus.br

Secretaria de Comunicação e Multimídia
(SECOM)
Secretária: Giselly Siqueira

Telefone:(61) 3030-7058/7077/7078

E-mail: imprensa@tse.jus.br

Coordenadoria de Audiovisual (COAV)
Coordenador: Tatiana Cochlar da Silva Araújo

Telefone: (61) 3030-7098

E-mail: radiotv@tse.jus.br

Seção Administrativa (SEADMI)
Titular: Francisca Uiara Alves Andrade

Telefone: (61) 3030-9050

E-mail: seadmi.secom@tse.jus.br

Coordenadoria de Imprensa (CIMP)
Coordenadora: Laura Gracindo

Telefone: (61) 3030-7541

E-mail: imprensa@tse.jus.br

Seção de Comunicação Interna (SECOI)
Titular: Gleice Andrade da Cruz

Telefone: 3030-7084
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E-mail: acontse@tse.jus.br

Coordenadoria de Mídias e Web (COWEB)
Coordenadora: Fábia Galvão Costa Machado

Telefone: (61) 3030-7421

E-mail: redes.sociais@tse.jus.br

Seção de Campanhas e Redes Sociais
(SECRED)
Titular: Rakell Dimanski Macêdo

Telefone: (61) 3030-7144

E-mail: redes.sociais@tse.jus.br

E-mail: campanhas@tse.jus.br

Seção de Gestão de Conteúdos Web
(SGWEB)
Titular: Flávia Parreira Carril Pinheiro

Telefone: (61) 3030-9325

E-mail: sgweb@tse.jus.br

E-mail: suporteportal@tse.jus.br

Assessoria de Apoio aos Ministros
Substitutos (AAMS)
Assessor-Chefe: Sérgio Ricardo dos Santos

Telefone: (61) 3030-7232/7196/7550/7551

E-mail: aams@tse.jus.br

Assessoria de Gestão de Identi�cação
(AGI)
Assessor-Chefe: Iuri Camargo Kisovec

Telefone: (61) 3030-7238 / (61) 9.9864-9871

E-mail: agi@tse.jus.br

Assessoria de Plenário (ASPLEN)
Assessor-Chefe: João Paulo Oliveira Barros

Telefone: (61) 3030-7902/7616/9004

E-mail: asplen@tse.jus.br

Assessoria Especial (ASESP)
Assessora-Chefe: Roberta Maia Gresta
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Telefone: (61) 3030-7156/7155/7050

E-mail: asesp@tse.jus.br

Ouvidoria (OUV)
Ouvidora: Dra. Simone Trento

Assessora-Chefe: Eliane Bavaresco Volpato

Telefone: 3030-7358

E-mail: ouv@tse.jus.br

Assessoria do Processo Judicial Eletrônico
(ASPJE)
Assessor-Chefe: Bruney Guimarães Brum

Telefone: (61) 3030-9074

E-mail: aspje@tse.jus.br

Secretaria Judiciária (SJD)
Secretário: Fernando Maciel de Alencastro

Telefone: (61) 3030-7925

E-mail: sjd@tse.jus.br

Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções
(COARE)
Coordenadora: Andréa Faria da Silva

Telefone: (61) 3030-7920

E-mail: coare@tse.jus.br

Seção de Montagens de Acórdãos e
Resoluções (SEMAR)
Titular: Janete Barbosa Freitas da Silva

Telefone: (61) 3030-7886/7883

E-mails: semar@tse.jus.br, janete.silva@tse.jus.br,
alexandre.costa@tse.jus.br

Seção de Produção de Notas Orais
(SPNOTAS)
Titular: Frederico Augusto Rodrigues Cordeiro

Telefone: (61) 3030-7878

E-mail: frederico.cordeiro@tse.jus.br

Seção de Processamento e Publicação de
Acórdãos e Resoluções (SEPAR)
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Titular: Enimar Moreira Cunha

Telefone: (61) 3030-7912

E-mail: enimar.cunha@tse.jus.br

Coordenadoria de Processamento (CPRO)
Coordenador: Daniel Vasconcelos Borges Netto

Telefone: (61) 3030-7800

E-mail: cpro@tse.jus.br

Seção de Processamento I (SEPROC 1)
Titular: Haroldo Cesar de Souza Cruz Rodrigues

Telefone: (61) 3030-7820

E-mail: seproc1@tse.jus.br

Seção de Processamento II (SEPROC 2)
Titular: Ivete Ferreira Marques

Telefone: (61) 3030-7812

E-mail: seproc2@tse.jus.br

Seção de Processamento III (SEPROC 3)
Titular: Fernando Maurício Pessoa Ramalho Vianna

Telefone: (61) 3030-7807

E-mail: seproc3@tse.jus.br

Coordenadoria de Registros Partidários,
Autuação e Distribuição (CPADI)
Coordenador: Henry Cavalcante Lopes

Telefone: (61) 3030-7846

E-mail: cpadi@tse.jus.br

Seção de Autuação e Distribuição (SEADI)
Titular: Flávia Farias T. Palitot

Telefone: (61) 3030-7847

E-mail: seadi@tse.jus.br

Seção de Gerenciamento de Dados
Partidários (SEDAP)
Titular: José Wilton Alves Freire

Telefone: (61) 3030-7873

E-mail: sedap@tse.jus.br
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Seção de Classi�cação Processual e
Montagem (SEPROM)
Titular: Ítala Maria Araújo Santos

Telefone: (61) 3030-7855

E-mail: seprom@tse.jus.br

Secretaria do Tribunal (SEC)
Diretor-Geral: Rui Moreira de Oliveira

Telefone: (61) 3030-7375

E-mail: gabdg@tse.jus.br

Gabinete do Diretor-Geral (GAB-DG)
Assessora-Chefe: Julianna Sant'ana Sesconetto

Telefone: (61) 3030-7325 / Secretárias: (61) 3030-7371/7372 /
Apoio: (61) 3030-7361/7362

E-mail: gabdg@tse.jus.br

Comissão Permanente de Ética e Processo
Disciplinar (CPEPD)
Presidente: Juely João Ferreira Silva

Telefone: (61) 3030 7359

E-mail: juely.silva@tse.jus.br

Assessoria do Centro Cultural da Justiça
Eleitoral (ACCJE)
Assessor-Chefe: Anderson Vidal Corrêa

Telefones: (21) 2263 5844 – Anderson Corrêa / (21) 2263 3258 –
Priscila Ferreira / (21) 2263 3266 – Carlos Vianna / (21) 2263 1701
– Joana Pinheiro

E-mail: anderson.correa@tse.jus.br

Assessoria Especial de Segurança e
Inteligência (Aesi)
Assessor-Chefe: Disney Rosseti

Telefone: (61) 3030-7180/7146

Plantão: 3030-9000/9105

Sala da Brigada: (61) 3030-9090/9091

E-mail: aesi@tse.jus.br

Assessoria de Gestão Eleitoral (AGEL)
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Assessor-Chefe: Thiago Fini Kanashiro

Telefone: (61) 3030-7352

E-mail: agel@tse.jus.br

Assessoria Jurídica (ASJUR)
Assessora-Chefe: Mércia Giselle dos Santos Oliveira

Telefone: (61) 3030-7356

E-mail: asjur@tse.jus.br

Secretaria de Administração (SAD)
Secretário: Adaíres Aguiar Lima

Telefone: (61) 3030-8038

E-mail: secadm@tse.jus.br

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Presidente de Comissão: Nathália dos Santos Costa

Telefone: (61) 3030-8172/8165/8168

E-mail: cpl@tse.jus.br

Coordenadoria de Aquisições (CODAQ)
Coordenadora: José Rodrigues de Araújo Neto

Telefone: (61) 3030-8059

E-mail: codaq@tse.jus.br

Seção de Apoio ao Requisitante (SEARE)
Titular: Marcelo Trindade de Sousa

Telefone: (61) 3030-8116

E-mail: apoioaorequisitante@tse.jus.br

Seção de Controle de Custo e Gestão de Ata
de Registro de Preços (SECGA)
Titular: Rosângela Moreno Cardoso

Telefone: (61) 3030-8078

E-mail: atas@tse.jus.br

Seção de Compras (SECOMP)
Titular: Mari Matsuoka Tomikawa

Telefone: (61) 3030-8102

E-mail: secomp@tse.jus.br
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Seção de Contratos (SECONT)
Titular: Flávia Brito dos Santos Ferreira

Telefone: (61) 3030-8068/8072 (Whatsapp da Seção)

E-mail: secont@tse.jus.br

Seção de Editais (SEEDI)
Titular: Christina da Cruz Silva

Telefone: (61) 3030-8109

E-mail: seedi@tse.jus.br

Coordenadoria de Fiscalização
Administrativa (COFAD)
Coordenadora: Ivaldo Pinto de Oliveira Júnior

Telefone:(61) 3030-8200

E-mail: cofad@tse.jus.br

Seção de Fiscalização Administrativa I
(SEFIS I)
Titular: Néria Claudina Alves de Oliveira Borges

Telefone: (61) 3030-8089

E-mail: se�s1@tse.jus.br

Seção de Fiscalização Administrativa II
(SEFIS II)
Titular: Marize Cruz Cerqueira

Telefone: (61) 3030-8199

E-mail: se�s2@tse.jus.br

Seção de Apuração de Infrações
Contratuais (SEAIC)
Titular: Élvia Caribé Vilhena e Sousa

Telefone: (61) 3030-8032

E-mail: seaic@tse.jus.br

Coordenadoria de Material, Patrimônio e
Logística (COMPL)
Coordenador: José Gomes de Almeida Júnior

Telefone: (61) 3030-8187

E-mail: compl@tse.jus.br
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Seção de Gestão de Almoxarifado (SEALM)
Titular: Janaína Ribeiro Penna Pereira Paiva

Telefone: (61) 3030-8189

E-mail: sealm@tse.jus.br

Seção de Logística de Materiais (SELMAT)
Titular: Sandra Claudia Ribeiro dos Santos

Telefone: (61) 3030-8178

E-mail: selmat@tse.jus.br

Seção de Gestão de Patrimônio (SEPAT)
Titular: Daniela Andrade Santiago

Telefone: (61) 3030-8179

E-mail: sepat@tse.jus.br

Seção de Transporte (SETRAN)
Titular: Eduardo Luiz Lopes Andrade

Telefone: (61) 3030-7178

E-mail: setran@tse.jus.br

Coordenadoria de Serviços, Engenharia e
Arquitetura (COSEN)
Coordenador: -

Telefone: (61) 3030-8225

E-mail: cosen@tse.jus.br

Seção de Engenharia, Arquitetura e
Projetos (SENAP)
Titular: Ana Lúcia Lopes Zeredo

Telefone: (61) 3030-8246

E-mail: senap@tse.jus.br

Seção de Equipamentos e Sistemas de
Engenharia (SESEN)
Titular: Jair Altino de Carvalho Júnior

Telefone: (61) 3030-8231

E-mail: sesen@tse.jus.br

Seção de Gestão de Serviços Gerais e
Técnicos (SEGET)
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Titular: Maria Angélica Ramiro Silva Pieroni

Telefone: (61) 3030-8244/8201/8202

E-mail: senge@tse.jus.br

Secretaria de Auditoria (SAU)
Secretário: Érika de Oliveira dos Santos Scozziero

Telefone: (61) 3030-7307

E-mail: auditoria@tse.jus.br

Coordenadoria de Auditoria (COAUD)
Secretário: Jardel Willian Vieira

Telefone: (61) 3030-7305

E-mail: coaud@tse.jus.br

Seção de Auditoria de Desempenho
(SEAUD)
Titular: Evandro da Cunha Menezes

Telefone: (61) 3030-7309

E-mail: seaud@tse.jus.br

Seção de Auditoria de Gestão (SEAUG)
Titular: Humberto Garcia Cardoso

Telefone: (61) 3030-7311

E-mail: seaug@tse.jus.br

Seção de Auditoria de Pessoal (SEAUP)
Titular: Sílvia Caldas Ferreira

Telefone: (61) 3030-7265

E-mail: seaup@tse.jus.br

Coordenadoria de Auditoria de Governança
e Gestão de Aquisições (COAUG)
Secretário: Carlos Ramon da Silva Santos

Telefone: (61) 3030-7269

E-mail: coaug@tse.jus.br

Seção de Auditoria de Tecnologia da
Informação (SEAUT)
Titular: Dênis Paiva Carvalho

Telefone: (61) 3030-7262
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E-mail: seaut@tse.jus.br

Seção de Auditoria de Contratos e
Convênios (SEACO)
Titular: Daniel Adjafre da Costa Matos

Telefone: (61) 3030-7261

E-mail: seaco@tse.jus.br

Seção de Auditoria de Aquisições (SEAAQ)
Titular: Danilo Rodrigues Nunes

Telefone: (61) 3030-7261

E-mail: seaaq@tse.jus.br

Secretaria de Gestão da Informação (SGI)
Secretário: Cleber Schumann

Telefone: (61) 3030-9225

E-mail: sgi@tse.jus.br

Coordenadoria de Biblioteca e Museu
(CBLEM)
Coordenadora: Eveline Mesquita Lucas

Telefone: (61) 3030-9352

E-mail: gabcblem@tse.jus.br

Seção de Biblioteca (SEBBL)
Titular: Lígia Cavalcante Ponte

Telefone: (61) 3030-9296

E-mail: biblioteca@tse.jus.br

Seção de Biblioteca Digital (SEBBD)
Titular: Geraldo Campetti Sobrinho

Telefone: (61) 3030-9286

E-mail: sebbd@tse.jus.br

Seção de Museu (SEMUS)
Titular: Admilson Siqueira e Silva Júnior

Telefone: (61) 3030-9291

E-mail: museu@tse.jus.br
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Coordenadoria de Editoração e Publicações
(CEDIP)
Coordenador: Washington Luiz de Oliveira

Telefone: (61) 3030-9323

E-mail: cedip@tse.jus.br

Seção de Editoração e Programação Visual
(SEPROV)
Titular: Paulo Renato Thummerer Nicolini

Telefone: (61) 3030-9181

E-mail: seprov@tse.jus.br

Seção de Preparação e Revisão de
Conteúdos (SEPREV)
Titular: Tatiana Viana Fraga

Telefone: (61) 3030-9175

E-mail: seprev@tse.jus.br

Seção de Serviços Grá�cos (SEGRAF)
Titular: Camila Melo Oliveira

Telefone: (61) 3030-9161

E-mail: segraf@tse.jus.br

Coordenadoria de Gestão Documental
(COGED)
Coordenador: Yan Amaral Engelke

Telefone: (61) 3030-9250

E-mail: coged@tse.jus.br

Seção de Arquivo (SEARQ)
Titular: Júlio César Sousa Gomes

Telefone: (61) 3030-9117

E-mail: arquivo@tse.jus.br

Seção de Gestão de Documentos
Eletrônicos (SEGEDOC)
Titular: Christiano José Schroder Barbalho de Oliveira

Telefone: (61) 3030-9272

E-mail: segedoc@tse.jus.br
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Seção de Protocolo Administrativo e
Expedição (SEPROT)
Titular: Diana de Carvalho L. de Araújo Palhano

Telefone: (61) 3030-9290

E-mail: protocolo@tse.jus.br

Coordenadoria de Jurisprudência e
Legislação (COJUR)
Coordenadora: Cláudia Gontijo Corrêa Cahú

Telefone: (61) 3030-9229

E-mail: gabcojur@tse.jus.br

Seção de Conteúdos de Jurisprudência
(Secjur)
Titular: Idenir Santos de Oliveira

Telefone: (61) 3030-9246

E-mail: jurisprudencia@tse.jus.br

Seção de Legislação (SELEG)
Titular: Diego Messina Felisbino

Telefone: (61) 3030-9232

E-mail: seleg@tse.jus.br

Seção de Divulgação de Jurisprudência
(Sedjur)
Titular: Leonardo Augusto Soares Del Menezzi

Telefone: (61) 3030-9257

E-mail: jurisprudencia@tse.jus.br

Seção de Gestão de Dados de
Jurisprudência (Segjur)
Titular: Gustavo Minucci de Moura Leite

Telefone: (61) 3030-9236

E-mail: jurisprudencia@tse.jus.br

Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)
Secretária: Ana Cláudia Braga Mendonça

Telefone: (61) 3030-8287

E-mail: sgp@tse.jus.br
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Coordenadoria de Atenção à Saúde (CATS)
Coordenadora: Dea Márcia da Silva Pereira

Telefone: (61) 3030-8414

E-mail: cats@tse.jus.br

Seção de Apoio Administrativo (SEADM)
Titular: Raphael Barbosa Castro

Telefone: (61) 3030-8489

E-mail: atestados@tse.jus.br

Seção de Atenção Médica e de Enfermagem
(SEAME)
Titular: Paulo Ricardo de Fernando Rocha

Telefone: (61) 3030-8488

E-mail: seame@tse.jus.br

Seção de Atenção Odontológica (SEATO)
Titular: Denise Poubel Vilar

Telefone: (61) 3030-8506/8507

E-mail: seato@tse.jus.br

Seção de Atenção Social e Psicológica
(SEASP)
Titular: Oracélia Rosa Sichera

Telefone: (61) 3030-8501/8512

E-mail: seasp@tse.jus.br

Seção de Atenção Fisioterapêutica (SEAF)
Titular: Raquel Rodrigues Gontijo

Telefone: (61) 3030-8558

E-mail: seaf@tse.jus.br

Coordenadoria de Educação e
Desenvolvimento (COEDE)
Coordenadora: Ana Claudia Chagas Estelita Lins

Telefone: (61) 3030-8352

E-mail: coede@tse.jus.br

Seção de Desenvolvimento Organizacional
(SEDES)
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Titular: Giselle Auxiliadora Borges Viegas

Telefone:(61) 3030-8379/8371

E-mail: sedes@tse.jus.br

Seção de Tecnologias Educacionais
(SETED)
Titular: Mônica de Jesus Simões

Telefone: (61) 3030-7935

E-mail: ead@tse.jus.br

Seção de Educação Corporativa (SEDUC)
Titular: Marcelo Morais de Souza

Telefone: (61) 3030-8360

E-mail: educacao@tse.jus.br

Seção de Eventos Corporativos (SEEVE)
Titular: Marlon Van Juen Sun

Telefone: (61) 3030-8573

E-mail: eventos@tse.jus.br

Seção de Lotação e Gestão de Desempenho
(SEGED)
Titular: Paula Christina Batista dos Santos

Telefone: (61) 3030-8357

E-mail: seged@tse.jus.br

Coordenadoria de Pessoal (COPES)
Coordenador: Zélia Oliveira de Miranda

Telefone: (61) 3030-8300

E-mail: copes@tse.jus.br

Seção de Benefícios (SEBEN)
Titular: Raquel Ribeiro Teles

Telefone: (61) 3030-8347

E-mail: seben@tse.jus.br

Seção de Pagamentos (SEPAG)
Titular: Erika Tavares Gonçalves Vidal Corrêa

Telefone: (61) 3030-8320

E-mail: sepag@tse.jus.br
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Seção de Registros Funcionais (SEREF)
Titular: Juliana Greimel Bernardes

Telefone: (61) 3030-8308

E-mail: seref@tse.jus.br

Seção de Gestão da Frequência (SEGEF)
Titular: Santuzza de Almeida Castro Kammoun

Telefone: 3030-8310 (Whatsapp da Seção)

E-mail: segef@tse.jus.br

Coordenadoria Técnica (COTEC)
Coordenador: Rodrigo Emanuel Couto

Telefone: (61) 3030-8290

E-mail: cotec@tse.jus.br

Seção de Análise Técnico-Processual
(SEATEC)
Titular: Pedro Biagi da Silva

Telefone: (61) 3030-8343/8292

E-mail: seatec@tse.jus.br

Seção de Direitos e Deveres (SEDID)
Titular: Simone Coelho Pereira Matsunaga

Telefone: (61) 3030-8333/8291

E-mail: sedid@tse.jus.br

Secretaria de Modernização, Gestão
Estratégica e Socioambiental (SMG)
Secretário: Bruno Cezar Andrade de Souza

Telefone: (61) 3030-7176

E-mail: smg@tse.jus.br

Coordenadoria de Gestão Estratégica e
Socioambiental (COGESO)
Coordenador: Daniel Carlos Lima Corrêa

Telefone: (61) 3030-7424

E-mail: cogeso@tse.jus.br

Seção de Modernização de Serviços ao
Eleitor (SEMOSE)
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Titular: Venância Medina Lopes

Telefone: (61) 3030-7350

E-mail: semose@tse.jus.br

Seção de Dados Estratégicos Gerenciais
(SEDEG)
Titular: Leonardo Ferreira de Oliveira

Telefone: (61) 3030-7133

E-mail: sedeg@tse.jus.br

Seção de Gestão Estratégica e Governança
(SEGGO)
Titular: Ladjane Souza de Arruda

Telefone: (61) 3030-7301

E-mail: seggo@tse.jus.br

Seção de Gestão Socioambiental (SEGESA)
Titular: Diogo do Ybiti Lopes Silveira

Telefone: (61) 3030-7194

E-mail: socioambiental@tse.jus.br

Secretaria de Planejamento, Orçamento,
Finanças e Contabilidade (SOF)
Secretário: Eduardo Demetrio Bechara

Telefone: (61) 3030-7630

E-mail: sof@tse.jus.br

Coordenadoria de Execução Orçamentária
e Financeira (CEOFI)
Coordenadora: Jean Carla Rodrigues Carvalho

Telefone: (61) 3030-8141

E-mail: ceo�@tse.jus.br

Seção de Acompanhamento e
Processamento de Restos a Pagar
(SEAPRE)
Titular: Daniela Alves G. de Carvalho

Telefone: (61) 3030-8151/8160

E-mail: seapre@tse.jus.br

Seção de Análise Técnica (SEAT)
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Titular: Mauro José Silva Amorim

Telefone: (61) 3030-8152

E-mail: seat@tse.jus.br

Seção de Execução Financeira (SEFIN)
Titular: Irinaldo Portuguez da Cunha

Telefone: (61) 3030-8146

E-mail: se�n@tse.jus.br

Seção de Execução Orçamentária (SEOR)
Titular: Paulo César Vieira de Lima

Telefone: (61) 3030-8135

E-mail: seor@tse.jus.br

Seção de Seção de Prestação de Contas e
Conformidade Documental (SEPCD)
Titular: José Antônio Vale da Silva

Telefone: (61) 3030-8127

E-mail: sepcd@tse.jus.br

Coordenadoria de Finanças e
Contabilidade (COFIC)
Coordenadora: Juthy Maria Campos Rodrigues Pereira

Telefone: (61) 3030-7684

E-mail: co�c@tse.jus.br

Seção de Administração Financeira
(SEAFIN)
Titular: Sérgio Aparecido de Oliveira

Telefone: (61) 3030-7665

E-mail: sea�n@tse.jus.br

Seção de Contabilidade Analítica
(SECONTA)
Titular: Lucinei de Oliveira Pereira

Telefone: (61) 3030-7675

E-mail: seconta@tse.jus.br

Seção de Contabilidade Gerencial
(SECONGE)
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Titular: Anderson Passos Zica

Telefone: (61) 3030-7716

E-mail: seconge@tse.jus.br

Coordenadoria de Orçamento de Despesas
Obrigatórias e Custos (CODEC)
Coordenadora: Renata Mansur Japur

Telefone: (61) 3030-7637

E-mail: codec@tse.jus.br

Seção de Análise de Dados Físicos das
Despesas Obrigatórias (SEDAF)
Titular: Magda Maria dos Santos

Telefone:

E-mail: sedaf@tse.jus.br

Seção de Gerenciamento de Custos
(SEGEC)
Titular: Marcelo Prates Grangeiro

Telefone: (61) 3030-7654

E-mail: segec@tse.jus.br

Seção de Orçamento de Despesas
Obrigatórias (SEDOB)
Titular: Janaina Maria Braga Ferreira

Telefone: (61) 3030-7638

E-mail: sedob@tse.jus.br

Coordenadoria de Planejamento e
Orçamento (COPOR)
Coordenador: Aloísio Mayworm Pereira Júnior

Telefone: (61) 3030-7627

E-mail: copor@tse.jus.br

Seção de Gerenciamento Orçamentário
(SEGEOR)
Titular: Carlos André Pereira da Silva

Telefone: (61) 3030-7653

E-mail: segeor@tse.jus.br

Seção de Normas Orçamentárias (SENOR)
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Titular: Raquel Fernandes Carlos

Telefone: (61) 3030-7677

E-mail: senor@tse.jus.br

Seção de Planejamento (SEPLAN)
Titular: Elaine Marinho Coelho

Telefone: (61) 3030-7646

E-mail: seplan@tse.jus.br

Seção de Programação Orçamentária
(SEPOR)
Titular: Andréa Marques Pôrto

Telefone: (61) 3030-7661

E-mail: sepor@tse.jus.br

Seção de Gestão Orçamentária (SEGES)
Titular: Nara Fontoura Portuguez

Telefone: (61) 3030-8046

E-mail: seges@tse.jus.br

Secretaria de Tecnologia da Informação
(STI)
Secretário: Julio Valente da Costa Junior

Telefone: (61) 3030-8882

E-mail: julio.valente@tse.jus.br

Coordenadoria de Gestão, Inovação e
Segurança de Tecnologia da Informação
(COGIS)
Coordenadora: Grace Porto dos Santos Veras

Telefone: (61) 3030-8822

E-mail: cogti@tse.jus.br

Seção de Arquitetura da Informação (SEAI)
Titular: Jonas Pereira da Silva Júnior

Telefone: (61) 3030-8932

E-mail: seai@tse.jus.br

Seção de Gestão Biometrica (SEGBIO)
Titular: Paulo Roberto de Souza Lemos
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Telefone: (61) 3030-8985

E-mail: segbio@tse.jus.br

Seção de Gestão de Projetos de TI (SEPROJ)
Titular: Eduardo Fleury Nogueira

Telefone: (61) 3030-8823

E-mail: seproj@tse.jus.br

Seção de Gestão de Segurança de TI
(SEGTI)
Titular: Carlos Eduardo Miranda Zottmann

Telefone: (61) 3030-9078

E-mail: segti@tse.jus.br

Seção de Inovação e Apoio à Produção de
Software (SINAPS)
Titular: Lucas Ferreira de Lima

Telefone: 3030-8818

E-mail: sinaps.tse@tse.jus.br

Seção de Análise de Dados (SEAND)
Titular: Erick Rayne Lima Ferreira

Telefone: (61) 3030-8635

E-mail: sescon@tse.jus.br

Coordenadoria de Infraestrutura de TI
(COINF)
Coordenador: Cristiano Moreira Andrade

Telefone: (61) 3030-8970

E-mail: coinf@tse.jus.br

Seção de Apoio ao Usuário (SEAU)
Titular: Luciano Teixeira Andrade

Telefone: (61) 3030-8736

E-mail: seau@tse.jus.br

Seção de Banco de Dados (SEBD)
Titular: Cláudio Massumi Mori

Telefone: (61) 3030-9018

E-mail: sebd@tse.jus.br
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Seção de Execução da Produção (SEPD)
Titular: Reinaldo Nonato da Silva

Telefone: (61) 3030-8625

E-mail: sepd@tse.jus.br

Seção de Monitoramento de Produção
(SEMOP)
Titular: Humberto de Melo Falcão Neto

Telefone: (61) 3030-9058

E-mail: semop@tse.jus.br

Seção de Suporte a Aplicações (SESAP)
Titular: Ivanildo Ferreira Gomes

Telefone: (61) 3030-8992/8993/8990/8991/8997/8996/8989/8987

E-mail: sesap@tse.jus.br

Seção de Suporte Operacional (SESOP)
Titular: Marcelo Carneiro Rodrigues

Telefone: (61) 3030-8971

E-mail: sesop@tse.jus.br

Coordenadoria de Sistemas Eleitorais
(CSELE)
Coordenador: José de Melo Cruz

Telefone: (61) 3030-8850

E-mail: csele@tse.jus.br

Seção de Automação de Prestação de
Contas (SECON)
Titular: Marcos Vinícius Amorim Ferreira Guimarães

Telefone: (61) 3030-8795

E-mail: secon@tse.jus.br

Seção de Cadastro de Eleitor (SECAD)
Titular: Fernando Garcia de Medeiros Júnior

Telefone: (61) 3030-8861

E-mail: secad@tse.jus.br - Para atendimento ao eleitor, entrar
em contato por meio da Ouvidoria
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Seção de Candidaturas e Informações
Partidárias (SECINP)
Titular: Wellington Galdino Evangelista

Telefone: (61) 3030-8723

E-mail: secinp@tse.jus.br

Seção de Integração de Sistemas Eleitorais
(SEINT)
Titular: Vinícius Salustiano Alves dos Santos

Telefone: (61) 3030-8671

E-mail: vinicius.santos@tse.jus.br/seint@tse.jus.br

Seção de Totalização e Divulgação de
Resultados (SETOT)
Titular: Alberto Araújo Cavalcante Neto

Telefone: (61) 3030-8741

E-mail: alberto.cavalcante@tse.jus.br/setot@tse.jus.br

Seção de Voto Informatizado (SEVIN)
Titular: Rodrigo Carneiro Munhoz Coimbra

Telefone: (61) 3030-8811

E-mail: sevin@tse.jus.br

Coordenadoria de Soluções Corporativas
(CSCOR)
Coordenadora: Ana Karinne Siqueira de Andrade dos Santos

Telefone: (61) 3030-8938

E-mail: gab.cscor@tse.jus.br

Seção de Desenvolvimento de Soluções
Corporativas I (SEDESC 1)
Titular: Othon Henrique Rego Aranha

Telefone: (61) 3030-9053

E-mail: sedesc1@tse.jus.br

Seção de Desenvolvimento de Soluções
Corporativas II (SEDESC 2)
Titular: Márcio Augusto Alves Rosner

Telefone: (61) 3030-8652

E-mail: sedesc2@tse.jus.br

rganograma — Tribunal Superior Eleitoral https://www.tse.jus.br/o-tse/sobre-o-tse/contatos-organogram

7 of 29 31/01/2022 15:5



Site: sticonhecimento.tse.jus.br/cscor/sedesc2

Seção de Desenvolvimento de Soluções
Corporativas III (SEDESC 3)
Titular: Henrique da Silva Teixeira

Telefone: (61) 3030-8632

E-mail: sedesc3@tse.jus.br

Seção de Desenvolvimento de Soluções
Corporativas IV (SEDESC 4)
Titular: Ianeiara Guedes de Assis

Telefone: (61) 3030-8960

E-mail: sedesc4@tse.jus.br

Seção de Desenvolvimento de Soluções
Corporativas V (SEDESC 5)
Titular: Fabiano Damasceno Sousa Falcão

Telefone: (61) 3030-8832

E-mail: sedesc5@tse.jus.br

Site: sticonhecimento.tse.jus.br/cscor/sedesc5

Seção de Desenvolvimento de Soluções
Corporativas VI (SEDESC 6)
Titular: Cássio Veiga Ramos

Telefone: 3030-8478

E-mail:sedesc6@tse.jus.br

Site: sticonhecimento.tse.jus.br/cscor/sedesc6

Coordenadoria de Tecnologia Eleitoral
(COTEL)
Coordenador: Rafael Fernandes de Barros Costa Azevedo

Telefone: (61) 3030-8894

E-mail: gabcotel@tse.jus.br

Seção de Gestão Tecnológica das Urnas
Eletrônicas (SEUE)
Titular: Adilson Martins dos Santos

Telefone: (61) 3030-9380

E-mail: seue@tse.jus.br
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Seção de Inovação e Pesquisa Tecnológica
(SIPT)
Titular: Ivanildo Soares Pereira

Telefone: (61) 3030-8946

E-mail: sipt@tse.jus.br

Seção de Segurança do Hardware da Urna
Eletrônica (SEGELE)
Titular: Francisco Dejardene Moura da Silva

Telefone: (61) 3030-8951

E-mail: segele@tse.jus.br

Seção de Gestão Integrada de Tecnologia
Eleitoral (SEGITEC)
Titular: Érika Cristine Viana Cardoso

Telefone: (61) 3030-8879

E-mail: segitec@tse.jus.br

Tags

#Institucional

Gestor responsável

Seção de Registros Funcionais + � Mapa do
site
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO  as  orientações  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(TCU)  constantes  nas  decisões  normativas  que  regulamentam  a
elaboração  anual  dos  relatórios  de  gestão  das  unidades
jurisdicionadas, no que se refere ao aprimoramento das estruturas
de governança e de autocontrole da gestão;

CONSIDERANDO a adoção de boas práticas relacionadas à Gestão
de Riscos preconizada nas estruturas do COSO II ERM e da Norma
ABNT ISO 31.000:2009;

CONSIDERANDO o constante no Referencial Básico de Governança
do TCU, aplicável a órgãos e entidades da Administração Pública,
especi�camente  no  que  tange  à  Gestão  de  Riscos  como
componente dos mecanismos de governança para o alcance dos
objetivos institucionais;

RESOLVE:

Art.  1º  Fica  instituída  a  Política  de  Gestão  de  Riscos  do  Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que compreende:

I - os objetivos;

II - os princípios;

III -� as diretrizes;

IV -� as responsabilidades; e

V - o processo de gestão de riscos

Art.  2º A Política de Gestão Riscos tem por �nalidade estabelecer
objetivos,  princípios,  diretrizes  e  responsabilidades  mínimas  a
serem observados e seguidos para a Gestão de Riscos aos planos
estratégicos, programas, projetos e processos do TSE.

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
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Art.  3º  A  Política  de  Gestão  de  Riscos  e  suas  eventuais  normas
complementares, metodologias, manuais e procedimentos aplicam-
se a todas as unidades do TSE, abrangendo os servidores ocupantes
de cargo efetivo, de funções comissionadas, de cargos em comissão,
além  de  prestadores  de  serviço,  colaboradores,  estagiários,
consultores  externos  e  quem,  de  alguma  forma,  desempenhe
atividades neste Tribunal.

Art.  4°  A  Política  de  Gestão  de  Riscos  tem  como  premissa  o
alinhamento ao Plano Estratégico do Tribunal.

Art. 5° A Gestão de Riscos constitui processo corporativo contínuo e
iterativo, que visa identi�car, avaliar, controlar e gerenciar eventos
que  possam  afetar  o  cumprimento  dos  objetivos  institucionais,
oferecendo maior garantia para o sucesso do negócio.

Art. 6º Para os efeitos desta Política, entende-se por:

I - governança: combinação de processos e estruturas implantadas
pela alta administração do TSE para informar, dirigir, administrar e
monitorar  suas  atividades,  com  o  intuito  de  alcançar  os  seus
objetivos;

II  -  risco:  possibilidade  de  ocorrer  um  eventoI  que  venha  a  ter
impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos
de impacto e de probabilidade;

III - apetite a risco: nível de risco que o TSE está disposto a aceitar;

IV - avaliação de risco: processo de identi�cação e análise dos riscos
relevantes para o alcance dos objetivos do TSE e a determinação de
resposta apropriada;

V -  identi�cação de riscos:  processo de busca,  reconhecimento e
descrição de riscos que compreende a identi�cação de suas fontes,
causas  e  consequências  potenciais,  podendo  envolver  dados
históricos, análises teóricas, opiniões de pessoas informadas e de
especialistas e as necessidades das partes interessadas;

VI - nível de risco: magnitude de um risco, expressa em termos da
combinação de suas consequências e probabilidades de ocorrência;

VII - procedimentos de controle interno: procedimentos que o TSE
executa para o tratamento do risco,  projetados para lidar com o
nível de incerteza previamente identi�cado;

VIII - Processo de Gestão de Riscos (PGRiscos): aplicação sistemática
de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades
de identi�cação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos,
bem como de comunicação com partes interessadas em assuntos
relacionados a risco;

IX - resposta a risco: qualquer ação adotada para lidar com risco,
podendo consistir em:

a) aceitar o risco por uma escolha consciente;

b) transferir ou compartilhar o risco;

c)  evitar  o  risco  pela  decisão  de  não  iniciar  ou  descontinuar  a
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atividade que dá origem ao risco; ou

d)  mitigar  ou  reduzir  o  risco  diminuindo  sua  probabilidade  de
ocorrência ou minimizando suas consequências;

X - tratamento de risco: processo de estipular uma resposta a risco.

Art. 7º A Política de Gestão de Riscos tem por objetivos estabelecer
princípios, diretrizes e responsabilidades para a Gestão de Riscos,
incorporando  a  visão  de  riscos  à  tomada  de  decisão,  em
conformidade com as melhores práticas adotadas no setor público,
bem  como  ampliar  a  possibilidade  do  alcance  dos  objetivos
institucionais.

Art. 8º A Gestão de Riscos deve possibilitar, entre outros aspectos:

I  -  alocação e utilização e�caz de recursos para o tratamento de
riscos;

II - aprimoramento do processo de identi�cação de oportunidades e
ameaças;

III - aumento da probabilidade de alcançar os objetivos e as metas
do Tribunal;

IV - encorajamento para uma gestão proativa;

V  -  estabelecimento  de  uma  base  con�ável  para  a  tomada  de
decisão e para o planejamento;

VI - identi�cação do responsável pela gestão dos riscos.

VII - identi�cação e tratamento dos riscos por todas as áreas e níveis
de atuação;

VIII  -  melhoria  da  conformidade  com  os  requisitos  legais  e
normativos;

IX - melhoria da e�cácia e da e�ciência operacional;

X - melhoria da governança e aprimoramento do controle;

XI - melhoria da prevenção de perdas e da gestão de incidentes;

XII - melhoria do desempenho em saúde e segurança, bem como a
proteção do meio ambiente;

XIII - minimização de perdas e redução de custos;

XIV - alinhamento do apetite a risco com a estratégia adotada;

XV - fortalecimento das decisões em resposta aos riscos.

Parágrafo  único.  A  política  de�nida  nesta  Portaria  deve  ser
observada por todas as áreas e níveis de atuação, sendo aplicável
aos diversos processos de trabalho, programas, projetos e ações do
Tribunal.

Art. 9° A Gestão de Riscos observará os seguintes princípios:

I - criar e proteger valores institucionais;

II - ser parte integrante dos processos organizacionais;

III - ser parte da tomada de decisões;
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IV - abordar explicitamente a incerteza;

V - ser sistemática, estruturada e oportuna;

VI - ser baseada nas melhores informações disponíveis;

VII - estar alinhada ao contexto e ao per�l de risco da instituição;

VIII - considerar fatores humanos e culturais;

IX - ser transparente e inclusiva;

X - ser dinâmica, iterativa e capaz de reagir às mudanças;

XI - facilitar a melhoria contínua da organização; e

XII - acompanhar a evolução da modernidade na governança e na
gestão do setor público.

A rt. 10. São diretrizes para a Gestão de Riscos:

I - ser dinâmica e formalizada por meio de metodologias, normas,
manuais e procedimentos;

II  -  as  metodologias  e  ferramentas  implementadas  devem
possibilitar a obtenção de informações úteis à tomada de decisão
para  a  consecução  dos  objetivos  institucionais  e  para  o
gerenciamento  e  a  manutenção  dos  riscos  dentro  de  padrões
de�nidos pela Comissão de Gestão de Riscos;

III  -  a  medição  do  desempenho  da  gestão  de  riscos  deve  ser
realizada  mediante  atividades  contínuas  ou  de  avaliações
independentes ou a combinação de ambas;

IV - a capacitação dos agentes públicos que exercem cargo, função
ou emprego no TSE, em Gestão de Riscos, deve ser desenvolvida de
forma continuada, por meio de soluções educacionais, em todos os
níveis;

V - o desenvolvimento e a implementação de atividades de controle
de  gestão  que  considerem  a  avaliação  de  mudanças,  internas  e
externas,  e  contribuam  para  a  identi�cação  e  avaliação  de
vulnerabilidades que impactem os objetivos institucionais;e

VI - a adoção de procedimentos de controle interno proporcionais
aos riscos e baseada na relação custo-benefício e na agregação de
valor à instituição

Art. 11. Compõem a Estrutura do PGRiscos do TSE:

I - o Ministro Presidente;

II - a Comissão de Gestão de Riscos;

III - os Gestores de Riscos;

IV - o Gerente Setorial de Riscos;

V - a Secretaria de Controle Interno e Auditoria; e

VI - a Assessoria de Gestão Estratégica.

V  -  a  Secretaria  de  Auditoria;  e � (Redação  dada  pela  Portaria  nº
624/2021)
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VI  -  a  Secretaria  de  Modernização,  Gestão  Estratégica  e
Socioambiental.�(Redação dada pela Portaria nº 624/2021)

§1º  A  Gestão  de  Riscos  constitui  disciplina  fundamental  da  boa
governança  corporativa  e  é  de  responsabilidade  do  Ministro
Presidente do Tribunal.

§  2°  Poderão  ser  criadas  comissões  técnicas  setoriais  como
instâncias  da  Gestão  de  Riscos,  as  quais,  em  seus  respectivos
âmbitos e escopos de atuação, poderão ser gestoras de riscos.

Art. 12. Compete ao Ministro Presidente:

I  -  decidir  sobre  o  apetite  a  risco  do  Tribunal  apresentado  pela
Comissão de Gestão de Riscos;

II  -  realizar  o  tratamento  dos  riscos  que  forem  submetidos  à
Comissão de Gestão de Riscos e que esta não puder solucionar.

Art. 13. Compete à Comissão de Gestão de Riscos:

I - revisar a Política de Gestão de Riscos e apresentar proposta de
alteração/atualização ao Ministro Presidente;

II - monitorar a execução desta Política;

III - estimular a cultura de Gestão de Riscos;

IV - aprovar o Manual de Gestão de Riscos previsto no art. 19;

V - de�nir o apetite a risco do Tribunal, submetendo-o ao Ministro
Presidente para deliberação;

VI  -  deliberar  sobre  o  tratamento  dos  riscos  que  lhe  forem
submetidos pelos gestores de riscos;

VII  -  identi�car,  catalogar  e  disseminar  as  melhores  práticas  nos
processos e nas iniciativas, em seus respectivos âmbitos e escopos
de atuação.

Art. 14. Compete ao Gestor de Riscos:

I - gerir os riscos sob sua responsabilidade, em consonância com o
Manual de Gestão de Riscos previsto no art. 19 desta Portaria;

II  -  estruturar  e  monitorar  o  Plano de Gestão de Riscos sob sua
responsabilidade;

III - prover o suporte à Comissão de Gestão de Riscos e aos Gestores
das unidades administrativas nas etapas de avaliação dos Planos de
Gestão de Riscos.

Parágrafo único. São também considerados gestores de riscos, em
seus respectivos âmbitos e escopos de atuação, o Secretário-Geral
da  Presidência,  o  Diretor-Geral  da  Secretaria  do  Tribunal,  os
secretários, os assessores-chefes, os coordenadores, os chefes de
seção e  os  responsáveis  pelos  processos  de trabalho,  projetos  e
ações desenvolvidos nos níveis estratégicos, táticos ou operacionais
do Tribunal.

Art.  15.  O  Gerente  Setorial  de  Riscos  é  a  pessoa  ou  a  unidade
responsável,  dentro  de  cada  secretaria  ou  assessoria,  por
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disseminar a cultura da gestão de riscos. Deverá, ainda, consolidar
informações e apoiar os gestores de riscos no desempenho de suas
competências, estabelecidas no art. 13.

Parágrafo único. O Gerente Setorial de Riscos realizará interlocução
com a Assessoria  de Gestão Estratégica  e  fornecerá  informações
acerca da implementação e execução da Gestão de Riscos.

Parágrafo único. O Gerente Setorial de Riscos realizará interlocução
com  a  Secretaria  de  Modernização,  Gestão  Estratégica  e
Socioambiental e fornecerá informações acerca da implementação
e execução da Gestão de Riscos. � (Redação dada pela  Portaria  nº
624/2021)

Art. 16. Compete à Secretaria de Controle Interno e Auditoria avaliar
a Gestão de Riscos, especialmente quanto aos seguintes aspectos:

Art.  16. � Compete  à  Secretaria  de  Auditoria  avaliar  a  Gestão  de
Riscos,  especialmente  quanto  aos  seguintes  aspectos: � (Redação
dada pela Portaria nº 624/2021)

I  -  adequação e  su�ciência  dos  mecanismos de gestão de riscos
estabelecidos;

II - e�cácia da Gestão de Riscos; e

III - conformidade das atividades executadas à Política de Gestão de
Riscos.

Parágrafo único. A Secretaria de Controle Interno e Auditoria deverá
atuar,  também,  como  orientadora  do  PGRiscos  do
Tribunal.��(Revogado pela Portaria nº 624/2021)

Art. 17. Compete à Assessoria de Gestão Estratégica:

Art. 17. Compete à Secretaria de Modernização, Gestão Estratégica e
Socioambiental:�(Redação dada pela Portaria nº 624/2021)

I - coordenar a elaboração e a revisão da metodologia de Gestão de
Riscos no âmbito do Tribunal;

II - estruturar e disseminar a metodologia de Gestão de Riscos;

III - prover o suporte técnico à Comissão de Gestão de Riscos para
aprovação e revisão da Política de Gestão de Riscos;

IV  -  prover  o  suporte  técnico  aos  gestores  para  implantação,
operacionalização  e  gerenciamento  do  PGRiscos  nas  unidades,
comitês,  comissões  e  grupos  de  trabalho  coordenados  pelo
Tribunal;

V - propor à Comissão de Gestão de Riscos melhorias na Política de
Gestão de Riscos e no processo correspondente;

VI  -  promover  o  desenvolvimento  e  a  disseminação  de  uma
linguagem estruturada e entendimento comum sobre a Gestão de
Riscos;

VII - reunir informações sobre a execução da Gestão de Riscos do
Tribunal,  com base na interlocução com os Gerentes Setoriais de
Riscos.
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Art. 18. Fica criada a Comissão de Gestão de Riscos do TSE, com a
seguinte composição:

I - Diretor-Geral da Secretaria;

II - titular da Assessoria de Gestão Estratégica;

III - titular da Assessoria de Comunicação;

II  -  titular  da  Secretaria  de  Modernização,  Gestão  Estratégica  e
Socioambiental;�(Redação dada pela Portaria nº 624/2021)

III  -  titular  da Secretaria  de Comunicação e  Multimídia; � (Redação
dada pela Portaria nº 624/2021)

IV - titular da Secretaria de Gestão de Pessoas;

V -  titular  da Secretaria  de Planejamento,  Orçamento,  Finanças e
Contabilidade;

VI - titular da Secretaria de Tecnologia da Informação;

VII - titular da Secretaria de Administração;

VIII - titular da Assessoria Jurídica; e

IX - titular da Assessoria de Gestão Eleitoral.

§ 1º A Comissão será presidida pelo Diretor-Geral da Secretaria.

§ 2º A Comissão poderá convocar representantes das unidades do
Tribunal para participarem das reuniões.

§ 3º O titular da Secretaria de Controle Interno poderá participar das
reuniões na condição de convidado a �m de prestar orientação e
consultoria à Comissão.

§  3º  O  titular  da  Secretaria  de  Auditoria  poderá  participar  das
reuniões na condição de convidado a �m de prestar orientação e
consultoria à Comissão.�(Redação dada pela Portaria nº 624/2021)

§ 4º A Comissão poderá reunir-se em quórum mínimo, de metade
mais um de seus membros, presente, necessariamente, o Diretor-
Geral.

§ 5º As decisões da Comissão serão tomadas por maioria simples.

§  6°  A  Comissão se  reunirá  de  acordo com o cronograma a  ser
estabelecido ou sempre que necessário.

Art.  19.  O  PGRiscos,  a  descrição  detalhada  de  suas  fases  e  os
procedimentos e os instrumentos necessários à sua execução serão
de�nidos no Manual de Gestão de Riscos, que será aprovado pela
Comissão mencionada no art. 18 desta Portaria.

Parágrafo  único.  Eventuais  con�itos  de  atuação  decorrentes  do
PGRiscos serão dirimidos pela Comissão.

Art. 20. O PGRiscos deve ser revisado, quando necessário, de acordo
com os critérios de�nidos para sua implantação e desenvolvimento.

Art. 21. Esta Política poderá ser revisada sempre que necessário.

Art.  22.  Eventuais  con�itos  e  os  casos  omissos  ou  excepcionais
serão analisados e deliberados pela Comissão de Gestão de Riscos.
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Art. 23. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILMAR FERREIRA MENDES

PRESIDENTE

Este texto não substitui o publicado no�DJE-TSE, nº 234, de
4.12.�2017,�p.�2-6.

� Mapa do
site
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O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e

CONSIDERANDO que a Justiça Eleitoral  produz,  recebe e custodia
informações  no  exercício  de  suas  competências  constitucionais,
legais  e  regulamentares  e  que  essas  informações  devem
permanecer íntegras, disponíveis e, quando for o caso, com sigilo
resguardado;

CONSIDERANDO que as informações e os documentos na Justiça
Eleitoral  são  armazenados  e  disponibilizados  em  diferentes
suportes,  físicos  e  eletrônicos,  portanto,  vulneráveis  a  incidentes,
como desastres naturais, acessos não autorizados, mau uso, falhas
de equipamentos, extravio e furto;

CONSIDERANDO  a  importância  da  adoção  de  boas  práticas
relacionadas à proteção da informação preconizadas pelas normas
NBR  ISO/IEC  27001:2013,  NBR  ISO/IEC  27002:2013,  NBR  ISO/IEC
27005:2019  e  pelas  Diretrizes  para  a  Gestão  de  Segurança  da
Informação  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  de  2012,  às  quais  a
Política de Segurança da Informação (PSI) da Justiça Eleitoral deverá
estar alinhada;

CONSIDERANDO a edição do Acórdão - TCU nº 1233/2012 - Plenário,
que recomenda ao Conselho Nacional  de  Justiça  a  promoção de
ações para a melhoria da governança de tecnologia da informação
em virtude do resultado de diagnóstico de maturidade e aderência
de processos de segurança da informação;

CONSIDERANDO  a  Norma  Complementar  nº  03/IN01/DSIC/GSIPR,
de 30 de junho de 2009, que estabelece diretrizes para a elaboração
de Política de Segurança da Informação nos órgãos e nas entidades
da Administração Pública Federal;

CONSIDERANDO a Resolução nº 370/2021 do Conselho Nacional de
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Justiça,  que  estabelece  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da
Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTICJUD);

CONSIDERANDO a Resolução nº 325/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, que institui a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o
sexênio 2021-2026;

CONSIDERANDO  a  Res.-TSE  nº  23.379/2012,  que  dispõe  sobre  o
Programa de Gestão Documental no âmbito da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO a Portaria TSE nº 1.013/2018, que institui a Política
de Preservação Digital da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO a Lei nº 12.527/2011, que versa sobre o acesso à
informação,  especialmente  quanto  às  normas  de  classi�cação,
restrição e segurança da informação;

CONSIDERANDO a necessidade de implementar ações para garantir
a adequada execução da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), no que tange à
segurança da informação;

CONSIDERANDO  o  Decreto  nº  9.637/2018,  que  institui  a  Política
Nacional de Segurança da Informação no âmbito da Administração
Pública Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de orientar  a  condução de ações
voltadas à  promoção da Segurança da Informação no âmbito da
Justiça Eleitoral;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Política de Segurança da Informação (PSI) da Justiça
Eleitoral.

CAPÍTULO I

DOS CONCEITOS E DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução e de suas regulamentações,
aplicar-se-á  o  glossário  de  termos  de  segurança  da  informação
de�nido em Portaria a ser expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS

Art.  3º Esta PSI  se alinha às estratégias da Justiça Eleitoral  e tem
como princípio norteador a garantia da disponibilidade, integridade,
con�dencialidade,  autenticidade,  irretratabilidade e  auditabilidade
das informações produzidas, recebidas, armazenadas, tratadas ou
transmitidas pelos órgãos da Justiça Eleitoral, no exercício de suas
atividades e funções.

Art. 4º O uso adequado dos recursos de tecnologia da informação e
comunicação visa garantir a continuidade da prestação jurisdicional
e de serviços da Justiça Eleitoral.

§  1º  Os  recursos  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação,
pertencentes aos órgãos da Justiça Eleitoral e que estão disponíveis
para os usuários, devem ser utilizados em atividades estritamente
relacionadas às funções institucionais.
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§  2º  A  utilização  dos  recursos  de  tecnologia  da  informação  e
comunicação é passível de monitoramento e controle por parte do
Tribunal.

Art. 5º As informações produzidas por usuários, no exercício de suas
atividades e funções, são patrimônio intelectual da Justiça Eleitoral,
não cabendo a seus criadores qualquer forma de direito autoral.

CAPÍTULO III

DO ESCOPO

Art. 6º São objetivos da PSI da Justiça Eleitoral:

I  -  instituir  diretrizes  estratégicas,  responsabilidades  e
competências, visando à estruturação da segurança da informação;

II  -  direcionar  as  ações  necessárias  à  implementação  e  à
manutenção da segurança da informação;

III - de�nir as ações necessárias para evitar ou mitigar os efeitos de
atos acidentais ou intencionais, internos ou externos, de destruição,
modi�cação,  apropriação ou divulgação indevida de informações,
de  modo  a  preservar  os  ativos  de  informação  e  a  imagem  da
instituição;

IV -  nortear  os trabalhos de conscientização e de capacitação de
pessoal  em  segurança  da  informação  e  em  proteção  de  dados
pessoais.

Art.  7º  Esta  PSI  se  aplica  a  todos  os  magistrados,  membros  do
Ministério Público, servidores efetivos e requisitados, ocupantes de
cargo em comissão sem vínculo efetivo, estagiários, prestadores de
serviço,  colaboradores  e  usuários  externos,  que  fazem  uso  ou
tenham acesso aos ativos de informação e de processamento no
âmbito da Justiça Eleitoral.

Art. 8º Os destinatários desta PSI, relacionados no caput do art. 7º,
são corresponsáveis pela segurança da informação, de acordo com
os preceitos estabelecidos nesta Resolução, e têm como deveres:

I - ter pleno conhecimento desta PSI e zelar por seu cumprimento;

II  -  proteger  as  informações  sigilosas  e  pessoais  obtidas  em
decorrência do exercício de suas atividades;

III  -  preservar o sigilo da identi�cação de usuário e de senhas de
acessos individuais a sistemas de informação, ou outros tipos de
credenciais de acesso que lhes forem atribuídos;

IV  -  participar  das  campanhas  de  conscientização  e  dos
treinamentos  pertinentes  aos  temas  segurança  da  informação  e
proteção de dados pessoais, conforme planejamento dos tribunais
eleitorais;

V  -  reportar  qualquer  falha  ou  incidente  de  segurança  da
informação  de  que  tiver  conhecimento,  utilizando  mecanismos
próprios disponibilizados pelos tribunais;

VI - utilizar os ativos sob sua responsabilidade de forma segura, em
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observância ao disposto nesta PSI e em eventuais normativos a ela
subordinados.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 9º A estrutura normativa referente à Segurança da Informação
será estabelecida e organizada conforme de�nido a seguir:

I - Nível Estratégico: Política de Segurança da Informação da Justiça
Eleitoral, constituída por esta Resolução, a qual de�ne as diretrizes
fundamentais e os princípios basilares incorporados pela instituição
à sua gestão,  de acordo com a visão de�nida pelo Planejamento
Estratégico dos órgãos da Justiça Eleitoral;

II  -  Nível  Tático:  Normas  Complementares  sobre  Segurança  da
Informação,  que  contemplam  obrigações  a  serem  seguidas  de
acordo com as diretrizes estabelecidas nesta PSI, a serem editadas
por todos os tribunais que compõem a Justiça Eleitoral,  e devem
abarcar, no mínimo, os seguintes temas:

a. Gestão de Ativos;

b. Controle de Acesso Físico e Lógico;

c. Gestão de Riscos de Segurança da Informação;

d. Uso Aceitável de Recursos de TI;

e. Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup);

f. Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI;

g. Gestão de Incidentes de Segurança da Informação;

h. Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Con�guração Segura;

i. Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs);

j. Desenvolvimento Seguro de Sistemas;

k. Uso de Recursos Criptográ�cos.

III - Nível Operacional: Procedimentos de Segurança da Informação
que contemplam regras operacionais,  roteiros técnicos,  �uxos de
processos,  manuais  com  informações  técnicas  que
instrumentalizam o  disposto  nas  normas  referenciadas  no  plano
tático,  de  acordo  com  o  disposto  nas  diretrizes  e  normas  de
segurança estabelecidas,  permitindo sua utilização nas atividades
do órgão.

§  1º  Conforme  necessidade  e  conveniência  de  cada  Tribunal
Eleitoral, poderão ser criados normativos sobre outros temas.

§ 2º Os normativos deverão considerar as disposições contidas na
família  de  normas  ISO  27000  e  na  Instrução  Normativa  nº  01
GSI/PR/2008  -  Segurança  da  Informação,  e  Comunicações  e  suas
Normas Complementares.

CAPÍTULO V

DA ESTRUTURA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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Art. 10. Deverá ser constituída, no âmbito dos Tribunais Eleitorais,
Comissão de Segurança da Informação, subordinada à Presidência
do  Tribunal,  composta,  no  mínimo,  por  representantes  da
Presidência, da Corregedoria, da Diretoria-Geral, de cada Secretaria,
da  Assessoria  de  Comunicação  Social  ou  da  unidade  que
desempenhe  essa  atividade,  da  Unidade  de  Segurança  e
Inteligência,  e  dos  Cartórios  Eleitorais,  no  caso  dos  Tribunais
Regionais.

§ 1º Os representantes indicados pelas unidades citadas no caput
devem  ser  preferencialmente  servidores  da  Justiça  Eleitoral  ou
servidores públicos cedidos à Justiça Eleitoral.

§  2º  Os  integrantes  da  Comissão  de  Segurança  da  Informação
deverão assinar Termo de Sigilo em que se comprometam a não
divulgar as informações de que venham a ter ciência em razão de
sua participação na citada comissão para terceiros estranhos aos
processos e procedimentos relativos à segurança da informação.

Art. 11. Compete à Comissão de Segurança da Informação:

I - propor melhorias a esta PSI;

II  -  propor  normas,  procedimentos,  planos  ou  processos,  nos
termos do art. 9º, visando à operacionalização desta PSI;

III  -  promover a divulgação desta PSI,  de outros normativos e de
ações para disseminar a cultura em segurança da informação, no
âmbito do Tribunal Eleitoral;

IV - propor estratégias para a implantação desta PSI;

V - propor ações visando à �scalização da aplicação das normas e da
política de segurança da informação;

VI  -  propor  recursos  necessários  à  implementação  das  ações  de
segurança da informação;

VII - propor a realização de análise de riscos e o mapeamento de
vulnerabilidades nos ativos;

VIII - propor a abertura de sindicância para investigar e avaliar os
danos decorrentes de quebra de segurança da informação;

IX - propor o modelo de implementação da Equipe de Tratamento e
Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR),  de acordo
com a norma vigente;

X - propor a constituição de grupos de trabalho para tratar de temas
sobre segurança da informação;

XI  -  representar  o  Tribunal  Eleitoral  nos  contatos  com entidades
externas necessárias ao tratamento de incidentes de segurança da
informação, à exceção dos casos atribuídos à ETIR;

XII - responder pela segurança da informação.

Art.  12.  Caberá,  especi�camente,  à  Comissão  de  Segurança  da
Informação do Tribunal Superior Eleitoral:

I - apresentar à alta administração do TSE proposta de revisão da
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PSI da Justiça Eleitoral,  no máximo, a cada três anos, de modo a
atualizá-la, em razão de novos requisitos corporativos de segurança;

II - avaliar e referendar proposições encaminhadas pelas Comissões
de Segurança da Informação dos Tribunais Regionais Eleitorais para
melhoria desta PSI;

III - propor modelos de normas, procedimentos, planos e processos,
visando auxiliar  a operacionalização desta política no âmbito dos
Tribunais Eleitorais;

IV  -  promover,  em âmbito  nacional,  a  divulgação  desta  PSI  e  de
ações para disseminar a cultura em segurança da informação.

Art.  13.  Deverá  ser  nomeado  um  Gestor  de  Segurança  da
Informação, no âmbito de cada Tribunal Eleitoral, com as seguintes
responsabilidades:

I - propor normas relativas à segurança da informação à Comissão
de Segurança da Informação;

II  -  propor  iniciativas  para  aumentar  o  nível  da  segurança  da
informação  à  Comissão  de  Segurança  da  Informação,  com base,
inclusive, nos registros armazenados pela ETIR;

III  -  propor o uso de novas tecnologias na área de segurança da
informação;

IV  -  implantar,  em  conjunto  com  as  demais  áreas,  normas,
procedimentos, planos ou processos elaborados pela Comissão de
Segurança da Informação;

V - acompanhar os processos de Gestão de Riscos em Segurança da
Informação e de Gestão de Vulnerabilidades;

VI - de�nir e acompanhar indicadores de aderência à PSI;

VII - analisar criticamente o andamento dos processos de segurança
da  informação  e  apresentar  suas  considerações  à  Comissão  de
Segurança da Informação.

Parágrafo único. O Gestor de Segurança da Informação deverá ser
servidor  que  detenha  amplo  conhecimento  dos  processos  de
negócio do Tribunal e do tema objeto desta Resolução.

Art.  14. Deverá ser instituída Equipe de Tratamento e Resposta a
Incidentes  de  Segurança  Cibernética  -  ETIR,  conforme  modelo
proposto pela Comissão de Segurança da Informação e aprovado
pelo  Diretor-Geral  da  Secretaria  do  Tribunal,  com  a
responsabilidade de receber, analisar, classi�car, tratar e responder
às noti�cações e atividades relacionadas a incidentes de segurança
em  redes  de  computadores,  além  de  armazenar  registros  para
formação de séries históricas, como subsídio estatístico, e para �ns
de auditoria.

§ 1º Caberá à ETIR elaborar o Processo de Tratamento e Resposta a
Incidentes  em  Redes  Computacionais  no  âmbito  do  Tribunal
Eleitoral.

§ 2º Poderá a ETIR comunicar a ocorrência de incidentes em redes
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de computadores aos Centros de Tratamento de Incidentes ligados
a entidades de governo, ao Centro de Tratamento de Incidentes em
Redes  Computacionais  do  Poder  Judiciário,  tão  logo  esteja
implantado,  e  ao  Centro  de  Estudos,  Resposta  e  Tratamento  de
Incidentes  de  Segurança  no  Brasil  -  CERT.br,  sempre  que  a
cooperação seja necessária para prover uma melhor resposta ao
incidente.

§ 3º Caberá à ETIR de cada Tribunal a comunicação com as equipes
congêneres  de  outros  Tribunais  Eleitorais  para  o  tratamento  de
incidentes de segurança comuns aos tribunais envolvidos.

§ 4º Caso a ETIR não esteja constituída ou não esteja em operação,
as  atribuições  de�nidas  neste  artigo  caberão  à  Secretaria  de
Tecnologia da Informação.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

Art. 15. O tratamento da informação deve abranger as políticas, os
processos,  as  práticas  e  os  instrumentos  utilizados  pela  Justiça
Eleitoral para lidar com a informação ao longo de cada fase do seu
ciclo de vida, contemplando o conjunto de ações referentes às fases
de produção, recepção, classi�cação, utilização, acesso, reprodução,
transporte,  transmissão,  distribuição,  arquivamento,
armazenamento,  eliminação, avaliação,  destinação ou controle da
informação.

Art.  16.  As  informações  produzidas  ou  custodiadas  pela  Justiça
Eleitoral  devem  ser  tratadas  em  função  do  seu  grau  de
con�dencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo-se a sua
integridade,  autenticidade,  disponibilidade e a cadeia de custódia
dos documentos.

§ 1º  Serão protegidas quanto à con�dencialidade as informações
classi�cadas e as que possuem sigilo em decorrência de previsão
legal,  nos  termos  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  e  de  sua
regulamentação em cada Tribunal Eleitoral.

§  2º  Serão  protegidas  quanto  à  integridade,  autenticidade  e
disponibilidade  todas  as  informações,  adotando-se  medidas  de
proteção de acordo com a criticidade atribuída a cada informação.

§ 3º Os direitos de acesso aos sistemas de informação e às bases de
dados da Justiça Eleitoral deverão ser concedidos aos usuários em
estrita  observância  à  efetiva  necessidade  de  tal  acesso  para  a
execução  de  suas  atividades  e  funções  em  cada  Tribunal,
observadas,  no  que  couber,  as  disposições  da  Lei  de  Acesso  à
Informação.

§  4º  A  regulamentação  das  informações  classi�cadas  em  cada
Tribunal  deverá ser proposta pelo Núcleo de Credenciamento da
Informação, Comissão de Segurança da Informação ou unidade a
quem tal responsabilidade tenha sido atribuída, em conjunto com a
unidade ou comissão responsável  pela  gestão  da  informação no
Tribunal.
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§  5º  As  informações  ostensivas  de  interesse  público  deverão ser
disponibilizadas independentemente de solicitações, observadas a
Política e Planos de Dados Abertos ou determinações semelhantes
em cada Tribunal.

Art.  17. Toda informação classi�cada, em qualquer grau de sigilo,
produzida, armazenada ou transmitida pelo Tribunal, em parte ou
totalmente, por qualquer meio eletrônico, deverá ser protegida com
recurso criptográ�co.

Parágrafo único.  A falta de proteção criptográ�ca poderá ocorrer
quando justi�cada e aprovada pela unidade gestora de riscos, ou
pela Comissão de Segurança da Informação, ou quando prevista em
normativo especí�co.

CAPÍTULO VII

DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES

Art. 18. Compete à Presidência:

I - apoiar a aplicação das ações estabelecidas nesta PSI;

II - nomear ou delegar ao Diretor-Geral da Secretaria a nomeação:

a) do Gestor da Comissão de Segurança da Informação, nos termos
do art. 10;

b)  do  Gestor  de  Segurança  da  Informação  e  seu  substituto,  nos
termos do art. 13, parágrafo único;

c) de integrantes da ETIR, nos termos do art. 14.

Art. 19. Compete ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal:

I  -  aprovar normas,  procedimentos,  planos ou processos que lhe
forem submetidos pela Comissão de Segurança da Informação;

II - submeter à Presidência as propostas que extrapolem sua alçada
decisória;

III - apoiar a aplicação das ações estabelecidas nesta PSI;

IV -  viabilizar �nanceiramente as ações de implantação desta PSI,
inclusive  a  exequibilidade  do  Plano  de  Continuidade  de  Serviços
Essenciais  de  TI,  abrangendo  manutenção,  treinamento  e  testes
periódicos.

Art. 20. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação:

I - apoiar a implementação desta PSI;

II - prover os ativos de processamento necessários ao cumprimento
desta PSI;

III - garantir que os níveis de acesso lógico concedidos aos usuários,
de acordo com os direitos de acesso de�nidos pelos gestores dos
sistemas  de  informação,  estejam  adequados  aos  propósitos  do
negócio  e  condizentes  com as  normas vigentes  de segurança da
informação;

IV  -  disponibilizar  e  gerenciar  a  infraestrutura  necessária  aos
processos de trabalho da ETIR;
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V - executar as orientações e os procedimentos estabelecidos pela
Comissão de Segurança da Informação.

Art.  21.  As  demais  unidades  organizacionais  de  cada  Tribunal
deverão  apoiar,  observadas  suas  atribuições  regimentais,  as
estruturas organizacionais responsáveis pela Gestão da Segurança
da Informação, conforme de�nições constantes no Capítulo V.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art.  22.  A  próxima  revisão  desta  Política  de  Segurança  da
Informação deverá considerar, entre outros, os seguintes temas:

I - utilização de computação em nuvem;

II - aspectos de segurança da informação sobre o trabalho remoto;

III - adoção de novos sistemas ou soluções de TIC, considerando os
aspectos relativos à segurança da informação.

Art.  23.  Os  casos  omissos  desta  PSI  serão  resolvidos  pelas
Comissões de Segurança da Informação dos Tribunais Eleitorais.

Art.  24.  Esta  PSI  é  obrigatória  a  todos  os  Tribunais  Eleitorais,  os
quais  terão  até  31  de  dezembro de  2021 para  se  adaptarem às
regras previstas nesta Resolução.

Art.  25.  Esta  PSI  e  demais  normas,  procedimentos,  planos  ou
processos deverão ser publicados na intranet de cada Tribunal pela
respectiva Comissão de Segurança da Informação, caso não afetem
a segurança das operações do Tribunal.

Parágrafo único. As diretrizes normativas de que trata o caput deste
artigo também devem ser divulgadas a todos os citados no art. 7º
no momento da sua posse/admissão, além de a outras pessoas que
se encontrem a serviço ou em visita às unidades da Justiça Eleitoral,
autorizadas a utilizar temporariamente os recursos de tecnologia da
informação e comunicação da instituição.

Art. 26. O descumprimento desta PSI será objeto de apuração pela
unidade competente do Tribunal, mediante sindicância ou processo
administrativo  disciplinar,  e  pode  acarretar,  isolada  ou
cumulativamente,  nos  termos  da  legislação  aplicável,  sanções
administrativas,  civis  e  penais,  assegurados  aos  envolvidos  o
contraditório e a ampla defesa.

Art. 27. Os contratos, convênios, acordos de cooperação e outros
instrumentos  congêneres  celebrados  pelo  Tribunal  deverão
observar, no que couber, o constante desta PSI.

Art. 28. Deverá ser incluída no escopo do Plano Anual de Auditoria e
Conformidade a análise do correto cumprimento desta PSI, de seus
regulamentos  e  demais  normativos  de  segurança  vigentes,
conforme  planejamento  estabelecido  pela  Unidade  de  Auditoria
Interna, abrangendo uma ou mais normas, procedimentos, planos
ou processos estabelecidos.

Art. 29. A PSI e a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados
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Pessoais  da  Justiça  Eleitoral*  são  complementares,  devendo  ser
interpretadas em conjunto.

Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogada a Res.-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016.

Brasília, 1º de julho de 2021.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR

Este texto não substitui o publicado no�DJE-TSE, nº 129, de 8.7.2021,
p. 12-18.

*Vide Resolução nº 23.650/2021, que�Institui a Política Geral de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito da Justiça
Eleitoral.
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições  legais,  considerando o  disposto  na  Resolução  TSE  nº
23.501 , de 19 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º A Comissão de Segurança da Informação prevista no art. 22
da Res.TSE nº 23.501/2016 tem a seguinte composição:  (Redação
dada pela Portaria nº 157/2020)

I  -  Simone  Trento,  representante  da  Presidência  (GAB/PRES),
Gestora da Comissão (art.  27,  inciso II,  alínea "a"  da Res.  TSE nº
23.501/1996); (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

II  -  Sergio  Dias  Cardoso,  representante  da  Corregedoria-Geral  da
Justiça Eleitoral (CGE); (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

III  -  Thiago  Fini  Kanashiro,  representante  da  Diretoria-Geral
(AGEL/SEC); (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

IV - Ronaldo Assunção Sousa do Lago, representante da Diretoria-
Geral (ASJUR/SEC); (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

V  -  Disney  Rosseti,  representante  da  Diretoria-Geral  (AESI/SEC);
(Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

VI - Carlos Eduardo Miranda Zottmann, representante da Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI); (Redação dada pela Portaria nº
565/2020)

VII  -  Kemeo  Ramalho  de  Melo,  representante  da  Secretaria  de
Tecnologia  da  Informação  (STI);  (Redação  dada  pela  Portaria  nº
565/2020)

VIII  -  Geni  Maria  Peres  Lobato,  representante  da  Secretaria  de
Administração (SAD); (NR) (Redação dada pela Portaria nº 344/2021)

IX  -  Cleber  Schumann,  representante da Secretaria  de Gestão da
Informação (SGI); (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

X -  Carlos André Pereira da Silva,  representante da Secretaria de
Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SOF); (Redação
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dada pela Portaria nº 565/2020)

XI  -  Alexandre  Gomes  Machado,  representante  da  Secretaria
Judicária (SJD); (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

XII  -  Eudes  Ailson  de  Medeiros,  representante  da  Secretaria  de
Gestão de Pessoas (SGP); (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

XIII - Dênis Paiva Carvalho, representante da Secretaria de Auditoria
(SAU); (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

XIV - Leonardo Ferreira de Oliveira, representante da Secretaria de
Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental (SMG); (Redação
dada pela Portaria nº 565/2020)

XV  -  Ane  Ferrari  Ramos  Cajado,  representante  da  Assessoria  de
Comunicação (ASCOM). (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

Parágrafo  único.  A  participação  da  Secretaria  de  Auditoria  na
Comissão  se  dará  em  caráter  consultivo.  (Redação  dada  pela
Portaria nº 565/2020)

Art.  2º  Nomear o servidor Carlos Eduardo Miranda Zottmann,  da
Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  (STI),  como  Gestor  da
Segurança da Informação do TSE, nos termos do art. 25 da Res. TSE
nº 23.501/1996 . (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

Parágrafo  único.  Designar  o  servidor  Cristiano  Moreira  Andrade
(STI),  como  substituto  do  gestor  nos  casos  de  afastamentos  e
impedimentos legais. (Redação dada pela Portaria nº 565/2020)

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministra ROSA WEBER

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  234,  de
27.11.2018, p. 2-3.

*Vide � Portaria  nº  213/2019,  que  designa  os  servidores  Cleber
Schumann  e  Nerinês  Soares  Accioly,  em  substituição  a  estes
servidores.

**Vide Portaria 640/2019, que designa�os servidores Juliana Carleial
Mendes Cavaleiro, como representante da Secretaria de Segurança
e  Transporte;  e  Carlos  Eduardo  Miranda  Zottmann  e  Kemeo
Ramalho de Melo, como representantes da Secretaria de Tecnologia
da Informação.

***Vide  Portaria  nº  795/2019,  que  designa  o  Juiz  Auxiliar  Dr.
Fernando Pessôa da Silveira Mello para representar a Presidência
desta Comissão,�em substituição a este servidor.
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições  legais,  considerando o  disposto  na  Resolução  TSE  nº
23.501 , de 19 de dezembro de 2016, RESOLVE:

Art. 1º O Art. 1º da Portaria TSE nº 1008 de 21 de novembro de 2018
passa a vigorar nos seguintes termos:

"Art. 1º A Comissão de Segurança da Informação prevista no art.
22 da Res.TSE nº 23.501/2016 tem a seguinte composição:

I - Dr. Ricardo Fioreze, representante da Presidência (Presidente
da Comissão);

II  -  Apollws  Beckman  Mendes  Almeida  Guimarães,
representante da Corregedoria-Geral Eleitoral;

III - Thiago Fini Kanashiro, representante da Diretoria-Geral;

IV  -  Ronaldo  Assunção  Sousa  do  Lago,  representante  da
Diretoria-Geral;

V - Carlos Eduardo Miranda Zottmann, representante da STI;

VI - Kemeo Ramalho de Melo, representante da STI;

VII - Marcelo Trindade de Sousa, representante da SAD;

VIII - Cleber Schumann, representante da SGI;

IX - Rui Moreira de Oliveira, representante da SOF;

X - Alexandre Gomes Machado, representante da SJD;

XI - Wadson Silva Faria, representante da SGP;

XII - Juliana Carleial Mendes Cavaleiro, representante da SST;

XIII - Dênis Paiva Carvalho, representante da SCI;

XIV - Nerinês Soares Accioly, representante da ASCOM."

Texto original

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

PORTARIA Nº 157, DE 4 DE
MARÇO DE 2020.

Atualiza a composição da Comissão de Segurança da Informação,
instituída pela Portaria TSE nº 1008 de 21 de novembro de 2018.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministra ROSA WEBER

Este texto não substitui o publicado no�DJE-TSE, nº 47, de 10.3.2020,
p. 2. � Mapa do
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O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que
institui  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº
23.501,  de  19  de  dezembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,

RESOLVE:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituída a norma de con�guração segura de ambientes,
em  consonância  com  a  Política  de  Segurança  da  Informação  do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE, aplicam-se os termos e de�nições conceituados na Portaria TSE
nº 444, de 8 de julho de 2021.

Capítulo II

DA PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Art. 3º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo
devem  ser  aplicados  na  instalação  de  serviços  ou  sistemas  de
informação no ambiente da rede corporativa:

I  -  planejamento  e  documentação  da  instalação,  de�nindo  o
seguinte conjunto mínimo de informações:

a) propósito do serviço ou sistema de informação a ser instalado;

b) funcionalidades que serão disponibilizadas;

c) con�guração de segurança;

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

PORTARIA Nº 455, DE 13 DE
JULHO DE 2021.

Institui  norma  de  con�guração  segura  de  ambientes,  relativa  à
Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral.
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d) con�guração de hardware;

e) estratégia de particionamento;

f) imagem da instalação utilizada.

II  -  obtenção  prévia  de  todas  as  documentações  e  mídias  de
instalação que serão utilizadas;

III  -  instalação  preferencialmente  a  partir  de  dispositivos  de
armazenamento locais  (CD,  �ta  ou disco)  desconectados da rede
corporativa ou em um segmento isolado acessível apenas pela rede
corporativa;

IV - geração de registros de eventos (logs) das ações realizadas para
instalação e con�guração dos serviços ou sistemas de informação,
identi�cados de forma distinta.

Art.  4º  É  recomendado  evitar  a  concentração  de  serviços  ou
sistemas de informação em um único servidor, para aumentar sua
disponibilidade  na  rede  corporativa  e  reduzir  a  extensão  de  um
eventual  comprometimento  a  partir  de  um  desses  serviços  ou
sistemas.

Capítulo III

DA ESTRATÉGIA DE PARTICIONAMENTO

Art. 5º A estratégia de particionamento deve ser de�nida conforme
as  necessidades  e  características  dos  serviços  ou  sistemas  de
informação,  mas  deve  ser  analisada  com  especial  atenção  nas
seguintes situações:

I - quando os serviços ou sistemas de informação forem suscetíveis
a  problemas de esgotamento do espaço de armazenamento por
usuário  ou  programa  mal-intencionado  que  tenha  permissão  de
escrita, como áreas temporárias e de armazenamento de registros
de eventos (logs), a demandar, como forma de evitar o travamento
do serviço ou sistema de informação, a instalação de programas de
computador  e  o  espaço  de  armazenamento  em  partições
diferentes;

II  -  quando  for  necessário  de�nir  determinadas  características
individuais  para  cada  partição,  como  o  uso  em  modo  somente
leitura;

III  -  quando forem necessárias  múltiplas  operações  de  disco  em
paralelo,  isolada  ou  conjuntamente  com  o  uso  de  otimizações
individuais  para  cada  partição,  o  que  pode  aumentar
signi�cativamente  o  desempenho  dos  serviços  ou  sistemas  de
informação;

IV - quando for necessário �exibilizar o procedimento de cópia de
segurança (backup) dos serviços ou sistemas de informação, pois
simpli�ca funções como copiar  partições inteiras  de uma só vez;
excluir  partições  individuais  do  procedimento  ou  fazer  cópia  de
segurança em intervalos diferentes para cada partição.

Art.  6º  Na  de�nição  da  estratégia  de  particionamento,  é
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recomendado avaliar a conveniência dos seguintes controles:

I - divisão de disco em várias partições em vez de usar uma única
partição ocupando o disco inteiro;

II - dimensionamento de cada partição de acordo com os requisitos
de cada serviço ou sistema de informação, seguindo orientações de
tamanho ocupado indicado na documentação do fornecedor;

III - implementação de partições especí�cas para:

a) programas do sistema operacional;

b) dados dos usuários;

c) registros de eventos (logs);

d) arquivos temporários;

e) �las de envio e recepção de e-mails;

f) �las de impressão;

g) repositórios de arquivos;

h) páginas web.

Capítulo IV

DAS SENHAS DE ADMINISTRADOR

Art.  7º  Caso  seja  solicitada  a  criação  de  senha de  administrador
durante  a  instalação  de  um  serviço  ou  sistema  de  informação,
considerar, minimamente, as seguintes ações:

I - de�nição de senha tão cedo quanto possível, preferencialmente
antes da instalação;

II - substituição de senha padrão do fabricante;

III - utilização de senha forte com base nos padrões estabelecidos
pela  Portaria  TSE nº  454,  de  13  de  julho  de  2021,  que  institui  a
Norma de Controle de Acesso Físico e Lógico relativos à Segurança
das Informações e Comunicações do Tribunal Superior Eleitoral.

IV  -  utilização  de  senhas  que  sejam  únicas  para  o  sistema  em
questão,  quando  a  autenticação  por  múltiplos  fatores  não  for
suportada (como administrador local ou contas de serviço).

Capítulo V

DA INSTALAÇÃO MÍNIMA

Art. 8º Os controles mínimos de proteção estabelecidos nos incisos
deste  artigo  devem  ser  implementados  para  evitar  que
componentes e pacotes não utilizados pelos serviços ou sistemas
de  informação  exponham  o  ambiente  da  rede  corporativa  a
vulnerabilidades que possam vir a ser exploradas por um atacante,
por  falta  de  monitoramento  regular  ou  pela  não  aplicação  das
correções previstas:

I - identi�cação de quais componentes e pacotes podem deixar de
ser  instalados  sem comprometer  a  funcionalidade do  serviço  ou
sistema  de  informação  ou  a  estabilidade  do  ambiente  da  rede
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corporativa, via mecanismo de controle de dependências (que avisa
quando determinado componente precisa de outro para funcionar),
consulta  à  documentação  ou  apoio  do  suporte  técnico  do
fornecedor;

II  -  abstenção  de  instalar  componentes  e  pacotes  cuja
funcionalidade  seja  desconhecida  ou  cuja  necessidade  não  seja
justi�cada;

III  -  opção  pela  instalação  personalizada,  em  detrimento  da
instalação  típica,  para  instalar  a  base  do  serviço  ou  sistema  de
informação e selecionar cuidadosamente quais componentes extras
serão adicionados;

IV  -  instalação  do  mínimo  possível  de  componentes  e  pacotes,
especialmente dos que implementam serviços de rede;

V - limitação do acesso a ferramentas de scripting exclusivamente a
usuários  administrativos  ou  de  desenvolvimento  que  necessitem
acessar tais funcionalidades.

CAPÍTULO VI

DA DESATIVAÇÃO DE FUNCIONALIDADES NÃO UTILIZADAS

Art. 9º Os controles mínimos de proteção estabelecidos nos incisos
deste  artigo  devem  ser  implementados  nos  casos  de  instalação
completa  de  serviço  ou  sistema  de  informação  e  de  seus
componentes  e  pacotes  para  poder  utilizar  um  subconjunto  das
funcionalidades:

I - desativação de funcionalidades (locais e, principalmente, de rede)
que não serão imediatamente utilizadas;

II - emprego de �ltro de pacotes para de�nir as origens aceitáveis
para os acessos às  portas  TCP /UDP utilizadas,  evitando assim a
possibilidade de acesso a partir de equipamentos que não tenham
uma necessidade legítima de uso do serviço disponibilizado.

Capítulo VII

DAS IMAGENS DE INSTALAÇÃO

Art.  10.  Imagens das instalações seguras pré-con�guradas devem
ser  estabelecidas  e  mantidas  para  todos  os  dispositivos  móveis,
notebooks,  estações  de  trabalho  e  servidores,  com  base  nos
padrões de con�guração de�nidos pelas seções responsáveis pelas
con�gurações dos respectivos ativos de processamento.

Art.  11.  A  quantidade  de  variações  de  imagens  das  instalações
seguras pré-con�guradas deve ser reduzida ao mínimo para melhor
entendimento  e  gerenciamento  dos  requisitos  de  segurança  de
cada uma.

Art.  12.  Os  arquivos  com  imagens  das  instalações  seguras  pré-
con�guradas devem ser protegidos para que não sejam possíveis o
acesso e a alteração não autorizados das informações.

Parágrafo único. Os controles mínimos de proteção estabelecidos
nos incisos deste artigo devem ser implementados:
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I  -  armazenagem em local centralizado e resguardado de acessos
indevidos;

II  -  armazenagem em segmento isolado da rede corporativa, com
proteção de dispositivos de segurança, tais como �rewall, sistema
de detecção e prevenção de intrusões, entre outros;

III - localização física em área de segurança;

IV - utilização de protocolos seguros para acesso remoto;

V -  capacidade de assinatura digital ou resumo criptográ�co para
veri�cação da integridade;

VI - geração de registros de eventos (logs) para todos os trabalhos
executados nos arquivos;

VII - manutenção de documentação atualizada dos procedimentos
de:

a) con�guração, instalação e manutenção;

b) administração e operação;

c) cópia de segurança e restauração.

Capítulo VIII

DA DOCUMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS IMAGENS

Art. 13. A instalação e as alterações na con�guração dos serviços ou
sistemas  de  informação  e  de  seus  componentes  devem  ser
documentadas para registrar quais passos exatos foram seguidos
para alcançar pleno êxito, de forma que seja possível reconstituir, a
partir  dessas  informações,  a  última  con�guração  antes  de  uma
falha,  sem  a  necessidade  de  recorrer  a  cópias  de  segurança  (
backup).

Art.  14.  Os  registros  de  con�guração  da  imagem  devem  conter
informações mínimas e relevantes, especialmente:

I - data da modi�cação;

II - responsável pela modi�cação;

III - justi�cativa para a modi�cação;

IV - descrição da modi�cação;

V - sistema operacional utilizado;

VI  -  descrição  de  como  o  serviço  ou  sistema  de  informação  foi
instalado,  quais  componentes  e  pacotes  foram implementados  e
quais funcionalidades foram desativadas e bloqueadas;

VII - con�guração de segurança implementada;

VIII - indicação de como foi feito o particionamento;

IX - local onde pode ser encontrada a lista de pacotes instalados;

X - descrição de quais portas �caram ativas após a instalação;

XI -  indicação de quais os usuários criados (com seus respectivos
UIDs e GIDs).
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Art.  15.  Os  registros  de  con�guração  da  imagem  devem  ser
armazenados  em  local  seguro  e  com  acesso  restrito  aos
administradores dos ativos de informação e de processamento, pois
contêm informações que podem ser utilizadas para comprometer
mais facilmente a segurança do ambiente da rede corporativa.

Art.  16.  A  Equipe  de  Gestão  de  Segurança  da  Tecnologia  da
Informação deve analisar criticamente a documentação referente à
con�guração segura de ambientes para veri�car sua aderência às
regras descritas nesta portaria, incluindo:

I  -  procedimentos  operacionais  com  a  con�guração  técnica  de
serviços ou sistemas de informação a cada 12 (doze) meses;

II - registros de con�guração da imagem com a con�guração segura
de serviços ou sistemas de informação a cada 12 (doze) meses.

Capítulo IX

DA INSTALAÇÃO DE CORREÇÕES

Art.  17.  Deverá  ser  implantado  processo  de  gerenciamento  de
correções  de  sistemas  operacionais  e  de  softwares  de  terceiros,
para  assegurar  que  estejam  executando  as  atualizações  de
segurança mais recentes disponibilizadas pelos fabricantes.

Art. 18. Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo
devem  ser  implementados  para  assegurar  que  as  con�gurações
estabelecidas não foram alteradas durante o processo de instalação
de correções  (patches,  �xes,  service  packs)  para  vulnerabilidades
conhecidas nos serviços ou sistemas de informação:

I  -  aplicação  somente  daquelas  que  corrigem  problemas  em
componentes  que  estejam  efetivamente  instalados,  pois  a
instalação  indiscriminada  de  atualizações  pode  enfraquecer  a
segurança do ambiente da rede corporativa ao invés de fortalecê-la;

II - revisão da con�guração dos serviços ou sistemas de informação
após instalar uma correção, para certi�car-se de que a instalação
não  tenha  revertido  eventuais  modi�cações  realizadas
(especialmente  aquelas  destinadas  a  desativar  componentes  e
funcionalidades).

Art.  19.  Os  registros  de  con�guração  da  imagem  devem  ser
atualizados  com  as  ações  realizadas  durante  o  processo  de
instalação de correções.

Capítulo X

DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Art. 20. Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo
devem  ser  implementados  para  assegurar  que  as  con�gurações
estabelecidas  não  sejam alteradas  acidental  ou  intencionalmente
durante o uso dos serviços ou sistemas de informação:

I - utilização de ferramenta de gerenciamento de con�guração que
automaticamente impõe as con�gurações estabelecidas de serviços
ou sistemas de informação em intervalos agendados regularmente;
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II  -  utilização de sistema de monitoramento de con�guração para
veri�car  se  a  con�guração  corrente  permanece  idêntica  à
con�guração  aprovada,  catalogar  exceções  aprovadas  e  alertar
quando ocorrerem alterações não autorizadas.

Capítulo X

DO SUPORTE DOS FABRICANTES E COMUNIDADES

Art. 21. Todos os ambientes computacionais deverão ser mantidos
em  versões  suportadas  pelos  respectivos  fabricantes  ou
comunidades desenvolvedoras, de forma a garantir a existência de
correções para os problemas de segurança identi�cados, bem como
viabilizar a prestação de suporte técnico pelo fabricante.

§ 1º Para soluções baseadas em código aberto ou software gratuito,
deve ser assegurado que seus projetos estejam ativos e suportados
pelas respectivas comunidades.

§ 2º Caso algum ambiente se mantenha operacional em versão não
suportada  pelo  fabricante  ou  pela  comunidade,  deverão  ser
analisadas  medidas  adicionais  de  segurança  que  assegurem  a
proteção do ativo de processamento e do respectivo ambiente.

Capítulo XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  22.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de
Segurança da Informação (CSI) do TSE.

Art.  23. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou
sempre que se �zer necessário ou conveniente para o TSE.

Art. 24. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
apuração e consequente adoção das providências cabíveis.

Art. 25. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua
implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar dessa
data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  134,  de
21.7.2021, p. 20-25.
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O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que
institui  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº
23.501,  de  19  de  dezembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,

RESOLVE:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituída a norma de gerenciamento e monitoramento
de logs (conjunto de registros de eventos), em consonância com a
Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE, aplicam-se os termos e de�nições conceituados na Portaria TSE
nº 444, de 8 de julho de 2021.

Capítulo II

DO REGISTRO DE EVENTOS (LOGS)

Seção I

COMPOSIÇÃO E RETENÇÃO DOS REGISTROS DE EVENTOS

Art. 3º Os registros de eventos devem conter informações mínimas
e relevantes, especialmente:

I - identi�cação inequívoca do usuário que acessou o recurso;

II  -  identi�cação  dos  usuários  de  origem  e  destino  do  evento,
quando for o caso;
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III  -  natureza do evento,  como sucesso ou falha de autenticação,
tentativa de troca de senha, entre outros;

IV - timestamp, formado por data, hora e fuso horário;

V  -  endereço  de  Internet  Protocol  (IP),  identi�cador  do  ativo  de
processamento, coordenadas geográ�cas, se disponíveis,  e outras
informações que permitam identi�car a possível origem e destino
do evento;

VI - endereços, serviços e protocolos de rede utilizados;

VII - arquivos acessados e tipo de acesso;

VIII - alarmes provocados pelo sistema de controle de acesso.

Art. 4º Os ativos de processamento que não permitam os registros
de  eventos  conforme  indicado  devem  ser  mapeados  e
documentados quanto ao tipo e ao formato de registro de eventos
que o sistema permite armazenar.

Art.  5º  Os registros de eventos devem ser  armazenados na rede
corporativa,  pelo  período  de  30  (trinta)  dias,  e  em  mídias  não
regraváveis,  por  um  período  mínimo  de  12  (doze)  meses,  sem
prejuízo  de  outros  prazos  previstos  em  referências  legais  e
normativas especí�cas.

Seção II

MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE ACESSO OU USO

Art.  6º  Os  ativos  de  processamento  em  produção  devem  ser
con�gurados de forma a gerar registros de eventos relevantes que
afetem a segurança da informação, armazenando-os para utilização
posterior, incluindo:

I - acesso remoto à rede corporativa;

II - autenticação, tanto a bem-sucedida quanto a malsucedida;

III  -  criação,  alteração  e  remoção  de  usuários,  per�s  e  grupos
privilegiados;

IV - uso de privilégios;

V - troca de senhas;

VI - modi�cação de política de senhas, como tamanho, expiração,
bloqueio  automático  após  exceder  determinado  número  de
tentativas de autenticação, histórico, entre outras;

VII  -  acesso  ou  modi�cação  de  arquivos,  serviços  e  sistemas  de
informação considerados críticos;

VIII - alteração na con�guração de sistemas operacionais, serviços e
sistemas de informação;

IX - inicialização, suspensão e reinicialização de serviços;

X - uso de aplicativos e utilitários do sistema operacional;

XI - ativação e desativação dos sistemas de proteção, como sistemas
de antivírus e sistemas de detecção e prevenção de intrusos;
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XII - acesso físico por senha, cartão magnético ou biometria em área
de  segurança  com  ativos  de  processamento  críticos  como  data
center, sala de roteadores, entre outros;

XIII - acoplamento e desacoplamento de dispositivos de hardware,
com especial atenção para mídias removíveis;

XIV - acesso e alteração nos registros de eventos (logs).

Art.  7º  O  monitoramento  deve  ser  realizado,  preferencialmente,
com a utilização de ferramentas automatizadas que gerem alarmes
imediatos de eventos críticos e permitam a correlação e análise dos
registros de eventos gravados.

§  1º  O  monitoramento  deve  ser  realizado  de  forma  a  manter
inalterada a rotina de trabalho do ambiente de produção.

§ 2º O nível  de monitoramento pode ser reduzido em função da
implementação de controles de acesso que minimizem o risco aos
ativos de processamento e reduzam a exposição da informação a
acessos indevidos.

§  3º  As  ferramentas  automatizadas  devem  ser  analisadas
criticamente a intervalos regulares para ajustar sua con�guração, de
forma a melhorar a identi�cação de registros de eventos relevantes,
falsos negativos e falsos positivos.

§  4º  Os  processos  de  monitoramento  devem  ser  revisados  na
implantação ou na manutenção dos ativos de processamento, a �m
de manter sua adequação às mudanças ocorridas.

Art.  8º  Os  usuários  devem  estar  cientes  de  que  os  ativos  de
processamento  estão  suscetíveis  a  monitoramento  e  auditoria
sempre  que  houver  suspeita  ou  constatação  de  quebra  de
segurança.

Seção III

MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE INCIDENTE OU FALHA

Art.  9º  Todos os  eventos contrários  ao ordenamento jurídico em
vigor  e  às  normas  constantes  da  Política  de  Segurança  da
Informação  do  TSE,  inclusive  os  discriminados  nos  incisos  deste
artigo,  devem  ser  registrados  formalmente  e  analisados,  com
adoção das ações apropriadas para sua correção:

I  -  divulgação  não  autorizada  de  dado  ou  informação  sigilosa
contida em sistema,  arquivo ou base de dados da administração
pública, nos termos do art. 153, § 1º-A, do Código Penal;

II - invasão de dispositivo informático, nos termos do art. 154-A do
Código Penal;

III - interrupção de serviço telemático ou de informação de utilidade
pública, previsto no § 1º do art. 266 do Código Penal;

IV - inserção ou facilitação de inserção de dados falsos, alteração ou
exclusão de dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos
de dados da administração pública, nos termos do art.  313- A do
Código Penal;

ORTARIA Nº 459, DE 13 DE JULHO DE 2021. — Tribunal Superior E... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2021/portaria-no-459-de

of 6 31/01/2022 16:0



V  -  modi�cação  ou  alteração  por  agente  público  de  sistema  de
informação  ou  programa  de  informática  sem  autorização,  nos
termos do art. 313-B do Código Penal;

VI  -  distribuição,  armazenamento  ou  conduta  vinculada  a
pornogra�a infantil,  nos termos dos arts.  240,  241,  241-A,  241-B,
241-C e 241-D da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990);

VII - interceptação telemática clandestina, nos termos do art. 10 da
Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996.

Capítulo III

DA PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS REGISTROS DE EVENTOS

Art. 10. Os arquivos de registros de eventos devem ser protegidos
para  que  não  sejam  possíveis  o  acesso  não  autorizado  às
informações registradas e/ou a falsi�cação destas.

Parágrafo único. A �m de assegurar a proteção de que trata o caput,
os seguintes controles mínimos devem ser implementados:

I  -  armazenamento,  no mínimo,  em 2  (dois)  arquivos  de  mesmo
conteúdo, sendo um deles em local centralizado e protegido contra
acessos indevidos;

II  -  guarda  da  cópia  centralizada  em  segmento  isolado  da  rede
corporativa, com proteção de dispositivos de segurança, tais como
�rewall,  sistema  de  detecção  e  prevenção  de  intrusões,  entre
outros;

III - espaço de armazenamento adequado e alertas preventivos de
seu esgotamento;

IV - localização física em área sujeita a controles de segurança;

V - emprego de protocolos seguros para acesso remoto;

VI - capacidade de assinatura digital ou resumo criptográ�co para
veri�car a integridade;

VII - execução de auditorias legais e forenses por, no mínimo, dois
pro�ssionais de áreas diferentes;

VIII  -  fornecimento,  para  efeito  de  investigação,  de  cópia  das
informações relevantes,  exceto nas hipóteses legais que exijam a
apresentação da mídia original;

IX - geração de registros de eventos (logs) para todos os trabalhos
executados nos arquivos;

X  -  conservação de documentação atualizada dos  procedimentos
de:

a) con�guração, instalação e manutenção;

b) administração e operação; c) cópia de segurança e restauração.

Capítulo IV

DOS REGISTROS DE EVENTOS DE ADMINISTRADOR E OPERADOR

Art. 11. Os registros de eventos de administradores e operadores
com  privilégios  para  ações  e  comandos  especiais  na  rede
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corporativa,  como superusuários,  administradores  de  rede,  entre
outros,  devem  ter  mecanismos  adicionais  de  gerenciamento  e
monitoramento, considerando, no mínimo, os seguintes aspectos:

I  -  os  registros de eventos dos administradores e operadores da
rede corporativa devem ser protegidos e analisados criticamente, a
intervalos regulares;

II - os administradores e operadores da rede corporativa não devem
fazer parte da equipe de monitoramento e análise crítica de suas
próprias atividades;

III  -  os  administradores  e  operadores  da  rede  corporativa  não
devem ter permissão para apagar, alterar ou desativar os registros
de eventos de suas próprias atividades.

Art.  12.  Um  sistema  de  detecção  e  prevenção  de  intrusões
gerenciado fora do controle dos administradores e operadores da
rede corporativa  pode ser  utilizado para  monitorar  as  atividades
nos registros de eventos.

Capítulo V

DA SINCRONIZAÇÃO DOS RELÓGIOS

Art. 13. O horário dos ativos de processamento deve ser ajustado
por meio de mecanismos de sincronização de tempo, de forma que
as con�gurações de data,  hora e fuso horário do relógio interno
estejam sincronizados com a Hora Legal Brasileira, de acordo com o
serviço oferecido e assegurado pelo Observatório Nacional.

Art.  14.  O  estabelecimento  correto  dos  relógios  nos  ativos  de
processamento da rede corporativa é importante para assegurar a
exatidão dos registros de eventos, que podem ser requeridos para
investigações ou como evidências em casos legais ou disciplinares,
devendo atender, no mínimo, às seguintes rotinas:

I  -  uso de, pelo menos, 3 (três) fontes de tempo sincronizadas, a
partir  das  quais  os  ativos  de  processamento  recuperem
regularmente as informações de data, hora e fuso horário, de forma
que  os  registros  de  eventos  (logs)  sejam  cronologicamente
consistentes;

II  -  preferencialmente,  compartilhamento  ou  sincronização  das
mesmas fontes de tempo com outros controles de acesso lógico e
físico, como catracas, pontos eletrônicos, entre outros, para integrar
cronologicamente os sistemas de gerenciamento.

Capítulo VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  15.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de
Segurança da Informação (CSI) do TSE.

Art.  16. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três anos) ou
sempre que se �zer necessário ou conveniente para o TSE.

Art. 17. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
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apuração e consequente adoção das providências cabíveis.

Art. 18. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua
implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar dessa
data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  134,  de
21.7.2021, p. 3-6.
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O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que
institui  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº
23.501,  de  19  de  dezembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,

RESOLVE:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  Fica  instituída  a  norma  de  gerenciamento  de  backup  e
restauração de dados, em consonância com a Política de Segurança
da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE, aplicam-se os termos e de�nições conceituados na Portaria TSE
nº 444, de 8 de julho de 2021.

Capítulo II

DO PLANEJAMENTO DA CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP)

Art. 3º As informações do TSE, incluindo dados pessoais, biográ�cos,
biométricos  e  corporativos,  devem  ser  protegidas  por  meio  de
rotinas sistemáticas de cópia de segurança.

Art.  4º  A  unidade  responsável  pelo  gerenciamento  de  cópia  de
segurança, juntamente com os respectivos proprietários dos ativos
de  informação,  deve  de�nir  os  prazos  de  realização,  retenção  e
descarte  das  informações  armazenadas  na  cópia  de  segurança,
respeitando os níveis de classi�cação atribuídos, de acordo com a
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necessidade de cada serviço e com as leis que os regulamentem.

Parágrafo único. Ficam estipulados os seguintes prazos máximos de
retenção de cópia de segurança:

I - 90 (noventa) dias, como padrão;

II  -  2  (dois)  anos,  como  prazo  máximo,  mediante  justi�cativa
fundamentada;

III  -  acima de 2 (dois) anos, somente em casos de atendimento a
previsões legais.

Art. 5º Para execução do disposto no art. 4º, a unidade responsável
pelo  gerenciamento  de  cópia  de  segurança  deve  de�nir  o
correspondente plano de realização, observadas as especi�cações e
a vida útil do sistema de armazenamento.

§  1º  A  lista  de  itens  que  devem  ser  contemplados  no  plano  de
realização de cópia de segurança incluirá:

I  -  arquivos de con�gurações de sistemas operacionais e de seus
respectivos servidores da rede corporativa;

II  -  dados eleitorais e corporativos armazenados em diretórios da
rede corporativa;

III  -  dados  eleitorais  e  corporativos  armazenados  em  banco  de
dados de produção;

IV  -  dados  dos  sistemas  de  segurança  orgânica  e  acesso  às
dependências do TSE;

V - mensagens corporativas, como as de correio eletrônico;

VI  -  principais  registros de eventos (log)  e  trilhas de auditoria  de
sistemas de informação.

§ 2º As cópias de segurança de dados armazenados em banco de
dados  que  não  façam  parte  do  ambiente  de  produção
(desenvolvimento, homologação, etc.) deverão ser especi�camente
solicitadas à unidade responsável pelo gerenciamento de cópia de
segurança, acompanhadas de justi�cativa.

§ 3º A realização de cópias de segurança por ocasião da realização
de eleições poderá ser objeto de procedimentos próprios, em razão
de especi�cidades relacionadas aos seus requisitos.

Art. 6º O TSE deverá prover os recursos adequados para a geração e
restauração  de  cópia  de  segurança,  a  �m  de  garantir  que  as
informações críticas sejam recuperadas após incidente, desastre ou
falha de mídia de armazenamento.

Art. 7º Caberá à unidade responsável pelo gerenciamento de cópia
de segurança documentar e manter atualizadas as rotinas de que
cuida este ato normativo quanto às informações armazenadas nos
servidores  da  rede  corporativa,  considerando,  no  mínimo,  os
seguintes elementos:

I - tipo de mídia de armazenamento;

II - requisitos de segurança das informações armazenadas;
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III - local de armazenamento das mídias;

IV - período de retenção da cópia de segurança;

V - tipo do backup: total (full), incremental ou diferencial;

VI - tempo máximo para a restauração da cópia de segurança;

VII - periodicidade da cópia de segurança, a qual poderá ser diária,
semanal, mensal ou anual;

VIII - horários permitidos para execução da cópia de segurança;

IX - procedimentos para realização da cópia de segurança;

X - procedimentos e periodicidade de testes de restauração da cópia
de segurança;

XI  -  prazo de suporte do fabricante ao equipamento de cópia de
segurança;

XII - procedimentos para descarte e substituição dos equipamentos
de cópia de segurança;

XIII - número da revisão ou histórico das versões da documentação;

XIV  -  identi�cação  do  autor  ou  responsável  pela  manutenção da
documentação.

Art.  8º  A  documentação  do  plano  e  das  rotinas  de  cópia  de
segurança  deve  ser  armazenada  em  local  seguro  e  com  acesso
restrito  à  seção  responsável  pelo  gerenciamento  de  cópia  de
segurança.

Capítulo III

DA REALIZAÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA

Art.  9º  As  tecnologias  utilizadas  para  a  realização  da  cópia  de
segurança devem cumprir os requisitos necessários para preservar
a  integridade,  a  con�dencialidade,  a  disponibilidade  e  a
irretratabilidade  das  informações,  conforme  os  níveis  de
classi�cação atribuídos.

Art.  10.  As  cópias  de  segurança  devem  ser  geradas  em  mídias
especi�cadas  pelo  fabricante  do  equipamento  da  unidade  de
backup e atender ao uso de hardware e software de�nidos pela
unidade responsável pelo gerenciamento de cópia de segurança.

Art.  11.  A cópia de segurança das informações armazenadas nos
servidores da rede corporativa deve ser realizada em período de
baixa  utilização  de  seus  recursos  computacionais,
preferencialmente  fora  do  horário  de  expediente  ordinário  das
unidades da Secretaria do Tribunal.

Art.  12.  Após  a  geração  da  cópia  de  segurança,  devem  ser
analisados os registros de eventos (logs ) gerados pela solução de
backup, para garantir o resultado da operação ou para a adoção de
providências cabíveis, nos casos de eventuais erros.

Art.  13.  A  cópia  de  segurança  em  estações  de  trabalho,
smartphones,  tablets,  notebooks  ou  outros  dispositivos  de  uso
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individual é de responsabilidade exclusiva do próprio usuário.

Capítulo IV

DO ARMAZENAMENTO DA CÓPIA DE SEGURANÇA

Art. 14. As informações contidas nas mídias da cópia de segurança
devem  ser  submetidas  a  mecanismos  de  segurança  para  lhes
preservar a integridade, a con�dencialidade, a disponibilidade e a
irretratabilidade, conforme os níveis de classi�cação atribuídos.

Art. 15. A cópia de segurança, de acordo com sua criticidade, deve
ser provida em 2 (duas)  mídias distintas,  com conteúdo idêntico,
para  armazenamento  em  2  (dois)  locais  diferentes,  observado  o
seguinte:

I  -  uma  cópia  de  segurança  deve  ser  armazenada  de  forma  a
permitir sua rápida localização e recuperação;

II - outra cópia de segurança deve ser armazenada em local externo
à sede do TSE;

III  -  ao menos uma cópia de segurança deve ser armazenada em
uma localização que não seja endereçável de forma contínua por
meio de chamadas do sistema operacional.

§ 1º Os locais de armazenamento das mídias da cópia de segurança
devem ter mecanismos de segurança, considerando, minimamente,
os seguintes elementos:

I - o acesso ao local deve ser restrito e monitorado;

II  -  o  local  deve  ser  protegido  contra  agentes  nocivos  naturais
(poeira, calor, umidade, entre outros);

III  -  o  local  deve  ser  protegido  contra  interferências
eletromagnéticas;

IV  -  o  local  deve  possuir  controles  de  prevenção,  detecção  e
combate a incêndio.

§ 2º Os cofres para armazenamento das mídias removíveis da cópia
de segurança devem ter mecanismos de segurança, considerando,
minimamente, os seguintes elementos:

I - atender à Norma Brasileira ABNT NBR 11515;

II - ter resistência ao fogo, de acordo com a norma BS EN 1047-1;

III - ter resistência ao arrombamento, de acordo com a norma BS EN
14450.

§ 3º Os locais externos de armazenamento da cópia de segurança
devem possuir requisitos de segurança adequados e separados do
ambiente de armazenagem da cópia principal,  de forma que não
permaneçam  expostos  aos  mesmos  riscos  de  desastres  que  a
localidade de origem dos dados.

Capítulo V

DA RESTAURAÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA

Art.  16.  A  restauração  da  cópia  de  segurança  deve  ser  realizada
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somente nas seguintes situações:

I  -  para  recompor  a  integridade  do  ambiente  afetado  após  um
incidente, desastre ou falha de uma mídia de armazenamento;

II  -  para atender a solicitação formal  do proprietário do ativo de
informação à unidade responsável pelo gerenciamento de cópia de
segurança;

III - para realização de testes de restauração periódicos;

IV - para realização de auditorias e investigações legais e forenses.

Art.  17.  A  restauração  da  cópia  de  segurança  de  sistemas
operacionais  e  de  informações  deve  ser  realizada
preferencialmente em máquina isolada do ambiente de produção.

Parágrafo único. Caso o sistema de que trata o caput tenha sido
comprometido, é obrigatória a revisão de todas as con�gurações,
visando garantir o retorno correto do serviço.

Art.  18.  O  proprietário  do  ativo  de  informação  deve  validar  a
integridade das informações restauradas, antes da sua utilização.

Art.  19.  Após  a  restauração  da  cópia  de  segurança,  devem  ser
analisados os registros de eventos ( logs) gerados pela solução de
backup, para garantir o resultado da operação ou para a adoção de
providências cabíveis, no caso de eventuais erros.

Art.  20.  Devem  ser  estabelecidos  procedimentos  para  testes
periódicos, por amostragem, de restauração da cópia de segurança,
com o intuito de assegurar a integridade dos dados gravados.

Parágrafo único. As informações restauradas devem ser excluídas
após a realização dos testes de restauração da cópia de segurança.

Capítulo VI

DO DESCARTE E DA SUBSTITUIÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA

Art. 21. O descarte e a substituição da mídia utilizada para geração
da cópia de segurança devem respeitar o disposto na Portaria TSE
nº 454, de 13 de julho de 2021, que institui a Norma de Controle de
Acesso  Físico  e  Lógico  relativos  à  Segurança  das  Informações  e
Comunicações do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 22. Nos casos de substituição da solução de backup (hardware
ou software), as informações contidas nas mídias da antiga solução
devem ser transferidas, em sua totalidade, para mídias compatíveis
com a nova solução.

Parágrafo único. A solução de backup obsoleta somente poderá ser
desativada após a certi�cação de que todas as informações foram
transferidas para a nova solução implementada.

Capítulo VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  23.  Cópias  de  segurança  (backup)  não  são  consideradas
documentos arquivísticos, de forma que permanece a necessidade
de que as informações sejam preservadas em sistemas, bases de
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dados e repositórios arquivísticos digitais con�áveis, nos termos da
Portaria-TSE nº 1.013 de 23 de novembro de 2018.

Art.  24.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de
Segurança da Informação (CSI) do TSE.

Art.  25. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou
sempre que se �zer necessário ou conveniente para o TSE.

Art. 26. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
apuração e consequente adoção das providências cabíveis.

Art. 27. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua
implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar dessa
data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  134,  de
21.7.2021, p. 31-35.
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O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que
institui  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº
23.501,  de  19  de  dezembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,

RESOLVE:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituída a norma de gestão de ativos, em consonância
com a Política de Segurança da Informação do Tribunal  Superior
Eleitoral (TSE).

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE, aplicam-se os termos e de�nições conceituados na Portaria TSE
nº 444, de 8 de julho de 2021.

Capítulo II

DO INVENTÁRIO DOS ATIVOS

Art.  3º  Todos  os  ativos  de  informação  e  de  processamento  que
utilizem  infraestrutura  de  Tecnologia  da  Informação,  enquanto
permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TSE, devem ser
claramente identi�cados e inventariados.

Art. 4º O inventário a que se refere o art. 3º deve incluir todos os
ativos  de  informação  e  de  processamento  que  utilizem  a
infraestrutura  tecnológica  do  TSE,  conectados  ou  não  à  rede
corporativa, e conter informações indispensáveis:

I  -  a  partir  das  necessidades  de  recuperação  ou  de  substituição
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e�ciente dos ativos em caso de desastre;

II - com vistas a atender aos interesses da sociedade e do Estado;

III - para fornecer subsídios aos processos de:

a) Segurança das Infraestruturas Críticas de Informação;

b) Gestão da Segurança da Informação;

c) Gestão de Riscos;

d) Gestão de Continuidade de Negócios;

e) Gerenciamento de Con�guração;

f) Gerenciamento de Liberação;

g) Gerenciamento de Problemas;

h) Central de Serviços;

i) Gerenciamento de Mudanças;

j) Gerenciamento de Incidentes;

k) Gestão da Informação e do Conhecimento.

Art. 5º O detalhamento dos ativos deve contemplar, no mínimo, e,
quando aplicável, o seguinte conjunto de informações:

I  -  identi�cação  única  (matrícula,  número  patrimonial,  nome,  QR
Code, RFID, etc.);

II - tipo de ativo;

III - descrição do ativo;

IV - localização;

V - unidade responsável;

VI - proprietário do ativo de informação;

VII - custodiantes;

VIII  -  informações complementares  sobre software,  como versão,
fornecedor,  formato,  data  de  instalação,  licenças  de  uso,
disponibilidade  de  suporte,  cópia  de  segurança  (backup)  e
aprovação de instalação na rede corporativa;

IX - informações complementares sobre hardware, como endereço
de  Internet  Protocol  (IP),  endereço  de  hardware  (MAC  Address),
nome da máquina e aprovação de conexão à rede corporativa.

Art.  6º  Recomenda-se que o detalhamento dos ativos contemple,
também, sempre que possível:

I - o levantamento das interfaces e das interdependências internas e
externas dos ativos de informação considerados críticos, bem como
os  impactos  quando  da  indisponibilidade  ou  destruição  de  tais
ativos de informação, seja no caso de incidentes ou de desastres,
visando atender aos interesses da sociedade e do Estado;

II  -  os  requisitos  de  segurança  da  informação  categorizados,  no
mínimo, em 5 (cinco) categorias de controle:
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a) tratamento da informação;

b) controles de acesso físico e lógico;

c) gestão de risco de segurança da informação;

d) tratamento e respostas a incidentes em redes computacionais;

e) gestão de continuidade dos negócios nos aspectos relacionados à
segurança da informação.

Art.  7º  O  inventário  de  ativos  de  TI  deve  ser  único  e  assegurar
compatibilidade e exatidão de conteúdo com outros inventários em
uso no TSE, a exemplo do controle patrimonial.

Parágrafo único. As urnas eletrônicas poderão ser controladas em
inventário  diferenciado,  em  função  de  suas  especi�cidades  de
arquitetura e de utilização.

Art. 8º As informações registradas no inventário de ativos devem ser
revisadas  em  periodicidade  não  superior  a  1  (um)  ano  e  as
anomalias  encontradas  devem  ser  apresentadas  à  Comissão  de
Segurança da Informação (CSI), conforme de�nições do processo de
gerência de con�guração.

Capítulo III

DO PROPRIETÁRIO DOS ATIVOS

Art.  9º  Cada  ativo  de  informação  em  uso  no  TSE  deve  ter  um
proprietário  formalmente  instituído  por  sua  posição  ou  cargo,
responsável primário pela viabilidade e sobrevivência do ativo.

Art.  10.  O proprietário  do ativo  de  informação deve assumir,  no
mínimo, as seguintes responsabilidades:

I - descrição do ativo de informação;

II - de�nição das exigências de segurança da informação do ativo;

III  -  comunicação das exigências  de segurança da informação do
ativo a todos os custodiantes e usuários;

IV  -  garantia  de  cumprimento  das  exigências  de  segurança  da
informação, por meio de monitoramento contínuo;

V -  indicação dos riscos de segurança da informação que podem
afetar os ativos;

VI  -  garantia  da  adequada  classi�cação  dos  ativos  sob  sua
responsabilidade,  segundo o grau de segurança das informações
nele contidas;

VII - garantia do tratamento adequado, conforme a classi�cação de
segurança  das  informações  nele  contidas,  de  acordo  com  as
orientações descritas na norma de classi�cação da informação;

VIII  -  garantia  da habilitação de credenciais  ou contas de acesso,
conforme as restrições ao acesso de�nidas pelo grau de segurança
das  informações  nele  contidas,  de  acordo  com  as  orientações
descritas na norma de classi�cação da informação;

IX  -  atualização  do  inventário  quando  houver  mudança  de
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localização, responsabilidade ou custódia do ativo.

Art.  11.  Os  proprietários  dos  ativos  de  informação  devem
estabelecer  critérios  e  práticas  que  assegurem  a  segregação  de
funções para que o controle de um processo ou sistema não �que
restrito, na sua totalidade, a uma única pessoa, visando à redução
do risco de mau uso acidental ou deliberado dos ativos.

Art.  12. O proprietário do ativo de informação poderá delegar as
tarefas  de  rotina  para  um  custodiante,  providência  que  não
afastará, todavia, a responsabilidade do primeiro.

Capítulo IV

DA GESTÃO DO INVENTÁRIO DOS ATIVOS

Seção I

CONTROLE DE REDES

Art. 13. Requisitos mínimos de controle devem ser implementados
na rede corporativa para assegurar a gestão adequada dos ativos
de processamento (hardwares) inventariados, entre os quais:

I  -  utilização  de  ferramenta  de  varredura  ativa  ou  passiva  para
manter automaticamente o inventário atualizado;

II - utilização de ferramentas de gerenciamento de endereço IP para
atualizar o inventário;

III  -  controle  sobre  quais  ativos  podem  ser  conectados  à  rede
corporativa;

IV - garantia de remoção da rede corporativa ou de colocação em
quarentena  de  ativos  não  autorizados  ou  de  atualização  do
inventário em tempo hábil.

Art. 14. Requisitos mínimos de controle devem ser implementados
na rede corporativa para assegurar a gestão adequada dos ativos
de processamento (softwares) inventariados:

I - utilização, preferencialmente, de ferramenta de inventário para
automatizar o registro de todos os softwares utilizados;

II  -  manutenção  de  lista  atualizada  de  todos  os  softwares
autorizados em uso;

III  -  garantia  de  homologação  para  uso  apenas  de  software
atualmente  suportado  pelo  fornecedor,  cabendo  a  marcação
daquele não suportado no inventário como sem disponibilidade de
suporte;

IV -  integração dos inventários de software e hardware para que
todos os ativos associados sejam rastreados em um único local;

V  -  garantia  de  remoção  de  software  não  autorizado  ou  de
atualização do inventário em tempo hábil;

VI  -  avaliação  regular  dos  riscos  de  uso  de  software  física  ou
logicamente segregado ou isolado da rede corporativa.

Seção II
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CONTROLE DE ATIVOS DE PROCESSAMENTO

Art. 15. O processo de gerência de con�guração deve assegurar que
o inventário dos ativos seja adequadamente gerenciado, atualizado
e monitorado em cada fase do ciclo de vida do ativo, quais sejam:

I - aquisição;

II - implementação;

III - manutenção;

IV - descarte.

Capítulo V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  16.  A  Secretaria  de  Gestão  da  Informação  terá  acesso  ao
inventário  de  que  trata  o  art.  14  para  consulta  e  emissão  de
relatório,  para  �ns  de  atualização  do  Plano  de  Classi�cação  das
Informações e dos Documentos e da Tabela de Temporalidade dos
Documentos, bem como para classi�cação e avaliação dos ativos de
informação do Tribunal.

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela CSI.

Art.  18. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou
sempre que se �zer necessário ou conveniente para o TSE.

Art. 19. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
apuração e consequente adoção das providências cabíveis.

Art. 20. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua
implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar dessa
data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  134,  de
21.7.2021, p. 6-10.
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O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que
institui  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Poder Judiciário; a Resolução-TSE nº 23.501, de 19
de  dezembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de  Segurança  da
Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral; a Resolução-TSE nº
23.360, de 13 de outubro de 2011, que regulamenta, entre outros, o
ingresso  de  pessoas,  objetos  e  volumes  nas  dependências  do
Tribunal; as orientações de controles de segurança da informação
dispostas na norma ISO NBR /IEC 27002:2013; a Revisão 1 da Norma
Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR, homologada em 15 de julho
de 2014, que estabelece diretrizes para implantação de controles de
acesso relativos à segurança da informação e das comunicações na
administração pública federal; e as recomendações do Acórdão-TCU
nº 1.603, de 13 de agosto de 2008, item 9.1.3, sobre a importância
dos controles de acesso,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Norma de Controle de Acesso Físico e Lógico
relativa  à  segurança  das  informações  e  comunicações,  em
consonância com a Política de Segurança da Informação do Tribunal
Superior Eleitoral.

Capítulo I

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE, aplicam-se os termos e de�nições conceituados na Portaria TSE
nº 444, de 08 de julho de 2021. Capítulo II DOS PRINCÍPIOS
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Art.  3º  Esta  norma  tem  como  princípio  norteador  a  garantia  da
con�dencialidade,  integridade  e  disponibilidade  dos  ativos  de
informação.

Art. 4º O acesso, físico ou lógico, deve ser concedido aos usuários
deste Tribunal,  atendendo aos princípios do per�l  de acesso aos
ativos de informação.

Capítulo III

DO ESCOPO

Art.  5º  O  objetivo  desta  Norma  de  Controle  de  Acessos  Físico  e
Lógico  Relativos  à  Segurança  das  Informações  e  Comunicações
consiste em:

I - estabelecer diretrizes para implantação de controles de acesso
físico e lógico;

II - preservar os ativos de informação;

III - assegurar a con�dencialidade, integridade e disponibilidade dos
ativos de informação sob a responsabilidade deste Tribunal.

Art. 6º Esta portaria se aplica aos magistrados, servidores efetivos e
requisitados, ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo,
estagiários,  prestadores  de  serviço,  colaboradores  e  usuários
externos que utilizam os ativos de informação deste Tribunal.

Parágrafo  único.  Todos  são  corresponsáveis  pela  segurança  da
informação, devendo, para tanto, conhecer e seguir esta portaria.

Capítulo IV

DO CONTROLE DO ACESSO FÍSICO

Seção I

DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA

Art. 7º A Comissão de Segurança da Informação (CSI) deve de�nir,
juntamente com a Assessoria Especial de Segurança e Inteligência
(Aesi),o perímetro de segurança física para proteção das instalações
de processamento e armazenamento da informação (datacenter) e
das demais áreas que contenham informações críticas ou sensíveis.

Art.  8º  As  instalações do datacenter  devem atender  às  seguintes
diretrizes:

I - paredes �sicamente sólidas, sem brechas nem pontos por onde
possa  ocorrer  uma  invasão,  portas  externas  adequadamente
protegidas  por  mecanismos  de  controle  contra  acesso  não
autorizado,  sem janelas  ou,  na impossibilidade,  com janelas  com
proteção externa;

II- videomonitoramento de sua área interna e de seu perímetro;

III  -  controle  de  acesso  físico  às  áreas  e  instalações,  sob  a
responsabilidade  da  Aesi,  utilizando-se  dos  mecanismos
necessários para o controle e registro de data e hora de todas as
entradas e saídas, sejam de servidores, visitantes ou prestadores de
serviço,  permitindo-lhes  o  acesso,  desde  que  previamente
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autorizados;

IV- mecanismos de autenticação de multifatores, para as instalações
de  processamento,  armazenamento  e  comutação  de  dados,
restritas ao pessoal autorizado;

V  -  portas  corta-fogo  com  sistema  de  alarme,  monitoradas,  que
funcionem  de  acordo  com  os  códigos  locais,  para  minimizar  os
riscos de ameaças físicas potenciais;

VI - sistemas para detecção de intrusos em todas as portas externas
e janelas acessíveis;

VII  -  instalações  de  processamento  e  armazenamento  das
informações  que  sejam  projetadas  para  minimizar  os  riscos  de
ameaças físicas potenciais,  tais como fogo, inundação, terremoto,
explosão,  manifestações  civis,  contra-ataques  maliciosos,  fumaça,
furtos;

VIII - edifícios que sejam dotados de proteção contra raios e que, em
todas as  linhas de entrada de força e  de comunicações,  tenham
�ltros de proteção contra raios;

IX  -  alimentações  alternativas  de  energia  elétrica  e
telecomunicações, com rotas físicas diferentes;

X - iluminação e comunicação de emergência;

XI - sistema de controle de temperatura e umidade com recurso de
emissão de alertas.

Art. 9º As diretrizes para proteção das demais áreas que contenham
informações críticas ou sensíveis que não estejam armazenadas no
datacenter  devem  ser  estabelecidas  pela  CSI,  observadas  as
legislações vigentes.

Seção II

DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO

Art. 10. Para evitar perdas, danos, furtos ou comprometimento de
ativos e interrupção das operações da organização, o Tribunal deve
seguir as seguintes diretrizes:

I  -  adotar  controles  para  minimizar  o  risco  de  ameaças  físicas
potenciais e ambientais, como furto, incêndio, explosivos, fumaça,
água,  poeira,  vibração,  efeitos  químicos,  interferência  com  o
suprimento de energia elétrica, interferência com as comunicações,
radiação eletromagnética e vandalismo;

II  -  veri�car  se  os  suprimentos  de  energia  elétrica,
telecomunicações, água, gás, esgoto, calefação /ventilação e sistema
de  ar-condicionado  estejam  em  conformidade  com  as
especi�cações do fabricante do equipamento e com os requisitos
legais da localidade;

III  -  adotar  controles  para  evitar  a  retirada  de  equipamentos  do
Tribunal sem prévia autorização da unidade competente, conforme
regulamentação especí�ca;
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IV  -  utilizar,  sempre  que  possível,  racks  que  disponham  de
fechaduras com chave ou mecanismo semelhante, garantindo que
apenas a(s) equipe(s) responsáveis pelos ativos instalados nos racks
tenham acesso físico a eles.

Seção III

DA SEGURANÇA DO CABEAMENTO

Art. 11. O cabeamento de energia elétrica e de telecomunicações
que transporta dados ou dá suporte aos serviços de informações
deve  ser  protegido  contra  interceptação,  interferência  ou  danos,
conforme as seguintes diretrizes:

I - as linhas de energia elétrica e de telecomunicações que entram
nas  instalações  de  processamento  da  informação  devem  ser
subterrâneas ou �car abaixo do piso, sempre que possível, e devem
atender aos requisitos mínimos de proteção;

II - os cabos de energia elétrica devem ser segregados dos cabos de
comunicação, para evitar interferências.

Seção IV

DA MANUTENÇÃO EXTERNA DOS EQUIPAMENTOS

Art.  12.  A  manutenção  dos  equipamentos  de  processamento  de
informações deve seguir as seguintes diretrizes:

I - ser realizada somente por pessoal de manutenção autorizado;

II  -  manter registro de todas as falhas-  suspeitas ou reais  -  e  de
todas  as  operações  de  manutenção  preventiva  e  corretiva
realizadas;

III  -  eliminar  as  informações  sensíveis  do  equipamento,  quando
possível, ou tratar de forma alternativa os riscos de sua exposição;

IV - inspecionar o equipamento, após a manutenção, para garantir
que  não  foi  alterado  indevidamente  e  que  está  em  perfeito
funcionamento.

Seção V

DA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE SEGURO DOS EQUIPAMENTOS OU
DOS EQUIPAMENTOS EM PROVA DE CONCEITO

Art.  13.  Todos  os  equipamentos  que  contenham  mídias  de
armazenamento  de  dados  devem  ser  examinados  antes  da
reutilização  ou  descarte,  para  assegurar  que  dados  sensíveis  e
softwares  licenciados  tenham sido removidos  ou sobre  gravados
com segurança.

Parágrafo único. As mídias que contenham informações com acesso
restrito de propriedade intelectual devem ser apagadas �sicamente.
Da mesma forma, as informações devem ser destruídas, apagadas
ou sobregravadas por meio de técnicas que tornem as informações
originais irrecuperáveis.

Seção VI

DA POLÍTICA DE MESA LIMPA E TELA LIMPA

ORTARIA Nº 454, DE 13 DE JULHO DE 2021. — Tribunal Superior E... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2021/portaria-no-454-de

of 9 31/01/2022 16:0



Art. 14. Informação com restrição de acesso não deve ser deixada à
vista  sobre mesas de trabalho ou em quaisquer  outros suportes
que não disponham de mecanismos de controle de acesso e deve
ser destruída antes de ser descartada, seja em papel ou em meio
eletrônico.

Parágrafo único. A política de mesa limpa para papéis e mídias de
armazenamento  removíveis  deve  considerar  a  classi�cação  da
informação, requisitos contratuais e legais e o risco correspondente.

Art.  15.  Computadores  pessoais  e  terminais  de  computador  não
devem  apresentar  senhas  na  tela  e  não  devem  permanecer
logados, caso o usuário esteja ausente.

Parágrafo  único.  A  política  de  tela  limpa  para  computadores  e
terminais deve ser aplicada por meio de bloqueio de tela por senha,
token ou mecanismo de autenticação similar.

Capítulo V

DO CONTROLE DE ACESSO LÓGICO

Seção I

DO GERENCIAMENTO DE ACESSO

Art. 16. As operações de criação e exclusão de usuário da rede local
devem ser efetuadas pelo Service Desk da Secretaria de Tecnologia
da Informação (STI).

§  1º  Quando  se  tratar  de  magistrados,  servidores  efetivos  e
requisitados, ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo
e  estagiários,  devem  ser  solicitadas  à  Secretaria  de  Gestão  de
Pessoas (SGP).

§ 2º Quando se tratar de colaboradores e prestadores de serviços,
devem ser solicitadas à che�a imediata da unidade de lotação do
usuário.

§ 3º Para os demais casos, devem ser solicitadas à Diretoria-Geral.

Art.  17.  É  de responsabilidade da che�a imediata  da unidade de
lotação do usuário solicitar a atribuição de direitos de acesso aos
recursos  computacionais  do  Tribunal  por  meio  do  Service  Desk,
informando  os  sistemas  ou  serviços  de  informação  a  serem
acessados e o per�l de acesso que o usuário deverá possuir.

§  1º  O  per�l  de  acesso  do  usuário  aos  sistemas  ou  serviços  de
informação deve ser restrito ao desempenho de suas atividades.

§  2º  O  gestor  do  ativo  de  informação  será  responsável  pela
autorização do direito de acesso.

§  3º  Deve  ser  estabelecido  um  per�l  inicial  padrão  para  novos
usuários, ao qual retornarão em caso de mudança de lotação ou
por qualquer outro motivo que leve à suspensão de suas atividades.

Art. 18. Os usuários devem possuir identi�cação única e exclusiva
para permitir relacioná-la às suas ações e responsabilidades.

Art.  19.  Compete  à  che�a  imediata  informar  aos  responsáveis
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estabelecidos  no  art.  15  deste  normativo,  tempestivamente,  a
movimentação  e,  antecipadamente,  o  desligamento  de  usuário
alocado  sob  sua  responsabilidade,  dadas  as  implicações  na
manutenção de direitos de acesso aos ativos de informação.

§ 1º Periodicamente, a área de Tecnologia da Informação efetuará
bloqueio automático das credenciais  de acesso dos usuários que
não  realizaram  acesso  por  mais  de  90  (noventa)  dias,  incluindo
servidores aposentados, cedidos e licenciados.

§ 2º É vedado aos usuários utilizarem a identi�cação fornecida pelo
TSE  para  cadastro  em  serviços  externos  que  não  tenham  sido
adotados ou homologados pelo Tribunal.

Art. 20. Os direitos de acesso dos usuários devem ser revistos em
intervalos regulares, bem como após mudança de função, alteração
de lotação ou desligamento.

Parágrafo único. Compete ao gestor de ativo realizar a revisão de
direitos de acesso ao ativo sob sua responsabilidade.

Seção II

DO ACESSO PRIVILEGIADO

Art. 21. O acesso privilegiado aos sistemas e ativos de informação
somente será concedido aos usuários que tenham como atribuição
funcional o dever de administrá-los.

§ 1º O acesso privilegiado deve ser concedido ao usuário por meio
de  credenciais  de  acesso  exclusivas  para  esse  �m,  distintas  das
credenciais  de  acesso  já  concedidas  para  a  realização  de  suas
atividades normais de negócio.

§ 2º A relação de usuários que detêm acesso privilegiado deve ser
revista  pelo  gestor  do  ativo  de  informação  em  intervalos  não
superiores a 1 (um) mês.

§  3º  O  gestor  do  ativo  de  informação  pode  de�nir  prazos  de
expiração para as credenciais de acesso privilegiado, após os quais
deve ser reavaliado o atendimento aos critérios para a atribuição de
acesso privilegiado para o detentor das credenciais expiradas.

§ 4º Caso o ativo de informação, em função de suas características
técnicas, exija a manutenção de credenciais de acesso privilegiado
de uso compartilhado, o gestor do ativo deve de�nir procedimentos
especí�cos para evitar seu uso não autorizado.

Seção III

DA POLÍTICA DE SENHAS

Art.  22.  Os  sistemas  ou  serviços  de  informação  considerados
passíveis de controle de acesso pelo gestor de ativo devem ter seu
acesso restrito e controlado por meio do uso de senha, token ou
mecanismo de autenticação similar.

Parágrafo  único.  A  STI,  em  conjunto  com  o  gestor  do  ativo  de
informação,  pode  implantar  a  autenticação  de  multifatores  para
determinados tipos de acesso, em função de sua criticidade.
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Art. 23. As senhas de acesso do usuário, tokens e outros fatores de
autenticação devem ser de uso pessoal e intransferível. As senhas,
adicionalmente,  devem  ser  secretas  e  de�nidas  conforme  as
seguintes recomendações:

I  -  uso  de  números,  letras,  alternando-as  entre  maiúsculas  e
minúsculas,  e  caracteres especiais,  como $@#&%, totalizando,  no
mínimo, 8 (oito) caracteres;

II - não utilização de frases ou palavras que possam ser facilmente
adivinhadas  por  terceiros,  baseadas  em informações  relativas  ao
próprio usuário, tais como nome de parentes, datas de aniversário
e números de telefone;

III - não utilização de senhas formadas por sequência de caracteres
triviais, tais como 123456 ou abcde, ou senhas simples que repitam
a identi�cação do usuário, como, por exemplo, usuário joao. silva e
senha joao.silva;

IV  -  não  utilização  das  mesmas  credenciais  (nome  de  usuário  e
senha) para �ns pessoais (serviços externos ao ambiente de TI do
TSE) e pro�ssionais;

V - não exposição da senha em local visível para terceiros, como em
anotações em papéis, sob pena de responsabilização pelos acessos
indevidos.

Art.  24.  Sempre  que  houver  indicação  de  possível
comprometimento da senha, o usuário deve realizar sua alteração,
bem  como  comunicar  a  ocorrência  ou  a  suspeita  de
comprometimento ao Service Desk.

Art. 25. O sistema de gerenciamento de senha deve:

I - permitir que os usuários selecionem e modi�quem suas próprias
senhas, incluindo procedimento de con�rmação para evitar erros;

II  -  forçar  as mudanças de senha em intervalos regulares de,  no
máximo,6 (seis) meses, conforme necessidade;

III - manter registro das senhas anteriores utilizadas e bloquear sua
reutilização;

IV - armazenar e transmitir as senhas de forma protegida; V - não
mostrar as senhas na tela quando forem digitadas;

VI  -  garantir  a  modi�cação  das  senhas  temporárias  no  primeiro
acesso ao sistema ou serviço de informação.

Seção IV

DOS PROCEDIMENTOS SEGUROS DE ENTRADA NO SISTEMA

Art.  26.  O procedimento adequado de entrada no sistema (login)
deve atender às seguintes recomendações:

I - não fornecer mensagens de ajuda, durante o procedimento de
entrada,  que possam auxiliar  usuário não autorizado a realizar o
login;

II - validar informações de entrada no sistema somente após todos
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os dados estarem completamente preenchidos;

III - no caso de erro, não indicar qual parte do dado de entrada está
correta ou incorreta;

IV - bloquear o acesso do usuário ao sistema após, no máximo, 5
(cinco) tentativas de entrada;

V - registrar tentativas de acesso ao sistema, sem sucesso e bem-
sucedidas;

VI  -  por  ocasião  da  entrada  no  sistema,  mostrar  as  seguintes
informações:

a)  data,  hora  e  equipamento  utilizado  na  última  entrada  com
sucesso no sistema;

b)  detalhes  de  qualquer  tentativa  sem  sucesso  de  entrada  no
sistema desde o último acesso bem sucedido;

VII - não mostrar a senha que está sendo informada;

VIII - não transmitir senhas em texto claro pela rede; IX - encerrar
sessões  inativas  após  período  de�nido  de  inatividade  de,  no
máximo, 10 (dez) minutos.

Seção V

DO CONTROLE DE ACESSO AO CÓDIGO-FONTE DE PROGRAMAS

Art.  27.  O  código-fonte  e  os  itens  associados  (esquemas,
especi�cações,  planos  de  validação,  etc.)  dos  sistemas  de
informação desenvolvidos pelo Tribunal somente serão acessíveis
aos  usuários  que  tenham  como  atribuição  funcional  seu
desenvolvimento,  manutenção  ou  outra  atividade  para  a  qual  o
acesso seja imprescindível.

§ 1º As bibliotecas de código-fonte e de itens associados devem ser
armazenadas  em  ferramentas  apropriadas  para  esse  �m,  em
ambientes  segregados  dos  sistemas  operacionais  onde  os
respectivos sistemas de informação sejam executados.

§ 2º Os eventos de acesso às bibliotecas de código-fonte e de itens
associados  devem  ser  registrados,  de  forma  a  permitir  sua
auditoria.

§ 3º Códigos-fonte que sejam publicados para entidades externas
devem  contar  com  controles  adicionais  que  garantam  sua
integridade.

Capítulo VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela CSI deste Tribunal.

Art.  29. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou
sempre que se �zer necessária ou conveniente para o TSE.

Art. 30. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
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Art. 31. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
sua implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar
dessa data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  134,  de
21.7.2021, p. 10-15.
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site

ORTARIA Nº 454, DE 13 DE JULHO DE 2021. — Tribunal Superior E... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2021/portaria-no-454-de

of 9 31/01/2022 16:0



O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que
institui  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº
23.501,  de  19  de  dezembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,

RESOLVE:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  Fica  instituída  a  norma  de  gerenciamento  de
vulnerabilidades, em consonância com a Política de Segurança da
Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE, aplicam-se os termos e de�nições conceituados na Portaria TSE
nº 444, de 8 de julho de 2021.

Capítulo II

DOS OBJETIVOS E RESPONSABILIDADES

Art. 3º A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a
exploração  de  vulnerabilidades  técnicas  na  rede  corporativa,  por
meio da aplicação sistemática das seguintes ações de identi�cação,
classi�cação e tratamento:

I  -  obtenção  de  informações  para  identi�car  vulnerabilidades
técnicas em tempo hábil;

II - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas;

III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os
riscos identi�cados.

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

PORTARIA Nº 460, DE 13 DE
JULHO DE 2021.

Institui  norma  de  gerenciamento  de  vulnerabilidades,  relativa  à
Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral.
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Art.  4º  Para  assegurar  a  rastreabilidade  adequada  das
vulnerabilidades técnicas, as responsabilidades e competências no
âmbito  da  segurança  da  informação  devem  ser  segregadas,
observados os seguintes parâmetros:

I - Equipe de Gestão da Segurança de Tecnologia da Informação (TI)
e  unidade  responsável  pela  administração  do  ativo  de
processamento - responsáveis pelo monitoramento regular de sítios
de  fabricantes,  fóruns  especializados,  grupos  especiais  e  outras
fontes  de  consulta,  para  obter  informações  relacionadas  a
vulnerabilidades técnicas e medidas de correção;

II - Seção de Sistemas Operacionais - responsável pelo acionamento
regular  de  ferramentas  automatizadas  e  métodos  para  a
identi�cação de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa;

III - Equipe de Gestão da Segurança de TI - responsável pela análise
e avaliação dos riscos das vulnerabilidades técnicas no ambiente da
rede corporativa;

IV  -  Equipe  de  Gestão  da  Segurança  de  TI  -  responsável  pelo
acompanhamento do tratamento das vulnerabilidades;

V  -  unidade  responsável  pela  administração  do  ativo  de
processamento  -  responsável  pela  correção  das  vulnerabilidades
técnicas ou aplicação de controles para minimizar a probabilidade
de exploração;

VI - Equipe de Gestão da Segurança de TI - responsável pela análise
crítica dos resultados da gestão de vulnerabilidades e proposição de
melhorias nos processos.

Art. 5º Os relatórios e registros gerados no processo de gestão de
vulnerabilidades de ativos de TI devem ser tratados e armazenados
de forma segura e com acesso reservado às unidades envolvidas no
processo.

Capítulo III

DA IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS

Art.  6º  Informações  sobre  vulnerabilidades  técnicas  relacionadas
com ativos de processamento em uso na rede corporativa devem
ser pesquisadas periodicamente para dirimir os riscos associados,
por  meio da implantação de medidas de segurança apropriadas,
considerando, no mínimo, as seguintes:

I - monitoramento de vulnerabilidades técnicas utilizando as fontes
relacionadas em procedimento especi�co, a ser de�nido pela área
responsável em conjunto com a Equipe de Gestão da Segurança de
TI;

II - veri�cação de vulnerabilidades técnicas, mediante:

a)  utilização de procedimento especí�co,  a ser de�nido pela área
responsável em conjunto com a Equipe de Gestão da Segurança de
TI;

b) teste de invasão, teste de quebra de senhas, teste de quebra de
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cifração, teste com técnicas de invasão/defesa, entre outros;

c)  contratação  de  serviço  externo  para  tentativa  contínua  de
detecção de falhas de segurança na rede corporativa.

Seção I

MONITORAMENTO DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS

Art. 7º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo
devem  ser  aplicados  para  monitorar  regularmente  sítios  de
fabricantes, fóruns especializados, grupos especiais e outras fontes
de consulta para obter informações relacionadas a vulnerabilidades
técnicas e medidas de correção:

I - de�nir a relação de fontes de consulta pelos seguintes critérios:

a)  qualidade  das  informações  -  veri�car  se  as  informações
fornecidas pela fonte são precisas e atualizadas (algumas apenas
repassam notícias ou informações de outras fontes);

b)  disponibilidade  das  informações  -  veri�car  a  frequência  de
atualização  das  informações  fornecidas  pela  fonte  (a
vulnerabilidade técnica pode ser  explorada por um período mais
longo se a fonte demorar muito para atualizar suas informações);

c)  legitimidade  da  fonte  -  veri�car  se  a  fonte  é  representante
autorizado  do  responsável  pela  informação  (como  fóruns
especí�cos de fabricantes para comunicação com seus clientes ou
fornecimento  de  patches)  ou  reconhecida  como  con�ável  pela
comunidade de segurança da informação;

II - obter informações sobre vulnerabilidades técnicas e medidas de
correção, incluindo:

a)  notícias  e  alertas  sobre  ameaças,  vulnerabilidades,  ataques  e
patches, com especial atenção às vulnerabilidades de dia zero;

b)  melhores  práticas  de  segurança  da  informação adotadas  pelo
mercado: políticas, procedimentos, diretrizes e listas de veri�cação;

c) tendências do mercado de segurança da informação relacionadas
ao setor: leis e regulamentos, requisitos de clientes e soluções de
fornecedores;

d)  dados  sobre  segurança  da  informação  de  consultorias
especializadas, outras organizações, polícia, agências de segurança
do  governo  ou  congêneres;  e)  notícias  relacionadas  a  novas
tecnologias e produtos.

Seção II

VERIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS

Art. 8º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo
devem  ser  aplicados  para  utilizar  regularmente  ferramentas
automatizadas  e  rotinas  para  a  identi�cação  de  vulnerabilidades
técnicas na rede corporativa:

I  -  empregar  ferramenta  atualizada  de  varredura  de
vulnerabilidades para investigar automaticamente todos os ativos
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de processamento e identi�car todas as vulnerabilidades na rede
corporativa, considerando pelo menos as seguintes características:

a) utilização da fonte Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
como  base  para  a  veri�cação  de  vulnerabilidades  nos  ativos  de
processamento;

b)  compatibilidade  com  Security  Content  Automation  Protocol
(SCAP)  ou  outro  protocolo  de  automatização  da  veri�cação  de
con�gurações de segurança;

c) disponibilidade de:

1.  console  de  administração  centralizada  com  possibilidade  de
instalação remota;

2. atualização automática e programável;

3. con�guração de per�s de acesso;

4. bloqueio de alteração das con�gurações por meio de senha;

5. serviço de suporte do fabricante no idioma português;

6. serviço de atualização do fabricante;

7. mecanismo de varredura em tempo real;

8. mecanismo de controle estatístico e emissão de relatórios.

II  -  assegurar  que  somente  varreduras  de  vulnerabilidades
autorizadas  na  lista  de  permissões  (  whitelist)  possam  ser
executadas,  local  ou  remotamente,  e  con�guradas  com  direitos
elevados nos ativos de processamento que estão sendo testados;

III - usar credencial (ou conta de acesso) dedicada para varreduras
de vulnerabilidades, que não deve ser usada para outras atividades
administrativas  e  deve  estar  vinculada  aos  equipamentos
especí�cos em endereços de Internet Protocol (IP) especí�cos.

Capítulo IV

DA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

Art. 9º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo
devem  ser  aplicados  para  analisar  e  avaliar  os  riscos  de  as
vulnerabilidades técnicas afetarem o ambiente da rede corporativa:

I - consulta de inventário de ativos para identi�car quais ativos de
processamento serão afetados pela vulnerabilidade técnica, o valor
dos  ativos  para  a  organização,  os  requisitos  de  segurança  da
informação e a classi�cação de segurança;

II  -  veri�cação  de  como  a  vulnerabilidade  técnica  pode  afetar  o
ambiente  da  rede  corporativa,  considerando  interfaces  e
interdependências internas e externas, requisitos de segurança da
informação implementados e classi�cação de segurança dos ativos
de processamento considerados críticos;

III  -  avaliação  quanto  à  necessidade  de  criar  ambiente  de  teste,
realizar provas de conceito (Proofs of Concept ou PoCs), desativar
serviços/funcionalidades ou aplicar patches de correção;

ORTARIA Nº 460, DE 13 DE JULHO DE 2021. — Tribunal Superior E... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2021/portaria-no-460-de

of 6 31/01/2022 16:0



IV  -  documentação  de  procedimentos  para  correção  da
vulnerabilidade  técnica,  contemplado  instalação,  con�guração,
regras  estabelecidas  e  procedimentos  de  restauração  (caso  a
correção introduza comportamento instável na rede corporativa);

V - utilização de processo de classi�cação de risco para priorizar a
correção  da  vulnerabilidade  técnica,  conforme  procedimento
de�nido pela Equipe de Gestão da Segurança de TI;

VI  -  comunicação imediata  à  Comissão Técnica  de  Tecnologia  da
Informação  (CTTI)  de  impossibilidade  de  tratamento  de
vulnerabilidade técnica classi�cada como crítica;

VII - geração de registro do incidente.

Capítulo V

DO TRATAMENTO DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS

Art. 10. Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo
devem ser aplicados para corrigir  as vulnerabilidades técnicas ou
minimizar a probabilidade de exploração:

I - observância do Processo de Tratamento e Resposta a Incidentes
em Redes de Computadores;

II - adoção de testes e homologação da correção da vulnerabilidade
técnica antes de ser instalada no ambiente da rede corporativa;

III - atualização dos procedimentos para correção da vulnerabilidade
técnica, contemplado instalação, con�guração, regras estabelecidas
e procedimentos de restauração, quando for o caso;

IV - geração de registros de eventos (logs) das ações realizadas para
correção da vulnerabilidade técnica, identi�cados de forma distinta.

Art. 11. As mudanças no ambiente da rede corporativa motivadas
pelas  correções  das  vulnerabilidades  técnicas  devem  ser
implantadas de acordo com o processo de Gerência de Mudanças
vigente.

Art. 12. Os controles estabelecidos nos incisos deste artigo devem
ser aplicados para analisar criticamente os resultados da gestão de
vulnerabilidades:

I  -  comparação  regular  dos  resultados  dos  tratamentos  de
vulnerabilidades  técnicas  consecutivas  para  veri�car  se  foram
corrigidas em tempo hábil;

II - acompanhamento regular do nível de exposição dos principais
ativos de processamento;

III  -  acompanhamento  regular  da  evolução  das  vulnerabilidades
técnicas no ambiente da rede corporativa;

IV - comunicação à Comissão de Segurança da Informação (CSI) a
respeito da evolução,  dos riscos e dos achados dos testes e  das
varreduras;

V  -  proposição  de  melhorias  nos  processos  da  gestão  de
vulnerabilidades para a CSI.
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Capítulo VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela CSI.

Art.  14. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou
sempre que se �zer necessário ou conveniente para o TSE.

Art. 16. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
apuração e consequente adoção das providências cabíveis.

Art. 17. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua
implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar dessa
data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

�

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  134,  de
21.7.2021, p. 27-31.
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O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e

CONSIDERANDO a  entrada  em vigor  da  Lei  nº  13.709,  de  14  de
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), e
a  necessidade  de  sua  regulamentação  para  a  adequada
implementação de suas diretrizes no âmbito da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO  a  Lei  nº  12.965,  de  23  de  abril  de  2014,  que
estabelece o marco civil da Internet (Lei do Marco Civil da Internet),
e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à
informação (Lei de Acesso à Informação - LAI);

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 363, de 12 de janeiro de 2021,
que  estabelece  medidas  para  o  processo  de  adequação  dos
tribunais à LGPD, em especial o dever de disponibilizar informação
ao  titular  de  dados  por  meio  de  política  geral  de  privacidade  e
proteção de dados pessoais (art. 1º, VI, c);

CONSIDERANDO que a Justiça Eleitoral trata os dados pessoais de
forma  colaborativa  para  o  desempenho  de  suas  atribuições
constitucionais, legais e regulamentares;

CONSIDERANDO que o direito à informação deve ser garantido de
forma harmoniosa com a privacidade, intimidade, honra e imagem
dos titulares de dados pessoais cadastrados nos bancos de dados
da  Justiça  Eleitoral,  bem  como  com  os  direitos  fundamentais  de
liberdade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural; e

CONSIDERANDO a relevância da proteção à autonomia informativa
dos cidadãos para a democracia;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais no âmbito da Justiça Eleitoral.

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

RESOLUÇÃO Nº 23.650, DE 9 DE
SETEMBRO DE 2021.

Institui a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
no âmbito da Justiça Eleitoral.
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§  1º  Esta  Política  tem por  objetivo  estabelecer  diretrizes  para  as
ações de planejamento e de execução das obrigações funcionais e
de gestão administrativa.

§ 2º Esta Política se aplica a qualquer operação de tratamento de
dados pessoais realizada pela Justiça Eleitoral, independentemente
de  o  meio  ser  físico  ou  eletrônico,  ou  do  país  onde  estejam
localizados os dados.

§ 3º Os magistrados, servidores, colaboradores internos e externos
e  quaisquer  outras  pessoas  que  realizam  tratamento  de  dados
pessoais em nome da Justiça Eleitoral se sujeitam às diretrizes, às
normas  e  aos  procedimentos  previstos  nesta  resolução  e  são
responsáveis  por  garantir  a  proteção  de  dados  pessoais  a  que
tenham acesso.

§ 4º Inclui-se na condição de colaborador o estagiário, o terceirizado
e todo aquele que preste serviço ou desenvolva, na Justiça Eleitoral,
qualquer  atividade  de  natureza  permanente,  temporária  ou
excepcional,  mesmo  que  sem  retribuição  �nanceira  direta  ou
indiretamente por parte desta Justiça Especializada.

Art.  2º  Os termos,  as  expressões e as de�nições utilizados nesta
Política são aqueles conceituados na Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de  2018  (LGPD),  sendo  complementares  as  disposições
estabelecidas nesta Resolução.

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º O tratamento de dados pessoais pela Justiça Eleitoral deverá
ser pautado pelo dever de boa-fé e pela observância dos princípios
previstos  no  art.  6º  da  LGPD,  a  saber:  �nalidade,  adequação,
necessidade,  livre  acesso,  qualidade  dos  dados,  transparência,
segurança,  prevenção,  não  discriminação  e  responsabilização  e
prestação de contas.

Parágrafo único. De modo a tutelar o direito à proteção de dados
pessoais e à autodeterminação informativa das pessoas naturais, a
Justiça Eleitoral deverá conciliar os princípios da publicidade e da
e�ciência com a proteção da intimidade e da vida privada da pessoa
natural, em consonância com as Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), 12.965/2014 os (Lei do Marco
Civil da Internet) e 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI).

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES

Art. 4º Para conformar as ações de tratamento de dados pessoais
no  âmbito  da  Justiça  Eleitoral,  deverão  ser  consideradas  as
seguintes diretrizes:

I  -  de�nição  de  procedimentos  que  garantam  os  princípios  da
segurança da informação dos dados pessoais em todo o seu �uxo
de tratamento e durante todo o seu ciclo de vida;

II - padronização do modo de tratamento de dados pessoais, com a
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adoção  de  anonimização  ou  pseudonimização,  sempre  que
necessário;

III - elaboração ou adequação das políticas de privacidade e termos
de uso;

IV - adequação dos normativos, formulários, sistemas e aplicativos
informatizados à legislação de referência;

V - adequação dos sítios eletrônicos dos Tribunais Eleitorais, para
que disponibilizem as informações exigidas pelos arts. 9º e 23, I, da
LGPD;

VI  -  adequação  de  contratos,  acordos  de  cooperação  técnica,
convênios ou atos similares;

VII  -  capacitação  de  magistrados  e  servidores,  bem  como
conscientização do público interno e externo, acerca desta Política e
das boas práticas e governança dela decorrentes; e

VIII - promoção dos registros de tratamento de dados pessoais, nos
termos do art. 37 da LGPD, para que sejam informados ao titular
quando solicitado (art. 18 da LGPD e 14 desta Resolução).

Parágrafo único. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral a coordenação
da  adequação  dos  sistemas  informatizados  comuns  à  Justiça
Eleitoral e de seus respectivos normativos aos princípios e regras
previstos na LGPD e nesta Política.

CAPÍTULO III

DAS HIPÓTESES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Art. 5º O tratamento de dados pessoais pela Justiça Eleitoral deve
ser  realizado  para  o  atendimento  de  sua  �nalidade  pública,  na
persecução do interesse público, com o objetivo de executar suas
atribuições normativas.

Art.  6º  Em  atendimento  às  suas  atribuições,  a  Justiça  Eleitoral
poderá, no estrito limite de suas atividades, tratar dados pessoais
sem  o  consentimento  dos  titulares,  desde  que  observados  os
princípios estabelecidos pelo art.  6º da LGPD e respaldada a sua
atuação nas hipóteses elencadas no art. 7º, incisos II  a X, art.  10,
incisos I e II, art. 11, inciso II, art. 23 caput, e arts. 26 e 27, todos da
LGPD.

§  1º  Eventuais  tratamentos  que  não  estejam  contemplados  nas
hipóteses  previstas  no  caput  estarão  sujeitos  à  obtenção  de
consentimento dos interessados.

§ 2º O consentimento para tratamento de dados pessoais de criança
deverá ser dado de forma especí�ca e em destaque por ao menos
um dos pais ou pelo responsável legal.

Art.  7º  Os  contratos,  convênios  e  instrumentos  congêneres
mantidos  pela  Justiça  Eleitoral  deverão  estar  disponíveis  para
consulta  pelos  interessados,  nos  termos  da  LAI,  observada  a
proteção  dos  dados  pessoais  que  não  sejam  essenciais  ao
cumprimento da referida lei e ao interesse público, de acordo com a
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LGPD, de modo a se evitar a exposição indevida de dados pessoais
que não precisem ser publicizados.

Parágrafo  único.  Para  o  cumprimento  do  disposto  no  caput,  os
Tribunais deverão adotar medidas tais como a aposição de tarjas
sobre  dados  pessoais  ou  a  supressão  parcial  de  números
cadastrais.

Art.  8º  A  Justiça  Eleitoral  pode  requisitar  informações  acerca  do
adequado  tratamento  dos  dados  pessoais  con�ados  a  pessoas
físicas ou jurídicas com quem mantenha contratos,  convênios ou
instrumentos  congêneres.  Parágrafo  único.  As  pessoas  físicas  ou
jurídicas mencionadas no caput deverão observar os regramentos
estabelecidos por esta resolução, além de cumprir os deveres legais
e contratuais respectivos, dentre os quais se incluirão os seguintes:

I  -  �rmar  contrato  ou  termo  de  compromisso  com  cláusulas
especí�cas  sobre  proteção  de  dados  pessoais  requeridas  pela
Justiça Eleitoral;

II  -  apresentar  evidências  e  garantias  su�cientes  de  que  aplica
adequado  conjunto  de  medidas  técnicas  e  administrativas  de
segurança  para  a  proteção  dos  dados  pessoais,  segundo  a
legislação,  normas  regulamentares  da  Justiça  Eleitoral,  padrões
técnicos de�nidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) e instrumentos contratuais;

III  -  manter  os  registros  de  tratamento  de  dados  pessoais  que
realizar,  com condições  de  rastreabilidade  e  de  fornecimento  de
prova eletrônica;

IV  -  seguir  as  diretrizes  e  instruções  transmitidas  pela  Justiça
Eleitoral;

V  -  facultar  acesso  a  dados  pessoais  somente  para  o  pessoal
autorizado,  naquilo que for estritamente necessário,  e que tenha
assumido compromisso formal de preservar a con�dencialidade e
segurança de tais dados, devendo tal compromisso estar disponível
em caráter permanente para exibição à Justiça Eleitoral, mediante
solicitação;

VI  -  permitir  a  realização  de  auditorias,  incluindo  inspeções  da
Justiça Eleitoral ou de auditor independente por ela autorizado, e
disponibilizar  toda  a  informação  necessária  para  demonstrar  o
cumprimento das obrigações estabelecidas;

VII  -  auxiliar,  em toda providência que estiver ao seu alcance,  no
atendimento pela Justiça Eleitoral de obrigações perante titulares de
dados  pessoais,  autoridades  competentes  ou  quaisquer  outros
legítimos interessados;

VIII  -  comunicar  formal  e  imediatamente  à  Justiça  Eleitoral  a
ocorrência  de  incidente  de  segurança  que  possa  acarretar
comprometimento ou dano potencial ou efetivo a titular de dados
pessoais, evitando atrasos por conta de veri�cações ou inspeções; e

IX  -  descartar  de  forma irrecuperável,  ou devolver  para  a  Justiça
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Eleitoral,  todos os  dados pessoais  e  as  cópias  existentes,  após a
satisfação  da  �nalidade  respectiva  ou  o  encerramento  do
tratamento por decurso de prazo ou por extinção de vínculo legal
ou contratual.

Art. 9º A transferência internacional de dados somente poderá ser
feita nas hipóteses do art. 33 da LGPD.

CAPÍTULO IV

DO CICLO DE VIDA DOS DADOS PESSOAIS

Art. 10. Os dados pessoais tratados pela Justiça Eleitoral devem ser:

I  -  mantidos  disponíveis,  íntegros  e  con�denciais,  nos  termos da
Resolução  TSE  nº  23.644/2021,  que  dispõe  sobre  a  Política  de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral;

II - tratados somente quando diante de hipótese legal autorizativa; e

III  -  eliminados,  quando  cabível,  aqueles  que  já  não  forem
necessários  por  terem  cumprido  sua  �nalidade  ou  por  ter  se
encerrado  o  seu  prazo  de  retenção,  nos  termos  da  tabela  de
temporalidade, conforme classi�cação, avaliação e destinação das
informações e documentos de cada Tribunal.

CAPÍTULO V

DOS DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS

Art. 11. A Justiça Eleitoral deve tomar as providências necessárias
para  que  o  titular  do  dado  pessoal  possa  usufruir  dos  direitos
assegurados pelos arts. 18 e 19 da LGPD.

Art.  12. Deverá ser divulgada no portal  de cada Tribunal Eleitoral
informação ostensiva, adequada e clara sobre a aplicação da LGPD,
incluindo:

I - identi�cação do controlador e do encarregado e suas respectivas
informações de contato;

II - as hipóteses em que a instituição realiza o tratamento de dados
pessoais, contendo a previsão legal, a �nalidade especí�ca, a forma
e duração do tratamento, os procedimentos e as práticas utilizadas
para  a  execução  desses  tratamentos,  bem  como  informações
acerca  do  uso  compartilhado  de  dados  pelo  controlador  e  a
respectiva �nalidade;

III - as responsabilidades dos agentes que realizam o tratamento;

IV - os direitos dos titulares, com menção explícita àqueles contidos
no art. 18 da LGPD;

V - aviso de coleta de dados pessoais em navegação pela Internet
(inclusive  por  meio  de  cookies),  política  de  privacidade  para
navegação na página da instituição e política geral de privacidade e
proteção de dados pessoais; e

VI - a disponibilização de formulário para o exercício do direito de
solicitação de informações pessoais ou de reclamações pelo titular
dos  dados  pessoais,  bem  como  de  orientações  quanto  ao
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procedimento para o seu encaminhamento.

Art. 13. As informações sobre o tratamento de dados pessoais de
crianças e adolescentes deverão ser fornecidas de maneira simples,
clara  e  acessível,  consideradas  as  características  físico-motoras,
perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso
de  recursos  audiovisuais  quando  adequado,  de  forma  a
proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável
legal e adequada ao entendimento da criança.

Art.  14.  O  titular  dos  dados  pessoais  tem  direito  a  obter  do
controlador,  em relação  aos  seus  dados  tratados,  em linguagem
clara e simples, mediante requerimento, as seguintes informações:

I - con�rmação da existência de tratamento;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com esta Resolução ou
com o disposto na LGPD;

V - portabilidade dos dados, de acordo com a regulamentação da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com fundamento em
seu  consentimento,  exceto  nas  hipóteses  necessárias  de
conservação para adimplemento a princípios e normas da atividade
administrativa, caso em que deverá ser informado acerca do prazo
da conservação de seus dados; e

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados.

§ 1º Além dos direitos arrolados no caput, caso o tratamento seja
baseado  no  consentimento,  o  titular  dos  dados  deve  ser
expressamente informado sobre a possibilidade de não o fornecer,
bem  como  sobre  as  consequências  da  negativa  e  sobre  a
possibilidade de revogação do consentimento a  qualquer  tempo,
nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD.

§ 2º A formulação da requisição prevista nos arts. 18 e 19 da LGPD e
a correspondente resposta serão feitas por meio seguro e idôneo, o
qual deverá conter funcionalidades de segurança que garantam a
inequívoca identi�cação do requisitante.

§  3º  No  caso  de  a  coleta  dos  dados  pessoais  não  haver  sido
realizada  de  forma  direta  pela  Justiça  Eleitoral,  deverá  ser
disponibilizada  ao  titular  dos  dados,  em  caso  de  solicitação,
informação acerca da origem primária dos dados.

§  4º  Os  Tribunais  Eleitorais  deverão  padronizar  meios  de
comunicação  para  o  atendimento  de  solicitações  ou  dúvidas  de
titulares  de  dados  pessoais,  e  demais  procedimentos
organizacionais,  visando  a  assegurar  celeridade  na  prestação  da
informação.
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§ 5º A informação prevista nos incisos I  e II  do caput deverá ser
prestada  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da  data  do
protocolo do requerimento do titular.

§ 6º As informações previstas nos incisos III  e seguintes do caput
deverão ser prestadas no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da
data  do  protocolo  do  requerimento  do  titular,  prorrogável,
justi�cadamente, por mais 10 (dez) dias.

CAPÍTULO VI

DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA O TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS

Art. 15. O tratamento de dados pessoais deverá observar as normas
expressas na Política de Segurança da Informação (PSI) da Justiça
Eleitoral e, ainda, os seguintes cuidados:

I  -  cada ativo de informação que envolva o tratamento de dados
pessoais deverá ter tal  característica destacada na ferramenta de
inventário  em  que  estiver  arrolado,  devendo  constar,  ainda,  no
relatório de impacto à proteção de dados pessoais;

II  -  o tratamento de informações produzidas ou custodiadas pela
Justiça Eleitoral que envolvam dados pessoais deverá ser objeto de
registro (art. 37 da LGPD);

III  -  a necessidade de manutenção da guarda dos dados pessoais
deverá estar  fundamentada na tabela  de temporalidade de cada
Tribunal;  e  IV  -  diante  de  incidente  de  segurança  que  possa
acarretar  risco  ou  dano relevante  a  titular  de  dados  pessoais,  o
controlador deverá comunicar, em prazo de até 72 (setenta e duas)
horas úteis,  à ANPD e ao titular,  nos termos do art.  48,  §  1º,  da
LGPD.

§  1º  O  relatório  de  impacto  a  que  se  refere  o  inciso  I  do  caput
deverá observar as exigências contidas no art. 38, parágrafo único,
da LGPD e ainda:

I - obedecer ao padrão mínimo estabelecido pelo Comitê Gestor de
Proteção de Dados Pessoais do TSE (Resolução CNJ nº 363/2021),
que será  aprovado pela  Direção-Geral  do TSE e  comunicado aos
TREs, observadas recomendações que advenham das autoridades
competentes;

II - sofrer revisão bianual ou sempre que houver alteração relevante
no  tratamento  de  dados  pessoais  que  possa  gerar  riscos  às
liberdades  civis  e  aos  direitos  das  pessoas  que  tenham  dados
tratados por quaisquer instâncias da Justiça Eleitoral; e

III  -  ser consolidado pelo Tribunal competente e encaminhado ao
CGPD  do  TSE  para  compilação  e  posterior  envio  à  Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

§ 2º O registro de que trata o inciso II do caput deverá identi�car a
�nalidade e a pessoa ou o processo responsável pela efetivação do
tratamento de dado pessoal e estar acessível ao titular do dado nos
termos  do  art.  19  da  LGPD,  bem  como  para  eventual
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responsabilização, nos termos do art. 42 da mesma lei.

§ 3º Nas atualizações e na aplicação da tabela de temporalidade de
cada  Tribunal,  o  tempo  de  armazenamento  dos  dados  pessoais
deverá  levar  em  consideração  os  direitos  à  eliminação,  à
privacidade  e  à  autodeterminação  informativa,  cabendo  a
manutenção de dados que possam constranger seu titular apenas
durante  o  período  em  que  essas  informações  possam  ter
consequências no gozo de direitos.

§ 4º A comunicação ao titular de dados pessoais a que se refere o
inciso IV do caput deverá ser feita por meio seguro e idôneo, o qual
deverá  conter  funcionalidades  de  segurança  que  garantam  a
inequívoca identi�cação do titular.

CAPÍTULO VII

DA ESTRUTURA DA GESTÃO DE DADOS PESSOAIS

Art.  16.  Cada  Tribunal  Eleitoral  deverá  manter  estrutura
administrativa  interna  para  o  atendimento  das  diretrizes
estabelecidas na presente resolução e para o tratamento de dados
pessoais,  compreendida,  no  mínimo,  pelo  Encarregado  e  pelo
Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD), bem como
pelas  unidades  incumbidas  de  efetivar  tratamentos  de  dados
pessoais e daquelas incumbidas da segurança da informação.

Art.  17.  Deverão ser  identi�cadas as  unidades administrativas  da
Justiça  Eleitoral  (cartórios  eleitorais,  seções,  coordenadorias  ou
secretarias)  que,  pela  natureza  de  suas  funções,  efetivem  o
tratamento de dados pessoais.

§ 1º Às unidades mencionadas no caput incumbe:

I  -  providenciar  registro  (art.  37  da  LGPD)  das  operações  de
tratamento de dados pessoais que efetivarem;

II - efetivar o tratamento em consonância com as normas sobre a
matéria  e  segundo  as  instruções  fornecidas  pelo  TSE  ou  pelo
respectivo TRE;

III  -  prestar  as  informações  necessárias  ao  desenvolvimento  dos
trabalhos  do  CGPD  e  ao  desempenho  das  atribuições  do
Encarregado;

IV - informar à Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de
Segurança Cibernética (ETIR),  na forma e nos termos da PSI e da
LGPD, acerca de incidentes de segurança que representem risco ou
dano  relevante  aos  titulares  de  dados  pessoais  de  que  tomem
conhecimento; e

V - informar diretamente ao Encarregado violações a esta Política
que não estejam abrangidas pela hipótese do inciso IV.

§ 2º Para cumprimento do disposto no inciso I do § 1º deste artigo, o
TSE e os TREs deverão munir as unidades mencionadas no caput de
instrumentos  normativos  e  operacionais  que  possibilitem  a
identi�cação da realização de tratamento em registros dos titulares
dos dados.
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§ 3º Apenas usuários credenciados poderão realizar tratamento de
dados, o que será feito de acordo com níveis de acesso estipulados
pela Justiça Eleitoral.

§ 4º Na hipótese do inciso IV,  a ETIR, veri�cando que o incidente
representa risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais,
deverá comunicar o fato ao Encarregado.

Art. 18. Para os �ns de compreensão das normas de proteção de
dados pessoais na Justiça Eleitoral, em complemento às de�nições
constantes da LGPD, considera-se:

I - Controlador: o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional
Eleitoral, a quem competem as decisões referentes ao tratamento
de dados pessoais;

II  -  Operador:  pessoa  natural  ou  jurídica,  de  direito  público  ou
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do
controlador;

III  -  Encarregado:  unidade  indicada  pelo  respectivo  Tribunal
Eleitoral,  para  atuar  como  canal  de  comunicação  entre  o
controlador,  os  titulares  dos  dados  e  a  Autoridade  Nacional  de
Proteção de Dados (ANPD); e

IV - Controlador conjunto: o Tribunal Eleitoral que, por força de lei,
convênio  ou  contrato,  determinar  as  �nalidades  e  os  meios  de
tratamento  de  dados  pessoais  em  conjunto  com  outra  pessoa
natural ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º O Juízo Eleitoral, embora tenha atribuições e competência para
decidir a respeito do tratamento de dados pessoais, nas hipóteses
assim de�nidas em Leis e Resoluções, não se equipara à �gura do
Controlador.

§  2º  O  Tribunal  Eleitoral,  quando  realiza  o  tratamento  de  dado
pessoal  em  nome  do  Tribunal  Controlador,  atua  na  função  de
operador.

§  3º  Não  se  consideram  controladores  conjuntos,  mas  apenas
controladores,  aqueles  que,  apesar  de  decidirem  a  respeito  do
mesmo  conjunto  de  dados  pessoais,  o  fazem  para  �nalidades
diversas.

Art. 19. Caberá ao Encarregado:

I  -  receber  reclamações  e  comunicações  dos  titulares,  prestar
esclarecimentos e adotar providências;

II - receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) e adotar providências;

III - orientar as partes envolvidas no tratamento de dados pessoais a
respeito das práticas a serem tomadas em relação à sua proteção;

IV - encaminhar, quando houver necessidade de providências por
parte do CGPD, demandas, proposições e orientações a seu exame;
e

V - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador
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ou estabelecidas em normas complementares.

§  1º  Aqueles  que  exercerem  as  atividades  de  atribuição  do
Encarregado deverão ter conhecimentos especializados no domínio
do  direito  e  das  práticas  de  proteção  de  dados,  bem  como  as
habilidades  necessárias  para  desempenhar  as  funções  das  quais
serão incumbidos.

§ 2º O representante do Encarregado deverá ter acesso direto à alta
administração do Tribunal, para o adequado desempenho de suas
funções.

Art. 20. O Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD) terá
caráter  multidisciplinar  e  será  composto,  no  mínimo,  por
representantes  da  Presidência,  da  Diretoria-Geral,  do  Gestor  de
Segurança da Informação e,  no caso dos Tribunais  Regionais,  de
Cartório Eleitoral.

§ 1º Os representantes indicados pelas unidades citadas no caput
devem  ser  preferencialmente  servidores  da  Justiça  Eleitoral  ou
servidores públicos cedidos à Justiça Eleitoral.

§ 2º O CGPD deliberará por maioria.

§ 3º Havendo con�ito de interesses entre a unidade de origem de
qualquer  membro  do  CGPD  e  a  deliberação  a  ser  tomada,  tal
membro não participará da respectiva deliberação.

Art. 21. Ao CGPD de cada Tribunal Eleitoral incumbe:

I - elaborar propostas de regulamentação da LGPD;

II  -  sugerir  providências  a  serem  adotadas  com  vistas  à
implementação da LGPD;

III - monitorar e avaliar o cumprimento da LGPD;

IV  -  propor  diretrizes  para  o  aprimoramento  contínuo  de
mecanismos de  proteção a  dados  pessoais  no  âmbito  da  Justiça
Eleitoral,  inclusive  nos  campos  do  planejamento,  da  governança,
administração  de  processos  e  procedimentos,  elaboração  de
normas,  rotinas  operacionais,  práticas  organizacionais,
desenvolvimento e  gestão de sistemas de informação e  relações
com a imprensa; e

V - atuar colaborativamente, quanto à proteção de dados pessoais,
junto  às  unidades  responsáveis  pela  capacitação  e  pela
conscientização.

Parágrafo  único.  Os  Tribunais  Eleitorais  poderão  conferir  outras
atribuições ao CGPD, consideradas as especi�cidades locais.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  22.  A  Justiça  Eleitoral  deverá  reforçar  e  aprimorar
constantemente  esta  Política,  empreendendo  estudos  a  �m  de
veri�car a necessidade de sua revisão, no máximo a cada 3 (três)
anos, atentando à evolução tecnológica e aos novos paradigmas de
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boas práticas.

Parágrafo  único.  As  boas  práticas  adotadas  para  a  proteção  de
dados pessoais e a governança implantada deverão ser objeto de
campanhas informativas, visando a disseminar a cultura protetiva,
com conscientização e sensibilização dos interessados.

Art.  23.  Situações  fáticas,  procedimentais  ou  normativas  que
impactem  no  tratamento  de  dados  pessoais,  ainda  que  não
previstas  expressamente  nesta  Política,  deverão  observar  os
princípios  e  diretrizes  aplicáveis  para  o  tratamento  de  dados
pessoais.

Art. 24. A �m de estruturar dados pessoais para uso compartilhado,
nos  termos  da  LGPD,  os  Tribunais  Eleitorais,  tal  qual  os  demais
órgãos públicos com os quais a Justiça Eleitoral vier a �rmar acordos
de cooperação, deverão desenvolver e sustentar soluções capazes
de garantir a interoperabilidade entre seus sistemas.

Art.  25.  Caso  a  ANPD,  no  exercício  de  suas  competências  legais,
preveja  prazos  diversos  dos  estabelecidos  nesta  Resolução,
prevalecerão aqueles de�nidos pela Autoridade.

Art. 26. Os órgãos da Justiça Eleitoral deverão abordar as questões
que  permeiam  a  proteção  de  dados  pessoais  em  seus  planos
estratégicos,  bem  como  nos  documentos  e  nas  práticas  deles
decorrentes.

Art. 27. A Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
e a Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral* são
complementares, devendo ser interpretadas em conjunto.

Art. 28. Os Tribunais Eleitorais terão até 31 de dezembro de 2021
para  adaptar  seus  atos  normativos  às  regras  previstas  nesta
Resolução,  respeitada  a  regra  da  anualidade  eleitoral,  quando
aplicável.

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência de cada
Tribunal Eleitoral, no âmbito de sua competência.

Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  170,  de
15.9.2021, p. 137-154.

*Vide Resolução nº 23.644/2021, que�Dispõe sobre a Política de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral.

� Mapa do
site
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O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que
institui  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Poder Judiciário; a Resolução-TSE nº 23.501, de 19
de  dezembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de  Segurança  da
Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral; a Resolução-TSE nº
23.360, de 13 de outubro de 2011, que regulamenta, entre outros, o
ingresso  de  pessoas,  objetos  e  volumes  nas  dependências  do
Tribunal; as orientações de controles de segurança da informação
dispostas na norma ISO NBR /IEC 27002:2013; a Revisão 1 da Norma
Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR, homologada em 15 de julho
de 2014, que estabelece diretrizes para implantação de controles de
acesso relativos à segurança da informação e das comunicações na
administração pública federal; e as recomendações do Acórdão-TCU
nº 1.603, de 13 de agosto de 2008, item 9.1.3, sobre a importância
dos controles de acesso,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Norma de Controle de Acesso Físico e Lógico
relativa  à  segurança  das  informações  e  comunicações,  em
consonância com a Política de Segurança da Informação do Tribunal
Superior Eleitoral.

Capítulo I

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE, aplicam-se os termos e de�nições conceituados na Portaria TSE
nº 444, de 08 de julho de 2021. Capítulo II DOS PRINCÍPIOS

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

PORTARIA Nº 454, DE 13 DE
JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a instituição da Norma de Controle de Acesso Físico e
Lógico Relativos à Segurança das Informações e Comunicações do
Tribunal Superior Eleitoral.
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Art.  3º  Esta  norma  tem  como  princípio  norteador  a  garantia  da
con�dencialidade,  integridade  e  disponibilidade  dos  ativos  de
informação.

Art. 4º O acesso, físico ou lógico, deve ser concedido aos usuários
deste Tribunal,  atendendo aos princípios do per�l  de acesso aos
ativos de informação.

Capítulo III

DO ESCOPO

Art.  5º  O  objetivo  desta  Norma  de  Controle  de  Acessos  Físico  e
Lógico  Relativos  à  Segurança  das  Informações  e  Comunicações
consiste em:

I - estabelecer diretrizes para implantação de controles de acesso
físico e lógico;

II - preservar os ativos de informação;

III - assegurar a con�dencialidade, integridade e disponibilidade dos
ativos de informação sob a responsabilidade deste Tribunal.

Art. 6º Esta portaria se aplica aos magistrados, servidores efetivos e
requisitados, ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo,
estagiários,  prestadores  de  serviço,  colaboradores  e  usuários
externos que utilizam os ativos de informação deste Tribunal.

Parágrafo  único.  Todos  são  corresponsáveis  pela  segurança  da
informação, devendo, para tanto, conhecer e seguir esta portaria.

Capítulo IV

DO CONTROLE DO ACESSO FÍSICO

Seção I

DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA

Art. 7º A Comissão de Segurança da Informação (CSI) deve de�nir,
juntamente com a Assessoria Especial de Segurança e Inteligência
(Aesi),o perímetro de segurança física para proteção das instalações
de processamento e armazenamento da informação (datacenter) e
das demais áreas que contenham informações críticas ou sensíveis.

Art.  8º  As  instalações do datacenter  devem atender  às  seguintes
diretrizes:

I - paredes �sicamente sólidas, sem brechas nem pontos por onde
possa  ocorrer  uma  invasão,  portas  externas  adequadamente
protegidas  por  mecanismos  de  controle  contra  acesso  não
autorizado,  sem janelas  ou,  na impossibilidade,  com janelas  com
proteção externa;

II- videomonitoramento de sua área interna e de seu perímetro;

III  -  controle  de  acesso  físico  às  áreas  e  instalações,  sob  a
responsabilidade  da  Aesi,  utilizando-se  dos  mecanismos
necessários para o controle e registro de data e hora de todas as
entradas e saídas, sejam de servidores, visitantes ou prestadores de
serviço,  permitindo-lhes  o  acesso,  desde  que  previamente
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autorizados;

IV- mecanismos de autenticação de multifatores, para as instalações
de  processamento,  armazenamento  e  comutação  de  dados,
restritas ao pessoal autorizado;

V  -  portas  corta-fogo  com  sistema  de  alarme,  monitoradas,  que
funcionem  de  acordo  com  os  códigos  locais,  para  minimizar  os
riscos de ameaças físicas potenciais;

VI - sistemas para detecção de intrusos em todas as portas externas
e janelas acessíveis;

VII  -  instalações  de  processamento  e  armazenamento  das
informações  que  sejam  projetadas  para  minimizar  os  riscos  de
ameaças físicas potenciais,  tais como fogo, inundação, terremoto,
explosão,  manifestações  civis,  contra-ataques  maliciosos,  fumaça,
furtos;

VIII - edifícios que sejam dotados de proteção contra raios e que, em
todas as  linhas de entrada de força e  de comunicações,  tenham
�ltros de proteção contra raios;

IX  -  alimentações  alternativas  de  energia  elétrica  e
telecomunicações, com rotas físicas diferentes;

X - iluminação e comunicação de emergência;

XI - sistema de controle de temperatura e umidade com recurso de
emissão de alertas.

Art. 9º As diretrizes para proteção das demais áreas que contenham
informações críticas ou sensíveis que não estejam armazenadas no
datacenter  devem  ser  estabelecidas  pela  CSI,  observadas  as
legislações vigentes.

Seção II

DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO

Art. 10. Para evitar perdas, danos, furtos ou comprometimento de
ativos e interrupção das operações da organização, o Tribunal deve
seguir as seguintes diretrizes:

I  -  adotar  controles  para  minimizar  o  risco  de  ameaças  físicas
potenciais e ambientais, como furto, incêndio, explosivos, fumaça,
água,  poeira,  vibração,  efeitos  químicos,  interferência  com  o
suprimento de energia elétrica, interferência com as comunicações,
radiação eletromagnética e vandalismo;

II  -  veri�car  se  os  suprimentos  de  energia  elétrica,
telecomunicações, água, gás, esgoto, calefação /ventilação e sistema
de  ar-condicionado  estejam  em  conformidade  com  as
especi�cações do fabricante do equipamento e com os requisitos
legais da localidade;

III  -  adotar  controles  para  evitar  a  retirada  de  equipamentos  do
Tribunal sem prévia autorização da unidade competente, conforme
regulamentação especí�ca;
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IV  -  utilizar,  sempre  que  possível,  racks  que  disponham  de
fechaduras com chave ou mecanismo semelhante, garantindo que
apenas a(s) equipe(s) responsáveis pelos ativos instalados nos racks
tenham acesso físico a eles.

Seção III

DA SEGURANÇA DO CABEAMENTO

Art. 11. O cabeamento de energia elétrica e de telecomunicações
que transporta dados ou dá suporte aos serviços de informações
deve  ser  protegido  contra  interceptação,  interferência  ou  danos,
conforme as seguintes diretrizes:

I - as linhas de energia elétrica e de telecomunicações que entram
nas  instalações  de  processamento  da  informação  devem  ser
subterrâneas ou �car abaixo do piso, sempre que possível, e devem
atender aos requisitos mínimos de proteção;

II - os cabos de energia elétrica devem ser segregados dos cabos de
comunicação, para evitar interferências.

Seção IV

DA MANUTENÇÃO EXTERNA DOS EQUIPAMENTOS

Art.  12.  A  manutenção  dos  equipamentos  de  processamento  de
informações deve seguir as seguintes diretrizes:

I - ser realizada somente por pessoal de manutenção autorizado;

II  -  manter registro de todas as falhas-  suspeitas ou reais  -  e  de
todas  as  operações  de  manutenção  preventiva  e  corretiva
realizadas;

III  -  eliminar  as  informações  sensíveis  do  equipamento,  quando
possível, ou tratar de forma alternativa os riscos de sua exposição;

IV - inspecionar o equipamento, após a manutenção, para garantir
que  não  foi  alterado  indevidamente  e  que  está  em  perfeito
funcionamento.

Seção V

DA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE SEGURO DOS EQUIPAMENTOS OU
DOS EQUIPAMENTOS EM PROVA DE CONCEITO

Art.  13.  Todos  os  equipamentos  que  contenham  mídias  de
armazenamento  de  dados  devem  ser  examinados  antes  da
reutilização  ou  descarte,  para  assegurar  que  dados  sensíveis  e
softwares  licenciados  tenham sido removidos  ou sobre  gravados
com segurança.

Parágrafo único. As mídias que contenham informações com acesso
restrito de propriedade intelectual devem ser apagadas �sicamente.
Da mesma forma, as informações devem ser destruídas, apagadas
ou sobregravadas por meio de técnicas que tornem as informações
originais irrecuperáveis.

Seção VI

DA POLÍTICA DE MESA LIMPA E TELA LIMPA
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Art. 14. Informação com restrição de acesso não deve ser deixada à
vista  sobre mesas de trabalho ou em quaisquer  outros suportes
que não disponham de mecanismos de controle de acesso e deve
ser destruída antes de ser descartada, seja em papel ou em meio
eletrônico.

Parágrafo único. A política de mesa limpa para papéis e mídias de
armazenamento  removíveis  deve  considerar  a  classi�cação  da
informação, requisitos contratuais e legais e o risco correspondente.

Art.  15.  Computadores  pessoais  e  terminais  de  computador  não
devem  apresentar  senhas  na  tela  e  não  devem  permanecer
logados, caso o usuário esteja ausente.

Parágrafo  único.  A  política  de  tela  limpa  para  computadores  e
terminais deve ser aplicada por meio de bloqueio de tela por senha,
token ou mecanismo de autenticação similar.

Capítulo V

DO CONTROLE DE ACESSO LÓGICO

Seção I

DO GERENCIAMENTO DE ACESSO

Art. 16. As operações de criação e exclusão de usuário da rede local
devem ser efetuadas pelo Service Desk da Secretaria de Tecnologia
da Informação (STI).

§  1º  Quando  se  tratar  de  magistrados,  servidores  efetivos  e
requisitados, ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo
e  estagiários,  devem  ser  solicitadas  à  Secretaria  de  Gestão  de
Pessoas (SGP).

§ 2º Quando se tratar de colaboradores e prestadores de serviços,
devem ser solicitadas à che�a imediata da unidade de lotação do
usuário.

§ 3º Para os demais casos, devem ser solicitadas à Diretoria-Geral.

Art.  17.  É  de responsabilidade da che�a imediata  da unidade de
lotação do usuário solicitar a atribuição de direitos de acesso aos
recursos  computacionais  do  Tribunal  por  meio  do  Service  Desk,
informando  os  sistemas  ou  serviços  de  informação  a  serem
acessados e o per�l de acesso que o usuário deverá possuir.

§  1º  O  per�l  de  acesso  do  usuário  aos  sistemas  ou  serviços  de
informação deve ser restrito ao desempenho de suas atividades.

§  2º  O  gestor  do  ativo  de  informação  será  responsável  pela
autorização do direito de acesso.

§  3º  Deve  ser  estabelecido  um  per�l  inicial  padrão  para  novos
usuários, ao qual retornarão em caso de mudança de lotação ou
por qualquer outro motivo que leve à suspensão de suas atividades.

Art. 18. Os usuários devem possuir identi�cação única e exclusiva
para permitir relacioná-la às suas ações e responsabilidades.

Art.  19.  Compete  à  che�a  imediata  informar  aos  responsáveis
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estabelecidos  no  art.  15  deste  normativo,  tempestivamente,  a
movimentação  e,  antecipadamente,  o  desligamento  de  usuário
alocado  sob  sua  responsabilidade,  dadas  as  implicações  na
manutenção de direitos de acesso aos ativos de informação.

§ 1º Periodicamente, a área de Tecnologia da Informação efetuará
bloqueio automático das credenciais  de acesso dos usuários que
não  realizaram  acesso  por  mais  de  90  (noventa)  dias,  incluindo
servidores aposentados, cedidos e licenciados.

§ 2º É vedado aos usuários utilizarem a identi�cação fornecida pelo
TSE  para  cadastro  em  serviços  externos  que  não  tenham  sido
adotados ou homologados pelo Tribunal.

Art. 20. Os direitos de acesso dos usuários devem ser revistos em
intervalos regulares, bem como após mudança de função, alteração
de lotação ou desligamento.

Parágrafo único. Compete ao gestor de ativo realizar a revisão de
direitos de acesso ao ativo sob sua responsabilidade.

Seção II

DO ACESSO PRIVILEGIADO

Art. 21. O acesso privilegiado aos sistemas e ativos de informação
somente será concedido aos usuários que tenham como atribuição
funcional o dever de administrá-los.

§ 1º O acesso privilegiado deve ser concedido ao usuário por meio
de  credenciais  de  acesso  exclusivas  para  esse  �m,  distintas  das
credenciais  de  acesso  já  concedidas  para  a  realização  de  suas
atividades normais de negócio.

§ 2º A relação de usuários que detêm acesso privilegiado deve ser
revista  pelo  gestor  do  ativo  de  informação  em  intervalos  não
superiores a 1 (um) mês.

§  3º  O  gestor  do  ativo  de  informação  pode  de�nir  prazos  de
expiração para as credenciais de acesso privilegiado, após os quais
deve ser reavaliado o atendimento aos critérios para a atribuição de
acesso privilegiado para o detentor das credenciais expiradas.

§ 4º Caso o ativo de informação, em função de suas características
técnicas, exija a manutenção de credenciais de acesso privilegiado
de uso compartilhado, o gestor do ativo deve de�nir procedimentos
especí�cos para evitar seu uso não autorizado.

Seção III

DA POLÍTICA DE SENHAS

Art.  22.  Os  sistemas  ou  serviços  de  informação  considerados
passíveis de controle de acesso pelo gestor de ativo devem ter seu
acesso restrito e controlado por meio do uso de senha, token ou
mecanismo de autenticação similar.

Parágrafo  único.  A  STI,  em  conjunto  com  o  gestor  do  ativo  de
informação,  pode  implantar  a  autenticação  de  multifatores  para
determinados tipos de acesso, em função de sua criticidade.
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Art. 23. As senhas de acesso do usuário, tokens e outros fatores de
autenticação devem ser de uso pessoal e intransferível. As senhas,
adicionalmente,  devem  ser  secretas  e  de�nidas  conforme  as
seguintes recomendações:

I  -  uso  de  números,  letras,  alternando-as  entre  maiúsculas  e
minúsculas,  e  caracteres especiais,  como $@#&%, totalizando,  no
mínimo, 8 (oito) caracteres;

II - não utilização de frases ou palavras que possam ser facilmente
adivinhadas  por  terceiros,  baseadas  em informações  relativas  ao
próprio usuário, tais como nome de parentes, datas de aniversário
e números de telefone;

III - não utilização de senhas formadas por sequência de caracteres
triviais, tais como 123456 ou abcde, ou senhas simples que repitam
a identi�cação do usuário, como, por exemplo, usuário joao. silva e
senha joao.silva;

IV  -  não  utilização  das  mesmas  credenciais  (nome  de  usuário  e
senha) para �ns pessoais (serviços externos ao ambiente de TI do
TSE) e pro�ssionais;

V - não exposição da senha em local visível para terceiros, como em
anotações em papéis, sob pena de responsabilização pelos acessos
indevidos.

Art.  24.  Sempre  que  houver  indicação  de  possível
comprometimento da senha, o usuário deve realizar sua alteração,
bem  como  comunicar  a  ocorrência  ou  a  suspeita  de
comprometimento ao Service Desk.

Art. 25. O sistema de gerenciamento de senha deve:

I - permitir que os usuários selecionem e modi�quem suas próprias
senhas, incluindo procedimento de con�rmação para evitar erros;

II  -  forçar  as mudanças de senha em intervalos regulares de,  no
máximo,6 (seis) meses, conforme necessidade;

III - manter registro das senhas anteriores utilizadas e bloquear sua
reutilização;

IV - armazenar e transmitir as senhas de forma protegida; V - não
mostrar as senhas na tela quando forem digitadas;

VI  -  garantir  a  modi�cação  das  senhas  temporárias  no  primeiro
acesso ao sistema ou serviço de informação.

Seção IV

DOS PROCEDIMENTOS SEGUROS DE ENTRADA NO SISTEMA

Art.  26.  O procedimento adequado de entrada no sistema (login)
deve atender às seguintes recomendações:

I - não fornecer mensagens de ajuda, durante o procedimento de
entrada,  que possam auxiliar  usuário não autorizado a realizar o
login;

II - validar informações de entrada no sistema somente após todos
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os dados estarem completamente preenchidos;

III - no caso de erro, não indicar qual parte do dado de entrada está
correta ou incorreta;

IV - bloquear o acesso do usuário ao sistema após, no máximo, 5
(cinco) tentativas de entrada;

V - registrar tentativas de acesso ao sistema, sem sucesso e bem-
sucedidas;

VI  -  por  ocasião  da  entrada  no  sistema,  mostrar  as  seguintes
informações:

a)  data,  hora  e  equipamento  utilizado  na  última  entrada  com
sucesso no sistema;

b)  detalhes  de  qualquer  tentativa  sem  sucesso  de  entrada  no
sistema desde o último acesso bem sucedido;

VII - não mostrar a senha que está sendo informada;

VIII - não transmitir senhas em texto claro pela rede; IX - encerrar
sessões  inativas  após  período  de�nido  de  inatividade  de,  no
máximo, 10 (dez) minutos.

Seção V

DO CONTROLE DE ACESSO AO CÓDIGO-FONTE DE PROGRAMAS

Art.  27.  O  código-fonte  e  os  itens  associados  (esquemas,
especi�cações,  planos  de  validação,  etc.)  dos  sistemas  de
informação desenvolvidos pelo Tribunal somente serão acessíveis
aos  usuários  que  tenham  como  atribuição  funcional  seu
desenvolvimento,  manutenção  ou  outra  atividade  para  a  qual  o
acesso seja imprescindível.

§ 1º As bibliotecas de código-fonte e de itens associados devem ser
armazenadas  em  ferramentas  apropriadas  para  esse  �m,  em
ambientes  segregados  dos  sistemas  operacionais  onde  os
respectivos sistemas de informação sejam executados.

§ 2º Os eventos de acesso às bibliotecas de código-fonte e de itens
associados  devem  ser  registrados,  de  forma  a  permitir  sua
auditoria.

§ 3º Códigos-fonte que sejam publicados para entidades externas
devem  contar  com  controles  adicionais  que  garantam  sua
integridade.

Capítulo VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela CSI deste Tribunal.

Art.  29. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou
sempre que se �zer necessária ou conveniente para o TSE.

Art. 30. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
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Art. 31. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
sua implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar
dessa data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  134,  de
21.7.2021, p. 10-15.
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O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que
institui  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº
23.501,  de  19  de  dezembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,

RESOLVE:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  Fica  instituída  a  norma  de  uso  aceitável  de  ativos  de
Tecnologia da Informação (TI),  em consonância com a Política de
Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE, aplicam-se os termos e de�nições conceituados na Portaria TSE
nº 444, de 8 de julho de 2021.

Capítulo II

DO USO DOS ATIVOS DE TI

Art. 3º A utilização dos ativos de TI, próprios ou de terceiros, ou sua
conexão à rede corporativa,  requer prévia aprovação da unidade
responsável pela gerência da rede de dados corporativa.

Art. 4º O uso dos ativos de TI da rede corporativa está restrito aos
usuários autorizados, conforme os acordos de segurança por eles
assinados,  e  deve  ser  limitado  às  atribuições  necessárias  ao
desempenho das respectivas atividades.

Art. 5º O uso dos ativos de TI é de responsabilidade do usuário e
deve manter a�nidade exclusiva com o objeto de seu cargo, função

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação
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Institui norma de uso aceitável de ativos de TI relativa à Política de
Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral.
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pública, contrato de trabalho ou de prestação de serviços, inclusive
em  relação  ao  conteúdo  de  documentos,  arquivos,  trabalhos,
mensagens, programas, imagens e sons, incumbindo-lhe:

I - proteger as informações e os ativos de TI que estejam sob sua
responsabilidade ou custódia de atividades não autorizadas;

II  -  aplicar  às  informações e aos ativos de TI  sob sua custódia a
proteção e o tratamento adequados, conforme sua classi�cação de
segurança;

III  -  utilizar  os  ativos  de  TI  exclusivamente  para  realização  das
atividades pro�ssionais desempenhadas nos limites dos princípios
da ética, moralidade, razoabilidade e legalidade;

IV  -  bloquear  o  acesso  à  seção  dos  ativos  de  TI  sempre  que  se
ausentar dela;

V - efetuar fechamento (logo�) da conta de acesso ao �nal do uso,
em caso de ativos de TI compartilhados por diferentes usuários;

VI - desligar, sempre que possível, os ativos de TI de uso individual
ou compartilhado ao �nal do expediente;

VII  -  armazenar  as  informações  institucionais,  preferencialmente,
nos  servidores  de  arquivos  disponibilizados  na  rede  corporativa,
evitando o uso dos recursos tecnológicos locais;

VIII  -  utilizar  somente  os  meios  de  comunicação  disponibilizados
o�cialmente para a troca de informações com outras instituições,
observando a classi�cação que lhes for atribuída;

IX -  colaborar na solução de problemas e no aprimoramento dos
processos de segurança da informação.

Capítulo III

DA CREDENCIAL (OU CONTA DE ACESSO)

Art. 6º Os direitos de acesso lógico dos usuários à rede corporativa
devem ser de�nidos por meio de conta e per�l de acesso, de acordo
com a sua alocação e função, conforme de�nido pela Portaria TSE
nº 454, de 13 de julho de 2021, que institui a Norma de Controle de
Acesso  Físico  e  Lógico  relativos  à  Segurança  das  Informações  e
Comunicações do Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único.  Os direitos de acesso devem ser solicitados por
meio do sistema de service  desk da Secretaria  de Tecnologia  da
Informação (STI), segundo orientações da unidade responsável pelo
atendimento ao usuário.

Art. 7º A conta de acesso aos sistemas ou serviços de informação e
aos  ativos  de  TI  da  rede  corporativa  é  pessoal  e  intransferível,
quali�cando  o  usuário,  inequivocamente,  como  responsável  por
quaisquer acessos e ações realizados com a sua credencial,  bem
como pelos possíveis danos decorrentes de uso indevido.

Art. 8º Os sistemas ou serviços de informação e os ativos de TI da
rede  corporativa  devem  ter  seu  acesso  restrito  e  controlado
mediante  conta  de  acesso  com  o  uso  de  senhas,  token  ou
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mecanismo de autenticação similar.

Art. 9º Todos os usuários dos ativos de TI são responsáveis por:

I  -  criar  senha  segura  para  sua  conta  de  acesso,  segundo  as
orientações da STI;

II  -  manter a con�dencialidade das informações de sua conta de
acesso e não compartilhá-las com outras pessoas;

III - criar mecanismo de memorização das informações de sua conta
de acesso  e  evitar  anotações  em papel,  arquivos  ou dispositivos
móveis;

IV - alterar a senha de sua conta de acesso conforme periodicidade
máxima de�nida pela STI ou sempre que suspeitar de falha ou risco
que possa comprometer a con�dencialidade da sua credencial.

Capítulo IV

DA CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP)

Art. 10. A cópia de segurança em estações de trabalho e dispositivos
móveis  (smartphones,  tablets  ,  notebooks,  entre  outros)  é  de
responsabilidade exclusiva do próprio usuário.

Art. 11. A cópia de segurança de dados armazenados em servidores
de rede do Tribunal é de responsabilidade da STI.

Capítulo V

DA DEVOLUÇÃO DOS ATIVOS

Art. 12. Ao realizar a devolução dos ativos de TI, o usuário deverá:

I - apagar todas as informações de cunho particular que porventura
neles estejam armazenadas;

II  -  transferir  para  os  servidores  da  rede  corporativa  todas  as
informações de cunho pro�ssional que neles estejam armazenadas;

III - restituí-los nas mesmas condições em que lhe foram cedidos.

Art.  13.  O  Tribunal  não  se  responsabilizará  por  quaisquer
informações de cunho particular que o usuário tenha deixado nos
ativos de TI após sua devolução.

Capítulo VI

DAS PROIBIÇÕES

Art. 14. São consideradas ações indevidas nos ativos de TI da rede
corporativa:

I - instalar software, de sua propriedade ou de terceiros, sem prévia
aprovação da unidade responsável pelo atendimento ao usuário, o
qual poderá ser removido sem prévia comunicação ao usuário;

II  -  alterar  con�gurações  de  hardware  e  software,  sem  prévia
aprovação da unidade responsável pelo atendimento ao usuário, os
quais  poderão  ser  recon�gurados  de  acordo  com  o  padrão
estabelecido, sem prévia comunicação ao usuário;

III - remover lacres ou proteções similares, atribuição exclusiva da
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unidade responsável pelo atendimento ao usuário;

IV - remanejar ativos de TI da rede corporativa, tais como desktops e
impressoras,  sem  autorização  da  unidade  responsável  pelo
atendimento ao usuário;

V  -  expor  os  ativos  de TI  a  fatores  de  risco,  tais  como choques,
interferências elétricas ou magnéticas, líquidos (corrosivos ou não),
ou a outras ações que lhes possam provocar danos físicos.

Art.  15.  Salvo  quando  a  execução  das  atividades  funcionais
justi�carem a sua prática ou dela dependerem, são considerados
usos indevidos dos ativos de TI da rede corporativa:

I  -  armazenar  arquivos  particulares  nos  servidores  de  arquivos
disponibilizados  na  rede  corporativa,  tais  como  músicas,  fotos,
vídeos  e  documentos,  exceto  se  decorrentes  das  atividades
pro�ssionais no âmbito do TSE;

II - realizar download, cópia, transferência ou compartilhamento de
arquivos que infrinjam a legislação vigente referente à proteção da
propriedade intelectual  (direitos autorais,  inclusive de software,  e
patentes);

III - realizar download, cópia, transferência ou compartilhamento de
arquivos  que  sejam  considerados  como  possíveis  portadores  de
códigos maliciosos ou que coloquem em risco as instalações e os
ativos de TI da rede corporativa;

IV - realizar download, cópia, transferência ou compartilhamento de
material  obsceno,  preconceituoso,  discriminatório,  difamatório,
político ou ideológico, que promova incitação à violência ou instrua
a invasão da rede corporativa ou de redes externas, além de outros
contrários à legislação e à regulamentação em vigor;

V - realizar download, cópia, transferência ou compartilhamento de
arquivos da rede corporativa ou de seus usuários,  programas de
computador  ou  procedimentos,  instruções  de  operação  ou  de
controle e listas de endereços de correio eletrônico, sem a devida
autorização  do  responsável  ou  que  vise  a  �ns  particulares  ou
lucrativos;

VI - manter, divulgar ou utilizar mensagens eletrônicas que suscitem
dúvidas quanto à potencialidade de afetar de forma negativa a rede
corporativa,  quer seja  pela  contaminação por códigos maliciosos,
por  vírus  de  computador  ou  por  quaisquer  outros  meios,
principalmente  as  que  apresentem,  entre  outros,  remetente  ou
links  desconhecidos  no  corpo  da  mensagem  ou  anexos  com
extensões que possam conter códigos maliciosos;

VII - acessar sítios com conteúdos que não coadunem com conduta
compatível  com  a  moralidade  administrativa,  inclusive  os  de
pornogra�a, de pedo�lia, de incitação à violência ou ao preconceito,
de venda de drogas, de pirataria ou que divulguem número de série
para registro de software e outros contrários à legislação;

VIII - executar atividades relacionadas a jogos eletrônicos, conteúdo
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multimídia, mídias sociais ou ferramentas de relacionamento com
�ns lucrativos, ideológicos ou recreativos;

IX - atacar ou, sem autorização, monitorar ou acessar os ativos de TI
da  rede  corporativa  ou  de  redes  externas,  utilizando  quaisquer
meios;

X  -  con�gurar  o  compartilhamento  de  pastas  e  arquivos
armazenados em estações de trabalho e dispositivos móveis;

XI  -  utilizar  processo  criptográ�co  não  autorizado  pela  STI  em
arquivos residentes nos ativos de TI da rede corporativa;

XII - realizar todo e qualquer procedimento no uso dos ativos de TI
da rede corporativa não previsto nesta norma que possa afetar de
forma negativa o Tribunal ou seus colaboradores.

Parágrafo único. Os arquivos e materiais de que tratam os incisos I
a IV deste artigo poderão ser apagados sem prévia comunicação ao
usuário.

Art.  16.  É  vedada  a  solicitação  de  suporte  técnico  à  STI  para  a
orientação ou a resolução de problemas referentes à utilização de
recursos de TI para �ns particulares.

Capítulo VII

DO USO DE RECURSOS EXTERNOS

Art.  17.  A  utilização,  aquisição  ou  contratação  de  serviços  de
informação  providos  por  terceiros  para  o  processamento  ou
armazenamento  de  informações  de  propriedade  do  TSE,
executados sobre a infraestrutura de tecnologia da informação do
Tribunal ou sobre infraestrutura externa (serviços em nuvem), deve
ser  precedida  por  análise  e  parecer  da  Comissão  Técnica  de
Tecnologia da Informação (CTTI).

Parágrafo  único.  Para  viabilizar  a  análise  citada  no  caput,  o
Documento  de  O�cialização  da  Demanda  (DOD)  referente  à
utilização,  aquisição  ou  contratação  pretendida  deve  ser
encaminhado  à  CTTI,  que  se  manifestará,  de�nitivamente  ou
provisoriamente,  caso  sejam  necessárias  mais  informações,  no
prazo máximo de 15 dias úteis.

Art.  18.  É  vedada  a  utilização  de  serviços  em  nuvem  de  caráter
particular  para  o  processamento  ou  armazenamento  de
informações de propriedade do TSE.

§ 1º Constatada a ocorrência descrita no caput, a responsabilidade
quanto  à  con�dencialidade,  integridade,  disponibilidade  e
autenticidade de tais informações recairá, com exclusividade, sobre
o usuário.

§ 2º O incidente de segurança da informação para o TSE resultante
da violação ao disposto neste artigo sujeitará o usuário responsável
às penalidades cabíveis.

Capítulo VIII

DO ACESSO REMOTO AOS RECURSOS DE TI
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Art.  19.  O  acesso  remoto  por  parte  do  usuário  aos  sistemas  de
informação ou aos ativos de processamento deve manter a�nidade
exclusiva com o objeto de seu cargo, função pública, contrato de
trabalho ou de prestação de serviços.

§  1º  A  permissão  para  acesso  remoto  deverá  ser  solicitada
formalmente,  por meio de documento encaminhado ao Gabinete
do Diretor-Geral, segundo orientações da unidade responsável pelo
atendimento ao usuário, do qual constarão a justi�cativa pertinente
e a anuência da che�a imediata do solicitante.

§ 2º Os meios tecnológicos a serem utilizados para a realização do
acesso remoto deverão ser exclusivamente aqueles homologados e
disponibilizados pela STI.

§ 3º A concessão dos direitos de acesso remoto deverá respeitar a
disponibilidade  de  recursos,  incluídas  as  licenças  de  uso  das
soluções homologadas e fornecidas pela STI,  e a capacidade apta
dos  meios  de  comunicação  de  dados  e  de  outros  elementos  de
infraestrutura necessários ao provimento do acesso.

Art.  20.  Os ativos de TI  utilizados para �ns institucionais,  fora da
rede  corporativa  do  TSE,  devem  seguir  o  mesmo  padrão  de
segurança empregados internamente e seu uso deve ser autorizado
pelo proprietário do ativo de informação.

Art.  21.  A  infraestrutura  tecnológica  para  acesso  externo  à  rede
corporativa  do TSE é  de responsabilidade do próprio  usuário,  às
suas expensas.

Capítulo IX

DO MONITORAMENTO

Art. 22. O uso dos ativos de TI da rede corporativa está sujeito a
monitoramento pelo Tribunal, com vistas a proteger a integridade
da imagem e das informações institucionais, preservar a segurança
de seus sistemas corporativos ou de seus usuários e, também, para
�ns  de  apuração  de  eventual  prática  indevida,  ilegal  ou  não
autorizada, podendo auditar,  dentre outros,  os objetos e eventos
abaixo relacionados:

I - informações recebidas e transmitidas, criptografadas ou não;

II - arquivos residentes nos ativos de TI e a�ns;

III - programas de computador (softwares), inclusive em execução;

IV - bases especí�cas de registros de eventos (logs);

V - acessos realizados a sítios ou serviços na rede corporativa e na
internet.

Art. 23. O monitoramento ostensivo ou eventual nos ativos de TI da
rede corporativa pode ser usado para �ns de segurança e controle
disciplinar,  quando for  o  caso,  a  exclusivo critério  fundamentado
dos prepostos e mandatários de�nidos pelo Gabinete do Diretor-
Geral.

Capítulo X
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Durante o período de realização de eleições, a STI poderá
restringir a utilização, em termos de desempenho e de segurança,
de  quaisquer  recursos  de  TI,  visando  assegurar  o  resultado  das
ações pertinentes ao pleito, comunicando previamente às unidades
impactadas.

Art.  25.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de
Segurança da Informação (CSI) do TSE.

Art.  26. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou
sempre que se �zer necessário ou conveniente para o TSE.

Art. 27. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
apuração e consequente adoção das providências cabíveis.

Art. 28. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua
implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar dessa
data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  134,  de
21.7.2021, p. 15-20.
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O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe
conferem o�art.  23,  IX,  do Código Eleitoral �e o�art.  105 da Lei  nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, RESOLVE:

TÍTULO I

DA PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Serão realizadas eleições simultaneamente em todo o país
em 4 de outubro de 2020, primeiro turno, e em 25 de outubro de
2020,  segundo turno,  onde houver,  por sufrágio universal  e  voto
direto  e  secreto  (Constituição  Federal,  arts.  14,  caput,  29,  I  e
II; � Código  Eleitoral,  art.  82; � Lei  nº  9.504/1997,  art.  1º,  parágrafo
único, II, e art. 3º).

Art. 1º Serão realizadas eleições simultaneamente em todo o país
em 15 de novembro de 2020, primeiro turno, e em 29 de novembro
de 2020, segundo turno, onde houver, por sufrágio universal e voto
direto e secreto�(Constituição Federal, arts. 14, caput,�29, I e II;�EC nº
107/2020, art. 1º; caput,�Código Eleitoral, art. 82;�Lei nº 9.504/1997,
art. 1º, parágrafo único, II, e�art. 3º). (Redação dada pela Resolução
nº 23.625/2020)

Parágrafo único. No caso de as condições sanitárias de um Estado
ou Município não permitirem a realização das eleições nas datas
previstas  no  caput  deste  artigo,  o  Congresso  Nacional,  por
provocação  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  instruída  com
manifestação da autoridade sanitária nacional,  e após parecer da
Comissão Mista de que trata o�art. 2º do Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020,  poderá editar  decreto legislativo a  �m de
designar novas datas para a realização do pleito, observada como

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

RESOLUÇÃO Nº 23.611, DE 19
DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições
2020.

ESOLUÇÃO Nº 23.611, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-61

of 76 31/01/2022 16:1



data-limite  o dia  27 de dezembro de 2020,  e  caberá ao Tribunal
Superior Eleitoral dispor sobre as medidas necessárias à conclusão
do  processo  eleitoral � (EC  nº  107,  art.  1º,  §  4º).  (Incluído  pela
Resolução nº 23.625/2020)

Art. 1º-A. Em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da
Covid-19,  os  procedimentos  relacionados  à  biometria  do  eleitor,
assim como as respectivas funcionalidades implementadas na urna
eletrônica para a coleta e o reconhecimento de impressões digitais,
não  serão  aplicados  às  eleições  ordinárias  de  2020 � (Emenda
Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 5º, II).�(Incluído pela Resolução
nº 23.625/2020)

Parágrafo único. Em caso de renovação do pleito ou de realização
de eleições suplementares, a aplicação do disposto no�caput �deste
artigo dependerá de prévia autorização da Presidência do Tribunal
Superior  Eleitoral,  mediante  requerimento  devidamente
fundamentado  do  Tribunal  Regional  Eleitoral. � (Incluído  pela
Resolução nº 23.625/2020)

Art.  2º  Na  eleição  para  prefeito,  vice-prefeito  e  vereador,  a
circunscrição será o município�(Código Eleitoral, art. 86).

Art. 3º O voto é�(Constituição Federal, art. 14, § 1º, I e II):

I obrigatório para os maiores de 18 (dezoito) anos;

II facultativo para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de 70 (setenta) anos;

c) os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos.

Parágrafo único. Poderão votar os eleitores regularmente inscritos
até 6 de maio de 2020�(Lei nº 9.504/1997, art. 91, caput).

CAPÍTULO II

DO SISTEMA ELEITORAL�

Seção I

Do Sistema Eleitoral - Representação Majoritária

Art.  4º  As  eleições  para  prefeito  e  vice-prefeito  obedecerão  ao
princípio  majoritário � (Constituição  Federal,  art.  29,  II,  e � Código
Eleitoral, art. 83).

§ 1º A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito
com ele registrado�(Lei nº 9.504/1997, art. 3º, §1º).

§ 2º Serão eleitos os candidatos a prefeito que obtiverem a maioria
de votos, não computados os votos em branco e os votos nulos�(Lei
nº 9.504/1997, art. 3º).

§ 3º Em qualquer hipótese de empate, será quali�cado o de maior
idade�(Lei nº 9.504. art. 3º, § 2º).

Art.  5°  Nos  municípios  com  mais  de  200.000  (duzentos  mil)
eleitores,  se  nenhum  candidato  ao  cargo  de  prefeito  alcançar
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maioria absoluta no primeiro turno, será realizada nova eleição em
25 de outubro de 2020 (segundo turno) com os dois mais votados,
considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos�(Lei
nº 9.504/1997, art. 3º, § 2º).

Art.  5°  Nos  municípios  com  mais  de  200.000  (duzentos  mil)
eleitores,  se  nenhum  candidato  ao  cargo  de  prefeito  alcançar
maioria absoluta no primeiro turno, será realizada nova eleição em
29  de  novembro  de  2020  (segundo  turno)  com  os  dois  mais
votados, considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos
válidos� (Lei  nº  9.504/1997,  art.  3º,  §  2º �e�EC nº  107/2020,  art.  1º,
caput).�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

Parágrafo único.  Se,  antes de realizado o segundo turno,  ocorrer
morte, desistência ou impedimento legal de candidato, deverá ser
convocado,  entre  os  remanescentes,  o  de  maior  votação � (Lei  nº
9.504/1997, art. 3º, § 2º).

Seção II

Do Sistema Eleitoral - Representação Proporcional

Art.  6º  As  eleições  para  vereador  obedecerão  ao  princípio  da
representação proporcional�(Código Eleitoral, art. 84).

Art. 7° Estarão eleitos, dentre os candidatos registrados por partido
político, os que tenham obtido votos em número igual ou superior a
10%  (dez  por  cento)  do  quociente  eleitoral,  tantos  quantos  o
respectivo  quociente  partidário  indicar,  na  ordem  da  votação
nominal que cada um tenha recebido�(Código Eleitoral, art. 108).

Art.  8°  O  quociente  eleitoral  é  determinado  pela  divisão  da
quantidade  de  votos  válidos  apurados  pelo  número  de  vagas  a
preencher,  desprezando-se  a  fração,  se  igual  ou  inferior  a  0,5
(meio),  ou  arredondando-se  para  1  (um),  se  superior � (Código
Eleitoral, art. 106).

Parágrafo  único.  Nas  eleições  proporcionais,  contam-se  como
válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos
e às legendas partidárias (Lei nº 9.504/1997, art. 5º).

Art.  9°  O  quociente  partidário  é  determinado  pela  divisão  da
quantidade de votos válidos dados sob o mesmo partido político
pelo quociente eleitoral, desprezada a fração�(Código Eleitoral, art.
107).

Art.  10.  As vagas não preenchidas com a aplicação do quociente
partidário e a exigência de votação nominal mínima, a que se refere
o art. 7° desta Resolução, serão distribuídas entre todos os partidos
políticos que participam do pleito, independentemente de terem ou
não atingido o quociente eleitoral, mediante observância do cálculo
de médias�(Código Eleitoral, art. 109):

I a média de cada partido político é determinada pela quantidade de
votos  válidos  a  ele  atribuída  dividida  pelo  respectivo  quociente
partidário acrescido de 1 (um)�(Código Eleitoral, art. 109, I);

II ao partido político que apresentar a maior média cabe uma das
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vagas  a  preencher,  desde  que  tenha  candidato  que  atenda  à
exigência de votação nominal mínima�(Código Eleitoral, art. 109, I);

III deverá ser repetida a operação para a distribuição de cada uma
das vagas�(Código Eleitoral, art. 109, II);

IV quando não houver mais partidos políticos com candidatos que
atendam  à  exigência  de  votação  nominal  mínima,  as  cadeiras
deverão ser distribuídas aos partidos políticos que apresentem as
maiores médias�(Código Eleitoral, art. 109, III).

§ 1º Na repetição de que trata o inciso III, para o cálculo de médias,
serão  consideradas,  além  das  vagas  obtidas  por  quociente
partidário, também as sobras de vagas que já tenham sido obtidas
pelo  partido  político,  em  cálculos  anteriores,  ainda  que  não
preenchidas�(ADI n° 5.420/2015).

§  2º  No caso de empate de médias  entre  dois  ou mais  partidos
políticos,  considera-se  aquele  com  maior  votação � (Res.-TSE  nº
16.844/1990).

§ 3º Ocorrendo empate na média e no número de votos dados aos
partidos políticos, prevalece, para o desempate, o número de votos
nominais recebidos pelo candidato que disputa a vaga.

§ 4º O preenchimento das vagas com que cada partido político for
contemplado deverá obedecer à ordem de votação nominal de seus
candidatos�(Código Eleitoral, art. 109, § 1º).

§ 5º Em caso de empate na votação de candidatos e de suplentes de
um  mesmo  partido  político,  deverá  ser  eleito  o  candidato  com
maior idade�(Código Eleitoral, art. 110).�

Art. 11. Se nenhum partido político alcançar o quociente eleitoral,
serão eleitos, até o preenchimento de todas as vagas, os candidatos
mais votados�(Código Eleitoral, art. 111).

Art.  12.  Nas  eleições  proporcionais,  serão  suplentes  do  partido
político  que  obtiver  vaga  todos  os  demais  candidatos  que  não
foram  efetivamente  eleitos,  na  ordem  decrescente  de
votação�(Código Eleitoral, art. 112).

Parágrafo único. Na de�nição dos suplentes do partido político, não
há exigência de votação nominal mínima prevista no art. 7º desta
Resolução�(Código Eleitoral, art. 112, parágrafo único).

CAPÍTULO III

DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ELEIÇÕES

Art.  13.  Nas eleições serão utilizados exclusivamente os sistemas
informatizados desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral,  sob
sua encomenda ou por ele autorizado.

§ 1º O sistema eletrônico de votação será utilizado, exclusivamente,
nas urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral.

§  2º  Os  sistemas  de  que  trata  o  caput  serão  utilizados,
exclusivamente,  em  equipamentos  de  posse  da  Justiça  Eleitoral,
observadas  as  especi�cações  técnicas  de�nidas  pelo  Tribunal
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Superior Eleitoral, à exceção dos sistemas eleitorais disponibilizados
ao público externo e do sistema de conexão de que trata o § 1º do
art. 184 desta Resolução.

§  3º  É  vedada  a  utilização,  pelos  órgãos  da  Justiça  Eleitoral,  de
qualquer  outro  sistema  em  substituição  aos  desenvolvidos  ou
autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

CAPÍTULO IV

DA PREPARAÇÃO PARA A VOTAÇÃO

Seção I

Das Mesas Receptoras de Votos e de Justi�cativas e do Apoio
Logístico

Art. 14. Cada seção eleitoral corresponde a uma mesa receptora de
votos, salvo na hipótese de agregação�(Código Eleitoral, art. 119).

§  1º  Os  tribunais  regionais  eleitorais  poderão  determinar  a
agregação  de  seções  eleitorais  visando  à  racionalização  dos
trabalhos eleitorais, desde que não importe prejuízo ao exercício do
voto.

§ 2º O disposto no § 1º deverá obedecer ao limite de, no máximo, 20
(vinte) seções eleitorais.

§3º  Com  vistas  à  racionalização  do  uso  de  urnas  eletrônicas,  os
tribunais  regionais  eleitorais  poderão,  complementarmente  ao
procedimento de agregação previsto no §1º deste artigo, distribuir
eleitores de uma seção para outras do mesmo local de votação, por
meio da Transferência Temporária de Eleitores de Ofício – TTE de
Ofício. (Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

§4º  A  transferência  dos  eleitores  efetivadas  nos  termos
do�caput�será revertida após a realização do pleito, devolvendo-se
os eleitores para suas seções de origem.�(Incluído pela Resolução nº
23.631/2020)

Art.  15.  Os  tribunais  regionais  eleitorais  deverão  determinar  o
recebimento  das  justi�cativas,  no  dia  da  eleição,  por  mesas
receptoras de votos, por mesas receptoras de justi�cativas ou por
ambas.

§ 1º No segundo turno, é obrigatória a instalação de pelo menos
uma mesa receptora de justi�cativas:

I - nas capitais e nos municípios com mais de 200.000 (duzentos mil)
eleitores em que não houver votação;

II - nos municípios entre 100.000 (cem mil) e 200.000 (duzentos mil)
eleitores.

§  2º  No  segundo  turno,  �ca  facultada  a  instalação  de  mesas
receptoras de justi�cativas nos municípios não abrangidos no § 1º.

§ 3º Cada mesa receptora de justi�cativas poderá funcionar com até
três urnas.

§ 4º Os tribunais regionais eleitorais poderão dispensar o uso de
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urna eletrônica nas mesas receptoras de justi�cativas.

Art.  16.  Constituirão  as  mesas  receptoras  de  votos  e  as  de
justi�cativas, 1 (um) presidente, 1 (um) primeiro e 1 (um) segundo
mesários e 1 (um) secretário�(Código Eleitoral, art. 120, caput).

Parágrafo  único.  Conforme  avaliação  dos  tribunais  regionais
eleitorais,  a  composição  das  mesas  receptoras  de  justi�cativas
poderá ser reduzida para até 2 (dois) membros.

Art. 17. É facultada a nomeação de eleitores para apoio logístico, em
número e pelo período necessário, para atuar como auxiliares dos
trabalhos eleitorais, observado o limite máximo de:

I)  6  (seis)  dias,  nos  municípios  com  até  200.000  (duzentos  mil)
eleitores;

II) 10 (dez) dias, distribuídos nos dois turnos, nos municípios com
mais de 200.000 (duzentos mil) eleitores.

§ 1º Não estão incluídos no limite estabelecido no caput os dias de
treinamento previsto no art. 21 desta Resolução.

§ 2º Os juízes eleitorais devem atribuir a um dos nomeados para
apoio  logístico  a  incumbência  de  veri�car  se  as  condições
de�acessibilidade do local de votação para o dia da eleição estão
atendidas, adotando as medidas possíveis, bem como de orientar
os demais auxiliares do local de votação sobre o atendimento às
pessoas com de�ciência ou mobilidade reduzida.

Art.  18.  Não  poderão  ser  nomeados  para  compor  as  mesas
receptoras nem para atuar no apoio logístico�(Código Eleitoral, art.
120, § 1º, I a IV; e�Lei nº 9.504/1997, art. 63, § 2º):

I  -  os candidatos e seus parentes, ainda que por a�nidade, até o
segundo grau inclusive, e o cônjuge;

II  -  os  membros  de  diretórios  de  partido  político  que  exerçam
função executiva;

III - as autoridades e os agentes policiais, bem como os funcionários
no desempenho de cargos de con�ança do Poder Executivo;

IV - os que pertencem ao serviço eleitoral;

V - os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.

§ 1°Nas mesas receptoras de justi�cativas poderão atuar servidores
da  Justiça  Eleitoral,  não  lhes  sendo  aplicáveis,  no  entanto,  as
prerrogativas do art. 22.

§ 2º O impedimento de que trata o inciso III  do caput abrange a
impossibilidade de indicação, como mesários das mesas receptoras
instaladas nos estabelecimentos penais e unidades de internação
de adolescentes,  dos agentes policiais de quaisquer das carreiras
civis  e  militares,  dos  agentes  penitenciários  e  de  escolta  e  dos
integrantes das guardas municipais.

§ 3º Na mesma mesa receptora de votos, é vedada a participação de
parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição
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pública ou empresa privada�(Lei nº 9.504/1997, art. 64).

§  4º  Não  se  incluem  na  proibição  do  §  3º  os  servidores  de
dependências diversas do mesmo Ministério, Secretaria de Estado,
Secretaria de município, autarquia ou fundação pública de qualquer
ente federativo, sociedade de economia mista ou empresa pública
nem  os  serventuários  de  cartórios  judiciais  e  extrajudiciais
diferentes.

Art. 19. Os componentes das mesas receptoras serão nomeados, de
preferência,  entre  os  eleitores  do  mesmo  local  de  votação,  com
prioridade  para  os  voluntários,  observando-se,  quanto  ao  mais,
o�art. 120, § 2º, do Código Eleitoral.

§ 1º A convocação para os trabalhos eleitorais deverá ser realizada,
em  regra,  entre  os  eleitores  pertencentes  à  zona  eleitoral  da
autoridade judiciária convocadora,  excepcionadas as situações de
absoluta necessidade e mediante autorização do juízo da inscrição,
ainda que se trate de voluntário�(Res.-TSE nº 22.098/2005).

§  2º  A  inobservância  dos  pressupostos  descritos  no  §  1º  poderá
resultar  na  nulidade  da  convocação,  impedindo  a  imposição  de
multa pela Justiça Eleitoral�(Res.-TSE nº 22.098/2005).

§  3º  Os  membros  das  mesas  receptoras  instaladas  em
estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes
deverão  ser  escolhidos,  preferencialmente,  entre  servidores  dos
órgãos de administração penitenciária dos estados; da Secretaria de
Justiça,  Cidadania  e  Direitos  Humanos;  da  Secretaria  de  Defesa
Social;  da  Secretaria  de  Assistência  Social;  do  Ministério  Público
Federal  e  do  Estadual;  da  Defensoria  Pública  dos  estados  e  da
União; da Ordem dos Advogados do Brasil; das secretarias e órgãos
responsáveis  pelo  sistema  socioeducativo  da  infância  e  da
juventude nos  estados  ou entre  outros  cidadãos indicados pelos
órgãos citados, nos moldes do inciso II do parágrafo único do art. 46
desta Resolução.

Art. 20. O juiz eleitoral nomeará, no período compreendido entre 7
de julho e 5 de agosto de 2020,  os eleitores que constituirão as
mesas receptoras de votos e de justi�cativas e os que atuarão como
apoio logístico,  �xando os dias,  os horários e os lugares em que
prestarão  seus  serviços,  intimando-os  pelo  meio  que  considerar
necessário�(Código Eleitoral, art. 120, caput).

Art. 20. O juiz eleitoral nomeará, no período compreendido entre 18
de agosto e 16 de setembro de 2020, os eleitores que constituirão
as mesas receptoras de votos e de justi�cativas e os que atuarão
como apoio logístico, �xando os dias, os horários e os lugares em
que prestarão seus serviços, intimando-os pelo meio que considerar
necessário � (Código Eleitoral,  art.  120,  caput). � (Redação  dada  pela
Resolução nº 23.625/2020)

§  1º  Os  membros  das  mesas  receptoras  instaladas  em
estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes,
de que trata a Seção II do Capítulo V do Título I desta Resolução,
serão nomeados até 28 de agosto de 2020.
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§  1º  Os  membros  das  mesas  receptoras  instaladas  em
estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes,
de que trata a Seção II do Capítulo V do Título I desta Resolução,
serão nomeados até  9  de outubro de 2020. � (Redação  dada  pela
Resolução nº 23.625/2020)

§ 2º Os eleitores referidos no caput e no § 1º poderão apresentar
recusa justi�cada à nomeação em até 5 (cinco) dias a contar de sua
nomeação, cabendo ao juiz eleitoral apreciar livremente os motivos
apresentados,  ressalvada  a  hipótese  de  fato  superveniente  que
venha a impedir o trabalho do eleitor�(Código Eleitoral, art. 120, §
4º).

§ 3º O juiz eleitoral deverá publicar as nomeações dos membros das
mesas  receptoras  e  apoio  logístico,  obedecendo  aos  seguintes
prazos�(Código Eleitoral, art. 120, § 3º):

I - ao que se refere o caput deste artigo, até 5 de agosto de 2020;

I – ao que se refere o caput deste artigo, até 16 de setembro de
2020;�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

II - aos membros das mesas previstas no § 1º, até 28 de agosto de
2020;

II – aos membros das mesas previstas no § 1º, até 9 de outubro de
2020;�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

III - eventuais substituições dos membros de mesas, imediatamente
após as nomeações.

§ 4º Os editais a que se refere o § 3º deverão ser publicados no
Diário da Justiça Eletrônico DJe, nas capitais, devendo os tribunais
regionais  eleitorais  regulamentar  a  forma  de  publicação  para  os
demais locais.

§ 5º Da composição da mesa receptora de votos ou de justi�cativas
e  da  nomeação  dos  eleitores  para  o  apoio  logístico,  qualquer
partido  político  poderá  reclamar  ao  juiz  eleitoral,  no  prazo  de  5
(cinco) dias da publicação, devendo a decisão ser proferida em 2
(dois) dias�(Lei nº 9.504/1997, art. 63).�

§  6º  Da  decisão  do  juiz  eleitoral,  caberá  recurso  para  o  tribunal
regional eleitoral,  interposto dentro de 3 (três) dias, devendo,�em
igual prazo, ser resolvido�(Código Eleitoral,  art. 121, § 1º; e Lei  nº
9.504/1997, art. 63, § 1º).

§ 7º Na hipótese de escolha superveniente de candidato que atraia
o  disposto  no  inciso  I  do  art.  18  desta  Resolução,  o  prazo  para
reclamação  será  contado  da  publicação  do  edital  referente  ao
pedido de registro do candidato�(Código Eleitoral, art. 121, § 2º; e Lei
nº 9.504/1997, art. 63).

§ 8º Se o vício da nomeação resultar de qualquer das proibições dos
incisos II,  III  e IV do art. 18 desta Resolução e em virtude de fato
superveniente, o prazo será contado a partir do ato da nomeação
ou eleição�(Código Eleitoral, art. 121, § 2º).

§ 9º O partido político que não reclamar contra as nomeações dos
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eleitores que constituirão as mesas receptoras e dos que atuarão
como apoio logístico não poderá arguir,  sob esse fundamento,  a
nulidade da seção respectiva�(Código Eleitoral, art. 121, § 3º).

§  10.  O  nomeado  para  apoio  logístico  que  não  comparecer  aos
locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao treinamento,
deverá  apresentar  justi�cativas  ao  juiz  eleitoral  em  até  5  (cinco)
dias.

Art.  21.  Os  juízes  eleitorais,  ou quem estes  designarem,  deverão
instruir  os mesários e os nomeados para apoio logístico sobre o
processo de votação e de justi�cativa.

§  1º  Os  tribunais  regionais  eleitorais  poderão,  conforme  a
conveniência, oferecer instrução para os mesários e os nomeados
para  apoio  logístico,  por  meio  da  utilização  de  tecnologias  de
capacitação a distância.

§  2º  A  participação no treinamento a  distância  será  comprovada
pela  emissão  de  declaração  eletrônica  expedida  pelo  tribunal
regional eleitoral, por meio da ferramenta tecnológica utilizada no
gerenciamento do ambiente virtual de aprendizagem.

Art. 22. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras
de votos e de justi�cativas, as juntas eleitorais, o apoio logístico e os
demais  convocados pelo juiz  eleitoral  para auxiliar  nos trabalhos
eleitorais serão dispensados do serviço e terão direito à concessão
de  folga,  mediante  declaração  expedida  pelo  tribunal  regional
eleitoral,  pelo juiz eleitoral  ou quem for por eles designado, sem
prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo
dobro  dos  dias  de  convocação,  inclusive  os  dias  destinados  a
treinamento (Lei nº 9.504/1997, art. 98).

Parágrafo  único.  O  certi�cado  de  participação  no  treinamento  a
distância mediante a declaração eletrônica de que trata o § 2º do
art. 21 desta Resolução implicará a concessão da dispensa prevista
no caput, equivalente a 1 (um) dia de convocação, desde que não
cumulativa com a dispensa decorrente de treinamento presencial,
condição a ser validada pelo cartório eleitoral.

Seção II

Dos Locais de Votação e de Justi�cativa

Art.  23.  Os  locais  designados  para  o  funcionamento  das  mesas
receptoras de votos e  de justi�cativas serão publicados até 5 de
agosto de 2020, no DJe, nas capitais, devendo os tribunais regionais
eleitorais regulamentar a forma de publicação para os demais locais
(Código Eleitoral, art. 135).

Art.  23.  Os  locais  designados  para  o  funcionamento  das  mesas
receptoras de votos e de justi�cativas serão publicados até 16 de
setembro  de  2020,  no  DJe,  nas  capitais,  devendo  os  tribunais
regionais  eleitorais  regulamentar  a  forma  de  publicação  para  os
demais  locais  (Código  Eleitoral,  art.  135). � (Redação  dada  pela
Resolução nº 23.625/2020)
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§ 1º A publicação deverá conter as seções, inclusive as agregadas,
com a numeração ordinal e o local em que deverá funcionar, assim
como a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que
facilite a sua localização pelo eleitor (Código Eleitoral, art. 135, § 1º).

§ 2º Da designação dos locais de votação, qualquer partido político
poderá reclamar ao juiz eleitoral, dentro de 3 (três) dias a contar da
publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 2 (dois) dias
(Código Eleitoral, art. 135, § 7º).

§ 3º Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso ao tribunal regional
eleitoral,  interposto  dentro  de  3  (três)  dias,  devendo,  no mesmo
prazo, ser resolvido (Código Eleitoral, art. 135, § 8º).

§ 4º Esgotados os prazos referidos nos §§ 2º e 3º deste artigo, não
mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a proibição contida
no § 3º do art. 24 desta Resolução (Código Eleitoral, art. 135, § 9º).

Art.  24. Anteriormente à publicação dos locais designados para o
funcionamento  das  mesas  receptoras  de  que  trata  o  art.  23,  os
juízes  eleitorais  deverão  comunicar  aos  chefes  das  repartições
públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das
propriedades  particulares  a  resolução  de  que  deverão  ser  os
respectivos  edifícios,  ou  parte  deles,  utilizados  para  a  votação
(Código Eleitoral, art. 137).

§ 1º Será dada preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos
particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas
(Código Eleitoral, art. 135, § 2º).

§ 2º É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a
candidato,  membro de  diretório  de  partido  político,  delegado de
partido  político,  autoridade  policial,  bem  como  dos  respectivos
cônjuges e parentes, consanguíneos ou a�ns, até o segundo grau,
inclusive (Código Eleitoral, art. 135, § 4º).

§ 3º Não poderão ser localizadas seções eleitorais em fazenda, sítio
ou  qualquer  propriedade  rural  privada,  mesmo  existindo  prédio
público no local (Código Eleitoral, art. 135, § 5º).

§ 4º A propriedade particular deverá ser obrigatória e gratuitamente
cedida  para  esse  �m,  �cando  à  disposição  nos  dias  e � horários
requeridos pela Justiça Eleitoral, não podendo ser negado acesso às
suas dependências (Código Eleitoral, art. 135, § 3º).

§ 5º Será assegurado o ressarcimento ou a restauração do bem, em
caso de eventuais danos decorrentes do uso dos locais de votação.

§ 6º Os tribunais regionais eleitorais deverão expedir instruções aos
juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação,
de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com de�ciência
ou  com  mobilidade  reduzida,  inclusive  em  seu  entorno  e  nos
sistemas de transporte que lhe dão acesso (Código  Eleitoral,  art.
135, § 6º-A).

Art.  25.  Os  tribunais  regionais  eleitorais,  nas  capitais,  e  os  juízes
eleitorais, nas demais zonas, farão ampla divulgação da localização
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das seções eleitorais (Código Eleitoral, art. 135, § 6º).

Art. 26. No local destinado à votação, a mesa receptora deverá �car
em recinto separado do público, devendo a urna estar na cabina de
votação (Código Eleitoral, art. 138).

Parágrafo único. O juiz eleitoral deverá providenciar para que, nos
edifícios escolhidos, sejam feitas as necessárias adaptações (Código
Eleitoral, art. 138, parágrafo único).

Seção III

Do Transporte dos Eleitores no Dia da Votação

Art.  27.  É  vedado  aos  candidatos  ou  órgãos  partidários,  ou  a
qualquer  pessoa,  o  fornecimento de transporte  ou refeições  aos
eleitores (Lei nº 6.091/1974, art. 10).

Parágrafo  único.  A  proibição  de  fornecimento  de  alimentação
prevista  no  caput  não  atinge  à  eventual  distribuição  pela  Justiça
Eleitoral de refeições aos mesários e pessoal de apoio logístico e,
pelos  partidos,  aos  �scais  cadastrados  para  trabalhar  no  dia  da
eleição.

Art.  28. É facultado aos partidos políticos exercer �scalização nos
locais onde houver transporte de eleitores (Lei nº 6.091/1974, art.
9º).

Art. 29. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de
eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo (Lei nº
6.091/1974, art. 5º):

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 - serviço de transporte público ou privado como táxi, aplicativos
de transporte e assemelhados.

Art.  30.  O  transporte  de  eleitores  realizado  pela  Justiça  Eleitoral
somente  será  feito  dentro  dos  limites  territoriais  do  respectivo
município  e  quando,  das zonas rurais  para os  locais  de votação,
distar pelo menos 2 (dois) quilômetros (Lei nº 6.091/1974, art. 4º, §
1º).

Art. 31. Identi�cada a necessidade, o juízo eleitoral providenciará a
instalação  de  uma  Comissão  Especial  de  Transporte  para  os
municípios  sob  sua  jurisdição  que  se  enquadrarem  no  disposto
nesta  seção,  até  4  de  setembro  de  2020,  composta  de  eleitores
indicados pelos partidos políticos, com a �nalidade de colaborar na
execução deste serviço (Lei nº 6.091/1974, arts. 14 e 15; Res.-TSE nº
9.641/1974, art. 13).

Art. 31. Identi�cada a necessidade, o juízo eleitoral providenciará a
instalação  de  uma  Comissão  Especial  de  Transporte  para  os
municípios  sob  sua  jurisdição  que  se  enquadrarem  no  disposto
nesta  seção,  até  16  de  outubro  de  2020,  composta  de  eleitores
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indicados pelos partidos políticos, com a �nalidade de colaborar na
execução deste serviço�(Lei nº 6.091/1974, arts. 14�e�15;�Res.-TSE nº
9.641/1974, art. 13).�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§ 1º Até 25 de agosto de 2020, os partidos políticos poderão indicar
ao  juiz  eleitoral  até  3  (três)  pessoas  para  compor  a  comissão,
vedada a participação de candidatos.

§ 1º Até 6 de outubro de 2020, os partidos políticos poderão indicar
ao  juiz  eleitoral  até  3  (três)  pessoas  para  compor  a  comissão,
vedada a participação de candidatos.�(Redação dada pela Resolução
nº 23.625/2020)

§  2º  Nos  municípios  em que  não  houver  indicação  dos  partidos
políticos  ou apenas  um partido  indicar  membros,  o  juiz  eleitoral
designará ou completará a Comissão Especial com eleitores de sua
con�ança,  que  não  pertençam  a  nenhum  dos  partidos  políticos
(Res.-TSE nº 9.641/1974, art. 3º, § 5º).

Art.  32. Onde houver mais de uma zona eleitoral em um mesmo
município, cada uma delas equivalerá a município para o efeito da
execução desta Seção (Res.-TSE nº 9.641/1974, art. 14).

Art. 33. Os veículos e as embarcações, devidamente abastecidos e
tripulados,  de  uso  da  União,  dos  estados  e  municípios  e  suas
respectivas autarquias e sociedades de economia mista, excluídos
os de uso militar,  �carão à disposição da Justiça  Eleitoral  para o
transporte gratuito de eleitores residentes em zonas rurais para os
respectivos locais de votação nas eleições (Lei  nº  6.091/1974,  art.
1º).

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os veículos e
as  embarcações  em  número  justi�cadamente  indispensável  ao
funcionamento de serviço público insusceptível de interrupção (Lei
nº 6.091/1974, art. 1º, § 1º).

Art. 34. Até 15 de agosto de 2020, os responsáveis por repartições,
órgãos e unidades do serviço público federal, estadual e municipal
o�ciarão ao juízo eleitoral correspondente, informando o número, a
espécie e a lotação dos veículos e embarcações�de que trata o art.
33  desta  Resolução,  justi�cando,  se  for  o  caso,  a  ocorrência  da
exceção  prevista  no  parágrafo  único  do  mesmo  artigo  (Lei  nº
6.091/1974, art. 3º).

§ 1º O juiz eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a
execução do serviço  de transporte  de eleitores  e  requisitará  aos
responsáveis  pelas  repartições,  órgãos  ou  unidades,  até  4  de
setembro de 2020, os veículos e embarcações necessários (Lei  nº
6.091/1974, art. 3º, § 2º).

§  2º  Até  19  de  setembro  de  2020,  o  juiz  eleitoral,  quando
identi�cada a necessidade, requisitará dos órgãos da administração
direta  ou  indireta  da  União,  dos  estados  e  municípios  os
funcionários e as instalações de que necessitar para possibilitar a
execução  dos  serviços  de  transporte  para  o  primeiro  e  eventual
segundo turnos de votação (Lei nº 6.091/1974, art. 1º, § 2º).
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Art.  34.  Até  26  de  setembro  de  2020,  os  responsáveis  por
repartições, órgãos e unidades do serviço público federal, estadual
e municipal o�ciarão ao juízo eleitoral correspondente, informando
o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que
trata  o  art.  33  desta  Resolução,  justi�cando,  se  for  o  caso,  a
ocorrência  da  exceção  prevista  no  parágrafo  único  do  mesmo
artigo�(Lei nº 6.091/1974, art. 3º).�(Redação dada pela Resolução nº
23.625/2020)

§�1º O juiz eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a
execução do serviço  de transporte  de eleitores  e  requisitará  aos
responsáveis  pelas  repartições,  órgãos  ou  unidades,  até  16  de
outubro  de  2020,  os  veículos  e  embarcações  necessários � (Lei  nº
6.091/1974,  art.  3º,  §  2º). � (Redação  dada  pela  Resolução  nº
23.625/2020)

§ 2º Até 31 de outubro de 2020, o juiz eleitoral, quando identi�cada
a necessidade, requisitará dos órgãos da administração direta ou
indireta da União,  dos estados e municípios os funcionários e as
instalações  de  que  necessitar  para  possibilitar  a  execução  dos
serviços de transporte para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação� (Lei  nº  6.091/1974,  art.  1º,  §  2º). � (Redação  dada  pela
Resolução nº 23.625/2020)

§  3º  Os  veículos  e  embarcações  à  disposição  da  Justiça  Eleitoral
deverão, mediante comunicação expressa, estar em condições de
serem utilizados,  pelo menos,  24 (vinte e quatro)  horas antes da
data  planejada  para  o  uso  e  circularão  exibindo  de  modo  bem
visível  a  mensagem:  "A  serviço  da  Justiça  Eleitoral"  (Lei  nº
6.091/1974, art. 3º, § 1º).

Art.  35.  O juiz eleitoral  divulgará,  em 19 de setembro de 2020, o
quadro  geral  de  percursos  e  horários  programados  para  o
transporte de eleitores, para ambos os turnos, dando conhecimento
aos partidos políticos (Lei nº 6.091/1974, art. 4º).

Art.  35.  O  juiz  eleitoral  divulgará,  em 31  de  outubro  de  2020,  o
quadro  geral  de  percursos  e  horários  programados  para  o
transporte de eleitores, para ambos os turnos, dando conhecimento
aos partidos políticos�(Lei nº 6.091/1974, art. 4º).�(Redação dada pela
Resolução nº 23.625/2020)

§ 1º Quando a zona eleitoral se constituir de mais de um município,
haverá um quadro para cada um (Res.-TSE nº 9.641/1974, art. 4º, §
1º).

§ 2º Os partidos políticos, candidatos ou eleitores poderão oferecer
reclamações em 3 (três) dias contados da divulgação do quadro (Lei
nº 6.091/1974, art. 4º, § 2º).

§  3º  As  reclamações  serão  apreciadas  nos  3  (três)  dias
subsequentes, delas cabendo recurso sem efeito suspensivo (Lei nº
6.091/1974, art. 4º, § 3º).

§ 4º Decididas as reclamações, o juiz eleitoral divulgará, pelos meios
disponíveis, o quadro de�nitivo (Lei nº 6.091/1974, art. 4º, § 4º).
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CAPÍTULO V

DA TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE ELEITORES

Seção I

Da Sistemática para a Transferência Temporária de Eleitores

Art. 36. Nas eleições municipais, é facultada aos eleitores, dentro do
mesmo  município,  a  transferência  temporária  de  seção  eleitoral
para votação no primeiro turno, no segundo turno ou em ambos,
nas seguintes situações:

I - presos provisórios e adolescentes em unidades de internação;

II  -  membros das Forças Armadas, das polícias federal,  rodoviária
federal,  ferroviária  federal,  civis  e  militares;  dos  corpos  de
bombeiros  militares,  dos  agentes  de  trânsito  e  das  guardas
municipais que estiverem em serviço por ocasião das eleições;

III - eleitores com de�ciência ou mobilidade reduzida;

IV - mesários e convocados para apoio logístico;

V  -  os  juízes  eleitorais,  os  servidores  da  Justiça  Eleitoral  e  os
promotores eleitorais.

§  1º  A  transferência  temporária  dos  eleitores  relacionados  nos
incisos I, II, III e V do caput deverá ser requerida no período de 14 de
julho a 20 de agosto de 2020, e até 28 de agosto para os do inciso
IV, na forma estabelecida neste Capítulo, sendo possível, no mesmo
período, alterar ou cancelar a transferência.

§  1º  A  transferência  temporária  dos  eleitores  relacionados  nos
incisos I, II, III e V do caput deverá ser requerida no período de 25 de
agosto a 1º  de outubro de 2020,  e até 9 de outubro para os do
inciso IV, na forma estabelecida neste Capítulo, sendo possível, no
mesmo período, alterar ou cancelar a transferência.�(Redação dada
pela Resolução nº 23.625/2020)

§  2º  A  habilitação  para  votar  em  seção  distinta  da  origem,  nos
termos desta Resolução, somente será admitida para os eleitores
que estiverem com situação regular no Cadastro Eleitoral.

Art. 37. O eleitor transferido temporariamente estará desabilitado
para votar na sua seção de origem e habilitado em seção do local
indicado no momento da solicitação.

Art.  38. Havendo agregação de seções, o cartório eleitoral deverá
informar  o  mesário  convocado  sobre  sua  dispensa  e  sobre  a
faculdade  de  desfazer  a  transferência  temporária  eventualmente
requerida, observado o prazo do § 1º do art. 36 desta Resolução.

Seção II

Do Voto do Preso Provisório e dos Adolescentes em Unidades de
Internação�

Art.  39.  Os  juízes  eleitorais,  sob  a  coordenação  dos  tribunais
regionais  eleitorais,  deverão  disponibilizar  seções
em�estabelecimentos penais e em unidades de internação tratadas
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pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a �m de que os presos
provisórios  e  os  adolescentes  internados  tenham  assegurado  o
direito de voto.

Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, consideram-se:

I - presos provisórios: as pessoas recolhidas em estabelecimentos
penais sem condenação criminal transitada em julgado;

II - adolescentes internados: os maiores de 16 (dezesseis) e menores
de 21 (vinte e um) anos submetidos a medida socioeducativa de
internação ou a internação provisória, nos termos da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente;

III  -  estabelecimentos  penais:  todas  as  instalações  e  os
estabelecimentos onde haja presos provisórios;

IV - unidades de internação: todas as instalações e unidades onde
haja adolescentes internados.

Art. 40. Os presos provisórios e os adolescentes internados que não
possuírem inscrição eleitoral regular no município onde funcionará
a seção, deverão, para votar, alistar-se ou regularizar a situação de
sua inscrição, mediante revisão ou transferência, até 6 de maio de
2020.

§ 1º Para o alistamento e transferência a que se referem o caput,
são dispensadas a comprovação do tempo de domicílio  eleitoral,
bem como a observação do prazo mínimo a ser  obedecido para
transferência de inscrição.

§  2º  As  novas  inscrições  �carão  vinculadas  à  zona  eleitoral  cuja
circunscrição abranja o estabelecimento em que se encontram os
presos provisórios e os adolescentes internados.

§ 3º Os serviços eleitorais mencionados no caput serão realizados
nos estabelecimentos em que se encontram os presos provisórios e
os  adolescentes  internados,  por  meio  de  procedimentos
operacionais e de segurança adequados à realidade de cada local,
de�nidos  em  comum  acordo  entre  o  juiz  eleitoral  e  os
administradores dos referidos estabelecimentos.

Art. 41. A seção eleitoral destinada exclusivamente à recepção do
voto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de
adolescentes deverá conter no mínimo 20 (vinte) eleitores aptos a
votar.

§ 1º Quando o número de eleitores não atingir o mínimo previsto no
caput,  os tribunais regionais eleitorais deverão agregar a seção a
outra no local mais próximo, a �m de viabilizar o exercício do voto
dos  mesários  e  funcionários  do  estabelecimento  eventualmente
transferidos para essa seção eleitoral.

§ 2º Na impossibilidade de agregação a que se refere o § 1º, a seção
deverá  ser  cancelada,  com  consequente  retorno  dos  eleitores
transferidos para suas seções de origem.

§  3º  Os  tribunais  regionais  eleitorais  deverão  de�nir  a  forma de
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recebimento de justi�cativa eleitoral nos estabelecimentos penais e
nas unidades de internação de adolescentes.

Art.  42. A transferência de eleitores para as seções instaladas no
período e forma do art. 36 desta Resolução será efetuada mediante
formulário próprio, com a manifestação de vontade do eleitor e sua
assinatura.

§  1º  Os  administradores  dos  estabelecimentos  penais  e  das
unidades de internação encaminharão aos cartórios eleitorais, até a
data estabelecida no termo de cooperação mencionado no art. 46
desta  Resolução,  a  relação  atualizada  dos  eleitores  que
manifestaram  interesse  na  transferência,  acompanhada  dos
respectivos  formulários  e  de  cópias  dos  documentos  de
identi�cação com foto.

§  2º  O  eleitor  habilitado  nos  termos  deste  artigo,  se  posto  em
liberdade, poderá, até 20 de agosto de 2020, cancelar a habilitação
para votar na referida seção, com reversão à seção do município
onde está inscrito.

§  2º  O  eleitor  habilitado  nos  termos  deste  artigo,  se  posto  em
liberdade, poderá, até 1º de outubro de 2020, cancelar a habilitação
para votar na referida seção, com reversão à seção do município
onde está inscrito.�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§ 3º  Os eleitores submetidos a medidas cautelares alternativas à
prisão,  atendidas  as  condições  estabelecidas  no  deferimento  da
medida, ou que obtiverem a liberdade em data posterior a 20 de
agosto  de  2020,  poderão,  observadas  as  regras  de  segurança
pertinentes:

§ 3º  Os eleitores submetidos a medidas cautelares alternativas à
prisão,  atendidas  as  condições  estabelecidas  no  deferimento  da
medida, ou que obtiverem a liberdade em data posterior a 1º de
outubro  de  2020,  poderão,  observadas  as  regras  de  segurança
pertinentes:�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

I - votar na seção em que foram inscritos no estabelecimento; ou

II - apresentar justi�cativa na forma da lei.

§ 4º A Justiça Eleitoral deverá comunicar, com antecedência mínima
de 15  (quinze)  dias,  as  datas  de�nidas  neste  artigo  aos  partidos
políticos, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à Seccional da
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  às  secretarias  e  aos  órgãos
responsáveis pela administração do sistema prisional e pelo sistema
socioeducativo  nos  estados  e  nos  municípios,  assim  como  à
autoridade judicial responsável pela correição dos estabelecimentos
penais e de internação.

Art.  43.  As mesas receptoras de votos e de justi�cativas deverão
funcionar em locais  previamente de�nidos pelos administradores
dos  estabelecimentos  penais  e  das  unidades  de  internação  de
adolescentes.

Art. 44. Os membros nomeados para compor as mesas receptoras
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nos  estabelecimentos  penais  e  nas  unidades  de  internação  de
adolescentes,  bem  como  os  agentes  penitenciários  e  os  demais
servidores  dos  referidos  estabelecimentos,  poderão,  até  28  de
agosto de 2020, requerer a transferência temporária para votar na
seção  eleitoral  na  qual  atuarão,  desde  que  sejam  eleitores  do
mesmo município.

Art. 44. Os membros nomeados para compor as mesas receptoras
nos  estabelecimentos  penais  e  nas  unidades  de  internação  de
adolescentes,  bem  como  os  agentes  penitenciários  e  os  demais
servidores  dos  referidos  estabelecimentos,  poderão,  até  9  de
outubro de 2020, requerer a transferência temporária para votar na
seção  eleitoral  na  qual  atuarão,  desde  que  sejam  eleitores  do
mesmo município.�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

Art. 45. O Tribunal Superior Eleitoral poderá �rmar parcerias com o
Conselho  Nacional  de  Justiça,  o  Conselho  Nacional  do �Ministério
Público,  o  Departamento  Penitenciário  Nacional,  o  Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho�Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Defensoria Pública da
União,  a  Secretaria  Especial  dos  Direitos  Humanos,  o  Conselho
Nacional  dos  Direitos  Humanos  e  o  Conselho  Nacional  dos
Secretários  de  Estado  da  Justiça,  Cidadania,  Direitos  Humanos  e
Administração Penitenciária, sem prejuízo de outras entidades, para
o encaminhamento de ações  conjuntas  que possam assegurar  o
efetivo cumprimento dos objetivos desta Seção.

Art.  46.  Os tribunais regionais eleitorais deverão �rmar termo de
cooperação técnica com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a
Seccional  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  e  as  secretarias  e
órgãos responsáveis pela administração do sistema prisional e pelo
sistema socioeducativo da infância e da juventude nos estados, sem
prejuízo  de  outras  entidades  que  possam  cooperar  com  as
atividades eleitorais objeto dos artigos desta Seção.

Parágrafo  único.  Os  termos  de  cooperação  técnica  deverão
contemplar, pelo menos, os seguintes tópicos:

I  -  indicação  dos  locais  em  que  se  pretende  instalar  as  seções
eleitorais,  com o nome do estabelecimento,  endereço,  telefone e
contatos do administrador; a quantidade de presos provisórios ou
de adolescentes internados; e as condições de segurança e lotação
do estabelecimento;

II - promoção de campanhas informativas com vistas a orientar os
presos provisórios e os adolescentes internados quanto à obtenção
de  documentos  de  identi�cação  e  à  opção  de  voto  nas  seções
eleitorais instaladas nos estabelecimentos;

III - previsão de fornecimento de documentos de identi�cação aos
presos provisórios e aos adolescentes internados que manifestarem
interesse em votar nas seções eleitorais;

IV - garantia da segurança e da integridade física dos servidores da
Justiça Eleitoral nos procedimentos de alistamento de que trata o §
3º do art. 40 e de instalação das seções eleitorais;
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V - sistemática a ser observada na nomeação dos mesários;

VI - previsão de não deslocamento, para outros estabelecimentos,
de  presos  provisórios  e  de  adolescentes  internados  cadastrados
para votar nas respectivas seções eleitorais, salvo por força maior
ou deliberação da autoridade judicial competente.

Art. 47. Compete à Justiça Eleitoral:

I - criar, até 13 de julho de 2020, no Cadastro Eleitoral, os locais de
votação em estabelecimentos penais e unidades de internação de
adolescentes;

I – criar, até 24 de agosto de 2020, no Cadastro Eleitoral, os locais de
votação em estabelecimentos penais e unidades de internação de
adolescentes;�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

II  -  nomear,  até  28  de  agosto  de  2020,  os  membros  das  mesas
receptoras de votos e de justi�cativas com base no estabelecido no
acordo de que trata o art. 46;

II  –  nomear,  até  9  de outubro de 2020,  os  membros  das  mesas
receptoras de votos e de justi�cativas com base no estabelecido no
acordo de que trata  o  art.  46; � (Redação  dada  pela  Resolução  nº
23.625/2020)

III - promover a capacitação dos mesários;

IV - fornecer a urna e o material necessário à instalação da seção
eleitoral;

V  -  viabilizar  a  justi�cação  de  ausência  à  votação  nos
estabelecimentos  objeto  desta  seção,  observados  os  requisitos
legais;

VI  -  comunicar  às  autoridades  competentes  as  condições
necessárias para garantir o regular exercício da votação.

Art. 48. Fica impedido de votar o preso que, no dia da eleição, tiver
contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os juízos criminais
deverão comunicar o trânsito em julgado à Justiça Eleitoral para que
seja  consignado  no  Caderno  de  Votação  da  respectiva  seção
eleitoral  o  impedimento  ao  exercício  do  voto  do  eleitor
de�nitivamente condenado.

Art. 49. Nas seções eleitorais de que trata esta Seção, será permitida
a presença dos candidatos,  na qualidade de �scais natos,  e de 1
(um) �scal de cada partido político ou coligação.

§ 1º A habilitação dos �scais para acesso às seções eleitorais, por
motivo  de  segurança,  �cará  condicionada,  excepcionalmente,  ao
credenciamento prévio no cartório eleitoral.

§  2º  O  ingresso  dos  �scais  nas  seções  eleitorais,  previamente
credenciados  nos  termos  do  §  1º,  bem  como  dos  candidatos,
depende  da  observância  das  normas  de  segurança  do
estabelecimento  penal  ou  da  unidade  de  internação  de
adolescentes.
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Art. 50. A listagem dos candidatos deverá ser fornecida à autoridade
responsável  pelo  estabelecimento  penal  e  pela  unidade  de
internação de adolescentes, que deverá providenciar a sua a�xação
nas salas destinadas às seções eleitorais para o exercício do voto
pelos presos provisórios ou adolescentes internados.

Art.  51.  Compete  ao  juiz  eleitoral  de�nir  com  a  direção  dos
estabelecimentos  penais  e  das  unidades  de  internação  de
adolescentes a forma de veiculação de propaganda eleitoral entre
os  eleitores  ali  recolhidos,  observadas  as  recomendações  da
autoridade  judicial  responsável  pela  correição  dos  referidos
estabelecimentos e unidades.

Seção III

Do Voto dos Militares, Agentes de Segurança Pública e Guardas
Municipais em Serviço�

Art.  52.  Os  membros  das  Forças  Armadas,  das  polícias  federal,
rodoviária federal,  ferroviária federal,  civis e militares; dos corpos
de  bombeiros  militares,  dos  agentes  de  trânsito  e  das  guardas
municipais,  se  estiverem  em  serviço  por  ocasião  das  eleições,
poderão solicitar a transferência temporária para votar em local de
votação diverso no mesmo município.

Art.  53.  Os  juízes  eleitorais,  sob  a  coordenação  dos  tribunais
regionais  eleitorais,  deverão  contatar  os  comandos  locais  para
estabelecer os procedimentos necessários a �m de viabilizar o voto
dos militares, dos agentes policiais, dos agentes de trânsito e dos
guardas municipais que estiverem em serviço no dia da eleição.

Art. 54. A transferência temporária do eleitor de que trata o art. 52
desta  Resolução  deverá  ser  efetuada  mediante  formulário,  a  ser
fornecido pela Justiça Eleitoral, contendo o número da inscrição, o
nome do eleitor, o local de votação de destino, a manifestação de
vontade do eleitor e sua assinatura, assim como em quais turnos
votará.

§  1º  As  che�as  ou  comandos  dos  órgãos  a  que  estiverem
subordinados  os  eleitores  mencionados  no  caput  deverão
encaminhar  à  Justiça  Eleitoral,  na  forma  que  for  previamente
estabelecida, até 20 de agosto de 2020, listagem dos eleitores que
estarão em serviço no dia da eleição, acompanhada dos respectivos
formulários e de cópia dos documentos de identi�cação com foto.

§  1º  As  che�as  ou  comandos  dos  órgãos  a  que  estiverem
subordinados  os  eleitores  mencionados  no  caput  deverão
encaminhar  à  Justiça  Eleitoral,  na  forma  que  for  previamente
estabelecida, até 1º de outubro de 2020, listagem dos eleitores que
estarão em serviço no dia da eleição, acompanhada dos respectivos
formulários  e  de  cópia  dos  documentos  de  identi�cação  com
foto.�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§ 2º Para �ns de seleção dos locais de votação de destino a que se
refere o caput, a lista contendo todos os locais que tiverem vagas
deverá estar disponível nos sítios dos tribunais regionais eleitorais e
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do Tribunal Superior Eleitoral a partir de 13 de julho de 2020.

§ 2º Para �ns de seleção dos locais de votação de destino a que se
refere o caput, a lista contendo todos os locais que tiverem vagas
deverá estar disponível nos sítios dos tribunais regionais eleitorais e
do  Tribunal  Superior  Eleitoral  a  partir  de  24  de  agosto  de
2020.�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§ 3º Qualquer inconsistência que inviabilize a identi�cação do eleitor
importará o  não atendimento da solicitação para a  transferência
temporária,  hipótese  na  qual  as  ocorrências  deverão  ser
comunicadas às che�as ou aos comandos.

§ 4º Na inexistência de vagas no local de votação escolhido, o eleitor
deverá ser habilitado para votar no local mais próximo, hipótese na
qual as che�as ou os comandos deverão ser comunicados.

§  5º  A  con�rmação  do  local  onde  o  eleitor  votará  poderá  ser
realizada a partir de 4 de setembro de 2020, por meio de consulta
por aplicativo ou pelo sítio da internet, ambos disponibilizados pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

§  5º  A  con�rmação  do  local  onde  o  eleitor  votará  poderá  ser
realizada a partir de 16 de outubro de 2020, por meio de consulta
por aplicativo ou pelo sítio da internet, ambos disponibilizados pelo
Tribunal  Superior  Eleitoral. � (Redação  dada  pela  Resolução  nº
23.625/2020)

Seção IV

Do Voto do Eleitor com De�ciência ou Mobilidade Reduzida

Art. 55. O eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida que não
tenha  solicitado  transferência  para  seções  eleitorais  aptas  ao
atendimento de suas necessidades até 6 de maio de 2020 poderá
solicitar transferência temporária, no período estabelecido no § 1º
do  art.  36,  para  votar  em  seção  com  acessibilidade  do  mesmo
município (Res.-TSE 21.008/2002, art. 2º).

§ 1º Na hipótese do caput, o eleitor deverá comparecer a qualquer
cartório  eleitoral  para  requerer  sua  habilitação  mediante  a
apresentação de documento o�cial com foto.

§  2º  Para os  eleitores  com de�ciência  ou mobilidade reduzida,  é
facultado  o  requerimento  a  que  se  refere  o  caput  por  meio  de
representante  legal  ou  procurador,  acompanhado  da
documentação  declaratória  da  de�ciência  ou  di�culdade  de
locomoção.

Seção V

Do Voto do Mesário e do Apoio Logístico

Art. 56. O mesário convocado para atuar em seção diversa de sua
seção de origem, desde que dentro do mesmo município, poderá
solicitar  transferência  temporária  até 28 de agosto de 2020 para
votar na seção em que atuará.

Art. 56. O mesário convocado para atuar em seção diversa de sua

ESOLUÇÃO Nº 23.611, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-61

0 of 76 31/01/2022 16:1



seção de origem, desde que dentro do mesmo município, poderá
solicitar  transferência temporária até 9 de outubro de 2020 para
votar na seção em que atuará. � (Redação dada pela  Resolução nº
23.625/2020)

Parágrafo único. O mesário deverá comparecer a qualquer cartório
eleitoral para requerer sua habilitação mediante a apresentação de
documento o�cial com foto.

Art. 57. O disposto no art. 56 desta Resolução também se aplica ao
convocado para atuar como apoio logístico que, no dia da eleição,
tenha sido indicado para trabalhar em local de votação distinto de
seu local de origem.

Parágrafo  único.  O  eleitor  convocado  como  apoio  logístico  que
optar  pela  transferência  temporária  poderá  ser  alocado  em
qualquer seção eleitoral do local de votação onde atuará.

Seção VI

Do Voto dos Juízes e Promotores Eleitorais e Servidores da Justiça
Eleitoral

Art. 58. Os juízes e promotores eleitorais, assim como os servidores
da  Justiça  Eleitoral,  se  estiverem  em  serviço  por  ocasião
das�eleições, poderão solicitar a transferência temporária para votar
em local de votação diverso no mesmo município.

Art.  59.  A  transferência  temporária  do  eleitor  de  que  trata  esta
Seção deverá ser efetuada mediante formulário especí�co contendo
o número da inscrição, o nome do eleitor, órgão de origem, lotação
funcional,  matrícula,  função a  ser  exercida na eleição,  o  local  de
votação  de  destino,  a  manifestação  de  vontade  do  eleitor  e  sua
assinatura, assim como em quais turnos votará.

§ 1º A requisição para a transferência temporária do eleitor a que se
refere o caput será realizada no período estabelecido no § 1º do art.
36 desta Resolução.

§ 2º Qualquer inconsistência que inviabilize a identi�cação do eleitor
ou a falta de enquadramento às regras de transferência importará o
não  atendimento  da  solicitação  para  a  transferência  temporária,
hipótese  na  qual  as  ocorrências  deverão  ser  comunicadas  ao
requerente.

§  3º  Os formulários  poderão ser  submetidos a  qualquer  cartório
eleitoral para cadastramento.

§ 4º Caso inexistam vagas no local de votação escolhido, o eleitor
deverá ser habilitado para votar no local mais próximo, hipótese na
qual ele será informado.

§  5º  A  con�rmação  do  local  onde  o  eleitor  votará  poderá  ser
realizada a partir de 4 de setembro de 2020, por meio de consulta
por aplicativo ou pelo sítio da internet.

§  5º  A  con�rmação  do  local  onde  o  eleitor  votará  poderá  ser
realizada a partir de 16 de outubro de 2020, por meio de consulta
por  aplicativo  ou  pelo  sítio  da  internet. � (Redação  dada  pela
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Resolução nº 23.625/2020)

Art.  60. É vedada a instalação de mesas receptoras de votos,  em
qualquer local e sob qualquer pretexto, para a �nalidade especí�ca
de recepção de votos dos eleitores transferidos temporariamente a
que se refere esta Seção.

CAPÍTULO VI

DA PREPARAÇÃO DAS URNAS

Seção I

Da Geração das Mídias

Art.  61.  Antes da geração das mídias,  o juiz  eleitoral  responsável
pelo fechamento do Sistema de Candidaturas (CAND) determinará a
emissão do relatório Ambiente de Votação Candidatos, pelo Sistema
de Gerenciamento da Totalização (SISTOT), para a conferência dos
dados a serem utilizados na preparação das urnas e totalização de
resultados, que será por ele assinado.

Parágrafo  único.  O  relatório  de  que  trata  o  caput  deverá  ser
anexado à Ata Geral da Eleição.

Art.  62.  Antes  da  geração das  mídias,  o  cartório  eleitoral  deverá
emitir o relatório Ambiente de Votação Zona Eleitoral, pelo SISTOT,
para a conferência dos dados a serem utilizados na preparação das
urnas e totalização de resultados, que deverá ser assinado pelo juiz
eleitoral.

Parágrafo único. O relatório de que trata o caput será anexado à Ata
da Junta Eleitoral.

Art.  63.  Os  tribunais  regionais  eleitorais,  de  acordo  com  o
planejamento  estabelecido,  deverão  determinar  a  geração  das
mídias, a partir dos dados das tabelas de:

I - partidos políticos e coligações;

II - eleitores;

III - seções com as respectivas agregações e mesas receptoras de
justi�cativas;

IV - candidatos aptos a concorrer à eleição, da qual constarão os
números,  os  nomes  indicados  para  urna  e  as  correspondentes
fotogra�as;

V  -  candidatos  inaptos  a  concorrer  à  eleição  para  cargos
proporcionais,  exceto  os  que  tenham  sido  substituídos  por
candidatos com o mesmo número.

§ 1º Os dados constantes das tabelas a que se referem os incisos IV
e V do caput são os relativos à data do fechamento do CAND.

§ 2º A geração de mídias se dará em cerimônia pública presidida
pelo juiz  eleitoral  ou autoridade designada pelo tribunal  regional
eleitoral.

§ 3º As mídias a que se refere o caput são os dispositivos utilizados
para carga da urna, para votação, para ativação de aplicativos de
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urna e para gravação de resultado.

§ 4º Para a cerimônia de geração das mídias, deverá ser publicado
edital,  com  antecedência  mínima  de  2  (dois)  dias,  no  DJe,  nas
capitais,  devendo os tribunais  regionais  eleitorais  regulamentar  a
forma de publicação para os demais locais, convocando, no�mesmo
ato,  os  partidos  políticos,  as  coligações,  o  Ministério  Público  e  a
Ordem dos Advogados do Brasil para que acompanhem.�

§ 5º Na hipótese de a geração das mídias e a preparação das urnas
não ocorrerem em ato contínuo, as mídias para carga, ao �nal da
geração,  devem  ser  acondicionadas  em  envelopes  lacrados,
conforme logística de cada tribunal regional eleitoral.

§ 6º Após o início da geração das mídias, não serão alterados nas
urnas os  dados de que tratam os incisos deste  artigo,  salvo por
determinação  do  juiz  eleitoral  ou  da  autoridade  designada  pelo
tribunal  regional  eleitoral,  ouvida  a  área  de  tecnologia  da
informação sobre a viabilidade técnica.

Art. 64. Do procedimento de geração das mídias, deverá ser lavrada
ata circunstanciada,  que será assinada pelo juiz  eleitoral  ou pela
autoridade designada pelo tribunal regional eleitoral para esse �m,
pelos  representantes  do  Ministério  Público  e  da  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil  e  pelos  �scais  dos  partidos  políticos  e  das
coligações presentes.

§ 1º A ata de que trata o caput deverá registrar os seguintes dados:

I - identi�cação e versão dos sistemas utilizados;

II - data, horário e local de início e término das atividades;

III - nome e quali�cação dos presentes;

IV - quantidade de mídias de carga e de votação geradas.

§ 2º As informações requeridas nos incisos II a IV do § 1º deverão ser
consignadas diariamente.

§ 3º Cópia da ata será a�xada no local de geração das mídias para
conhecimento geral, mantendo-se a original arquivada sob a guarda
do juiz eleitoral ou da autoridade responsável pelo procedimento.

Art.  65.  Havendo  necessidade  de  nova  geração  de  mídias,  os
representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do
Brasil e os �scais dos partidos políticos e das coligações deverão ser
imediatamente convocados.

Seção II

Da Cerimônia de Preparação das Urnas

Art. 66. A preparação das urnas será realizada em cerimônia pública
presidida pelo juiz eleitoral, autoridade ou comissão designada pelo
tribunal regional eleitoral.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  criação  da  comissão  citada  no
caput,  sua  presidência  deverá  ser  exercida  por  juiz  efetivo  do
tribunal regional eleitoral ou por juiz eleitoral e terá por membros,
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no mínimo, 2 (dois) servidores do quadro permanente.

Art.  67.  Para  a  cerimônia  de  preparação  das  urnas,  deverá  ser
publicado edital, com antecedência mínima de 2 (dois) dias, no DJe,
nas capitais, devendo os tribunais regionais eleitorais regulamentar
a  forma  de  publicação  para  os  demais  locais,  convocando,  no
mesmo ato, os partidos políticos, as coligações, o Ministério Público
e a Ordem dos Advogados do Brasil para que acompanhem.

Parágrafo único. Do edital de que trata o caput, deverá constar o
nome dos técnicos responsáveis pela preparação das urnas.

Art. 68. Durante a cerimônia de preparação das urnas, na presença
das autoridades mencionadas no art. 67 desta Resolução, serão:

I - preparadas, testadas e lacradas as urnas de votação, bem como
identi�cadas suas embalagens com a zona eleitoral,  o  município,
local e a seção a que se destinam;

II - preparadas, testadas e lacradas as urnas das mesas receptoras
de justi�cativas,  bem como identi�cadas suas embalagens com o
�m e o local a que se destinam;

III - preparadas, testadas e lacradas as urnas de contingência, bem
como identi�cadas suas embalagens com o �m a que se destinam;

IV  -  acondicionadas  as  mídias  de  votação  para  contingência,
individualmente,  em  envelopes  lacrados,  identi�cando-os  com  o
município a que se destinam;

V - acondicionadas, ao �nal da preparação das urnas eletrônicas, as
mídias  de  carga  em  envelopes  lacrados,  identi�cando-os  com  o
município ao qual se referem;

VI - lacradas as urnas de lona a serem utilizadas no caso de votação
por cédula, depois de veri�cado se estão vazias.

§ 1º Os lacres referidos neste artigo deverão ser assinados por juiz
eleitoral  ou  pela  autoridade  designada  pelo  tribunal  regional
eleitoral ou, no mínimo, por 2 (dois) integrantes da comissão citada
no  parágrafo  único  do  art.  66  desta  Resolução  e,  ainda,  pelos
representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do
Brasil  e  pelos  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações
presentes, vedado o uso de chancela.

§  2º  O  extrato  de  carga  deverá  ser  assinado  pelo  técnico
responsável  pela  preparação  da  urna  e  nele  deve  ser  colada  a
etiqueta relativa ao conjunto de lacres utilizado.�

§  3º  Ao  �nal  da  cerimônia,  os  lacres  não  assinados  deverão  ser
acondicionados em envelope lacrado e assinado pelos presentes.

§ 4º Os lacres assinados e não utilizados deverão ser destruídos,
preservando-se  as  etiquetas  de  numeração,  que  deverão  ser
anexadas à ata da cerimônia.

Art. 69. Durante o período de preparação das urnas, será garantida
aos representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados
do Brasil, dos partidos políticos, das coligações e demais entidades
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�scalizadoras a conferência dos dados constantes das urnas, assim
como  a  veri�cação  da  integridade  e  autenticidade  dos  sistemas
eleitorais instalados em urnas eletrônicas.

Parágrafo  único.  Os  procedimentos  relativos  à  conferência  dos
dados das urnas e veri�cação de integridade e autenticidade dos
sistemas,  assim  como  as  entidades  legitimadas  para  �scalizar  a
cerimônia encontram-se regulamentados em Resolução especí�ca
do  TSE,  que  dispõe  sobre  os  procedimentos  de  �scalização  e
auditoria do sistema eletrônico de votação.

Art.  70.  Durante  a  preparação  das  urnas,  deverá  ser  realizada
demonstração  de  votação  acionada  por  aplicativo  especí�co  em
pelo menos uma urna por município da zona eleitoral.

§ 1º A demonstração de que trata o caput poderá ser realizada em
uma das urnas escolhidas para a conferência prevista no art.  69
desta Resolução.

§ 2º É obrigatória a impressão do relatório do resumo digital (hash)
dos arquivos �xos das urnas submetidas à demonstração, facultado
o  fornecimento  de  vias  ao  Ministério  Público,  à  Ordem  dos
Advogados do Brasil,  aos partidos políticos e às coligações, assim
como  às  entidades  �scalizadoras  presentes,  para  possibilitar  a
conferência dos programas instalados.

§ 3º As urnas submetidas à demonstração deverão ser novamente
lacradas, sendo dispensada nova carga.

Art.  71.  As  mídias  que apresentarem defeito  durante a  carga ou
teste de votação, após tentativa frustrada de regeração, deverão ser
separadas e preservadas até 12 de janeiro de 2021, remetendo-as
ao respectivo tribunal regional eleitoral no prazo e pelo meio por
ele estabelecido.

Art.  71.  As  mídias  que apresentarem defeito  durante a  carga ou
teste de votação, após tentativa frustrada de regeração, deverão ser
separadas e preservadas até 23 de fevereiro de 2021, remetendo-as
ao respectivo tribunal regional eleitoral no prazo e pelo meio por
ele estabelecido.�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

Art. 72. As mídias de votação utilizadas em cargas não concluídas
com sucesso por defeito na urna poderão ser reutilizadas mediante
nova gravação da mídia.

Art.  73.  Do  procedimento  de  preparação  das  urnas,  deverá  ser
lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelo juiz eleitoral, ou
pelos integrantes da comissão ou pela autoridade designada pelo
tribunal  regional  eleitoral,  e  pelos  representantes  do  Ministério
Público e da Ordem dos Advogados do Brasil  e  pelos �scais  dos
partidos políticos e das coligações presentes.

§  1º  A  ata  de que trata  o  caput  deverá  registrar,  no mínimo,  os
seguintes dados:

I - identi�cação e versão dos sistemas utilizados;

II - data, horário e local de início e término das atividades;
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III - nome e quali�cação dos presentes;

IV - quantidade de urnas preparadas para votação, contingência e
justi�cativa;

V - quantidade e identi�cação das urnas submetidas à conferência e
à demonstração de votação, com o resultado obtido em cada uma
delas;

VI - quantidade de mídias de votação para contingência;

VII - quantidade de mídias de carga e de votação defeituosas;

VIII - quantidade de mídias geradas, por tipo;

IX - quantidade de urnas de lona lacradas.

§ 2º As informações requeridas nos incisos II a IX do § 1º deverão ser
consignadas diariamente.

§ 3º Todos os relatórios emitidos pelas urnas nos procedimentos de
conferência  e  demonstração  de  votação,  inclusive  relatórios  de
hash, devem ser anexados à ata de que trata o caput.

§ 4º Os extratos de carga identi�cados com as respectivas etiquetas
de controle dos conjuntos de lacres deverão ser anexados à ata.

§ 5º Cópia da ata �cará disponível no local de preparação das urnas
para  conhecimento  geral,  mantendo-se  a  original  e  seus  anexos
arquivados  sob  a  guarda  do  juiz  eleitoral  ou  da  autoridade
responsável pelo procedimento.

Art. 74. Na hipótese de substituição de lacres, poderá ser utilizado
um equivalente de outro conjunto, registrando-se em ata.

Seção III

Do Segundo Turno�

Art. 75. Onde houver segundo turno, serão observadas, na geração
das mídias, no que couber, todas as formalidades e procedimentos
adotados para o primeiro turno.

Parágrafo único. As mídias de resultado utilizadas no primeiro turno
não poderão ser utilizadas no segundo.

Art. 76. A preparação das urnas deverá ser efetuada por meio da
inserção  da  mídia  de  resultado  para  segundo  turno  nas  urnas
utilizadas no primeiro turno.

§ 1º Todos os lacres da urna utilizada no primeiro turno deverão ser
mantidos, à exceção do lacre da tampa da mídia de resultado, que
será substituído pelo lacre especí�co para o segundo turno.

§ 2º As etiquetas identi�cadoras dos conjuntos de lacres utilizados
na  preparação  das  urnas  para  o  segundo  turno  deverão  ser
anexadas à ata da cerimônia, associadas às respectivas seções.

§ 3º Caso o procedimento descrito no caput não seja su�ciente, será
observado o disposto no art. 68 desta Resolução, no que couber,
preservando-se  a  mídia  de  votação  utilizada  no  primeiro  turno,
devendo  ser  acondicionada  em  envelope  lacrado,  podendo  ser
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armazenada, em cada envelope, mais de uma mídia.

§ 4º Para �ns do disposto no § 3º, poderá ser usada a mídia de carga
do  primeiro  turno,  que  deverá  ser  novamente  armazenada  em
envelope lacrado após a conclusão da preparação.

§ 5º Para a lacração da urna que recebeu nova carga nos termos do
§ 3º, deverá ser utilizado um novo conjunto de lacres do primeiro
turno,  à  exceção  do  lacre  da  tampa da  mídia  de  resultado,  que
deverá ser de um conjunto do segundo turno.

Seção IV

Dos Procedimentos Pós-Preparação das Urnas

Art. 77. Após a cerimônia a que se refere o art. 66 desta Resolução,
�cará facultado à Justiça Eleitoral realizar a conferência visual dos
dados  constantes  da  tela  inicial  da  urna  mediante  a  ligação  dos
equipamentos, noti�cados por edital o Ministério Público, a Ordem
dos Advogados do Brasil, os partidos políticos e as coligações com
antecedência mínima de 1 (um) dia.

Art. 78. Após a cerimônia a que se refere o art. 66 desta Resolução,
eventual ajuste de horário ou calendário interno da urna deverá ser
feito  por  meio  da  utilização  de  sistema  especí�co,  operado  por
técnico  autorizado  pelo  juiz  eleitoral,  noti�cados  os  partidos
políticos,  as  coligações,  o  Ministério  Público  e  a  Ordem  dos
Advogados do Brasil, lavrando-se ata.

§  1º  A  ata  a  que  se  refere  o  caput  deverá  ser  assinada  pelos
presentes e conter os seguintes dados:

I - data, horário e local de início e término das atividades;

II - nome e quali�cação dos presentes;

III - quantidade e identi�cação das urnas que tiveram o calendário
ou o horário alterado.

§ 2º Cópia da ata deverá ser a�xada no local  onde se realizou o
procedimento,  mantendo-se  a  original  arquivada  no  respectivo
cartório eleitoral.

Art. 79. Na hipótese de ser constatado problema em uma ou mais
urnas antes do dia da votação, o juiz eleitoral poderá determinar a
substituição por urna de contingência, a substituição da mídia de
votação  ou  ainda  a  realização  de  nova  carga,  o  que  melhor  se
aplicar, sendo convocados os representantes do Ministério Público,
da Ordem dos Advogados do Brasil,  dos partidos políticos  e  das
coligações para,  querendo, participar do ato,  que deverá,  no que
couber, obedecer ao disposto no art. 68 desta Resolução.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, as mídias
de  carga  utilizadas  para  a  intervenção,  assim  como  os  lacres
restantes não utilizados, serão novamente colocadas em envelopes,
que deverão ser imediatamente lacrados.

Art. 80. No dia determinado para a realização das eleições, as urnas
deverão  ser  utilizadas  exclusivamente  para  votação  o�cial,
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recebimento  de  justi�cativas,  contingências,  apuração  e
procedimentos  de auditoria  previstos  na  Resolução especí�ca  do
TSE que dispõe sobre os procedimentos de �scalização e auditoria
do sistema eletrônico de votação.

Art.  81.  Até  a  véspera  da  votação,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral
tornará disponível, em sua página na internet, arquivo contendo as
correspondências esperadas entre urna e seção.

§  1º  Ocorrendo justo  motivo,  o  arquivo  a  que se  refere  o  caput
poderá ser atualizado até as 16h (dezesseis horas) do dia da eleição,
observado o horário de Brasília.

§  2º  A  atualização das  correspondências  esperadas  entre  urna e
seção  divulgadas  na  internet  não  substituirá  as  originalmente
divulgadas e será feita em separado.�

CAPÍTULO VII

DO MATERIAL DE VOTAÇÃO E DE JUSTIFICATIVA�

Art. 82. Os juízes eleitorais, ou quem eles designarem, entregarão
ao presidente de cada mesa receptora de votos e de justi�cativas,
no  que  couber,  o  seguinte  material  (Código  Eleitoral,  art.  133,
caput):

I - urna lacrada, podendo, a critério do tribunal regional eleitoral, ser
previamente  entregue  no  local  de  votação  ou  no  posto  de
justi�cativa por equipe designada pela Justiça Eleitoral;

II  -  Cadernos  de  Votação  dos  eleitores  da  seção  e  dos  eleitores
transferidos temporariamente para votar na seção, assim como a
listagem dos eleitores impedidos de votar e eleitores com registro
de nome social, onde houver;

III - cabina de votação sem alusão a entidades externas;

IV - formulário Ata da Mesa Receptora;

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

VI  -  senhas  para  serem  distribuídas  aos  eleitores  após  as  17h
(dezessete horas);

VII - canetas esferográ�cas e papéis necessários aos trabalhos;

VIII  -  envelopes  para  remessa  à  junta  eleitoral  dos  documentos
relativos à mesa;

IX  -  embalagem  padronizada  de  acordo  com  a  logística  de  cada
tribunal  regional,  apropriada  para  acondicionar  a  mídia  de
resultado retirada da urna, ao �nal dos trabalhos;

X - exemplar do Manual do Mesário, elaborado pela Justiça Eleitoral,
contendo o disposto no art. 39-A da Lei nº 9.504/1997;

XI - formulários Requerimento de Justi�cativa Eleitoral (RJE);

XII  -  formulários  Identi�cação  de  Eleitor  com  De�ciência  ou
Mobilidade Reduzida;
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XIII - envelope para acondicionar os formulários Requerimento de
Justi�cativa Eleitoral (RJE) e Identi�cação de Eleitor com De�ciência
ou Mobilidade Reduzida.

§ 1º A forma de entrega e distribuição dos itens relacionados será
adequada à logística estabelecida pelo juiz eleitoral.

§  2º  O  material  de  que  trata  este  artigo  deverá  ser  entregue
mediante  protocolo,  acompanhado  de  relação  na  qual  o
destinatário  declarará  o  que  e  como  recebeu,  apondo  sua
assinatura (Código Eleitoral, art. 133, § 1º).

Art.  83.  A  lista  contendo  o  nome  e  o  número  dos  candidatos
registrados deverá ser a�xada em lugar visível nas seções eleitorais,
podendo, a critério do juiz eleitoral, quando o espaço disponível no
interior da seção eleitoral não for su�ciente, ser a�xada em espaço
visível a todos os eleitores no interior dos locais de votação.

Art. 84. As decisões de cancelamento e suspensão de inscrição que
não  tiverem  sido  registradas  no  Cadastro  Eleitoral  nos  prazos
previstos  no  Cronograma  Operacional  do  Cadastro  deverão  ser
anotadas diretamente nos Cadernos de Votação, de modo a impedir
o irregular exercício do voto.

TÍTULO II

DA VOTAÇÃO

CAPÍTULO I

DOS PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO

Seção I

Das Providências Preliminares

Art.  85.  No  dia  marcado  para  a  votação,  às  7h  (sete  horas),  os
componentes da mesa receptora veri�carão se estão em ordem, no
lugar designado, o material entregue e a urna, bem como se estão
presentes os �scais dos partidos políticos e das coligações (Código
Eleitoral, art. 142).

Parágrafo  único.  A  eventual  ausência  dos  �scais  dos  partidos
políticos  e  das  coligações  deverá  ser  consignada  em  ata,  sem
prejuízo do início dos trabalhos.

Art.  86.  Concluídas  as  veri�cações  do  art.  85,  estando  a  mesa
receptora composta, o presidente emitirá o relatório Zerésima da
urna, que será assinado por ele, pelos demais mesários e �scais dos
partidos políticos e das coligações que o desejarem.

Art. 87. Emitida a Zerésima e antes do início da votação, a presença
dos mesários será registrada no terminal do mesário.

Parágrafo único. O mesário que comparecer aos trabalhos após o
início da votação terá seu horário de chegada consignado na�Ata da
Mesa Receptora.

Art. 88. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja
sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade
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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 (vinte
e quatro) horas antes da abertura dos trabalhos ou, imediatamente,
aos mesários, se o impedimento se der no curso dos procedimentos
de votação (Código Eleitoral, art. 123, § 1º).

§  2º  Não comparecendo o  presidente  até  as  7h30 (sete  horas  e
trinta minutos),  assumirá a presidência um dos mesários (Código
Eleitoral, art. 123, § 2º).

§ 3º Na hipótese de ausência de um ou mais membros da mesa
receptora, o presidente ou o membro que assumir a presidência da
mesa comunicará ao juiz eleitoral, que poderá:

I - determinar o remanejamento de mesário; ou

II  -  autorizar  a  nomeação  ad  hoc,  entre  os  eleitores  presentes,
obedecidas  as  vedações  do  art.  18  desta  Resolução  (Código
Eleitoral, art. 123, § 3º).

§ 4º As ocorrências descritas neste artigo deverão ser consignadas
na Ata da Mesa Receptora.

Seção II

Das Atribuições dos Membros da Mesa Receptora

Art. 89. Compete ao presidente da mesa receptora de votos e da
mesa receptora de justi�cativas,  no que couber (Código  Eleitoral,
art. 127):

I  -  veri�car as credenciais dos �scais dos partidos políticos e das
coligações;

II  -  adotar os procedimentos para emissão do relatório Zerésima
antes do início da votação;

III  -  adotar  os  procedimentos  para  o  registro  da  presença  dos
mesários no início e no �nal dos trabalhos;

IV - autorizar os eleitores a votar ou a justi�car;

V - resolver as di�culdades 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 �scais dos partidos políticos e das
coligações concernentes à identidade do eleitor, consignando-as em
ata;

IX - �scalizar a distribuição das senhas;

X - zelar pela preservação da urna e sua embalagem;

XI - zelar pela preservação da cabina de votação;

XII - zelar pela preservação da lista com os nomes e os números dos
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candidatos, quando disponível no recinto da seção.

Art.  90.  Compete,  ao �nal  dos trabalhos,  ao presidente da mesa
receptora de votos e da mesa receptora de justi�cativas,  no que
couber:

I - proceder ao encerramento da votação na urna;

II  -  adotar  os  procedimentos  para  o  registro  da  presença  dos
mesários no terminal do mesário;

III - emitir as vias do boletim de urna;

IV  -  emitir  o  boletim  de  justi�cativa,  acondicionando-o,  com  os
requerimentos recebidos, em envelope próprio;

V  -  assinar  todas  as  vias  do  boletim  de  urna,  do  boletim  de
justi�cativa  com  os  demais  mesários  e  os  �scais  dos  partidos
políticos e das coligações presentes;

VI  -  assinar,  junto  com  os  demais  mesários,  o  boletim  de
identi�cação do mesário;

VII  -  registrar  o  comparecimento  dos  mesários  na  Ata  da  Mesa
Receptora;

VIII - a�xar uma cópia do boletim de urna em local visível da seção;

IX - romper o lacre do compartimento da mídia de resultados da
urna e, após retirá-la, colocar novo lacre, por ele assinado;

X - desligar a urna;

�XI - desconectar a urna da tomada ou da bateria externa;

XII - acondicionar a urna na embalagem própria;

XIII - anotar o não comparecimento do eleitor, fazendo constar do
local destinado à assinatura, no Caderno de Votação, a observação
"não compareceu" ou "NC";

XIV - entregar uma das vias obrigatórias e as demais vias adicionais
do  boletim  de  urna,  assinadas,  aos  interessados  dos  partidos
políticos, das coligações, da imprensa e do Ministério Público, desde
que as requeiram no momento do encerramento da votação;

XV - entregar a mídia de resultado para transmissão de acordo com
a logística estabelecida pelo juiz eleitoral;

XVI -  remeter à junta eleitoral,  mediante recibo em 2 (duas) vias,
com a indicação da hora de entrega, 2 (duas) vias do boletim de
urna, o relatório Zerésima, o boletim de justi�cativa, o boletim de
identi�cação  dos  mesários,  os  requerimentos  de  justi�cativa
eleitoral, os formulários de identi�cação de eleitor com de�ciência
ou mobilidade reduzida,  o Caderno de Votação e a  Ata da Mesa
Receptora,  bem  como  os  demais  materiais  sob  sua
responsabilidade, entregues para funcionamento da seção;

XVII - manter, sob sua guarda, uma das vias do boletim de urna para
posterior conferência dos resultados da respectiva seção divulgados
na  página  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  na  internet,  tão  logo
estejam disponíveis.

ESOLUÇÃO Nº 23.611, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-61

1 of 76 31/01/2022 16:1



Art. 91. Compete aos mesários, no que couber:

I - identi�car o eleitor e entregar o comprovante de votação;

II  -  conferir  o  preenchimento  dos  requerimentos  de  justi�cativa
eleitoral e entregar ao eleitor seu comprovante;

III  -  distribuir  e  conferir  o  preenchimento  do  Formulário  para
Identi�cação de Eleitor com De�ciência ou Mobilidade Reduzida aos
eleitores  que  se  encontrarem  nessa  condição,  sempre  que
autorizada pelo  eleitor  de�ciente a  anotação da circunstância  no
Cadastro Eleitoral;

IV - distribuir aos eleitores, às 17h (dezessete horas), as senhas de
acesso à seção eleitoral, previamente rubricadas ou carimbadas;

V - lavrar a Ata da Mesa Receptora, na qual deverão ser anotadas,
durante os trabalhos, todas as ocorrências que se veri�carem;

VI - observar, na organização da �la de votação, as prioridades para
votação relacionadas no art. 92, §§ 2º e 3º desta Resolução;

VII - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Seção III

Dos Trabalhos de Votação

Art. 92. O presidente da mesa receptora de votos, às 8h (oito horas),
declarará iniciada a votação (Código Eleitoral, art. 143).

§  1º  Os  membros  da  mesa  receptora  de  votos  e  os  �scais  dos
partidos  políticos  e  das  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,  os  servidores  da  Justiça  Eleitoral,  os  promotores
eleitorais, os policiais militares em serviço, os eleitores maiores de
60 (sessenta)  anos,  os  enfermos,  os  eleitores  com de�ciência  ou
com  mobilidade  reduzida,  os  obesos,  as  mulheres  grávidas,  as
lactantes, aqueles acompanhados de criança de colo e pessoas com
Transtorno  do  Espectro  Autista,  bem  como  os  acompanhantes
destes últimos (Código Eleitoral, art. 143, § 2º; Lei nº 10.048/2000,
art. 1º; e Res.-TSE nº 23.381/2012, art. 5º, § 1º).

§  3º  A  preferência  garantida  no  §  2º  considerará  a  ordem  de
chegada à �la de votação, ressalvados os idosos com mais de 80
(oitenta)  anos,  que  terão  preferência  sobre  os  demais  eleitores
independentemente do momento de sua chegada à seção eleitoral
(Lei nº 10.471/2003, art. 3º, § 2º).

Art.  93.  Só  serão  admitidos  a  votar  os  eleitores  cujos  nomes
estiverem cadastrados na seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 146,
VI).

§ 1º Poderá votar o eleitor cujo nome não �gure no Caderno de
Votação, desde que os seus dados constem do cadastro de eleitores
da urna.
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§ 2º O eleitor cujos dados não constarem do cadastro da urna será
orientado a comparecer ao cartório eleitoral,  a �m de regularizar
sua situação.

§  3º  As  ocorrências  devem  ser  consignadas  na  Ata  da  Mesa
Receptora.

Art.  94.  Para  comprovar  a  identidade  do  eleitor  perante  a  mesa
receptora de votos, serão aceitos os seguintes documentos�o�ciais
com foto, inclusive os digitais:

I - e-Título;

II  -  carteira de identidade,  identidade social,  passaporte ou outro
documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria
pro�ssional reconhecida por lei;

III - certi�cado de reservista;

IV - carteira de trabalho;

V - carteira nacional de habilitação.

§  1º  Os  documentos  relacionados  no  caput  poderão  ser  aceitos
ainda  que  expirada  a  data  de  validade,  desde  que  seja  possível
comprovar a identidade do eleitor.

§ 2º Não será admitida certidão de nascimento ou de casamento
como prova de identidade do eleitor no momento da votação.

Art. 95. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo que
esteja portando título de eleitor  e documento o�cial  com foto,  o
presidente da mesa receptora de votos deverá (Código Eleitoral, art.
147):

I - interrogá-lo sobre os dados do título, do documento o�cial ou do
Caderno de Votação;

II  -  confrontar  a  assinatura  constante  desses  documentos  com
aquela feita pelo eleitor na sua presença;

III - fazer constar da ata os detalhes do ocorrido.

§ 1º Adicionalmente aos procedimentos do caput, a identidade do
eleitor poderá ser validada por meio do reconhecimento biométrico
na urna eletrônica, quando disponível.

§  2º  A  impugnação  à  identidade  do  eleitor,  formulada  pelos
membros da mesa receptora de votos, pelos �scais ou por qualquer
eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito antes de ser
admitido a votar (Código Eleitoral, art. 147, § 1º).

§ 3º Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o presidente
da mesa receptora de votos solicitará a presença do juiz eleitoral
para decisão (Código Eleitoral, art. 147, § 2º).

Art. 96. Serão observados, na votação, os seguintes procedimentos
(Código Eleitoral, art. 146):

I - o eleitor, ao apresentar-se na seção e antes de adentrar o recinto
da mesa receptora de votos, deverá postar-se em �la;
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II  -  admitido a adentrar,  o eleitor apresentará seu documento de
identi�cação com foto à mesa receptora de votos, o qual poderá ser
examinado pelos �scais dos partidos políticos e das coligações;

III - não havendo dúvidas quanto à identidade do eleitor, o mesário
digitará o número do título no terminal;

IV - aceito o número do título pelo sistema, o mesário solicitará ao
eleitor que posicione o dedo polegar ou o indicador sobre o sensor
biométrico, para habilitar a urna para a votação;

V - havendo o reconhecimento da biometria do eleitor, o mesário o
autorizará  a  votar,  dispensando  a  assinatura  no  Caderno  de
Votação;

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

VII - concluída a votação, serão restituídos ao eleitor os documentos
apresentados e o comprovante de votação.

§ 1º A leitura da biometria a que se refere o inciso IV poderá ser
repetida por até quatro vezes para cada tentativa de habilitação do
eleitor, observando-se as mensagens apresentadas no terminal do
mesário.

§ 2º O primeiro eleitor a votar será convidado a aguardar, junto com
a mesa receptora de votos, até que o segundo eleitor conclua o seu
voto, com vistas a possibilitar o procedimento previsto no art. 109,
em caso de falha na urna.

Art. 97. Na hipótese de não reconhecimento da biometria do eleitor,
após a última tentativa, o presidente da mesa deverá conferir se o
número do título digitado no terminal do mesário corresponde à
inscrição  do  eleitor  e,  se  con�rmado,  indagará  o  ano  do  seu
nascimento, digitando-o no terminal do mesário e:

I - se coincidente, autorizará o eleitor a votar;

II  -  se  não  coincidente,  em  última  tentativa,  repetirá  a  pergunta
quanto ao ano de nascimento e digitará no terminal do mesário;

III  -  se  persistir  a  não  identi�cação,  o  eleitor  será  orientado  a
contatar  a  Justiça  Eleitoral  para  consultar  sobre  o  ano  de
nascimento  constante  do  Cadastro  Eleitoral,  para  que  proceda  à
nova tentativa de votação.

§ 1º�Comprovada a identidade, o eleitor:

I - assinará o Caderno de Votação;

II - será habilitado a votar mediante a leitura da digital do mesário;

III  -  será  orientado  a  comparecer  posteriormente  ao  cartório
eleitoral, para atualização de seus dados.�

§ 2º As situações ocorridas neste artigo deverão ser consignadas na
Ata da Mesa Receptora.

Art. 98. O eleitor que não possui dados biométricos na urna será
identi�cado conforme os incisos I a III do art. 96 e, aceito o número
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do  título  pelo  sistema,  assinará  o  Caderno  de  Votação  e  será
autorizado a votar nos termos dos incisos VI e VII do mesmo artigo.

Art. 99. Na cabina de votação, é vedado ao eleitor portar aparelho
de  telefonia  celular,  máquinas  fotográ�cas,  �lmadoras,
equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que
possa comprometer o sigilo do voto (Lei  nº 9.504/1997, art.  91-A,
parágrafo único).

Parágrafo  único.  Para  que  o  eleitor  possa  se  dirigir  à  cabina  de
votação, os aparelhos mencionados no caput poderão �car sob a
guarda da mesa receptora ou deverão ser mantidos em outro local
de escolha do eleitor.

Art.  100.  Será  permitido  o  uso  de  instrumentos  que  auxiliem  o
eleitor analfabeto a votar, os quais serão submetidos à decisão do
presidente  da  mesa  receptora,  não  sendo  a  Justiça  Eleitoral
obrigada a fornecê-los (Lei nº 9.504/1997, art. 89).

Art. 101. O eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida, ao votar,
poderá ser auxiliado por pessoa de sua escolha, ainda que não o
tenha  requerido  antecipadamente  ao  juiz  eleitoral  (Lei  nº
13.146/2015, art. 76, § 1º, IV).

§  1º  O presidente  da mesa,  veri�cando ser  imprescindível  que o
eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida seja auxiliado por
pessoa  de  sua  escolha  para  votar,  autorizará  o  ingresso  dessa
segunda pessoa com o eleitor na cabina, sendo permitido inclusive
digitar os números na urna.

§ 2º A pessoa que auxiliará o eleitor com de�ciência ou mobilidade
reduzida  deverá  identi�car-se  perante  a  mesa  receptora  e  não
poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de
coligação.

§  3º  A  assistência  de outra  pessoa ao eleitor  com de�ciência  ou
mobilidade reduzida de que trata este artigo deverá ser consignada
em ata.

§ 4º Para votar, serão assegurados ao eleitor com de�ciência 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  -  receber dos mesários orientação sobre o uso do sistema de
áudio disponível na urna com fone de ouvido fornecido pela Justiça
Eleitoral;

IV  -  receber  dos  mesários  orientação  sobre  o  uso  da  marca  de
identi�cação da tecla 5 (cinco) da urna.

§ 5º Para garantir o uso do fone de ouvido previsto no inciso III do §
4º,  os  tribunais  regionais  eleitorais  providenciarão  quantidade
su�ciente  por  local  de  votação,  para  atender  a  sua  demanda
especí�ca.
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§ 6º Ao eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida que desejar
registrar  sua  situação  no  Cadastro  Eleitoral,  será  distribuído  o
Formulário  para  Identi�cação  do  Eleitor  com  De�ciência  ou
Mobilidade  Reduzida,  o  qual  deverá  ser  preenchido  pelo  eleitor,
datado e assinado ou registrada sua digital, para encaminhamento
ao cartório eleitoral ao �nal dos trabalhos da mesa receptora (Res.-
TSE nº 23.381/2012, art. 8º).

Art.  102.  A  votação  será  feita  no  número  do  candidato  ou  da
legenda partidária,  devendo o nome e a fotogra�a do candidato,
assim como a sigla do partido político, aparecer no painel da urna,
com o respectivo cargo disputado (Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 1º).

§ 1º A urna exibirá para o eleitor, primeiramente, o painel relativo à
eleição de vereador e, em seguida, a de prefeito (Lei nº 9.504/1997,
art. 59, § 3º).

§ 2º O painel referente ao candidato a prefeito exibirá também a
foto e o nome do respectivo candidato a vice.

§ 3° O terminal do mesário exibirá a indicação do cargo cuja votação
se  encontra  em  curso,  a  �m  de  facilitar  o  fornecimento  de
orientações  sobre  o  processo  de  votação,  caso  solicitadas  pelo
eleitor.

§ 4° A funcionalidade referida no parágrafo anterior não abrange as
ações adotadas pelo eleitor na urna, restando preservado, em sua
integralidade, o sigilo do voto.

§  5º  Não  havendo  candidatos  aptos  ao  cargo,  a  urna  exibirá
mensagem informativa ao eleitor.

§  6º  Na  hipótese  da  realização  de  consulta  popular,  os  painéis
referentes às perguntas serão apresentados após a votação para o
cargo de prefeito.

Art. 103. Na hipótese de o eleitor, após a identi�cação, recusar-se a
votar ou apresentar di�culdade na votação eletrônica,  não tendo
con�rmado nenhum voto, deverá o presidente da mesa receptora
de votos suspender a votação do eleitor por meio de código próprio
(Res.-TSE nº 23.576/2018).

Parágrafo  único.  Ocorrendo  a  situação  descrita  no  caput,  o
presidente da mesa receptora de votos reterá o comprovante de
votação,  assegurado ao eleitor  o exercício do direito ao voto em
outro momento até o encerramento da votação.

Art. 104. Se o eleitor con�rmar pelo menos um voto, deixando de
concluir a votação, o presidente da mesa alertará o eleitor sobre o
fato, solicitando que retorne à cabina e conclua a votação.�

§ 1º Recusando-se o eleitor a concluir a votação, o presidente da
mesa,  utilizando-se  de  código  próprio,  liberará  a  urna,  a  �m  de
possibilitar o prosseguimento da votação.

§ 2º  O eleitor  receberá o comprovante de votação e não poderá
retornar para concluir a votação nos demais cargos.

§ 3º Os votos não con�rmados serão considerados nulos.
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Art. 105. Na ocorrência de alguma das hipóteses descritas nos arts.
103 ou 104 o fato deverá ser registrado em ata.

Art.  106.  Fica  facultado  ao  tribunal  regional  eleitoral  o  uso  da
identi�cação biométrica somente nos municípios da sua jurisdição
que não concluíram o processo de revisão biométrica e que não
tenham realizado votação híbrida em 2018.

Parágrafo  único.  A  indicação  de  uso  da  identi�cação  biométrica
deverá ser feita pelo tribunal regional eleitoral até o dia 17 de junho
de 2020, por meio do Sistema ELO.

Seção IV

Da Contingência na Votação

Art. 107. Na hipótese de falha na urna, em qualquer momento da
votação, o presidente da mesa, à vista dos �scais presentes, deverá
desligar e religar a urna, digitando o código de reinício da votação.

§ 1º Persistindo a falha, o presidente da mesa solicitará a presença
de equipe  designada pelo  juiz  eleitoral,  à  qual  caberá  analisar  a
situação e adotar, em qualquer ordem, um ou mais dos seguintes
procedimentos para a solução do problema:

I - reposicionar a mídia de votação;

II - substituir a urna defeituosa por uma de contingência, remetendo
a urna com defeito ao local designado pela Justiça Eleitoral;

III  -  substituir  a  mídia  defeituosa  por  uma  de  contingência,
acondicionando  a  mídia  de  votação  dani�cada  em  envelope
especí�co e remetendo-a ao local designado pela Justiça Eleitoral.

§  2º  Os  lacres  das  urnas  rompidos  durante  os  procedimentos
deverão  ser  repostos  e  assinados  pelo  juiz  eleitoral  ou,  na  sua
impossibilidade, pelos componentes da mesa receptora de votos,
bem  como  pelos  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações
presentes.

§ 3º A equipe designada pelo juiz eleitoral poderá realizar mais de
uma tentativa entre as previstas neste artigo.

Art. 108. No dia da votação, poderá ser efetuada carga, a qualquer
momento, em urnas para contingência ou justi�cativa, observado,
no que couber, o disposto nos arts. 68, 73 e 79 desta Resolução.

Art.  109.  Na  hipótese  de  ocorrer  falha  na  urna  que  impeça  a
continuidade  da  votação  eletrônica  antes  que  o  segundo  eleitor
conclua seu voto e esgotadas as possibilidades previstas no art. 107
desta  Resolução,  deverá  o  primeiro  eleitor  votar  novamente,  em
outra  urna  ou  em  cédulas,  sendo  o  voto  sufragado  na  urna
dani�cada considerado insubsistente.

Parágrafo único. Para garantir o uso do sistema eletrônico, poderá
ser realizada carga de urna de seção, obedecendo, no que couber,
ao disposto nos arts. 68, 73 e 79 desta Resolução.

Art. 110. Não havendo êxito nos procedimentos de contingência, a
votação  se  dará  por  cédulas  até  seu  encerramento,  devendo  a
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pessoa  designada  pelo  juiz  eleitoral  adotar  as  seguintes
providências:

I - retornar a mídia de votação à urna defeituosa;

II - lacrar a urna defeituosa, enviando-a, ao �nal da votação, à junta
eleitoral, com os demais materiais de votação;

III - lacrar a urna de contingência, que �cará sob a guarda da equipe
designada pelo juiz eleitoral;

IV -  colocar a mídia de contingência em envelope especí�co,  que
deverá  ser  lacrado  e  remetido  ao  local  designado  pela  justiça
eleitoral, não podendo ser reutilizada.

Art. 111. Todas as ocorrências descritas nos arts. 107 a 110 deverão
ser consignadas na Ata da Mesa Receptora,  com as providências
adotadas e o resultado obtido.

Art.  112.  Uma vez iniciada a votação por cédulas,  não se poderá
retornar  ao  processo  eletrônico  de  votação  na  mesma  seção
eleitoral.

Art.  113.  É  proibido  realizar  manutenção  de  urna  eletrônica  na
seção eleitoral no dia da votação, salvo ajuste ou troca de bateria e
de módulo impressor, ressalvados os procedimentos descritos no
art. 107.

Art.  114.  Todas  as  ocorrências  relativas  às  urnas  deverão  ser
comunicadas pelos juízes eleitorais, por meio de sistema de registro
de ocorrências, aos tribunais regionais eleitorais durante o processo
de votação.�

Seção V

Da Votação por Cédulas de Uso Contingente

Art.  115.  A  forma  de  votação  descrita  nesta  seção  apenas  será
realizada na impossibilidade da utilização do sistema eletrônico de
votação.

Parágrafo  único.  As  cédulas  de  uso  contingente  serão
confeccionadas  de  acordo  com  o  modelo  de�nido  pelo  Tribunal
Superior Eleitoral, constante do Anexo desta Resolução.

Art. 116. Para os casos de votação por cédulas, o juiz eleitoral fará
entregar  ao  presidente  da  mesa  receptora,  mediante  recibo,  os
seguintes materiais:

I - cédulas de uso contingente, destinadas à votação;

II - urna de lona lacrada;

III  -  lacre  para  a  fenda  da  urna  de  lona,  a  ser  colocado  após  a
votação.

Art. 117. Serão observadas, na votação por cédulas, no que couber,
as normas do art. 96, e ainda:

I - será entregue ao eleitor primeiramente a cédula para a eleição
proporcional  e  em  seguida  a  da  eleição  majoritária  (Lei  nº
9.504/1997, art. 84);
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II - o eleitor será instruído sobre a forma de dobrar as cédulas após
a anotação do voto e a maneira de colocá-las na urna de lona;

III  -  as  cédulas  serão  entregues  ao  eleitor  abertas,  rubricadas  e
numeradas,  em  séries  de  um  a  nove,  pelos  mesários  (Código
Eleitoral, art. 127, VI);

IV - para cada cargo, o eleitor será convidado a se dirigir à cabina
para indicar os números ou os nomes dos candidatos ou a sigla ou
número do partido de sua preferência, e dobrar as cédulas;

V - ao sair da cabina, o eleitor depositará a cédula na urna de lona,
fazendo-o de maneira a mostrar a parte rubricada ao mesário e aos
�scais dos partidos políticos e das coligações, para que veri�quem,
sem nelas tocar,  se não foram substituídas (Código  Eleitoral,  art.
146, XI);

VI - se o eleitor, ao receber as cédulas, ou durante o ato de votar,
veri�car que estão rasuradas ou de algum modo viciadas, ou se ele,
por imprudência, negligência ou imperícia, 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, fazendo constar a ocorrência em ata (Código Eleitoral, art.
146, XIII);

VII  -  após  o  depósito  das  cédulas  na  urna  de  lona,  o  mesário
devolverá o documento de identi�cação ao eleitor, entregando-lhe o
comprovante de votação (Código Eleitoral, art. 146, XIV).

Art. 118. Ao término da votação, além da aplicação do previsto no
art.  90  desta  Resolução,  no  que  couber,  o  presidente  da  mesa
receptora tomará as seguintes providências:

I - vedará a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, rubricado
por ele, pelos demais mesários e, facultativamente, pelos �scais dos
partidos políticos e das coligações presentes;

II - entregará a urna de lona, a urna eletrônica e os documentos da
votação de acordo com o estabelecido no art. 90, mediante recibo
em 2 (duas) vias, com a indicação de hora, devendo os documentos
da seção eleitoral ser acondicionados em envelopes rubricados por
ele  e  pelos  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações  que  o
desejarem.

Seção VI

Do Encerramento da Votação

Art.  119.  O  recebimento  dos  votos  terminará  às  17h  (dezessete
horas), desde que não haja eleitores presentes na �la de votação da
seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 144).

§  1º  Havendo  eleitores  na  �la,  o  mesário  entregará  senhas  e
recolherá  os  documentos  de  identi�cação  de  todos  os  eleitores
presentes, começando pelo último da �la, para que sejam admitidos
a votar (Código Eleitoral, art. 153, caput).

§  2º  A  votação  continuará  na  ordem  decrescente  das  senhas

ESOLUÇÃO Nº 23.611, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-61

9 of 76 31/01/2022 16:1



distribuídas,  sendo  o  documento  de  identi�cação  devolvido  ao
eleitor  logo  que  este  tenha  votado  (Código  Eleitoral,  art.  153,
parágrafo único).

Art. 120. Encerrada a votação, o presidente da mesa receptora de
votos adotará as providências previstas no art. 90 e �nalizará a Ata
da  Mesa  Receptora,  da  qual  constarão,  sem  prejuízo  de  outras
ocorrências signi�cativas, pelo menos os seguintes itens:

I  -  o nome dos membros da mesa receptora que compareceram,
consignando atrasos e saídas antecipadas (Código Eleitoral,�art. 154,
III, a);

II - as substituições e nomeações de membros da mesa receptora
eventualmente realizadas (Código Eleitoral, art. 154, III, b);

III  -  os  nomes  dos  �scais  que  compareceram durante  a  votação
(Código Eleitoral, art. 154, III, c);

IV  -  a  causa,  se  houver,  do  retardamento  para  o  início  ou
encerramento da votação;

V - o motivo de não haverem votado eleitores que compareceram
(Código Eleitoral, art. 154, III, d);

VI -  os protestos e as impugnações apresentados, assim como as
decisões sobre eles proferidas (Código Eleitoral, art. 154, III, h);

VII - a razão e o tempo da interrupção da votação, se tiver havido, e
as providências adotadas (Código Eleitoral, art. 154, III, i);

VIII  -  a  ressalva  das  rasuras,  emendas  e  entrelinhas  porventura
existentes nos Cadernos de Votação e na Ata da Mesa Receptora, ou
a declaração de não existirem (Código Eleitoral, art. 154, III, j).

Art.  121.  Os  boletins  de  urna  serão  impressos  em 5  (cinco)  vias
obrigatórias e em até 5 (cinco) vias adicionais.

Art. 122. Na hipótese de não serem emitidas, por motivo técnico,
todas as vias obrigatórias dos boletins de urna, ou de serem estas
ilegíveis,  após  a  observância  do  disposto  no  art.  113  desta
Resolução,  o  presidente  da  mesa tomará,  à  vista  dos  �scais  dos
partidos  políticos  e  das  coligações  presentes,  as  seguintes
providências:

I - desligará a urna;

II - desconectará a urna da tomada ou da bateria externa;

III - acondicionará a urna na embalagem própria;

IV - registrará na Ata da Mesa Receptora a ocorrência;

V  -  comunicará  o  fato  ao  juiz  eleitoral,  ou  à  pessoa  por  ele
designada, pelo meio de comunicação mais rápido;

VI - encaminhará a urna à junta eleitoral, para a adoção de medidas
que possibilitem a impressão dos boletins de urna.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  ser  emitida  apenas  1  (uma)  via
obrigatória,  esta  deverá  ser  encaminhada  à  junta  eleitoral,  sem
prejuízo das providências previstas neste artigo.
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Art.  123.  O  presidente  da  junta  eleitoral,  ou  quem  for  por  ele
designado, tomará as providências necessárias para o recebimento
das mídias com os arquivos e dos documentos da votação (Código
Eleitoral, art. 155, caput).

Art. 124. Os �scais dos partidos políticos e das coligações poderão
acompanhar a urna e todo e qualquer material referente à votação,
do início ao encerramento dos trabalhos, até sua entrega na junta
eleitoral, desde que às suas expensas.

Seção VII

Dos Trabalhos de Justi�cativa

Art.  125.  O eleitor  ausente do seu domicílio  eleitoral  na data  do
pleito poderá,  no mesmo dia e  horário da votação,  justi�car  sua
falta exclusivamente perante as mesas receptoras de votos ou de
justi�cativas.

Parágrafo único. O comparecimento do eleitor em mesa receptora
instalada  fora  do  seu  domicílio  eleitoral,  no  dia  da  eleição,  para
justi�car a sua ausência dispensa a apresentação de qualquer outra
justi�cação.

Art. 126. As mesas receptoras de justi�cativas funcionarão das 8h
(oito horas) às 17h (dezessete horas) do dia da eleição.

Parágrafo  único.  Às  17h  (dezessete  horas)  do  dia  da  votação,  o
mesário  entregará  as  senhas  e  recolherá  os  documentos  de
identi�cação  de  todos  os  eleitores  presentes,  começando  pelo
último da �la.

Art.  127.  O  eleitor  deverá  comparecer  aos  locais  destinados  ao
recebimento  das  justi�cativas  com  o  formulário  RJE  preenchido,
munido  do  número  da  inscrição  eleitoral  e  de  documento  de
identi�cação, nos termos do art. 94 desta Resolução.

§ 1º O eleitor deverá postar-se em �la única à entrada do recinto da
mesa e,  quando autorizado, entregará o formulário preenchido e
apresentará o documento de identi�cação ao mesário.

§ 2º O mesário da mesa receptora deverá:

I - conferir o preenchimento do RJE;

II - identi�car o eleitor;

III  -  anotar  no  RJE  a  unidade da  Federação,  o  município,  a  zona
eleitoral e a mesa receptora da entrega do requerimento;

IV - digitar no terminal do mesário o número da inscrição eleitoral,
caso a justi�cativa seja consignada em urna;

V - restituir ao eleitor o seu documento e o comprovante rubricado.

�§ 3º O formulário RJE preenchido com dados incorretos, que não
permitam a identi�cação do eleitor, não será hábil para justi�car a
ausência na eleição.

Art. 128. Compete ao juízo eleitoral responsável pela recepção dos
RJEs não registrados em urna lançar as informações no Cadastro
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Eleitoral, até 3 de dezembro de 2020, em relação ao primeiro e ao
segundo turnos, conferindo o seu processamento.

Art. 128. Compete ao juízo eleitoral responsável pela recepção dos
RJEs não registrados em urna lançar as informações no Cadastro
Eleitoral,  até  7  de janeiro de 2021,  em relação ao primeiro e  ao
segundo turnos, conferindo o seu processamento.�(Redação  dada
pela Resolução nº 23.625/2020)

Art.  129.  Os  formulários  RJEs,  após  seu  processamento,  serão
arquivados  no  cartório  eleitoral  responsável  pela  recepção  das
justi�cativas até o próximo pleito, quando poderão ser descartados
(Res.-TSE nº 21.538/2003, art. 55, VII).

Art.  130.  O  formulário  RJE  será  fornecido  gratuitamente  aos
eleitores, nos seguintes locais:

I - cartórios eleitorais;

II - páginas da Justiça Eleitoral na internet;

III - locais de votação ou de justi�cativa, no dia da eleição;

IV  -  outros  locais,  desde  que  haja  prévia  autorização  da  Justiça
Eleitoral.

Art. 131. O eleitor que deixar de votar e não justi�car a falta no dia
da eleição poderá fazê-lo até 3 de dezembro de 2020, em relação ao
primeiro turno, e até 7 de janeiro de 2021, em relação ao segundo
turno, por meio de requerimento a ser apresentado em qualquer
zona eleitoral, ou pelo serviço disponível no sítio eletrônico do TSE.

Art. 131. O eleitor que deixar de votar e não justi�car a falta no dia
da eleição poderá fazê-lo até 14 de janeiro de 2021, em relação ao
primeiro turno, e até 28 de janeiro de 2021, em relação ao segundo
turno, por meio de requerimento a ser apresentado em qualquer
zona  eleitoral,  ou  pelo  serviço  disponível  no  sítio  eletrônico  do
TSE.�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§ 1º O requerimento de justi�cativa deverá ser acompanhado dos
documentos que comprovem o motivo declinado pelo eleitor.

§ 2º O cartório eleitoral que receber o requerimento providenciará a
sua remessa à zona eleitoral em que o eleitor é inscrito.

§ 3º Para o eleitor inscrito no Brasil que se encontrar no exterior na
data do pleito,  o prazo para requerer sua justi�cativa será de 30
(trinta) dias, contados do seu retorno ao país (Lei nº 6.091/1974, art.
16, § 2º; e Res.-TSE nº 21.538/2003, art. 80, § 1º).

§ 4º O eleitor inscrito no Brasil que se encontre no exterior no dia
do pleito e queira justi�car a ausência antes do retorno ao Brasil
poderá encaminhar justi�cativa de ausência de voto diretamente ao
cartório  eleitoral  do  município  de  sua  inscrição,  por  meio  dos
serviços de postagens ou pelo serviço disponível no sítio eletrônico
do TSE, dentro do período previsto no caput.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO PERANTE AS MESAS RECEPTORAS
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Art. 132. Cada partido político ou coligação poderá nomear 2 (dois)
delegados para cada município e  2 (dois)  �scais  para cada mesa
receptora (Código Eleitoral, art. 131, caput).

§  1º  Nas  mesas  receptoras,  poderá  atuar  1  (um)  �scal  de  cada
partido político ou coligação por vez, mantendo-se a ordem no local
de votação (Código Eleitoral, art. 131, caput).

§ 2º O �scal poderá acompanhar mais de uma seção eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 65, § 1º).

§ 3º Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada
partido político ou coligação poderá nomear dois delegados para
cada uma delas (Código Eleitoral, art. 131, § 1º).

§  4º  A  escolha  de  �scal  e  delegado  de  partido  político  ou  de
coligação não poderá recair em menor de 18 (dezoito) anos ou em
quem,  por  nomeação  de  juiz  eleitoral,  já  faça  parte  de  mesa
receptora, do apoio logístico ou da junta eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 65, caput).

§  5º  As  credenciais  dos  �scais  e  delegados  serão  expedidas,
exclusivamente,  pelos partidos políticos e pelas coligações,  sendo
desnecessário o visto do juiz eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 65, §
2º).

§ 6º Para efeito do disposto no § 5º deste artigo, o presidente do
partido político, o representante da coligação ou outra pessoa por
eles indicada deverá informar, até 2 de outubro, no primeiro turno,
e 23 de outubro, no segundo turno, aos juízes eleitorais os nomes
das  pessoas  autorizadas  a  expedir  as  credenciais  dos  �scais  e
delegados (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º).

§ 6º Para efeito do disposto no § 5º deste artigo, o presidente do
partido político, o representante da coligação ou outra pessoa por
eles  indicada deverá  informar,  até  13 de novembro,  no primeiro
turno, e 27 de novembro, no segundo turno, aos juízes eleitorais os
nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos �scais
e delegados�(Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º). �(Redação dada pela
Resolução nº 23.625/2020)

§ 7º O credenciamento de �scais se restringirá aos partidos políticos
e às coligações que participarem das eleições no município.

§  8º  O  �scal  de  partido  político  ou  de  coligação  poderá  ser
substituído no curso dos trabalhos eleitorais (Código Eleitoral,  art.
131, § 7º).

§  9º  Para  o  credenciamento  e  atuação  dos  �scais  nas  seções
eleitorais instaladas nos estabelecimentos penais e de internação
de adolescentes, deverá ser observada a ressalva contida no § 1º do
art. 49 desta Resolução.

Art.  133.  Os candidatos registrados,  os  delegados e  os  �scais  de
partidos  políticos  e  de  coligações  serão  admitidos  pelas  mesas
receptoras  a  �scalizar  a  votação,  formular  protestos  e  fazer
impugnações,  inclusive  sobre  a  identidade  do  eleitor  (Código
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Eleitoral, art. 132).

Art. 134. No dia da votação, durante os trabalhos, é obrigatório o
uso de crachá de identi�cação pelos �scais dos partidos�políticos e
das  coligações,  vedada  a  padronização  do  vestuário  (Lei  nº
9.504/1997, art. 39-A, § 3º).

§ 1º O crachá deverá ter medidas que não ultrapassem 12cm (doze
centímetros)  de  comprimento  por  10cm  (dez  centímetros)  de
largura e conter apenas o nome do �scal  e o nome e a sigla do
partido político ou da coligação que representa, sem referência que
possa ser interpretada como propaganda eleitoral.

§ 2º Caso o crachá ou o vestuário estejam em desacordo com as
normas  previstas  neste  artigo,  o  presidente  da  mesa  receptora
orientará os ajustes necessários para que o �scal possa exercer sua
função na seção.

CAPÍTULO III

DA POLÍCIA DOS TRABALHOS ELEITORAIS

Art. 135. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral, caberá
a polícia dos trabalhos eleitorais (Código Eleitoral, art. 139).

Art.  136.  Somente  poderão  permanecer  no  recinto  da  mesa
receptora os membros que a compõem, os candidatos, 1 (um) �scal
e 1 (um) delegado de cada partido político ou coligação e, durante o
tempo necessário  à  votação,  o  eleitor,  mantendo-se  a  ordem no
local de votação (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  a  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.  137.  A força armada se conservará a 100m (cem metros)  da
seção eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou
nele  adentrar  sem  ordem  judicial  ou  do  presidente  da  mesa
receptora, exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de
internação  de  adolescentes,  respeitado  o  sigilo  do  voto  (Código
Eleitoral, art. 141).

CAPÍTULO IV

DOS IMPRESSOS PARA A ELEIÇÃO

Seção I

Dos Formulários

Art. 138. Os modelos de impressos, cédulas para uso contingente e
etiquetas para identi�cação das mídias para uso na urna a serem
utilizados nas eleições de 2020 são os constantes do Anexo desta
Resolução.
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Art. 139. Será de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral a
confecção dos seguintes impressos:

I  -  Caderno  de  Votação,  incluindo  as  listagens  dos  eleitores
impedidos de votar na seção a partir da última eleição ordinária e
dos eleitores com registro de nome social;

II  -  Caderno  de  Votação  dos  Eleitores  Transferidos
Temporariamente;

III - Formulário Requerimento de Justi�cativa Eleitoral (RJE).

Art. 140. Será de responsabilidade dos tribunais regionais eleitorais
a confecção dos seguintes impressos:

I - Ata da Mesa Receptora;

II  -  Formulário  para  Identi�cação  de  Eleitor  com  De�ciência  ou
Mobilidade Reduzida.

Art. 141. A distribuição dos impressos a que se referem os arts. 138
a  140  desta  Resolução  será  realizada  conforme  planejamento
estabelecido pelo respectivo tribunal regional eleitoral.

Parágrafo único. Os formulários RJE e Identi�cação de Eleitor com
De�ciência  ou  Mobilidade  Reduzida  em  estoque  nos  tribunais
regionais  eleitorais  poderão  ser  utilizados,  desde  que  em
conformidade com o modelo estabelecido no Anexo das Res.-  TSE
nº 23.456/2015 e nº 23.554/2017.

Seção II

Das Etiquetas e Lacres�

Art. 142. Será de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral a
confecção de:

I - etiquetas para identi�cação das mídias de carga, de votação e de
resultados utilizadas nas urnas;

II - lacres para as urnas, nas especi�cações constantes de Resolução
especí�ca  do  TSE,  que  dispõe  sobre  os  modelos  de  lacres  para
urnas e envelopes de segurança e seu uso nas eleições de 2020.

Seção III

Das Cédulas O�ciais para Uso Contingente

Art.  143.  As  cédulas  a  serem  utilizadas  pela  seção  eleitoral  que
passar  para  o  sistema  de  votação  manual  serão  confeccionadas
pelo  tribunal  regional  eleitoral,  conforme  modelo  constante  do
Anexo, e distribuídas de acordo com sua logística (Lei nº 9.504/1997,
art. 83, § 1º).

Art. 144. Haverá duas cédulas distintas (Lei nº 9.504/1997, art. 83, §
1º):

I - prefeito: para uso no primeiro e no segundo turnos;

II - vereador: para uso no primeiro turno.

§  1º  A  cédula  para  eleição  de  prefeito  será  de  cor  amarela,  e  a
cédula para vereador será de cor branca, ambas confeccionadas de
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maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo do voto sem que
seja necessário o emprego de cola para fechá-las, conforme modelo
constante  do  Anexo � (Código  Eleitoral,  art.  104,  §  6º;  e  Lei  nº
9.504/1997, art. 84).

§  2º  Na  hipótese  de  haver  consulta  popular  concomitante  às
eleições,  a  respectiva  cédula  de  uso  contingente  deverá  ser
confeccionada  de  acordo  com  os  modelos  constantes  do  Anexo
desta Resolução, nas cores verde para abrangência estadual e rosa
para  abrangência  municipal,  �cando  a  cargo  de  cada  tribunal
regional eleitoral confeccioná-las e distribuí-las, de forma a atender
à respectiva unidade da Federação ou município.

§ 3º Se a consulta popular abranger todo o país,  o modelo a ser
confeccionado e distribuído pelos tribunais regionais eleitorais será
elaborado  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  de  acordo  com  os
modelos constantes do Anexo desta Resolução, na cor cinza.

Art. 145. A cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome
ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do
partido  político  de  sua  preferência,  ou,  em  caso  de  consulta
popular, as opções de resposta para cada pergunta formulada (Lei
nº 9.504/1997, art. 83, §§ 2º e 3º).

TÍTULO III

DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

Seção I

Das Juntas Eleitorais

Art. 146. Em cada zona eleitoral, haverá pelo menos 1 (uma) junta
eleitoral, composta por 1 (um) juiz de direito, que será o presidente,
e por 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos que atuarão como membros
titulares,  de  notória  idoneidade,  nomeados  pelo  presidente  do
tribunal regional eleitoral até 5 de agosto de 2020 (Código Eleitoral,
art. 36, caput e § 1º).

§ 1º Até 24 de julho de 2020, os nomes das pessoas indicadas para
compor as juntas eleitorais serão publicados no DJe, podendo ser
impugnados  em  petição  fundamentada  por  qualquer  partido
político no prazo de 3 (três) dias (Código Eleitoral, art. 36, § 2º).

Art. 146. Em cada zona eleitoral, haverá pelo menos 1 (uma) junta
eleitoral, composta por 1 (um) juiz de direito, que será o presidente,
e por 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos que atuarão como membros
titulares,  de  notória  idoneidade,  nomeados  pelo  presidente  do
tribunal  regional  eleitoral  até  16  de  setembro  de  2020 � (Código
Eleitoral,  art.  36,  caput�e�§  1º). � (Redação dada pela  Resolução nº
23.625/2020)

§ 1º Até 4 de setembro de 2020, os nomes das pessoas indicadas
para compor as juntas eleitorais serão publicados no DJe, podendo
ser  impugnados  em petição  fundamentada por  qualquer  partido
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político  no  prazo  de  3  (três)  dias � (Código  Eleitoral,  art.  36,  §
2º).�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§  2º  A  partir  da  publicação  do  edital  de  registro  de  candidatos,
inclusive  os  substitutos  ou  de  vaga  remanescente,  poderá  ser
apresentada impugnação no prazo de 3 (três) dias na hipótese de o
nomeado enquadrar-se na proibição de que trata o art. 149, inciso I,
desta Resolução.

Art.  147.  Se  necessário,  poderão  ser  organizadas  tantas  juntas
eleitorais quanto permitir o número de juízes de direito que gozem
das garantias do art. 95 da Constituição Federal, mesmo que não
sejam juízes eleitorais (Código Eleitoral, art. 37, caput).

Parágrafo único. Nas zonas eleitorais em que for organizada mais
de 1 (uma) junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz�eleitoral, ou
estiver  este impedido,  o presidente do tribunal  regional  eleitoral,
com a aprovação do pleno, designará juízes de direito da mesma ou
de  outras  comarcas  para  presidir  as  juntas  eleitorais  (Código
Eleitoral, art. 37, parágrafo único).

Art.  148.  Ao presidente da junta eleitoral  será facultado nomear,
entre cidadãos de notória idoneidade, até 2 (dois) escrutinadores ou
auxiliares (Código Eleitoral, art. 38, caput).

§  1º  Até  4  de setembro de 2020,  o  presidente  da junta  eleitoral
comunicará ao presidente do tribunal regional eleitoral os nomes
dos escrutinadores e auxiliares que houver nomeado, publicando
edital  no  Diário  de  Justiça  Eletrônico,  nas  capitais,  e  da  forma
estabelecida  pelos  tribunais  regionais  eleitorais,  nas  demais
localidades,  podendo  qualquer  partido  político  oferecer
impugnação motivada no prazo de 3 (três) dias (Código Eleitoral, art.
39).

§  1º  Até  16  de  outubro  de  2020,  o  presidente  da  junta  eleitoral
comunicará ao presidente do tribunal regional eleitoral os nomes
dos escrutinadores e auxiliares que houver nomeado, publicando
edital  no  Diário  de  Justiça  Eletrônico,  nas  capitais,  e  da  forma
estabelecida  pelos  tribunais  regionais  eleitorais,  nas  demais
localidades,  podendo  qualquer  partido  político  oferecer
impugnação motivada no prazo de 3 (três) dias�(Código Eleitoral, art.
39).�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§  2º  O  presidente  da  junta  eleitoral  designará  o  secretário-geral
entre  os  membros  e  escrutinadores,  competindo-lhe  organizar  e
coordenar os trabalhos da junta eleitoral, lavrar as atas e tomar por
termo ou protocolar os recursos, neles funcionando como escrivão
(Código Eleitoral, art. 38, § 3º, I e II).

§  3º  O  tribunal  regional  eleitoral  poderá  autorizar,
excepcionalmente,  a  contagem de votos  pelas  mesas  receptoras,
designando  os  mesários  como  escrutinadores  da  junta  eleitoral
(Código Eleitoral, arts. 188 e 189).

Art.  149.  Não  podem  ser  nomeados  membros  das  juntas  ou
escrutinadores (Código Eleitoral, art. 36, § 3º):
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I  -  os candidatos e seus parentes, ainda que por a�nidade, até o
segundo grau, inclusive, e o cônjuge;

II  -  os  membros  de  diretorias  de  partidos  políticos  devidamente
registrados e cujos nomes tenham sido o�cialmente publicados;

III - as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no
desempenho de cargos de con�ança do Poder Executivo;

IV - os que pertencerem ao serviço eleitoral.

Art. 150. Compete à junta eleitoral (Código Eleitoral, art. 40, I a III):

I  -  apurar  a  votação  realizada  nas  seções  eleitorais  sob  sua
jurisdição;

II  -  resolver  as  impugnações,  dúvidas  e  demais  incidentes
veri�cados durante os trabalhos da apuração;

III - expedir os boletins de urna na impossibilidade de sua emissão
normal  nas  seções  eleitorais,  com  emprego  dos  sistemas  de
votação, de recuperação de dados ou de apuração;

IV -  expedir  diploma aos eleitos,  de acordo com sua jurisdição e
competência.

Parágrafo  único.  O  presidente  da  junta  eleitoral  designará  os
responsáveis  pela  operação  do  Sistema  de  Apuração  da  urna
eletrônica.

Art. 151. Havendo necessidade, mais de uma junta eleitoral poderá
ser  instalada  no  mesmo  local  de  apuração,  mediante  prévia
autorização  do  tribunal  regional  eleitoral,  desde  que  �quem
separadas,  de  modo  a  acomodar,  perfeitamente  distinguidos,  os
trabalhos de cada uma delas.

Seção II

Da Fiscalização Perante as Juntas Eleitorais

Art.  152.  Cada  partido  político  ou  coligação  poderá  credenciar,
perante as juntas eleitorais, até 3 (três) �scais, que se revezarão na
�scalização dos trabalhos de apuração (Código Eleitoral,  art.  161,
caput).

§  1º  A  escolha  de  �scal  de  partido  político  ou  de  coligação  não
poderá recair  em menor de 18 (dezoito)  anos ou em quem, por
nomeação  de  juiz  eleitoral,  já  faça  parte  de  mesa  receptora,  do
apoio  logístico  ou  da  junta  eleitoral  (Lei  nº  9.504/1997,  art.  65,
caput).

§  2º  As  credenciais  dos  �scais  serão  expedidas,  exclusivamente,
pelos partidos políticos ou pelas coligações,  e não necessitam de
visto do presidente da junta eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 65, §
2º).

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, os representantes
dos partidos políticos ou das coligações deverão informar, até 2 de
outubro, para o primeiro turno, e 23 de outubro, para o segundo,
ao presidente da junta eleitoral o nome das pessoas autorizadas a
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expedir as credenciais dos �scais (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º).

§�3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, os representantes
dos partidos políticos ou das coligações deverão informar, até 13 de
novembro,  para  o  primeiro  turno,  e  27  de  novembro,  para  o
segundo,  ao  presidente  da  junta  eleitoral  o  nome  das  pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos �scais�(Lei nº 9.504/1997,
art. 65, § 3º).�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§ 4º Não será permitida, na junta eleitoral, a atuação concomitante
de  mais  de  1  (um)  �scal  de  cada  partido  político  ou  coligação
(Código Eleitoral, art. 161, § 2º).

§  5º  O  �scal  de  partido  político  ou  de  coligação  poderá  ser
substituído no curso dos trabalhos eleitorais.

§ 6º O credenciamento de �scais se restringirá aos partidos políticos
ou às coligações que participarem das eleições no município.

§  7º  A  expedição  dos  crachás  dos  �scais  das  juntas  eleitorais
observará,  no  que  couber,  o  previsto  para  a  dos  �scais  das
mesas�receptoras, nos termos do art. 134 desta Resolução.

Art.  153.  Os  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações  serão
posicionados a distância não superior a 1m (um metro)  de onde
estiverem sendo desenvolvidos os trabalhos da junta eleitoral,  de
modo que possam observar  diretamente  qualquer  procedimento
realizado  nas  urnas  eletrônicas  e,  na  hipótese  de  apuração  de
cédulas (Lei nº 9.504/1997, art. 87):

I - a abertura da urna de lona;

II - a numeração sequencial das cédulas;

III - o desdobramento das cédulas;

IV - a leitura dos votos;

V - a digitação dos números no Sistema de Apuração.

CAPÍTULO II

DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO NA URNA

Seção I Do

Registro e Apuração dos Votos na Urna

Art.  154.  Os  votos  serão  registrados  individualmente  nas  seções
eleitorais  pelo  sistema  de  votação  da  urna,  resguardando-se  o
anonimato do eleitor.

§ 1º A urna será dotada de arquivo denominado Registro Digital do
Voto  (RDV),  no  qual  �cará  gravado  aleatoriamente  cada  voto,
separado por cargo, em arquivo único.

§ 2º Após a con�rmação dos votos de cada eleitor, o arquivo RDV
será atualizado e assinado digitalmente, com aplicação do registro
de horário no arquivo log, de maneira a garantir a segurança.

Art. 155. O voto digitado na urna que corresponda integralmente ao
número de candidato apto será registrado como voto nominal.
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Art. 156. Nas eleições majoritárias, os votos que não correspondam
a número de candidato constante da urna serão registrados como
nulos.

Parágrafo único.  Na hipótese do caput,  antes da con�rmação do
voto, a urna apresentará mensagem informando ao eleitor que, se
con�rmado o voto, ele será computado como nulo.

Art. 157. Nas eleições proporcionais, serão registrados como votos
para a  legenda os digitados na urna cujos dois  primeiros dígitos
coincidam com a numeração de partido político que concorra ao
pleito  e  os  últimos  dígitos  não  sejam  informados  ou  não
correspondam a nenhum candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 2º).

Parágrafo único.  Na hipótese do caput,  antes da con�rmação do
voto, a urna apresentará a informação do respectivo partido político
e mensagem alertando o eleitor que,  se con�rmado, o voto será
registrado para a legenda (Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 2º).

Art. 158. Nas eleições proporcionais serão registrados como nulos:

I  -  os  votos digitados cujos  dois  primeiros  dígitos  não coincidam
com a numeração de partido político que concorra ao pleito;

II - os votos digitados cujos dois primeiros dígitos coincidam com a
numeração de partido político que concorra ao pleito e os últimos
dígitos correspondam a candidato que, antes da geração dos dados
para carga da urna, conste como inapto.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, antes da con�rmação do
voto, a urna apresentará mensagem informando ao eleitor que, se
con�rmado o voto, ele será computado como nulo.

Art.  159.  Ao  �nal  da  votação,  os  votos  serão  apurados
eletronicamente e o boletim de urna, o RDV e os demais arquivos
serão gerados e assinados digitalmente, com aplicação do registro
de horário em arquivo log, de forma a garantir a segurança.

Seção II

Dos Boletins Emitidos pela Urna

Art. 160. Os boletins de urna conterão os seguintes dados (Lei  nº
9.504/1997 art. 68):

I - a data da eleição;�

II - a identi�cação do município, da zona eleitoral e da seção;�

III - a data e o horário de encerramento da votação;

IV - o código de identi�cação da urna; V a quantidade de eleitores
aptos;

VI - a quantidade de eleitores que compareceram;

VII - a votação individual de cada candidato;

VIII - os votos para cada legenda partidária;

IX os - votos nulos;

X os votos em branco;
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XI a soma geral dos votos;

XII a quantidade de eleitores cuja habilitação para votar não ocorreu
por reconhecimento biométrico;

XIII - código de barras bidimensional (Código QR).

Parágrafo  único.  O  inciso  XII  aplica-se  apenas  às  seções  com
biometria.

Art.  161.  A coincidência entre os votos constantes do boletim de
urna emitido pela urna ao �nal da apuração e o seu correspondente
disponível  na  internet,  nos  termos  do  art.  206  desta  Resolução,
poderá ser atestada mediante o boletim de urna impresso ou por
meio do código de barras bidimensional (Código QR) nele contido.

Parágrafo  único.  O  Tribunal  Superior  Eleitoral  disponibilizará
aplicativo  para  dispositivos  móveis  para  a  leitura  do  código  de
barras  bidimensional  (Código  QR),  sem  prejuízo  da  utilização  de
outros aplicativos desenvolvidos para esse �m (Lei  nº  9.504/1997
art. 68).

CAPÍTULO III

DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO POR MEIO DE CÉDULAS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 162. A apuração dos votos das seções eleitorais em que houver
votação  por  cédulas  será  processada  na  junta  eleitoral,  com  a
utilização do Sistema de Apuração, observados, no que couber, os
procedimentos previstos nos arts. 159 a 187 do Código Eleitoral e o
disposto nesta Resolução.

Art. 163. Os membros, os escrutinadores e os auxiliares das juntas
eleitorais somente poderão, no curso dos trabalhos, utilizar caneta
esferográ�ca de cor vermelha.

Seção II

Dos Procedimentos

Art. 164. Na hipótese em que a votação tenha iniciado com o uso da
urna  eletrônica,  a  apuração  dos  votos  das  seções  eleitorais  que
passarem à votação por cédulas ocorrerá, sempre à vista dos �scais
dos  partidos  políticos  e  das  coligações  presentes,  da  seguinte
maneira:

I  -  a  equipe  técnica  designada pelo  presidente  da  junta  eleitoral
procederá à geração da mídia com os dados recuperados, contendo
os  votos  registrados  pelo  sistema  eletrônico  até  o  momento  da
interrupção, imprimirá o boletim parcial da urna em 2 (duas) vias
obrigatórias  e  em  até  3  (três)  vias  opcionais,  entregando-as  ao
secretário da junta eleitoral;

II - o secretário da junta eleitoral colherá a assinatura do presidente
e  dos  componentes  da  junta  e,  se  presentes,  dos  �scais  dos
partidos políticos e das coligações e do representante do Ministério
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Público, nas vias do boletim parcial da urna;

III - os dados constantes da mídia serão recebidos pelo Sistema de
Apuração;

IV - em seguida, será iniciada a apuração das cédulas.

Parágrafo único. No início dos trabalhos,  será emitido o relatório
Zerésima do Sistema de Apuração, que deverá ser assinado pelos
�scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações  que  o  desejarem,
assim como pelo presidente da junta eleitoral e seus componentes,
o qual deverá anexar o relatório à Ata da Junta Eleitoral.

Art. 165. Para cada seção a ser apurada, a urna eletrônica utilizada
para a apuração dos votos será con�gurada com a identi�cação do
município,  da  zona  eleitoral,  da  seção,  da  junta  e  do  motivo  da
operação, no Sistema de Apuração.�

Art.  166.  Para  apuração  dos  votos  consignados  em  cédulas  das
seções onde houve votação parcial ou totalmente manual, a junta
eleitoral deverá:

I  -  havendo mídia com os dados parciais  de votação,  inseri-la  na
urna na qual se realizará a apuração;

II - separar os diferentes tipos de cédula;

III - contar as cédulas, sem abri-las, numerando-as sequencialmente;

IV - digitar a quantidade total de cédulas na urna;

V  -  iniciar  a  apuração  no  sistema  eletrônico,  obedecendo  aos
seguintes procedimentos, uma cédula de cada vez:

a) desdobrar, ler o voto e registrar as expressões "em branco" ou
"nulo", se for o caso, colhendo-se a rubrica do secretário;

b) digitar no Sistema de Apuração o número do candidato ou da
legenda referente ao voto do eleitor; VI não havendo mais cédulas,
gravar a mídia com os dados da votação da seção.

§ 1º A junta eleitoral somente desdobrará a cédula seguinte após a
con�rmação do registro da cédula anterior na urna.

§  2º  Os  eventuais  erros  de  digitação  deverão  ser  corrigidos
enquanto não for comandada a con�rmação �nal do conteúdo da
cédula.

§  3º  As  ocorrências  relativas  às  cédulas  somente  poderão  ser
suscitadas nessa oportunidade (Código Eleitoral, art. 174, § 4º).

§  4º  O  presidente  da  junta  eleitoral  dirimirá,  quando houver,  as
dúvidas relativas às cédulas.

Art. 167. Compete ao 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 registrar as expressões "em branco" ou "nulo",
conforme o caso;

III - colher, nas vias dos boletins de urna emitidas, as assinaturas do
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presidente  e  dos  demais  componentes  da  junta  eleitoral  e,  se
presentes, dos �scais 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 da junta eleitoral.

Art.  168.  Veri�cada  a  não  correspondência  entre  o  número
sequencial  da  cédula  em  apuração  e  o  apresentado  pela  urna,
deverá a junta eleitoral proceder da seguinte maneira:

I - emitir o espelho parcial de cédulas;

II - comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho parcial, a
partir  da  última  cédula  até  o  momento  em  que  se  iniciou  a
incoincidência;

III  -  comandar  a  exclusão  dos  dados  referentes  às  cédulas
incoincidentes e retomar a apuração.

Parágrafo  único.  Havendo  motivo  justi�cado,  a  critério  da  junta
eleitoral,  a apuração poderá ser reiniciada, apagando-se todos os
dados da seção até então registrados.

Art.  169.  A  incoincidência  entre  o  número  de  votantes  e  o  de
cédulas apuradas não constituirá motivo de nulidade da votação,
desde que não resulte de fraude comprovada (Código Eleitoral, art.
166, § 1º).

Parágrafo único. Se a junta eleitoral entender que a incoincidência
resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e
recorrerá  de  ofício  para  o  tribunal  regional  eleitoral  (Código
Eleitoral, art. 166, § 2º).

Art.  170.  Concluída  a  contagem  dos  votos,  a  junta  eleitoral
providenciará a emissão de 2 (duas) vias obrigatórias e até 5 (cinco)
vias adicionais do boletim de urna.

§ 1º Os boletins de urna serão assinados pelo presidente e demais
componentes da junta eleitoral  e,  se  presentes,  pelos  �scais  dos
partidos  políticos  e  das  coligações  e  pelo  representante  do
Ministério Público.

§  2º  Apenas  os  boletins  de  urna  poderão  servir  como  prova
posterior perante a junta eleitoral.

Art. 171. O encerramento da apuração de uma seção consistirá na
emissão  do  boletim  de  urna  e  na  geração  da  mídia  com  os
resultados.

Art.  172.  Durante  a  apuração,  na  hipótese  de  defeito  da  urna
instalada na junta eleitoral, uma nova urna deverá ser utilizada e o
procedimento de apuração deverá ser reiniciado.

Art. 173. Concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à
subsequente,  as  cédulas  serão  recolhidas,  no  primeiro  turno  de
votação, em envelope especial, e, no segundo, à urna de lona, os
quais serão fechados e lacrados,  assim permanecendo até 12 de
janeiro de 2021,  salvo se houver  pedido de recontagem ou se o
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conteúdo  for  objeto  de  discussão  em  processo  judicial  (Código
Eleitoral, art. 183, caput).

Art. 173. Concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à
subsequente,  as  cédulas  serão  recolhidas,  no  primeiro  turno  de
votação, em envelope especial, e, no segundo, à urna de lona, os
quais serão fechados e lacrados,  assim permanecendo até 23 de
fevereiro de 2021, salvo se houver pedido de recontagem ou se o
conteúdo  for  objeto  de  discussão  em  processo  judicial � (Código
Eleitoral,  art.  183,  caput). � (Redação  dada  pela  Resolução  nº
23.625/2020)

CAPÍTULO IV�

DA TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Seção I

Dos Sistemas de Transmissão e Totalização

Art. 174. A liberação do SISTOT, nas zonas eleitorais, para uso na
fase  relativa  ao  gerenciamento  dos  arquivos  de  urna  a  serem
recebidos e a totalização da eleição, será realizada pelos técnicos
designados pela Justiça Eleitoral, por meio de senha especí�ca para
esse �m, após as 12h (doze horas) do dia anterior à eleição.

Parágrafo único. Os representantes do Ministério Público, da Ordem
dos  Advogados  do  Brasil  e  os  �scais  e  delegados  dos  partidos
políticos e das coligações serão convocados com 2 (dois)  dias de
antecedência por edital publicado no DJe, nas capitais, e pela forma
regulamentada  pelos  tribunais  regionais  eleitorais,  nos  demais
locais, para acompanhar a operação de que trata o caput.

Art. 175. Depois da liberação da fase do gerenciamento do SISTOT,
as  zonas  totalizadoras  emitirão  o  relatório  Zerésima,  com  a
�nalidade  de  comprovar  a  inexistência  de  votos  computados  no
sistema.

Parágrafo  único.  Antes  da  emissão  da  Zerésima,  devem  estar
processadas, no SISTOT, todas as atualizações das situações e dos
dados dos candidatos e partidos alterados após o fechamento do
CAND.

Art.  176.  As  zonas  eleitorais  que  não  são  totalizadoras  somente
realizarão os procedimentos de liberação do SISTOT e da emissão
da Zerésima após serem realizados os procedimentos descritos nos
arts.  174  e  175  pelas  zonas  totalizadoras  a  que  estiverem
submetidas.

Art. 177. A Zerésima deve ser assinada pelas autoridades presentes
e comporá a Ata da Junta Eleitoral.

Art. 178. A o�cialização do sistema de transmissão de arquivos de
urna será realizada, automaticamente, a partir das 12h (doze horas)
do dia da eleição, após o primeiro acesso.

Art.  179.  Se,  no  decorrer  dos  trabalhos,  houver  necessidade  de
reinicialização  do  SISTOT,  deverá  ser  utilizada  senha  especí�ca,
comunicando-se  o  fato  aos  partidos  políticos,  às  coligações  e  ao
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Ministério Público.

Parágrafo  único.  Ocorrendo  a  hipótese  prevista  no  caput,  os
relatórios  emitidos  pelo  sistema  e  os  dados  anteriores  à
reinicialização serão tornados sem efeito.

Seção II

Dos Procedimentos na Junta Eleitoral

Art. 180. Encerrada a votação, as juntas eleitorais:

I  -  receberão  as  mídias  com  os  arquivos  oriundos  das  urnas  e
providenciarão a sua transmissão;

II  -  receberão  os  documentos  da  votação,  examinando  sua
idoneidade  e  regularidade,  inclusive  quanto  ao  funcionamento
normal da seção (Código Eleitoral, art. 165, § 5º);

III  destinarão  as  vias  do  boletim de  urna  recebidas,  da  seguinte
forma:

a)  uma  via  acompanhará  a  mídia  de  resultado,  para  posterior
arquivamento no cartório eleitoral;

b) uma via será a�xada no local de funcionamento da junta eleitoral;

IV  -  resolverão  todas  as  impugnações  e  incidentes  veri�cados
durante os trabalhos de apuração (Código Eleitoral, art. 40, II);

V - providenciarão a recuperação dos dados constantes da urna, em
caso de necessidade.

Art.  181. A autenticidade e a integridade dos arquivos constantes
das  mídias  de  resultado  recebidas  na  junta  eleitoral  serão
veri�cadas pelos sistemas eleitorais.

Art.  182.  Detectada  qualquer  irregularidade  na  documentação
referente a seção cuja mídia já tenha sido processada, o presidente
da  junta  poderá  excluir  da  totalização  os  dados  recebidos,
fundamentando sua decisão.

Art. 183. A transmissão e a recuperação de dados de votação, bem
como a reimpressão dos boletins de urna, poderão ser efetuadas
por técnicos designados pelo presidente da junta eleitoral nos locais
previamente de�nidos pelos tribunais regionais eleitorais.

Art. 184. Os tribunais regionais eleitorais poderão instalar pontos de
transmissão distintos do local de funcionamento da junta eleitoral,
de  acordo  com  as  necessidades  especí�cas,  divulgando
previamente sua localização nos respectivos sítios na internet, pelo
menos 3 (três) dias antes da data da eleição.

§  1º  Nos  pontos  de  transmissão mencionados  no caput  em que
forem  utilizados  equipamentos  que  não  pertençam  à  Justiça
Eleitoral, será obrigatório o uso do sistema de conexão denominado
JE-Connect.�

§  2º  Os  técnicos  designados  para  operação  do  JE-Connect  são
responsáveis  pela  guarda  e  pelo  uso  das  mídias  de  ativação  da
solução e de seus conteúdos.
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Art. 185. Havendo necessidade de recuperação dos dados da urna,
serão adotados os seguintes procedimentos, na ordem que se �zer
adequada, para a solução do problema:

I - inserção da mídia de resultado, original ou vazia, na urna utilizada
na seção, para conclusão do procedimento de gravação dos dados,
que porventura não tenha sido concluída;

II - geração de nova mídia, a partir da urna utilizada na seção, com
emprego do Sistema Recuperador de Dados;

III - geração de nova mídia, a partir das mídias da urna utilizada na
seção,  por  meio do Sistema Recuperador de Dados,  em urna de
contingência;

IV - digitação dos dados constantes do boletim de urna no Sistema
de Apuração.

§ 1º As mídias retiradas das urnas de votação para recuperação de
dados  em  urna  de  contingência  deverão  ser  recolocadas  nas
respectivas urnas de votação utilizadas nas seções.

§ 2º Os boletins de urna, impressos em 2 (duas) vias obrigatórias e
em  até  5  (cinco)  opcionais,  e  o  boletim  de  justi�cativa  serão
assinados pelo presidente e demais integrantes da junta eleitoral ou
por  pessoa  por  ele  designada  e,  se  presentes,  pelos  �scais  dos
partidos  políticos  e  das  coligações  e  pelo  representante  do
Ministério Público.

§  3º  As  urnas  de  votação  cujos  lacres  forem  removidos  para
recuperação de dados deverão ser novamente lacradas.

§ 4º É facultado aos �scais dos partidos políticos e das coligações e
ao  representante  do  Ministério  Público  o  acompanhamento  da
execução dos procedimentos previstos  neste  artigo,  observado o
disposto no art. 153 desta Resolução.

Art.  186.  Veri�cada  a  impossibilidade  de  leitura  da  mídia  gerada
pelo Sistema de Apuração, no sistema de transmissão de arquivos
de urna, o presidente da junta eleitoral determinará, para a solução
do problema, a realização de um dos seguintes procedimentos:

I -  a geração de nova mídia, a partir da urna na qual a seção foi
apurada;

II - a digitação, em nova urna, dos dados constantes do boletim de
urna, utilizando o Sistema de Apuração.

Art.  187.  Nos  casos  de  perda de  votos  de  determinada seção,  a
junta eleitoral deverá:

I - se parcial, aproveitar os votos recuperados, considerando, para
efeito da veri�cação de comparecimento na seção,  o  número de
votos apurados;

II - se total, informar a não apuração da seção no SISTOT.

Art.  188.  Na  impossibilidade  da  transmissão  de  dados,  a  junta
eleitoral  providenciará  a  remessa  das  mídias  ao  ponto  de
transmissão da Justiça Eleitoral mais próximo, para os respectivos
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procedimentos.

Art. 189. A decisão que determinar a não instalação, a não apuração
ou  a  anulação  e  a  apuração  em  separado  da  respectiva  seção
deverá ser fundamentada e registrada em opção própria do SISTOT.

Art. 190. O presidente da junta eleitoral, �nalizado o processamento
dos boletins de urna pelo SISTOT de sua jurisdição, lavrará a Ata da
Junta Eleitoral.

§ 1º A Ata da Junta Eleitoral, assinada pelo presidente e rubricada
pelos  membros  da  junta  eleitoral  e,  se  desejarem,  pelos
representantes do Ministério Público, dos partidos políticos e das
coligações, será composta dos seguintes documentos, no mínimo,
emitidos pelo SISTOT:

I - Ambiente de Votação;

II - Zerésima;

III - Relatório Resultado da Junta Eleitoral.

§  2º  A  Ata  da  Junta  Eleitoral  deverá  ser  arquivada  no  cartório
eleitoral,  sendo dispensado o envio de cópia ao tribunal regional
eleitoral.

Art.  191.  Concluídos  os  trabalhos  de  apuração  das  seções  e  de
transmissão dos dados pela junta eleitoral, esta providenciará, no
prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  a  transmissão  dos
arquivos log das urnas e da imagem do boletim de urna.

Parágrafo  único.  Havendo  necessidade  de  nova  geração  dos
arquivos de que trata o caput, será adotado o disposto no art. 192.

Art. 192. O juiz eleitoral poderá autorizar, excepcionalmente, após a
totalização �nal, a retirada dos lacres da urna, a �m de possibilitar a
recuperação de arquivos de urna.

§ 1º Os �scais dos partidos políticos e das coligações deverão ser
convocados por edital, com pelo menos 1 (um) dia de antecedência,
para que acompanhem os procedimentos previstos no caput.

§ 2º Concluído o procedimento de que trata o caput, a urna deverá
ser  novamente  lacrada,  mantendo  as  mídias  originais  em  seus
respectivos compartimentos.�

§  3º  Todos  os  procedimentos  descritos  neste  artigo  deverão  ser
registrados em ata.

Seção III

Da Destinação dos Votos na Totalização Majoritária

Art.  193.  No  momento  da  totalização,  serão  computados  como
válidos os votos dados a:

I - chapa deferida por decisão transitada em julgado;

II - chapa deferida por decisão ainda objeto de recurso;

III - chapa que tenha candidato cujo pedido de registro ainda não
tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência
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de substituição de candidato ou anulação de convenção, desde que
o DRAP respectivo ou o registro do outro componente da chapa não
esteja indeferido, cancelado ou não conhecido.

§ 1º Denomina-se "chapa" a forma única e indivisível como se dá o
registro de candidatos a prefeito e vice-prefeito por cada partido ou
coligação.

§  2º  Considera-se  "chapa  deferida"  a  situação  resultante  do
deferimento  do  registro  do  Demonstrativo  de  Regularidade  dos
Atos Partidários (DRAP), assim como dos respectivos Requerimentos
de Registro de Candidatura (RRC) dos candidatos a prefeito e a vice-
prefeito.

§ 3º A validade de�nitiva dos votos atribuídos às chapas indicadas
nos  incisos  II  e  III  será  condicionada  ao  trânsito  em  julgado  de
decisão de deferimento da chapa.

Art.  194.  Serão computados como nulos os votos dados à chapa
que,  embora  constando  da  urna  eletrônica,  dela  deva  ser
considerada excluída, por possuir candidato cujo registro, entre o
fechamento do CAND e o dia da eleição, encontre-se em uma das
seguintes situações:

I - indeferido, cancelado, ou não conhecido por decisão transitada
em julgado ou por decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral,
ainda que objeto de recurso;

II - cassado, em ação autônoma, por decisão transitada em julgado
ou  após  esgotada  a  instância  ordinária,  salvo  se  atribuído,  por
decisão judicial, efeito suspensivo ao recurso;

III - irregular, em decorrência da não indicação de substituto para
candidato falecido ou renunciante no prazo e forma legais.

§  1º  Considera-se  "chapa  indeferida"  a  situação  resultante  do
indeferimento do registro do DRAP ou de qualquer dos RRCs dos
candidatos que a compõem.

§ 2º A nulidade tratada neste artigo impede a convocação da chapa
para  eventual  segundo  turno  da  eleição,  mas  não  prejudica  as
demais votações.

Art.  195.  Serão  computados  como  anulados  sub  judice  os  votos
dados a chapa que contenha candidato cujo registro:

I - no dia da eleição, se encontre:

a) indeferido, cancelado ou não conhecido por decisão que tenha
sido objeto de recurso, salvo se já proferida decisão colegiada pelo
Tribunal Superior Eleitoral;

b)  cassado,  em ação autônoma,  por decisão contra a qual  tenha
sido interposto recurso com efeito suspensivo (Código Eleitoral, art.
257).

II - posteriormente à eleição, venha a ser:

a) indeferido, cancelado ou não conhecido, nos termos da alínea "a"
do inciso anterior;
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b) cassado posteriormente à eleição, nos termos da alínea "b" do
inciso anterior (Código Eleitoral, arts. 222 e 237).

§ 1º O cômputo dos votos referidos no caput desse artigo passará a
anulado em caráter de�nitivo se:

I - a decisão de indeferimento, cancelamento ou não conhecimento
do  registro  transitar  em  julgado  ou  for  con�rmada  por  decisão
colegiada  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  ainda  que  objeto  de
recurso;

II  -  a  decisão  de  cassação  do  registro  transitar  em  julgado  ou
adquirir  e�cácia  em  função  da  cessação  ou  revogação  do  efeito
suspensivo.

§ 2º Na divulgação dos resultados, os votos referidos neste artigo
serão  considerados  no  cálculo  dos  percentuais  obtidos  por  cada
concorrente ao pleito majoritário.

§  3º  Na  divulgação,  será  devidamente  informada  a  situação  sub
judice dos votos e o condicionamento de sua validade à reversão da
decisão desfavorável à chapa por tribunal eleitoral.

§ 4º A situação sub judice dos votos não impede a convocação da
chapa para o segundo turno.�

§ 5º Com a anulação de�nitiva dos votos referidos no § 4º, entre o
primeiro e segundo turnos, a chapa �cará impedida de concorrer.

§  6º  Na hipótese do § 5º,  deverá ser  convocada para o segundo
turno  a  próxima chapa  com maior  votação,  salvo  se  a  soma de
votos anulados em caráter de�nitivo superar 50% (cinquenta por
cento)  dos  votos  do  pleito  majoritário,  caso  em  que  �carão
prejudicadas as demais votações e serão convocadas, desde logo,
novas eleições.

Seção IV

Da Destinação dos Votos na Totalização Proporcional

Art.  196.  No  momento  da  totalização,  serão  computados  como
válidos os votos dados a candidato cujo registro se encontre em
uma das seguintes situações:

I - deferido por decisão transitada em julgado;

II - deferido por decisão ainda objeto de recurso;

III - não apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de
substituição de candidato ou anulação de convenção.

§ 1º O cômputo como válido do voto dado ao candidato pressupõe
o deferimento ou a pendência de apreciação do DRAP.

§ 2º No caso dos incisos II e III, vindo o candidato a ter seu registro
indeferido ou cancelado após a realização da eleição, os votos serão
contados para a legenda pela qual concorreu.

Art. 197. Serão computados como nulos os votos dados a candidato
que,  embora  constando  da  urna  eletrônica,  dela  deva  ser
considerado excluído, por ter seu registro, entre o fechamento do

ESOLUÇÃO Nº 23.611, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-61

9 of 76 31/01/2022 16:1



CAND e o dia da eleição, em uma das seguintes situações:

I - indeferido, cancelado ou não conhecido, por decisão transitada
em julgado ou por decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral,
ainda que objeto de recurso;

II - cassado por decisão transitada em julgado ou após esgotada a
instância  ordinária,  salvo se  atribuído,  por  decisão judicial,  efeito
suspensivo ao recurso.

III - falecido ou com renúncia homologada.

Parágrafo único. O indeferimento do DRAP nos termos do inciso I é
su�ciente  para  acarretar  a  nulidade  da  votação  de  todos  os
candidatos a ele vinculados.

Art.  198.  Serão  computados  como  anulados  sub  judice  os  votos
dados a candidato cujo registro:

I - no dia da eleição, se encontre:

a) indeferido, cancelado ou não conhecido por decisão ainda objeto
de recurso,  salvo  se  já  proferida  decisão colegiada pelo  Tribunal
Superior Eleitoral;

b)  cassado,  em ação autônoma,  por decisão contra a qual  tenha
sido  interposto  recurso  com  efeito  suspensivo  (Código  Eleitoral,
arts. 222, 237 e 257, § 2º).

II - após a eleição, venha a ser:

a) não conhecido, nos termos da alínea "a" do inciso I;

b) cassado, nos termos da alínea "b" do inciso I.

§ 1º O indeferimento do DRAP nos termos do inciso I, alínea "a", é
su�ciente  para  acarretar  a  anulação,  em  caráter  sub  judice,  da
votação de todos os candidatos a ele vinculados.

§ 2º O cômputo dos votos referidos no caput e no § 1º desse artigo
passará a anulado em caráter de�nitivo se:

I - a decisão de indeferimento, cancelamento ou não conhecimento
do  registro  transitar  em  julgado  ou  for  con�rmada  por  decisão
colegiada  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  ainda  que  objeto  de
recurso;

II  -  a  decisão  de  cassação  do  registro  transitar  em  julgado  ou
adquirir  e�cácia  em  função  da  cessação  ou  revogação  do  efeito
suspensivo.

§ 3º A divulgação dos resultados dará publicidade ao número de
votos referidos neste artigo, mas não serão eles considerados no
cálculo  dos  percentuais  obtidos  por  cada  concorrente  ao  pleito
proporcional.

§  4º  Na  divulgação,  será  devidamente  informada  a  situação  sub
judice dos votos e o condicionamento de sua validade à reversão da
decisão desfavorável ao candidato ou legenda por tribunal eleitoral.

§  5º  A  situação  sub  judice  dos  votos  anulados  não  impede  a
distribuição  das  vagas,  na  forma  estabelecida  na  Seção  II  do
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Capítulo  I  do  Título  I  desta  Resolução,  considerando-se  para  os
cálculos os votos referidos no art.  196 e os votos de legenda em
situação equivalente.�

Art. 199. Aplica-se ao voto em legenda partidária, no que couber, o
disposto nesta Seção.

Seção V

Das Atribuições das Juntas Eleitorais

Art. 200. Compete à junta eleitoral responsável pela totalização do
município (Código Eleitoral, art. 186):

I - resolver as dúvidas não decididas e os recursos interpostos sobre
as eleições;

II - totalizar os votos e, ao �nal, proclamar o resultado das eleições
do município;

III - veri�car o total de votos apurados, inclusive os em branco e os
nulos, e determinar os quocientes eleitoral e partidário, bem como
distribuir as sobras e desempatar candidatos e médias;

IV - proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas.

Art. 201. Os trabalhos da junta eleitoral poderão ser acompanhados
pelos  partidos  políticos  e  pelas  coligações,  sem  que,  entretanto,
neles intervenham com protestos, impugnações ou recursos.

Art.  202.  Ao  �nal  dos  trabalhos,  o  presidente  da  junta  eleitoral
responsável pela totalização lavrará a Ata Geral da Eleição de sua
circunscrição  em  2  (duas)  vias,  as  assinará  e  as  fará  serem
rubricadas pelos membros da junta eleitoral e, se desejarem, pelos
�scais dos partidos políticos e das coligações, anexando o relatório
Resultado da Totalização (Código Eleitoral, art. 186, caput).

Parágrafo único. Do relatório Resultado da Totalização, constarão os
seguintes dados:

I  -  as  seções  apuradas  e  a  quantidade  de  votos  apurados
diretamente pelas urnas;

II  -  as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da
utilização  do  Sistema de  Apuração  e  a  respectiva  quantidade de
votos;

III  -  as  seções  anuladas  e  as  não  apuradas,  os  motivos  e  a
quantidade de votos anulados ou não apurados;

IV - as seções nas quais não houve votação e os motivos;

V  -  a  votação  de  cada  partido  político  e  candidato  nas  eleições
majoritária e proporcional;

VI - o quociente eleitoral, os quocientes partidários e a distribuição
das sobras;

VII  -  a  votação dos candidatos a  vereador,  na ordem da votação
recebida;

VIII  -  a  votação  dos  candidatos  a  prefeito  na  ordem  da  votação
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recebida;

IX - as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram
resolvidas, assim como os recursos que tenham sido interpostos.

Art. 203. O relatório a que se refere o art. 202 desta Resolução �cará
no cartório eleitoral pelo prazo de 3 (três) dias para exame pelos
partidos  políticos  e  pelas  coligações  interessados,  que  poderão
examinar, também, os documentos nos quais foi baseado, inclusive
arquivo ou relatório gerado pelo sistema de votação ou totalização.

§ 1º Os documentos nos quais a Ata Geral da Eleição foi baseada,
inclusive arquivos ou relatórios gerados pelos sistemas de votação e
totalização, estarão disponíveis nas respectivas zonas eleitorais.

§ 2º Terminado o prazo previsto no caput deste artigo, os partidos
políticos  e  as  coligações  poderão  apresentar  reclamações  em  2
(dois) dias, sendo estas submetidas à análise da junta eleitoral, que,
no prazo de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao relatório com a
proposta  das  modi�cações  que  julgar  procedentes  ou  com  a
justi�cação da improcedência das arguições.

§  3º  O  partido  político,  a  coligação  ou  o  candidato  poderá
apresentar  à  junta  eleitoral  via  do  boletim de  urna,  até  o  prazo
mencionado no § 2º se, no curso dos trabalhos da junta eleitoral,
tiver conhecimento da inconsistência de qualquer resultado.

§ 4º Apresentado o boletim de urna, será aberta vista, pelo prazo de
2  (dois)  dias,  aos  demais  partidos  políticos  e  coligações,  que
somente poderão contestar o erro indicado com a apresentação de
via do boletim da mesma urna, revestido das mesmas formalidades
(Código Eleitoral, art. 179, § 7º).

§ 5º O boletim emitido pela urna fará prova do resultado apurado,
prevalecendo os dados nele consignados se houver divergência com
o resultado divulgado.

§ 6º Os prazos para análise e apresentação de reclamações sobre a
Ata Geral da Eleição, citados no caput e nos §§ 2º ao 4º, somente
começarão  a  ser  contados  depois  de  serem  disponibilizados  os
dados de votação especi�cados por seção eleitoral nas páginas da
Justiça Eleitoral na internet.

Art.  204.  Decididas  as  reclamações,  a  junta  eleitoral  responsável
pela  totalização  proclamará  os  eleitos  e  marcará  a  data  para  a
expedição solene dos diplomas em sessão pública.�

CAPÍTULO V

DA FISCALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO

Art.  205.  Aos  candidatos,  aos  partidos  políticos,  às  coligações,  à
Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público é garantido
amplo  direito  de  �scalização  dos  trabalhos  de  transmissão  e
totalização de dados (Lei nº 9.504/1997, art. 66).

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,
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os quais não poderão se dirigir diretamente aos responsáveis pelos
trabalhos.

Art. 206. Em até 3 (três) dias após o encerramento da totalização, o
Tribunal Superior Eleitoral disponibilizará em sua página na internet
opção  de  visualização  dos  boletins  de  urna  recebidos  para  a
totalização, assim como as tabelas de correspondências efetivadas,
dando ampla divulgação nos meios de comunicação.

CAPÍTULO VI

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art.  207.  Para  a  divulgação dos resultados parciais  ou totais  das
eleições pela Justiça Eleitoral, deverão ser utilizados exclusivamente
sistemas  desenvolvidos  ou  homologados  pelo  Tribunal  Superior
Eleitoral, nos termos do art. 13 desta Resolução.

Parágrafo  único.  A  divulgação  será  feita  nas  páginas  da  Justiça
Eleitoral  na  internet  ou  por  outros  recursos  autorizados  pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 208. Os resultados das votações para todos os cargos, incluindo
os  votos  em  branco,  os  nulos  e  as  abstenções  veri�cadas  nas
eleições, serão divulgados na abrangência municipal, sendo que os
dados de resultado dos cargos em disputa estarão disponíveis  a
partir  das  17h  (dezessete  horas)  da  respectiva  unidade  da
Federação a que pertence o município.

Parágrafo  único.  É  facultado  ao  presidente  da  junta  da  zona
totalizadora  suspender,  fundamentadamente,  a  divulgação  dos
resultados da eleição do município sob sua jurisdição.

Art.  209.  Até  6  de  julho  de  2020,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral
realizará  audiência  com  as  entidades  interessadas  na  divulgação
dos resultados visando a apresentar as de�nições sobre o modelo
de  distribuição  e  padrões  tecnológicos  e  de  segurança  para  a
divulgação dos resultados para as eleições.

Art.  209.  Até 17 de agosto de 2020,  o Tribunal  Superior  Eleitoral
realizará  audiência  com  as  entidades  interessadas  na  divulgação
dos resultados visando a apresentar as de�nições sobre o modelo
de  distribuição  e  padrões  tecnológicos  e  de  segurança  para  a
divulgação  dos  resultados  para  as  eleições. � (Redação  dada  pela
Resolução nº 23.625/2020)

Art. 210. Os dados dos resultados das eleições estarão disponíveis
em  centro  de  dados  provido  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  no
período de 4 a 17 de outubro de 2020, no primeiro turno, e de 25 de
outubro a 7 de novembro de 2020, no segundo turno.

Art. 210. Os dados dos resultados das eleições estarão disponíveis
em  centro  de  dados  provido  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  no
período de 15 a 28 de novembro de 2020, no primeiro turno, e de
29  de  novembro  a  12  de  dezembro  de  2020,  no  segundo
turno.�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§  1º  Os  dados  do  resultado  das  eleições  serão  distribuídos  pela
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Justiça Eleitoral às entidades interessadas na divulgação por meio
de arquivo digital ou de programa de computador.

§  2º  Será  de  responsabilidade  das  entidades  interessadas  em
divulgar  os  resultados estabelecer  infraestrutura de comunicação
com o centro de dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§  3º  As  entidades  interessadas  na  divulgação  dos  resultados
deverão buscar os arquivos periodicamente à medida que forem
atualizados,  em  conformidade  com  os  padrões  de�nidos  pela
Justiça Eleitoral.

Art. 211. É vedado às entidades envolvidas na divulgação o�cial dos
resultados  promover  qualquer  alteração  de  conteúdo dos  dados
produzidos pela Justiça Eleitoral.

Art.  212.  Na  divulgação  dos  resultados  parciais  ou  totais  das
eleições, as entidades envolvidas não poderão majorar o preço de
seus serviços em razão dos dados fornecidos pela Justiça Eleitoral.

Art.  213.  O  não  cumprimento  das  exigências  descritas  neste
Capítulo impedirá o acesso da entidade ao centro de dados provido
pelo Tribunal Superior Eleitoral ou acarretará a sua desconexão.

TÍTULO IV

DA PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS E DA DIPLOMAÇÃO

CAPÍTULO I

DA PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 214. Nas eleições majoritárias, deve a junta eleitoral, ao �nal do
turno único ou do segundo turno, proclamar eleito o candidato que
obtiver maior votação válida, salvo se houver votos anulados, ainda
em caráter sub judice, atribuídos a:

I - candidato com maior votação nominal; ou

II candidatos cuja soma das votações nominais tenha sido superior
a 50% (cinquenta por cento) da votação.

§ 1º Para �ns de aplicação deste artigo, a votação deve ser aferida
levando-se em consideração apenas os votos dados aos candidatos
participantes do pleito,  excluídos os votos em branco e os nulos
decorrentes  da  manifestação  apolítica,  de  erro  do  eleitor  e  das
situações previstas no art. 194.

§ 2° Os feitos a que se referem os incisos do caput deste artigo
deverão tramitar nos tribunais em regime de urgência.

§ 3° Tornada de�nitiva a anulação dos votos, serão observados o
caput e o § 3° do art. 224 do Código Eleitoral.

Art.  215.  Nas  eleições  proporcionais,  deve  a  junta  eleitoral
proclamar os candidatos eleitos, ainda que existam votos anulados
sub judice, observadas as regras do sistema proporcional.

Parágrafo único. Para �ns de aplicação deste artigo, consideram-se
nos  cálculos  da  distribuição  das  vagas  apenas  os  votos  dados  a
candidatos  com  votação  válida,  nos  termos  do  art.  196,  e  às
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legendas partidárias em situação equivalente, excluídos os votos em
branco e os votos nulos decorrentes da manifestação apolítica, de
erro do eleitor e das situações previstas no art. 197.

CAPÍTULO II

DOS REPROCESSAMENTOS E DAS NOVAS ELEIÇÕES

Art. 216. Havendo alteração na situação jurídica do partido político,
da coligação ou do candidato que acarrete alteração de resultado,
será  obrigatoriamente  realizada  nova  totalização  dos  votos,
observado,  no  que couber,  o  disposto  nesta  Resolução,  inclusive
quanto à realização de novas eleições.

§  1º  Os  partidos  políticos,  o  Ministério  Público  e  a  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil  deverão  ser  convocados  com  antecedência
mínima  de  2  (dois)  dias,  por  edital,  para  acompanhamento  do
reprocessamento.

§  2º  Se  o  reprocessamento  do  resultado  for  realizado  após  a
diplomação, o juiz eleitoral adotará providências, expedindo novos
diplomas  e  cancelando  os  anteriores,  se  houver  alteração  dos
eleitos.

Art.  217.  Serão convocadas novas eleições imediatamente,  se,  no
pleito  majoritário,  passarem  à  situação  de  anulados  em  caráter
de�nitivo os votos dados:

I - à chapa primeira colocada (Código Eleitoral, art. 224, § 3°);

II  -  a  chapas  cujos  votos  alcancem  mais  de  50%  (cinquenta  por
cento) da votação referida no art. 214, § 1°, desta Resolução (Código
Eleitoral, art. 224, caput).

Parágrafo único. As novas eleições previstas neste artigo correrão
às expensas da Justiça Eleitoral e serão (Código Eleitoral, art. 224, §
4º):

I  -  indiretas,  se  a  vacância  do cargo ocorrer  a  menos de 6 (seis)
meses do �nal do mandato;

II - diretas, nos demais casos.

CAPÍTULO III

DA DIPLOMAÇÃO

Art. 218. Os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito,
vereador e respectivos suplentes receberão, até 18 de dezembro de
2020,  diplomas  assinados  pelo  presidente  da  junta  eleitoral
totalizadora (Código Eleitoral, art. 215, caput).

Art. 218. Os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito,
vereador e respectivos suplentes receberão, até 18 de dezembro de
2020,  diplomas  assinados  pelo  presidente  da  junta  eleitoral
totalizadora, salvo a situação prevista no parágrafo único do art. 1º
desta Resolução.�(Código Eleitoral, art. 215, caput�e�EC nº 107/2020,
art. 1º, § 3º, V).�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§ 1º Dos diplomas deverão constar o nome do candidato, utilizando
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o nome social, quando constar do Cadastro Eleitoral, a indicação da
legenda do partido ou da coligação pela qual  concorreu,  o cargo
para o qual foi eleito ou a sua classi�cação como suplente e outros
dados  a  critério  da  Justiça  Eleitoral  (Código  Eleitoral,  art.  215,
parágrafo único).

§ 2º O diploma emitido deverá apresentar código de autenticidade
gerado pelo CAND após o registro da diplomação.

Art. 219. A diplomação de militar candidato a cargo eletivo implica a
imediata comunicação à autoridade a que ele estiver subordinado,
para �ns do disposto no art. 98 do Código Eleitoral (Código Eleitoral,
art. 218).

Art.  220. Não poderá ser diplomado, nas eleições majoritárias ou
proporcionais,  o candidato que estiver com o registro indeferido,
ainda que sub judice.

Parágrafo único.  Nas eleições  majoritárias,  na data da respectiva
posse, se não houver candidato diplomado, caberá ao presidente
do Poder Legislativo assumir e exercer o cargo até que sobrevenha
decisão favorável no processo de registro ou haja nova eleição.�

Art. 221. As situações descritas nos incisos II e III nos incisos II e III
do  art.  193  e  nos  incisos  II  e  III  do  art.  196  não  impedem  a
diplomação do candidato, caso venha a ser eleito.

Art. 222. Contra a expedição de diploma, caberá o recurso previsto
no art. 262 do Código Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias contados da
diplomação.

§ 1º Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral  não decidir o recurso
interposto  contra  a  expedição  do  diploma,  poderá  o  diplomado
exercer  o  mandato  em toda  sua  plenitude  (Código  Eleitoral,  art.
216).

§ 2º Aplica-se aos votos atingidos pela desconstituição de diploma
decorrente de inelegibilidade superveniente,  de inelegibilidade de
natureza constitucional ou de falta de condição de elegibilidade a
destinação de votos prevista nos arts. 195, II, "a" e 196, § 2º desta
Resolução, bem como, no que couber, os desdobramentos destes
dispositivos.

Art.  223.  O  mandato  eletivo  poderá  ser  impugnado  na  Justiça
Eleitoral após a diplomação, no prazo de 15 (quinze) dias, instruída
a ação com provas de abuso do poder econômico,  corrupção ou
fraude (Constituição Federal, art. 14, § 10).

§  1º  A  ação  de  impugnação  de  mandato  eletivo  observará  o
procedimento  previsto  na  Lei  Complementar  nº  64/1990  para  o
registro de candidaturas, com a aplicação subsidiária, conforme o
caso, das disposições do Código de Processo Civil,  e tramitará em
segredo  de  justiça,  respondendo  o  autor  na  forma  da  lei  se
temerária ou de manifesta má-fé (Constituição Federal,  art.  14,  §
11).

§ 2º Não se aplica à decisão proferida na ação de impugnação de
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mandato eletivo a regra do art. 216 do Código Eleitoral.

TÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS COM AS URNAS APÓS AS ELEIÇÕES

Art. 224. Encerrada a apuração, as urnas de votação e as mídias de
carga deverão permanecer lacradas até o dia 12 de janeiro de 2021.

Art. 224. Encerrada a apuração, as urnas de votação e as mídias de
carga deverão permanecer lacradas até o dia 23 de fevereiro de
2021.�(Redação dada pela Resolução nº 23.625/2020)

§ 1º As urnas que apresentarem defeito no dia da eleição e forem
substituídas com sucesso por urnas de contingência poderão ser
encaminhadas para manutenção, a qualquer tempo.

§ 2º Decorrido o prazo de que cuida o caput e de acordo com os
procedimentos  de�nidos  pelo  tribunal  regional  eleitoral,  serão
permitidas:

I - a remoção dos lacres das urnas;

II - a retirada e a formatação das mídias de votação;

III - a formatação das mídias de carga;

IV - a formatação das mídias de resultado;

V - a manutenção das urnas.

§ 3º A manutenção relativa à carga das baterias das urnas poderá
ser realizada ainda que estejam sub judice depois do prazo previsto
no caput, de forma a não comprometer seu funcionamento futuro.

Art. 225. Poderão ser reutilizadas, a qualquer tempo, as urnas de
contingência  não  utilizadas,  as  urnas  instaladas  em  mesas
receptoras de justi�cativas, as mídias de votação de contingência e
as mídias de resultado que não contenham dados de votação.

Art. 226. Havendo ação judicial relativa aos sistemas de votação ou
de  apuração,  a  autoridade  judiciária  designará  dia  e  hora  para
realização  de  audiência  pública,  intimando  os  interessados,  de
acordo  com  o  estabelecido  na  Resolução  especí�ca  do  Tribunal
Superior  Eleitoral,  que  dispõe  sobre  os  procedimentos  de
�scalização e auditoria do sistema eletrônico de votação.

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  227.  Até  19  de  dezembro  de  2019,  os  tribunais  regionais
eleitorais designarão, para os municípios onde houver mais de uma
zona  eleitoral,  os  juízos  eleitorais  que  �carão  responsáveis  pelo
registro de candidatos, pelas pesquisas eleitorais e suas respectivas
reclamações  e  representações,  pelo  exame  das  prestações  de
contas, pela propaganda eleitoral, sua �scalização e as respectivas
reclamações e representações, pela totalização dos resultados; pela
diplomação dos eleitos e pelas investigações judiciais eleitorais.

Art.  228.  A  Justiça  Eleitoral,  por  meio  de  ampla  campanha,
esclarecerá o eleitor sobre o que é necessário para votar em seções
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com melhores condições de acessibilidade.�

Art. 229. Os tribunais regionais eleitorais, a partir de 24 de setembro
de 2020, esclarecerão o eleitor sobre o que é necessário para votar,
vedada a prestação de tal serviço por terceiros.

Art. 229. Os tribunais regionais eleitorais, a partir de 5 de novembro
de 2020, esclarecerão o eleitor sobre o que é necessário para votar,
vedada a prestação de tal serviço por terceiros.�(Redação dada pela
Resolução nº 23.625/2020)

Parágrafo  único.  A  vedação  prevista  no  caput  não  se  aplicará  à
contratação  de  mão  de  obra  para  montagem  de  central  de
atendimento  telefônico  em  ambiente  supervisionado  pelos
tribunais regionais eleitorais, assim como para divulgação de dados
referentes ao endereço de seções e locais de votação.

Art.  230.  Bases  externas  de  biometria  oriundas  de  entidades
conveniadas  com  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  poderão  ser
utilizadas para �ns de validação do eleitor na seção eleitoral.

Art. 231. Os comprovantes de comparecimento que permanecerem
junto ao Caderno de Votação poderão ser descartados depois de
�nalizado o processamento dos arquivos de faltosos pelo TSE.

Art. 232. É nula a votação (Código Eleitoral, art. 220):

I - quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou
constituída com ofensa à letra da lei;

II - quando efetuada com caderno de votação falso;

III - quando realizada em dia, hora ou local diferentes do designado
ou encerrada antes das 17h (dezessete horas);

IV - quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios;

V - quando a seção eleitoral tiver sido localizada em propriedade
pertencente a candidato, membro do diretório de partido, delegado
de  partido  ou  autoridade  policial,  bem  como  dos  respectivos
cônjuges e parentes, consanguíneos ou a�ns, até o 2º grau, inclusive
em fazenda sítio  ou qualquer  propriedade rural  privada,  mesmo
existindo no local prédio público.

Parágrafo  único.  A  nulidade  será  pronunciada  quando  o  órgão
apurador  conhecer  do  ato  ou  dos  seus  efeitos  e  a  encontrar
provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja consenso das
partes (Código Eleitoral, art. 220, parágrafo único).

Art. 233. A nulidade de qualquer ato não decretada de ofício pela
junta eleitoral só poderá ser arguida por ocasião de sua prática, não
mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo
superveniente  ou  de  ordem  constitucional  (Código  Eleitoral,  art.
223, caput).

§ 1º Caso ocorra em fase na qual não possa ser alegada no ato, a
nulidade poderá ser arguida na primeira oportunidade subsequente
que para tanto houver (Código Eleitoral, art. 223, § 1º).

§  2º  A  nulidade  fundada  em  motivo  superveniente  deverá  ser
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alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as
razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 (dois) dias (Código
Eleitoral, art. 223, § 2º).

§  3º  A  nulidade  de  qualquer  ato  baseada  em  motivo  de  ordem
constitucional não poderá ser conhecida em recurso interposto fora
do prazo; perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se
apresentar poderá ser arguida (Código Eleitoral, art. 223, § 3º).

Art.  234.  Se  a  nulidade  atingir  mais  da  metade  dos  votos  do
município,  as  demais  votações  serão  julgadas  prejudicadas  e  o
tribunal regional eleitoral marcará data para nova eleição dentro do
prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias (Código Eleitoral, art. 224,
caput).

Art. 235. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo (Código
Eleitoral, art. 257).

§ 1º A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, por
meio da comunicação mais  célere,  a  critério  do tribunal  eleitoral
(Código Eleitoral, art. 257, § 1º).

§  2º  O recurso ordinário interposto de decisão proferida por juiz
eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular
ou perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal regional
eleitoral com efeito suspensivo (Código Eleitoral, art. 257, § 2º).

§ 3º O tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros
processos,  ressalvados  habeas  corpus  e  mandado  de  segurança
(Código Eleitoral, art. 257, § 3º).

Art. 236. É cabível reclamação:

I - contra inércia ou morosidade da Justiça Eleitoral no cumprimento
dos  dispositivos  da  Lei  n°  9.504/1997  sempre  que  não  houver
recurso próprio;

II  -  contra  o  juiz  ou  membro  do  tribunal  que  descumprir  as
disposições desta Resolução ou der causa a seu descumprimento,
inclusive  quanto  aos  prazos  processuais,  caso  em que,  ouvido  o
representado em 1 (um) dia, o tribunal ordenará a observância do
procedimento  que  explicitar,  sob  pena  de  incorrer  o  juiz  em
desobediência (Lei nº 9.504/1997, art. 97, caput).

§ 1º São competentes para apreciar as reclamações contra juízes
eleitorais  os  respectivos  tribunais  regionais  eleitorais  (Lei  nº
9.504/1997, art. 97, caput).

§  2º  No  caso  de  reclamações  contra  membros  dos  tribunais
regionais eleitorais, é competente o Tribunal Superior Eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 97, caput).

§  3º  As  reclamações  de  que  trata  este  artigo  observarão  o
procedimento  previsto  no  Capítulo  II  da  Resolução  do  TSE  que
dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de
resposta.�

Art. 237. É obrigatório, para os membros dos tribunais eleitorais e
do Ministério Público, �scalizar o cumprimento desta Resolução e
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da  Lei  nº  9.504/1997  pelos  juízes  e  promotores  eleitorais  das
instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura
de  procedimento  disciplinar  para  apuração  de  eventuais
irregularidades que veri�carem (Lei nº 9.504/1997, art. 97, § 1º).

Art. 238. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS APLICÁVEIS ÀS ELEIÇÕES
ORDINÁRIAS DE 15 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

CAPÍTULO I

DA APLICAÇÃO DAS REGRAS TEMPORÁRIAS

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art.  239.  Em razão da pandemia da Covid-19,  serão aplicadas às
eleições ordinárias de 2020 as regras dispostas neste Título sobre
recepção de votos, a justi�cativa e a �scalização no dia da eleição, o
horário de funcionamento das seções eleitorais e a distribuição dos
eleitores  (Emenda  Constitucional  nº  107/2020,  art.  1º,  §  5º,
II).�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

§1º Aplica-se o disposto no presente Título em caso de adiamento
do  pleito  determinado  nos  termos  do � art.  1º,  §4º  da  Emenda
Constitucional  nº  107,  de  2  de  julho  de  2020. � (Incluído  pela
Resolução nº 23.631/2020)

§2º A aplicação do disposto no presente Título à renovação do pleito
ou  à  realização  de  eleições  suplementares  dependerá  de  prévia
autorização da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, mediante
requerimento  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  devidamente
fundamentado  na  persistência  da  situação  de  pandemia  no
município.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

CAPÍTULO II

DA JUSTIFICATIVA DO ELEITOR QUE NÃO COMPARECEU PARA VOTAR

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art.  240.  A  justi�cativa  dos  eleitores  ausentes  do  seu  domicílio
eleitoral no dia da eleição será feita prioritariamente por meio da
funcionalidade “Justi�ca Brasil”,  disponível  no aplicativo móvel  “e-
Título”.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Parágrafo  único.  As  assessorias  de  comunicação  dos  tribunais
eleitorais  e  os  cartórios  eleitorais  darão  ampla  divulgação  ao
disposto no�caput, de forma a evitar que o eleitor se dirija aos locais
de votação para justi�car sua ausência.�(Incluído pela Resolução nº
23.631/2020)

Art.  241.  Os  tribunais  regionais  eleitorais  poderão  instalar,  nos
locais de votação, mesas receptoras de justi�cativas exclusivamente
para o recebimento dos formulários Requerimento de Justi�cativa
Eleitoral (RJE).�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)
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§ 1º Fica vedada a utilização de urnas eletrônicas para a instalação
de  mesas  receptoras  de  justi�cativa  a  que  se  refere
o�caput.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

§  2º  Não serão  instaladas  mesas  receptoras  de  justi�cativas  nos
estabelecimentos  penais  e  nas  unidades  de  internação  de
adolescentes,  devendo  a  autoridade  competente  proceder,  em
todos os casos, ao encaminhamento das justi�cativas dos eleitores
presos provisórios e internos em conformidade com a sistemática
de�nida pelos tribunais regionais eleitorais nos termos do § 3º do
art. 41 desta Resolução.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

§  3º  No  segundo  turno,  somente  poderão  ser  instaladas  mesas
receptoras de justi�cativas nos municípios em que houver votação,
não  se  aplicando  o  disposto  nos  §§  1º  a  3º  do  art.  15  desta
Resolução.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art. 242. A justi�cativa do eleitor que deixar de votar e não justi�car
a falta  no dia  da eleição será feita  prioritariamente por meio de
sistemas  especí�cos  para  justi�cativa  disponibilizados  nos  sítios
eletrônicos  do  TSE  e  dos  tribunais  regionais  eleitorais, � mediante
apresentação  de  documentação  comprobatória. � (Incluído  pela
Resolução nº 23.631/2020)

Parágrafo  único.  As  assessorias  de  comunicação  dos  tribunais
eleitorais  e  os  cartórios  eleitorais  darão  ampla  divulgação  ao
disposto  no �caput,  de  forma  a  evitar  que  o  eleitor  se  dirija  aos
cartórios eleitorais para justi�car sua ausência na forma do art. 131
desta Resolução.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

CAPÍTULO III

DA FISCALIZAÇÃO

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art.  243.  Os  tribunais  regionais  eleitorais  poderão  prever  a
utilização de meio virtual para o encaminhamento, pelos partidos
políticos e coligações, de listagens contendo o nome:�(Incluído pela
Resolução nº 23.631/2020)

I – dos responsáveis para expedir credenciais dos �scais partidários
que atuarão nas seções e na junta eleitoral (arts. 132, §§ 5º e 6º; e
152,  §§  2º  e  3º  desta  Resolução);  e � (Incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

II  –  dos  �scais  que  atuarão  nas  seções  instaladas  nos
estabelecimentos  penais  e  nas  unidades  de  internação  de
adolescentes  (art.  132,  §  9º  desta  Resolução). � (Incluído  pela
Resolução nº 23.631/2020)

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do�caput � deste  artigo,  os  tribunais
regionais eleitorais darão ampla divulgação à sistemática adotada
para  o  recebimento  das  listagens. � (Incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

Art.  244.  Para  acompanhar  os  atos  previstos  no  art.  153  desta
Resolução,  os  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações
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deverão:�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

I –� usar máscara de proteção, cobrindo boca e nariz; e�(Incluído pela
Resolução nº 23.631/2020)

II  –  guardar  a  distância  mínima  de  1m  (um  metro)  de  onde
estiverem  sendo  desenvolvidos  os  trabalhos  da  junta  eleitoral,
vedada,  sob  qualquer  justi�cativa,  a  transposição  desse
perímetro.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Parágrafo único. O poder de polícia do juiz eleitoral, previsto no art.
135 desta Resolução,  abrange a  autoridade para fazer  impedir  o
ingresso ou retirar do local onde se desenvolvam os trabalhos da
junta eleitoral o �scal que descumprir o disposto no�caput.�(Incluído
pela Resolução nº 23.631/2020)

CAPÍTULO IV

DO FLUXO DE VOTAÇÃO E JUSTIFICATIVA NA SEÇÃO ELEITORAL�

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art. 245. O uso de máscara de proteção, cobrindo boca e nariz, é
obrigatório  nos  locais  de  votação  e  no  interior  das  seções
eleitorais.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

§ 1º Não caracteriza ato atentatório à liberdade eleitoral a exigência
de observância do disposto no�caput�para �ns do ingresso do eleitor
na seção para votar ou justi�car ausência.�(Incluído pela Resolução
nº 23.631/2020)

§ 2º O poder de polícia do presidente da mesa receptora e do juiz
eleitoral, previsto no art. 135 desta Resolução, abrange a autoridade
para fazer impedir o ingresso ou retirar da seção ou do local  de
votação  qualquer  pessoa  que  descumprir  o  disposto
no�caput.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art.  246.  Serão  observados,  na  votação,  os  seguintes
procedimentos, em substituição ao disposto no caput e § 1º do art.
96 desta Resolução:�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

I - o eleitor, ao apresentar-se na seção e antes de adentrar o recinto
da mesa receptora de votos, deverá postar-se em �la, respeitado o
distanciamento mínimo de 1 (um) metro;�(Incluído pela Resolução nº
23.631/2020)

II – admitido a adentrar a seção, o eleitor exibirá à mesa receptora
de votos seu documento de identi�cação com foto, o qual poderá
ser conferido visualmente pelos �scais dos partidos políticos e das
coligações;�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

III – não havendo dúvidas quanto à identidade do eleitor, o mesário
digitará o número do título no terminal;�(Incluído pela Resolução nº
23.631/2020)

IV – depois de con�rmado seu título e nome pela urna, o eleitor,
antes de votar:�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

a)� � �  guardará o documento que foi exibido ao mesário;� (Incluído
pela Resolução nº 23.631/2020)
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b)��� higienizará as mãos com álcool em gel;�(Incluído pela Resolução
nº 23.631/2020)

c)��� assinará o Caderno de Votação; e�(Incluído pela Resolução nº
23.631/2020)

d)��� receberá o comprovante, caso opte por recebê-lo;�(Incluído pela
Resolução nº 23.631/2020)

V  –  na  cabina  de  votação,  o  eleitor  indicará  os  números
correspondentes aos seus candidatos;�(Incluído pela Resolução nº
23.631/2020)

VI – após a votação, o eleitor higienizará as mãos com álcool em gel
novamente e se retirará imediatamente da seção eleitoral.�(Incluído
pela Resolução nº 23.631/2020)

§1º No momento da identi�cação do eleitor, o mesário poderá lhe
solicitar  que  abaixe  a  máscara  rapidamente,  caso  indispensável
para afastar dúvida quanto à identidade do eleitor.�(Incluído  pela
Resolução nº 23.631/2020)

§  2º  Aplica-se  à  justi�cativa  de  ausência  perante  as  mesas
receptoras de votação, no que couber, os procedimentos previstos
no � caput � e  nos  §  1º  deste  artigo. � (Incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

Art.  247.  A entrega de senhas a eleitores que,  às 17h (dezessete
horas),  estiverem na �la aguardando para votar ou justi�car será
feita sem o recolhimento do documento de identi�cação previsto no
§ 1° do art. 119 e no art. 126 desta Resolução (Código Eleitoral, art.
153, caput).�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art. 248. Na hipótese de votação por cédulas, serão observadas, no
que couber, as normas do art. 246 e aplicado o seguinte �uxo, em
substituição  aos  procedimentos  do  art.  117  desta
Resolução:�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

I  –  serão  entregues  ao  eleitor  ambas  as  cédulas:  a  da  eleição
proporcional  e  a  da  majoritária; � (Incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

II – o eleitor será instruído sobre a forma de dobrar as cédulas após
a  anotação  do  voto  e  a  maneira  de  colocá-las  na  urna  de
lona;�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

III  –  as  cédulas  serão  entregues  ao  eleitor  abertas,  rubricadas  e
numeradas,  em  séries  de  um  a  nove,  pelos  mesários  (Código
Eleitoral, art. 127, VI);�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

IV – o eleitor será convidado a se dirigir à cabina para indicar os
números ou os nomes dos candidatos ou a  sigla  ou número do
partido  de  sua  preferência,  e  dobrar  as  cédulas; � (Incluído  pela
Resolução nº 23.631/2020)

V – 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  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações,  para  que
veri�quem,  sem  nelas  tocar,  se  não  foram  substituídas  (Código
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Eleitoral, art. 146, XI);�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

VI – se o eleitor, ao receber as cédulas, ou durante o ato de votar,
veri�car que estão rasuradas ou de algum modo viciadas, ou se ele,
por imprudência, negligência ou imperícia, 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, fazendo constar a ocorrência em ata (Código Eleitoral, art.
146, XIII).�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

CAPÍTULO V

DOS IMPRESSOS DA ELEIÇÃO

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art.  249.  Os Cadernos de Votação,  assim como os Cadernos dos
Eleitores Transferidos Temporariamente, cujos modelos constam do
Anexo  desta  Resolução,  serão  confeccionados  com  as  seguintes
alterações:�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

I  –  serão  retirados  das  capas: � (Incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

a)  a  indicação  da  data  da  eleição; � (Incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

b) o termo: “O eleitor identi�cado pela biometria está dispensado de
assinar a folha de votação” (item 4 das INSTRUÇÕES).�(Incluído pela
Resolução nº 23.631/2020)

II  – será excluída dos comprovantes de votação a linha relativa à
data da eleição.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

CAPÍTULO VI

DO HORÁRIO DA VOTAÇÃO

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art. 250. A votação começará às 7h (sete horas) e terminará às 17h
(dezessete horas), desde que não haja eleitores na �la de votação
da seção eleitoral.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Parágrafo único. As mesas receptoras de justi�cativa instaladas nos
termos do art. 241 desta Resolução funcionarão no mesmo horário
estabelecido  no � caput � deste  artigo. � (Incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

Art.  251.  Os  procedimentos  que  antecedem  o  início  da  votação
descritos no Capítulo I do Título II desta Resolução serão adiantados
em 1 (uma) hora.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art.  252.  No  dia  marcado para  a  votação,  às  6h  (seis  horas),  os
componentes da mesa receptora veri�carão se estão em ordem, no
lugar designado, o material entregue e a urna, bem como se estão
presentes os �scais dos partidos políticos e das coligações (Código
Eleitoral, art. 142).�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art.  253.  O  presidente  da  mesa  receptora  de  votos,  às  7h  (sete
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horas),  declarará  iniciada  a  votação  (Código  Eleitoral,  art.
143).�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art. 254. No período entre 7h (sete horas) e 10h (dez horas), terão
preferência  para  votar  dos  eleitores  com  60  (sessenta)  anos  ou
mais,  independentemente  do  momento  de  sua  chegada  à  seção
eleitoral,  �cando resguardada,  dentro desse grupo,  a  preferência
dos  eleitores  com  mais  de  80  (oitenta)  anos. � (Incluído  pela
Resolução nº 23.631/2020)

§1º  A  preferência  referida  no � caput � prevalecerá  sobre  todas  as
demais previstas no § 2º do art. 92 desta Resolução.�(Incluído pela
Resolução nº 23.631/2020)

§2º  Durante o período previsto no�caput,  os  eleitores  com idade
inferior  a 60 (sessenta)  anos não serão impedidos de votar,  mas
deverão aguardar em �la separada até que todos os eleitores com
60 (sessenta) anos ou mais, já presentes ou que cheguem à seção,
tenham votado.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

§3º  As  assessorias  de  comunicação  dos  tribunais  eleitorais  farão
ampla divulgação da recomendação para que os eleitores com 60
(sessenta) anos ou mais compareçam para votar no período entre
7h  (sete  horas)  e  10h  (dez  horas). � (Incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

Art. 255. Em decorrência da antecipação do horário de votação, os
juízes cujas zonas eleitorais realizarão auditoria na urna no dia da
votação deverão convocar os partidos políticos e os representantes
da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público para que
compareçam ao local de votação às 6 horas do dia da votação, de
modo  a  acompanhar  a  auditoria  da  urna  eletrônica  na  seção
eleitoral  sorteada  (ajuste  referente  ao � art.  73,  I,  da  Res.-TSE  nº
23.603/2019).�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

CAPÍTULO VII

DO TREINAMENTO DE MESÁRIOS

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art. 256. Os tribunais regionais eleitorais priorizarão, na instrução
de mesários e nomeados para apoio logístico, a utilização de meios
virtuais, incluindo a modalidade ensino a distância (EaD), aplicativo
próprio para mesários e a programação da TV Justiça.�(Incluído pela
Resolução nº 23.631/2020)

Parágrafo único. O treinamento dos mesários incluirá informações
sobre  as  medidas  e  os  protocolos  sanitários  de  prevenção  da
contaminação  pela  Covid-19  previstos  no  Plano  de  Segurança
Sanitária do Tribunal Superior Eleitoral.�(Incluído pela Resolução nº
23.631/2020)

CAPÍTULO VIII

DO TRANSPORTE DE ELEITORES

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

� Mapa do
site
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Art.  257.  No  transporte  de  eleitores  no  dia  da  eleição,  o  uso  de
máscaras de proteção, cobrindo o nariz e a boca, é obrigatório tanto
para eleitores quanto para condutores dos veículos a serviço da Justiça
Eleitoral.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

CAPÍTULO IX

DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS ADICIONAIS PARA SEGURANÇA DOS
ELEITORES INDÍGENAS

(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Art.  258.  A  Presidência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  poderá  editar
Portaria  �xando  protocolos  sanitários  adicionais  para  segurança  dos
eleitores  indígenas,  com vistas  a  atender  a  exigências  especí�cas  de
prevenção ao contágio da Covid-19 em aldeias ou em outros locais de
votação.�(Incluído pela Resolução nº 23.631/2020)

Parágrafo  único.  Dentre  as  medidas  referidas  no � caput, � poderá  ser
prevista a extensão do horário preferencial de votação previsto no art.
254 desta Resolução a eleitores indígenas.�(Incluído pela Resolução nº
23.631/2020)

Brasília, 19 de dezembro de 2019.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR

Este texto não substitui o publicado no�DJE-TSE, nº 249, de 27.12.2019,
p. 30-97.

ANEXO
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�

VIDE,  QUANTO  ÀS  ELEIÇÕES  MUNICIPAIS  DE  2020,  OS  AJUSTES
PROMOVIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 23.624/2020, EM CUMPRIMENTO
AO ESTABELECIDO PELA EC Nº 107/2020.

�

VIDE,  QUANTO  ÀS  ELEIÇÕES  MUNICIPAIS  DE  2020,  OS  AJUSTES
PROMOVIDOS  PELA  RESOLUÇÃO  Nº  23.631/2020,  EM
CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO PELA EC Nº 107/2020.

�

�

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.  23,  IX,  do Código Eleitoral  e o art.  105 da Lei  nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Para os efeitos desta Resolução e de suas regulamentações,
aplicam-se as seguintes de�nições:

I  -  Assinatura  digital:  é  uma  forma  eletrônica  de  garantir  a
autenticidade  de  um  documento  ou  sistema.  Para  isso,  são
utilizadas  operações  matemáticas  com algoritmos  de  criptogra�a
assimétrica que atestam sua origem. A criptogra�a assimétrica faz
uso  de  pares  de  chaves:  chaves  públicas,  que  podem  ser
amplamente disseminadas; e chaves privadas, que são conhecidas
apenas pelo proprietário;

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

RESOLUÇÃO Nº 23.603, DE 12
DE DEZEMBRO DE 2019.

(Revogada pela RESOLUÇÃO Nº 23.673, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2021.)

Dispõe  sobre  os  procedimentos  de  �scalização  e  auditoria  do
sistema eletrônico de votação.
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II  -  Auditoria:  exame  sistemático  sobre  o  funcionamento  de
softwares, averiguando se estão implementados de acordo com as
normas legais, e procedimentos, aferindo suas conformidades;

III - Boletim de urna: documento digital ou impresso que contém os
resultados de uma seção eleitoral apurados pela urna eletrônica;

IV  -  Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas:
cerimônia constituída para se cumprir o estabelecido no § 2º do art.
66 da Lei nº 9.504/1997, ocasião em que os sistemas eleitorais são
apresentados às entidades �scalizadoras, na forma de programas-
fonte e executáveis, e, após apresentação e conferência, assinados
e lacrados;

V - Compilação: ato de criar um arquivo que será executado por um
computador,  a  partir  da tradução dos arquivos com código-fonte
(escritos em linguagem de alto nível, compreensível por humanos)
para uma linguagem de máquina;

VI  -  Inspeção:  ato  de  examinar  algo  com  o  �m  de  veri�car  seu
estado ou funcionamento;

VII - Fiscalização: ato de veri�car se algo está ocorrendo como fora
previsto, ou seja, em conformidade;

VIII - Lacração dos sistemas: procedimento executado na Cerimônia
de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas  que  consiste  na
gravação dos programas assinados em mídia não regravável e em
posterior  acondicionamento  desta  em  envelope  assinado
�sicamente e guardado em cofre do Tribunal Superior Eleitoral;

IX - Lacração das urnas: procedimento executado na Cerimônia de
Preparação  de  Urnas  que  consiste  em  colocar  o  lacre  físico  nas
interfaces de conexão dos dispositivos externos de acesso da urna e
seu gabinete;

X - Registro Digital do Voto: arquivo gerado pela urna eletrônica, no
qual  os  votos  são  gravados  separados,  por  cargo,  e  ordenados
aleatoriamente;

XI - Resumo digital (hash): pequena sequência de caracteres gerada
por  um  cálculo  matemático  a  partir  de  um  conjunto  de  dados
(arquivos, relatórios), permitindo identi�cá-los de forma inequívoca.
Qualquer alteração no arquivo original implica a geração de novo
resumo digital;

XII - Sistemas eleitorais: programas de computador relacionados no
art. 2º desta Resolução que automatizam o processo eleitoral e são
executados tanto em computadores quanto nas urnas eletrônicas;

XIII  -  Tabelas  de  correspondência:  instrumento  de  segurança  do
processo  eleitoral  que  consiste  na  associação  entre  determinada
seção  e  a  urna  preparada  para  votação  especi�camente  nesta
seção; e

XIV  -  Teste  Público  de  Segurança  (TPS):  evento  permanente  do
calendário  da  Justiça  Eleitoral,  que  visa  aprimorar  os  sistemas
eleitorais,  mediante a participação e colaboração de especialistas,
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na busca por problemas ou fragilidades que, uma vez identi�cadas,
serão resolvidas antes da realização das eleições.

Art.  2°  Serão  �scalizados,  auditados,  assinados  digitalmente,
lacrados e veri�cados os seguintes sistemas eleitorais:

I  -  Gerenciador  de  Dados,  Aplicativos  e  Interface  com  a  Urna
Eletrônica (GEDAI-UE): sistema responsável por gerar as mídias de
carga, de votação, de resultado e de ativação de aplicativos da urna,
além de receber e enviar as correspondências para o Sistema de
Gerenciamento da Totalização;

II  -  Sistema  de  Gerenciamento  da  Totalização:  conjunto  de
programas  que  tem  como  objetivo  principal  acompanhar  os
recebimentos  e  gerenciar  as  totalizações  dos  resultados  das
eleições  a  partir  dos  arquivos  processados  pelo  Receptor  de
Arquivos de Urna;

III  -  Transportador  de  Arquivos:  sistema  responsável  pela
transmissão dos arquivos da urna eletrônica para a base de dados
da Justiça Eleitoral;

IV  -  Informação  de  Arquivos  de  Urna  (InfoArquivos):  sistema
responsável  por  fornecer  ao  Transportador  de  Arquivos  a
situação�dos arquivos enviados e recebidos na base de dados da
Justiça Eleitoral;

V - JE-Connect: ferramenta que viabiliza a transmissão do boletim de
urna  diretamente  de  alguns  locais  de  votação,  por  meio  de  um
canal privado, garantindo agilidade na totalização dos votos,  sem
comprometimento da segurança;

VI  -  Receptor  de  Arquivos  de  Urna  (RecArquivos):  sistema
responsável por receber os pacotes gerados pelo Transportador de
Arquivos  e  colocá-los  à  disposição  para  serem  consumidos  pelo
Sistema de Gerenciamento da Totalização;

VII  -  Votação, Justi�cativa Eleitoral,  Apuração da Urna Eletrônica e
demais  aplicativos  da  urna  eletrônica:  conjunto  de  programas
executados na urna eletrônica que permite a escolha do voto pelos
eleitores,  a  justi�cativa  de  não  comparecimento,  a  apuração  de
resultados da seção eleitoral, entre outras funcionalidades; e

VIII  -  Sistema  operacional  e  de  segurança  da  urna  (Uenux):
distribuição  Linux  desenvolvida  por  equipe  técnica  do  Tribunal
Superior Eleitoral para uso nas urnas eletrônicas; é composto por
bootloader, kernel do Linux, drivers, bibliotecas e aplicativos.

Parágrafo  único:  Serão  ainda  �scalizados,  auditados,  assinados
digitalmente, lacrados e veri�cados os seguintes programas:

I - Subsistema de Instalação e Segurança (SIS): sistema que promove
a segurança na instalação e na utilização dos sistemas eleitorais;

II - Bibliotecas-padrão e especiais: bibliotecas-padrão das linguagens
C e C++, bibliotecas de código aberto, utilizadas para criptogra�a e
interface grá�ca, entre outras funcionalidades;

III - HotSwapFlash (HSF): serviço utilizado pelo Sistema Gerenciador
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de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (GEDAI-UE)
para particionamento, formatação, leitura e escrita das mídias da
urna;

IV  -  Programas  de  criptogra�a  utilizados  nos  sistemas  de  coleta,
totalização e transmissão dos votos; e

V  -  Compiladores  dos  códigos-fonte  de  todos  os  sistemas
desenvolvidos e utilizados no processo eleitoral.

Art.  3°  Para  �ns  de  �scalização  e  auditoria,  serão  utilizados  os
seguintes  programas  de  computador  assinados  digitalmente  e
lacrados:

I - Veri�cador de integridade e autenticidade de sistemas eleitorais
(AVPART):  destinado  à  veri�cação  da  equivalência  entre  os
programas instalados nas urnas eletrônicas e os sistemas eleitorais
lacrados.  Sistema desenvolvido  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  e
que  pode  ter  programas  com  a  mesma  funcionalidade
desenvolvidos pelas entidades �scalizadoras;

II  -  Veri�cador  de  Assinaturas  Digitais  (VAD):  destinado  à
averiguação da autenticidade dos sistemas eleitorais instalados em
microcomputadores,  utilizando  os  programas  de  veri�cação  das
entidades  �scalizadoras  que  foram  assinados  digitalmente  na
Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas;

III  -  Veri�cador de Autenticação de Programas (VAP):  destinado à
veri�cação dos resumos digitais  (hash)  dos programas instalados
em microcomputadores; e

IV  -  Veri�cador  Pré/Pós-Eleição  (VPP):  destinado  à  veri�cação  da
integridade dos sistemas instalados na urna;  à  demonstração da
votação; à visualização das informações de candidatos e de eventos
de log da urna; e à impressão do boletim de urna, justi�cativa e
registro digital do voto.

Art. 4º A �scalização dos sistemas eleitorais ocorrerá de acordo com
os seguintes momentos e mecanismos:

I - Durante o desenvolvimento, compilação e assinatura digital, bem
como lacração dos sistemas eleitorais, mediante:

a) o acompanhamento da especi�cação e do desenvolvimento dos
sistemas eleitorais, com acesso ao código-fonte dos programas;

b)  a  criação  dos  programas  de  veri�cação  de  integridade  e
autenticidade dos sistemas eleitorais; e

c) a assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais;

II  -  Durante  as  cerimônias  destinadas  à  geração  de  mídias  e
preparação das urnas eletrônicas:

a) veri�cação de integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais;

b)  veri�cação  da  regularidade  dos  procedimentos  adotados  para
geração de mídias e preparação de urnas eletrônicas;

c) veri�cação dos dados da urna por meio de demonstração; e
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d)  acompanhamento e veri�cação da a�xação do lacre físico nas
urnas;

III  -  Durante a cerimônia destinada à veri�cação da integridade e
autenticidade  dos  sistemas  eleitorais  instalados  no  Tribunal
Superior Eleitoral;

IV - Na audiência destinada à veri�cação dos sistemas destinados à
transmissão de boletins de urna;

V  -  Durante  os  procedimentos  preparatórios  para  realização  de
auditoria  de  funcionamento  das  urnas  eletrônicas  em  condições
normais de uso e no dia da votação:

a)  veri�cação  da  regularidade  da  designação  da  Comissão  de
Auditoria da Votação Eletrônica;�

b) veri�cação da conformidade do sorteio das seções eleitorais para
auditoria;

c)  veri�cação  da  conformidade  do  preenchimento  das  cédulas
utilizadas na auditoria; e

d) veri�cação da conformidade da remessa das urnas eletrônicas
sorteadas;

VI - Durante a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas em
condições normais de uso:

a)  veri�cação  da  regularidade  dos  procedimentos  de  votação  e
encerramento;

b)  conferência  do  resultado  apresentado,  frente  aos  votos
realizados na urna eletrônica; e

c) veri�cação da conformidade da conclusão dos trabalhos;

VII - Durante a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, no
dia da votação, por meio da veri�cação dos sistemas e:

a) da veri�cação da regularidade dos relatórios de controle;

b) do exame da conformidade dos procedimentos de veri�cação;

c) da veri�cação da integridade dos programas instalados na urna
eletrônica; e

d)  da  veri�cação  da  a�xação  dos  lacres  na  urna  eletrônica  para
início da votação;

VIII - Após os procedimentos de totalização das eleições:

a) veri�cação de relatórios e cópias de arquivos de sistemas; e

b) veri�cação da correção da contabilização dos votos por meio da
comparação com os boletins de urna impressos.

Art.  5º  Para efeito  dos procedimentos previstos  nesta  Resolução,
salvo  disposição  especí�ca,  são  consideradas  entidades
�scalizadoras, legitimadas a participar das etapas do processo de
�scalização:

I - Partidos políticos e coligações;
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II - Ordem dos Advogados do Brasil;

III - Ministério Público;

IV - Congresso Nacional;

V - Supremo Tribunal Federal;

VI - Controladoria-Geral da União;

VII - Polícia Federal;

VIII - Sociedade Brasileira de Computação;

IX - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;

X - Conselho Nacional de Justiça;

XI - Conselho Nacional do Ministério Público;

XII - Tribunal de Contas da União;

XIII - Forças Armadas;

XIV - Entidades privadas brasileiras, sem �ns lucrativos, com notória
atuação  em  �scalização  e  transparência  da  gestão  pública,
credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral; e

XV - Departamentos de tecnologia da informação de universidades
credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1° A partir de 7 (sete) meses antes do primeiro turno das eleições,
as  entidades  relacionadas  nos  incisos  XIV  e  XV  interessadas  em
participar do acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas
deverão  manifestar  seu  interesse  por  meio  de  ofício  dirigido  à
Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1° As entidades relacionadas nos incisos XIV e XV interessadas em
participar do acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas
deverão  manifestar  seu  interesse  por  meio  de  ofício  dirigido  à
Presidência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  com  antecedência
mínima  de  10  (dez)  dias,  contados  do  início  pretendido  para  a
inspeção.�(Redação dada pela Resolucão nº 23.652/2021)

§  2°  Por  decisão  da  presidência  dos  tribunais  eleitorais,  a
participação das entidades �scalizadoras poderá ser limitada.

§  3°  Os  partidos  políticos  serão  representados  pelas  pessoas
designadas, respectivamente, perante o Tribunal Superior Eleitoral,
pelos  órgãos  nacionais;  perante  os  tribunais  regionais  eleitorais,
pelos órgãos estaduais;  perante os juízos eleitorais,  pelos órgãos
municipais. As coligações serão representadas, após sua formação
por  representantes  ou  delegados  indicados,  perante  os  tribunais
eleitorais.

Art.  6º  Os  procedimentos  descritos  nesta  Resolução  serão
realizados  por  servidores  ou  colaboradores  da  Justiça  Eleitoral,
excetuando os casos em que a competência seja dos legitimados,
desde  que  expressos  nesta  Resolução,  garantido  aos
representantes  das  entidades  �scalizadoras  o  acompanhamento
das atividades e a solicitação dos esclarecimentos que se �zerem
necessários.
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Art.  7º  Todos  os  procedimentos  de  �scalização  previstos  nesta
Resolução  deverão  ser  registrados  em  ata  a  ser  assinada
pelos�presentes.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO, COMPILAÇÃO,
ASSINATURA DIGITAL E LACRAÇÃO DOS SISTEMAS ELEITORAIS

Seção I

Do Acompanhamento da Especi�cação e Desenvolvimento dos
Sistemas Eleitorais

Art. 8º É garantido, às entidades �scalizadoras, a partir de 6 (seis)
meses antes do primeiro turno das eleições, o acesso antecipado
aos  sistemas  eleitorais  desenvolvidos  pelo  Tribunal  Superior
Eleitoral e acompanhamento dos trabalhos para sua especi�cação e
desenvolvimento, para �ns de �scalização e auditoria, em ambiente
especí�co e sob a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 8º É garantido, às entidades �scalizadoras, a partir de 12 (doze)
meses antes do primeiro turno das eleições, o acesso antecipado
aos  sistemas  eleitorais  desenvolvidos  pelo  Tribunal � Superior
Eleitoral e o acompanhamento dos trabalhos para sua especi�cação
e  desenvolvimento,  para  �ns  de  �scalização  e  auditoria,  em
ambiente  especí�co  e  sob  a  supervisão  do  Tribunal  Superior
Eleitoral.�(Redação dada pela Resolucão nº 23.652/2021)

§ 1° As entidades �scalizadoras e os participantes do último Teste
Público de Segurança (TPS) serão convidados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para o acompanhamento das fases de especi�cação e de
desenvolvimento dos sistemas.

§  2°  As  entidades  �scalizadoras  deverão  apresentar  seus
representantes a serem credenciados pela Secretaria de Tecnologia
da Informação no ato de seu primeiro comparecimento ao Tribunal
Superior Eleitoral.

§  3°  Os  participantes  do  Teste  Público  de  Segurança  devem
manifestar à Secretaria de Tecnologia da Informação o interesse em
acompanhar  a  fase  de  especi�cação  e  desenvolvimento  dos
sistemas  eleitorais  antes  de  seu  primeiro  comparecimento  ao
Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 9º O acompanhamento dos trabalhos será realizado no Tribunal
Superior Eleitoral, em ambiente controlado, sem acesso à internet,
sendo vedado portar qualquer dispositivo que permita o registro ou
a gravação de áudio ou imagem; bem como retirar, sem a expressa
autorização da Secretaria  de Tecnologia  da Informação,  qualquer
elemento ou fragmento dos sistemas ou programas elaborados ou
em elaboração.

§ 1º É vedada a introdução, nos equipamentos da Justiça Eleitoral,
de comando, instrução ou programa de computador que objetivem,
a partir do acesso aos sistemas, copiá-los ou modi�cá-los.

§  2º  Os  participantes  deverão  assinar  termo  de  sigilo  e
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con�dencialidade, apresentado a eles pela Secretaria de Tecnologia
da Informação na oportunidade do primeiro acesso ao ambiente
controlado.

Art. 10. Os pedidos, inclusive dúvidas e questionamentos técnicos,
formulados durante o acompanhamento dos sistemas, deverão ser
formalizados  pelo  participante  à  Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação para análise e posterior resposta, no prazo de até 10
(dez)  dias  úteis,  prorrogável  por  igual  período  em  razão  da
complexidade da matéria.

§  1°  As  respostas  previstas  no  caput  deverão  ser  apresentadas
antes do início da Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos
Sistemas.

§ 2º As respostas decorrentes de pedidos formalizados nos 10 (dez)
dias  úteis  que  antecedem  a  Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e
Lacração  dos  Sistemas  deverão,  se  possível,  ser  apresentadas
durante a cerimônia, resguardado, em qualquer hipótese, o direito
à dilação do prazo em razão da complexidade da matéria.

Art. 11. As entidades �scalizadoras poderão utilizar, exclusivamente
em equipamentos da Justiça Eleitoral, programas especí�cos para a
análise  estática  do  software,  desde  que  sejam  de  conhecimento
público, normalmente comercializados ou disponíveis no mercado e
devidamente licenciados para proceder à �scalização.

§ 1° Os interessados em utilizar o programa a que se refere o caput
deverão o�ciar ao Tribunal Superior Eleitoral, encaminhando plano
de uso,  com a antecedência  mínima de 15 (quinze)  dias  da data
prevista para a sua primeira utilização.

§  2º  O  plano  de  uso  deve  conter,  obrigatoriamente,  o  nome do
programa,  o  nome  da  empresa  fabricante,  os  documentos  de
comprovação  de  licenciamento  de  uso,  os  eventuais  recursos  a
serem providos pelo Tribunal Superior Eleitoral, com as respectivas
con�gurações necessárias ao funcionamento do programa e demais
informações pertinentes à avaliação de sua aplicabilidade.

§ 3º Os representantes das entidades �scalizadoras poderão apenas
consultar os resultados dos testes e dados estatísticos obtidos com
o  respectivo  programa  de  análise  de  código  apresentado,  não
sendo  permitida  sua  extração,  impressão  ou  reprodução  por
qualquer forma, sendo autorizado seu compartilhamento às demais
entidades  e  instituições  legitimadas,  restrito  ao  ambiente  de
veri�cação dos códigos-fonte.

Seção II

Dos Programas de Veri�cação de Integridade e Autenticidade dos
Sistemas Eleitorais

Art. 12. Os programas de veri�cação poderão aferir a integridade e
autenticidade dos sistemas eleitorais.

§ 1° Para �ns de veri�cação da integridade dos sistemas eleitorais,
os  programas  poderão  calcular  o  resumo  digital  (hash)  de  cada
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arquivo assinado na forma do art. 23 desta Resolução, utilizando-se
do mesmo algoritmo público e na mesma forma de representação
utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§  2°  Para  �ns  de  veri�cação  da  autenticidade  dos  sistemas
eleitorais,  os  programas  poderão  validar  a  assinatura  dos
arquivos�na forma do art. 18 desta Resolução.

Art.  13.  O Tribunal  Superior  Eleitoral  desenvolverá programas de
veri�cação dos sistemas eleitorais.

Parágrafo único. Os programas de que trata o caput não poderão
ser comercializados pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por qualquer
pessoa física ou jurídica.

Art. 14. As entidades �scalizadoras poderão desenvolver programas
próprios  de  veri�cação,  devendo,  até  90  (noventa)  dias  antes  da
realização  do  primeiro  turno  das  eleições,  apresentar,  para
homologação, o seguinte material:

I - códigos-fonte dos programas de veri�cação, que deverão estar
em  conformidade  com  a  especi�cação  técnica  disponível  na
Secretaria de Tecnologia da Informação; e

II  -  chave pública correspondente àquela que será utilizada pelos
representantes na Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos
Sistemas.

Parágrafo único. Caso o Tribunal Superior Eleitoral não possua as
licenças de uso das ferramentas de desenvolvimento empregadas
na  construção  do  programa,  a  Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação deverá requisitá-las à entidade �scalizadora, para uso e
guarda do Tribunal Superior Eleitoral até a realização das eleições.

Art.  15.  Detectada  qualquer  falha  de  segurança  ou  problema no
funcionamento  dos  programas  de  veri�cação,  a  Secretaria  de
Tecnologia  da  Informação informará  o  fato  para  que  a  entidade
�scalizadora, em até 5 (cinco) dias contados da data do recebimento
do laudo, providencie o ajuste, submetendo-os a novos testes.

§ 1° A homologação dos programas de veri�cação somente se dará
depois  de  realizados  todos  os  ajustes  solicitados  pela  equipe  da
Secretaria de Tecnologia da Informação e deverá ocorrer em até 15
(quinze) dias da data determinada para a Cerimônia de Assinatura
Digital e Lacração dos Sistemas.

§  2°  Caso  os  representantes  não  providenciem  os  ajustes
solicitados, observado o prazo estabelecido no caput deste artigo, a
equipe  designada  pela  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação
expedirá laudo fundamentado declarando o programa inabilitado
para os �ns a que se destina.

Art.  16.  Compete  exclusivamente  às  entidades  �scalizadoras  que
apresentaram  programa  próprio  de  veri�cação  a  sua  respectiva
distribuição.

Parágrafo  único.  Os  programas  de  veri�cação  desenvolvidos
poderão ser cedidos a quaisquer outros interessados,  desde que
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comunicado o fato ao Tribunal Superior Eleitoral até a véspera de
seu efetivo uso.

Art.  17.  Não  será  permitida  a  gravação,  na  urna  ou  nos
computadores  da  Justiça  Eleitoral,  de  nenhum  tipo  de  dado  ou
função  pelos  programas  de  veri�cação  apresentados  pelas
entidades �scalizadoras.

Parágrafo  único.  Os  programas  apresentados  pelas  entidades
�scalizadoras  poderão  utilizar  a  impressora  da  urna  para  emitir
relatórios,  desde  que  não  comprometam  a  capacidade  de  papel
disponível.

Seção III

Da Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais

Art. 18. Uma vez concluídos e até 20 (vinte) dias antes das eleições,
os sistemas eleitorais e os programas de veri�cação desenvolvidos
pelas  entidades  �scalizadoras  serão  lacrados,  mediante
apresentação,  compilação,  assinatura  digital  e  guarda das  mídias
pelo Tribunal Superior Eleitoral em Cerimônia de Assinatura Digital
e  Lacração  dos  Sistemas,  cujos  procedimentos  terão  duração
mínima de 3 (três) dias.

Parágrafo único. A convocação das entidades �scalizadoras para a
Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas  será
realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral com pelo menos 10 (dez)
dias de antecedência, da qual constarão a data, o horário e o local
do evento.

Art.  19.  Os  sistemas  eleitorais  e  os  programas  de  veri�cação,
desenvolvidos  pelas  entidades  �scalizadoras,  serão  apresentados
para  inspeção  na  forma  de  programas-fonte  e  programas
executáveis,  enquanto as chaves privadas e as senhas de acesso
serão mantidas em sigilo pela Justiça Eleitoral.

Art.  20.  Os  sistemas  eleitorais  e  os  programas  de  veri�cação,
desenvolvidos  pelas  entidades  �scalizadoras,  serão  compilados  e
assinados  digitalmente  pelos  servidores  do  Tribunal  Superior
Eleitoral,  fazendo  uso  de  certi�cados  emitidos  por  autoridade
certi�cadora credenciada pelo Comitê Gestor da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Parágrafo único.  Previamente à cerimônia,  os  equipamentos,  nos
quais serão realizados os trabalhos de compilação e de assinatura
dos programas, poderão ter instaladas as imagens dos ambientes
de  desenvolvimento  e  �carão  à  disposição  dos  representantes
credenciados para �ns de auditoria.

Art.  21.  Os  representantes  das  entidades  �scalizadoras  que
demonstrarem interesse poderão assinar digitalmente os sistemas
eleitorais e os seus próprios programas de veri�cação.

§ 1° Até 5 (cinco)  dias antes da data �xada para a cerimônia,  os
representantes das entidades �scalizadoras que tiverem interesse
em assinar digitalmente os programas deverão informar, mediante
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ofício, à Secretaria de Tecnologia da Informação e apresentar, para
conferência de sua validade,  o certi�cado digital  com o qual  irão
assinar os programas.�

§ 2º Os representantes das entidades �scalizadoras poderão fazer
uso  dos  programas  desenvolvidos  e  distribuídos  pelo  Tribunal
Superior Eleitoral.

Art.  22.  Encerrado  o  processo  de  compilação  e  geração  dos
instaladores, serão disponibilizados, no mesmo ambiente utilizado
para  a  inspeção  dos  códigos-fonte,  os  arquivos  binários  gerados
durante  o  processo  de  compilação,  para  que  as  entidades
�scalizadoras  possam  aferir  a  correspondência  entre  o  binário
gerado e os códigos-fonte analisados.

Parágrafo  único.  Poderão  ser  utilizados  os  mesmos  recursos
aprovados para a fase de acompanhamento da especi�cação e do
desenvolvimento dos sistemas eleitorais.

Art. 23. Após os procedimentos de compilação e assinatura digital,
serão calculados os resumos digitais (hash) de todos os programas-
fonte, programas executáveis, arquivos �xos dos sistemas, arquivos
de assinatura digital e chaves públicas.

Parágrafo  único.  O  arquivo  contendo  os  resumos  digitais  será
assinado  digitalmente  pelo  presidente  e  pelo  secretário  de
Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral,  ou pelos
substitutos  por  eles  formalmente  designados,  e  pelos
representantes presentes que tenham manifestado interesse, nos
termos do § 1° do art. 21 desta Resolução.

Art.  24.  A  cópia  dos  resumos  digitais  será  entregue  aos
representantes  das  entidades  �scalizadoras  presentes  na
cerimônia, bem como publicada na página da internet do Tribunal
Superior Eleitoral.

Art.  25.  Os  arquivos  referentes  aos  programas-fonte,  programas
executáveis,  arquivos  �xos  dos  sistemas,  arquivos  de  assinatura
digital, chaves públicas e resumos digitais dos sistemas eleitorais e
dos  programas  de  assinatura  digital  e  veri�cação  apresentados
pelas  entidades  e  instituições  serão  gravados  em  mídias  não
regraváveis.

Parágrafo  único.  As  mídias  serão  acondicionadas  em  invólucro
lacrado, assinado por todos os presentes, e armazenadas em cofre
da  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  do  Tribunal  Superior
Eleitoral.

Art. 26. A Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas
será  �nalizada  com  a  lavratura  da  ata,  que  deverá  ser  assinada
pelos presentes, na qual deverão constar, obrigatoriamente:

I - nomes, versões e datas dos sistemas compilados e lacrados;

II  -  relação  das  consultas  e  dos  pedidos  apresentados  pelas
entidades,  bem  como  datas  em  que  as  respostas  foram
apresentadas; e
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III  -  relação  de  todas  as  pessoas  que  assinaram digitalmente  os
sistemas,  na  qual  se  discriminam  os  programas  utilizados  e  os
respectivos fornecedores.

Art. 27. Encerrada a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos
Sistemas,  havendo necessidade de modi�cação dos  programas a
serem  utilizados  nas  eleições,  o  fato  será  divulgado  no  sítio  do
Tribunal Superior Eleitoral, na internet, e será dado conhecimento
às entidades �scalizadoras para que sejam novamente analisados,
compilados, assinados digitalmente e lacrados.

§ 1° As modi�cações nos programas já lacrados somente poderão
ser executadas após prévia autorização do presidente do Tribunal
Superior Eleitoral ou do seu substituto.

§ 2° Na hipótese prevista no caput, a comunicação deverá ser feita
com  antecedência  mínima  de  2  (dois)  dias  do  início  da  nova
cerimônia,  cuja  duração será  estabelecida  pelo  Tribunal  Superior
Eleitoral, não podendo ser inferior a 2 (dois) dias.

Art. 28. Identi�cada a necessidade de realizar nova assinatura digital
e lacração dos sistemas eleitorais, em prazo inferior a 20 (vinte) dias
das  eleições,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  poderá,  mediante
autorização de seu presidente ou de substituto designado, realizar
nova Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas.

§  1º  Autorizada  a  cerimônia,  as  entidades  �scalizadoras  serão
comunicadas  para  que,  imediatamente,  possam  comparecer  ao
Tribunal Superior Eleitoral com o propósito de aferir as mudanças
realizadas.

§ 2º A cerimônia terá a duração necessária para que as alterações
procedidas sejam apresentadas aos representantes das entidades
�scalizadoras  e  concluídos  os  demais  procedimentos  previstos
nesta Seção.

§ 3º Os procedimentos realizados deverão ser registrados em ata,
nos termos do art. 26 desta Resolução.

§ 4º  Caso a necessidade seja identi�cada no dia das eleições,  os
procedimentos necessários serão aferidos pelos representantes das
entidades  �scalizadoras  presentes  no  Tribunal  Superior  Eleitoral,
sem prejuízo de veri�cações posteriores.

Art.  29.  Havendo  necessidade  de  modi�cação  dos  programas  a
serem  utilizados  nas  eleições  suplementares,  será  dado
conhecimento  do  fato  aos  representantes  das  entidades
�scalizadoras  para  análise,  compilação  e  assinatura  digital  dos
programas modi�cados, seguidos de nova lacração.

Art.  30.  Os representantes  das entidades �scalizadoras assinarão
digitalmente os respectivos programas e chaves públicas.

Art. 31. Os programas de veri�cação não homologados, bem como
aqueles homologados cujos representantes não comparecerem à
Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas,  serão
desconsiderados para todos os efeitos.
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Art. 32. No prazo de 5 (cinco) dias contados do encerramento da
Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas,  as
entidades  �scalizadoras  poderão  impugnar  os  programas
apresentados, em petição fundamentada (Lei n° 9.504/1997, art. 66,
§ 3°).�

Parágrafo único. A impugnação será autuada na classe Petição (Pet)
e  distribuída  a  relator  que  a  apresentará  para  julgamento  pelo
Plenário  do  Tribunal,  em  sessão  administrativa,  após  ouvir  a
Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e  o  Ministério  Público  e
determinar as diligências que entender necessárias.

CAPÍTULO III

DA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ELEITORAIS

Seção I

Disposições Gerais das Veri�cações

Art. 33. Nas veri�cações dos sistemas eleitorais a serem realizadas
no âmbito dos tribunais regionais eleitorais ou zonas eleitorais, o
representante  da  entidade  �scalizadora  informará  se  utilizará  o
programa de veri�cação de autenticidade e integridade da Justiça
Eleitoral  ou  programa  próprio,  nos  termos  do  art.  14  desta
Resolução.

Art. 34. O juiz eleitoral poderá determinar de ofício, no âmbito de
sua  jurisdição,  a  realização  das  veri�cações  previstas  nesta
Resolução.

Seção II

Da Veri�cação dos Sistemas Eleitorais na Cerimônia de Geração de
Mídias

Art.  35.  Durante  a  Cerimônia  de  Geração  de  Mídias,  prevista  na
Resolução  de  Atos  Gerais  do  Processo  Eleitoral,  as  entidades
�scalizadoras  poderão  veri�car  a  integridade  e  autenticidade  do
Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica
(GEDAI-UE),  Subsistema  de  Instalação  e  Segurança  (SIS)  e
HotSwapFlash (HSF).

§ 1º Os pedidos de veri�cação deverão ser dirigidos à autoridade
responsável  pela  geração  de  mídias,  que  decidirá  e  adotará
providências imediatas.

§ 2º A �scalização poderá ser realizada utilizando o programa de
veri�cação  fornecido  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  ou
desenvolvido  pela  entidade  �scalizadora  nos  termos  do  art.  14
desta Resolução.

Seção III

Da Veri�cação dos Sistemas Eleitorais na Cerimônia de Preparação
de Urnas

Art. 36. Durante a Cerimônia de Preparação de Urnas, prevista na
Resolução  de  Atos  Gerais  do  Processo  Eleitoral,  as  entidades
�scalizadoras poderão veri�car  a  integridade e autenticidade dos
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sistemas eleitorais instalados em urnas eletrônicas.

§ 1º A veri�cação por amostragem poderá ser realizada em até 3%
(três  por  cento)  das  urnas  preparadas  para  cada  zona  eleitoral,
observado  o  mínimo  de  1  (uma)  urna  por  município,  escolhidas
pelos representantes das entidades �scalizadoras,  aleatoriamente
entre as urnas de votação e as de contingência.

§ 2º Os pedidos de veri�cação deverão ser dirigidos à autoridade
responsável  pela  preparação  das  urnas,  que  determinará
imediatamente  a  separação  das  urnas  indicadas  e  adotará  as
providências para a sua veri�cação.

§ 3º A veri�cação da integridade e autenticidade dos programas da
urna eletrônica será realizada nos locais de preparação das urnas
mediante a:

I  -  utilização  do  programa  de  veri�cação  de  autenticidade  dos
programas da urna (AVPART), desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral;

II - utilização do programa de Veri�cação Pré/Pós-Eleição (VPP) da
urna eletrônica, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral; e

III  -  utilização  de  programas  de  veri�cação  de  integridade  e
autenticidade  dos  sistemas  eleitorais,  desenvolvidos  pelas
entidades �scalizadoras.

Art. 37. O Programa de veri�cação de autenticidade dos programas
da urna (AVPART) permitirá a:

I - emissão do hash dos programas instalados durante a carga das
urnas eletrônicas; e

II  -  validação  das  assinaturas  digitais  dos  arquivos  da  urna
eletrônica.

Art.  38.  O  Programa  Veri�cador  Pré/Pós-Eleição  (VPP)  da  urna
eletrônica permitirá a:

I - conferência visual dos dados de candidatos e partidos;

II - emissão do hash dos programas instalados durante a carga das
urnas eletrônicas; e

III - demonstração do processo de votação, a �m de aferir o correto
funcionamento do equipamento.

Art.  39.  As  urnas  eletrônicas  deverão  ser  lacradas  depois  de
realizadas todas as veri�cações.

Seção IV

Da Veri�cação dos Sistemas Eleitorais Instalados no Tribunal
Superior Eleitoral�

Art. 40. As entidades �scalizadoras poderão veri�car a integridade e
autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nos�equipamentos
do Tribunal Superior Eleitoral.

§  1º  Os  seguintes  sistemas  poderão  ser  veri�cados:  o
Gerenciamento da Totalização, o Receptor de Arquivos de Urnas, o
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InfoArquivos e o Transportador WEB.� � �(Vide, para as Eleições de
2020, art. 5º, inciso I, da Resolução nº 23.624/2020)

§  2º  O  Tribunal  Superior  Eleitoral  comunicará  as  entidades
�scalizadoras mediante ofício, para que compareçam na véspera da
eleição para realizar a veri�cação.

Art. 41. Deverá ser lavrada ata circunstanciada da veri�cação, nos
termos do art. 7º, especi�cando:

I - a identi�cação e versão dos sistemas veri�cados, com o resultado
obtido;

II - a data, o local e o horário de início e término das atividades; e

III - o nome e a quali�cação dos presentes.

Seção V

Da Veri�cação dos Sistemas Destinados à Transmissão de Boletins
de Urna

Art.  42.  As  entidades  �scalizadoras  poderão  solicitar  audiência
destinada à veri�cação da integridade e autenticidade dos sistemas
Transportador e JE-Connect, instalados nos microcomputadores.

§  1º  Os  pedidos  de  veri�cação  deverão,  mediante  petição
encaminhada até 5 (cinco) dias antes do pleito, ser dirigidos ao juiz
eleitoral,  que  designará  data,  horário  e  local  para  realização  do
procedimento.

§ 2º A audiência de veri�cação só poderá ser realizada a partir da
antevéspera do dia das eleições, não podendo exceder às 17h do
dia da eleição.

§ 3º A �scalização poderá ser realizada utilizando o programa de
veri�cação  fornecido  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  ou
desenvolvido  pela  entidade  �scalizadora  nos  termos  do  art.  14
desta Resolução.

Art. 43. Deverá ser lavrada ata circunstanciada da veri�cação, nos
termos do art. 7º, especi�cando:

I - a identi�cação e versão dos sistemas veri�cados, com o resultado
obtido;

II - a data, o local e o horário de início e término das atividades; e

III - o nome e a quali�cação dos presentes.

Seção VI

Da Entrega de Dados, Arquivos e Relatórios

Art. 44. Após a conclusão dos trabalhos de preparação das urnas
eletrônicas,  as  entidades  �scalizadoras  poderão  solicitar  aos
tribunais  eleitorais,  em  até  100  (cem)  dias  corridos,  contados  a
partir do dia do primeiro turno das eleições:

I  -  os  arquivos  de  log  do  Gerenciador  de  Dados,  Aplicativos  e
Interface com a Urna Eletrônica (GEDAI-UE); e

II  -  os  arquivos  de  dados  alimentadores  do  Sistema  de
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Gerenciamento  da  Totalização,  referentes  a  candidatos,  partidos
políticos, coligações, municípios, zonas e seções.

Art. 45. Após a conclusão dos trabalhos de totalização, as entidades
�scalizadoras poderão solicitar aos tribunais eleitorais, em até 100
(cem) dias corridos, contados a partir do dia do primeiro turno das
eleições, os seguintes relatórios e cópias dos arquivos de sistemas:

I - arquivos de log do Transportador, do Receptor de Arquivos de
Urna e do banco de dados da totalização;

II - arquivos de imagens dos boletins de urna;

III - arquivos de Registro Digital do Voto (RDV);

IV - arquivos de log das urnas;

V - relatório de boletins de urna que estiveram em pendência, sua
motivação e respectiva decisão;

VI - relatório de urnas substituídas;

VII - arquivos de dados de votação por seção; e

VIII - relatório com dados sobre o comparecimento e a abstenção
em cada seção eleitoral.

Parágrafo  único.  O  Registro  Digital  do  Voto  será  fornecido  em
arquivo único por seção eleitoral, devendo estar intacto, no mesmo
formato e leiaute em que foi gravado originalmente.

Art.  46.  A solicitação deverá especi�car  a  abrangência dos dados
requeridos,  respeitando  a  jurisdição  da  autoridade  a  quem  se
dirige.

Art. 47. A entrega dos arquivos e relatórios solicitados deverá ser
atendida, pela autoridade à qual foi destinada a solicitação, em até
5 (cinco) dias úteis.�

Art. 48. O requerente deverá fornecer as mídias necessárias para a
gravação dos arquivos.

Seção VII

Das Veri�cações Extraordinárias dos Sistemas Eleitorais após as
Eleições

Art.  49.  As  entidades  �scalizadoras  poderão  solicitar  veri�cação
extraordinária  após  o  pleito,  desde  que  sejam  relatados  fatos  e
apresentados indícios e circunstâncias que a justi�que, sob pena de
indeferimento liminar.

§  1º  O prazo para o pedido de veri�cação posterior  ao pleito se
encerra em 5 (cinco) dias antecedentes à data-limite estabelecida no
Calendário Eleitoral para manutenção dos lacres das urnas e para
liberação para desinstalação dos sistemas.

§ 2º A solicitação, acompanhada de plano de trabalho, deverá ser
dirigida à autoridade competente, que decidirá sobre o pedido.

§ 3º O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, as veri�cações
pretendidas,  como  serão  aferidas  e  os  objetivos  a  serem
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alcançados.

Art. 50. Após as eleições, é possível veri�car:

I  -  Sistemas  instalados  nos  microcomputadores,  aplicando-se,  no
que couber, o disposto nas seções II e V deste capítulo;

II - Sistemas instalados nas urnas eletrônicas, aplicando-se, no que
couber,  o  disposto  na  seção  III  deste  capítulo,  adicionadas  a
exibição de logs da urna eletrônica e a reimpressão do boletim de
urna, por meio do sistema de Veri�cação Pré/Pós-Eleição (VPP);

III  -  Sistemas instalados nos equipamentos servidores do Tribunal
Superior Eleitoral, aplicando-se, no que couber, o disposto na seção
IV deste capítulo.

Parágrafo  único.  As  veri�cações  previstas  neste  artigo  serão
realizadas mediante o espelhamento dos sistemas, preservando-se
os originais intactos.

CAPÍTULO IV

DAS AUDITORIAS DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 51. Os tribunais regionais eleitorais realizarão, por amostragem,
no dia da votação:

I - em ambiente controlado, a auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas sob condições normais de uso, nos termos do capítulo V
desta Resolução, em cada unidade da Federação, em um só local
público  e  com  expressiva  circulação  de  pessoas,  designado  pelo
Tribunal  Regional  Eleitoral,  no  mesmo  dia  e  horário  da  votação
o�cial, em ambos os turnos;

II  -  a  veri�cação  de  autenticidade  e  integridade  dos  sistemas
instalados nas urnas, nos termos do capítulo VI desta Resolução, em
cada  unidade  da  Federação,  nas  seções  eleitorais  sorteadas  de
acordo com o disposto na seção III deste capítulo.

Art.  52.  Os  trabalhos  de  auditoria  de  funcionamento  das  urnas
eletrônicas,  previstos  nos  capítulos  V  e  VI  desta  Resolução,  são
públicos e poderão ser acompanhados por qualquer interessado.

§  1º  Os  tribunais  regionais  eleitorais  informarão,  em  edital  e
mediante divulgação nos respectivos sítios na internet, até 20 (vinte)
dias antes das eleições, o local onde será realizada a auditoria de
funcionamento das urnas eletrônicas de que trata o inciso I do art.
51. �  �  � (Vide,  para  as  Eleições  de  2020,  art.  5º,  inciso  II,  da
Resolução nº 23.624/2020)

§  2º  No  mesmo  prazo  mencionado  no  parágrafo  anterior,  a
Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica  de  cada  Tribunal
Regional  Eleitoral  expedirá  ofício  aos  partidos  políticos
comunicando-os sobre o horário  e  o  local  onde será realizado o
sorteio das seções eleitorais cujas urnas serão auditadas.� � �(Vide,
para  as  Eleições  de  2020,  art.  5º,  inciso  III,  da  Resolução  nº
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23.624/2020)

§  3º  A  Justiça  Eleitoral  dará  ampla  divulgação  à  realização  dos
eventos em todas as unidades da Federação.

Seção II

Da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica

Art.  53. Para a organização e a condução dos trabalhos referidos
nos capítulos V e VI desta Resolução, será designada pelos tribunais
regionais eleitorais, em sessão pública, até 30 (trinta) dias antes das
eleições,  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica  composta
por:

I - 1 (um) juiz de direito, que será o presidente;

II  -  no mínimo 6 (seis)  servidores da Justiça Eleitoral,  sendo pelo
menos  1  (um)  da  Corregedoria  Regional  Eleitoral,  1  (um)  da
Secretaria  Judiciária  e  1  (um)  da  Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação.

§ 1º O procurador regional eleitoral indicará 1 (um) representante
do Ministério Público para acompanhar os trabalhos.

§  2º  As  entidades  �scalizadoras  poderão  indicar  representantes
para acompanhar os trabalhos.�

Art.  54.  As entidades �scalizadoras poderão,  no prazo de 3 (três)
dias contados da divulgação dos nomes daqueles que comporão a
Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica,  impugnar,
justi�cadamente, as designações.

Seção III

Do Sorteio das Seções Eleitorais para Auditoria

Art.  55.  A  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica  deverá
promover, entre as 9 (nove) e as 12 (doze) horas do dia anterior às
eleições,  no  primeiro  e  no  segundo  turnos,  no  local  e  horário
previamente divulgados, o sorteio das seções eleitorais que serão
submetidas às auditorias a que se referem os capítulos V e VI desta
Resolução.

Parágrafo único. As seções agregadas não serão consideradas para
�ns do sorteio de que trata o caput.

Art. 56. Para a realização da auditoria de funcionamento das urnas,
deverão  ser  sorteados,  no  primeiro  turno,  em  cada  unidade  da
Federação, os seguintes quantitativos de seções eleitorais:

I - 6 (seis) nas unidades da Federação com até 15.000 (quinze mil)
seções  no  cadastro  eleitoral,  sendo  as  3  (três)  primeiras  urnas
sorteadas  submetidas  à  auditoria  de  funcionamento  das  urnas
eletrônicas sob condições normais de uso e as demais, à auditoria
mediante veri�cação da autenticidade e integridade dos sistemas;

II  -  12 (doze)  nas unidades da Federação que tenham de 15.001
(quinze mil e uma) a 30.000 (trinta mil) seções no cadastro eleitoral,
sendo  as  4  (quatro)  primeiras  urnas  sorteadas  submetidas  à
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auditoria  de  funcionamento  das  urnas  eletrônicas  sob  condições
normais de uso e as demais,  à auditoria mediante veri�cação da
autenticidade e integridade dos sistemas;

III  -  15  (quinze)  nas  demais  unidades  da  Federação,  sendo  as  5
(cinco)  primeiras  urnas  sorteadas  submetidas  à  auditoria  de
funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso
e as  demais,  à  auditoria  mediante veri�cação da autenticidade e
integridade dos sistemas.

§ 1º Para a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob
condições  normais  de  uso,  pelo  menos  1  (uma)  seção  eleitoral
sorteada deverá ser da capital.

§  2º  Não  poderá  ser  sorteada  mais  de  1  (uma)  seção  por  zona
eleitoral.

Art. 57. Para a realização da auditoria de funcionamento das urnas,
deverão  ser  sorteados  no  segundo  turno,  em  cada  unidade  da
Federação  onde  houver  votação,  os  seguintes  quantitativos  de
seções  eleitorais,  consideradas  somente  as  dos  municípios  onde
haverá votação:

I  -  6  (seis)  nas  unidades da Federação com até  5.000 (cinco mil)
seções funcionando no segundo turno de votação, sendo as 3 (três)
primeiras  urnas  sorteadas  submetidas  à  auditoria  de
funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso
e as  demais,  à  auditoria  mediante veri�cação da autenticidade e
integridade dos sistemas;

II - 12 (doze) nas unidades da Federação que tenham de 5.001 (cinco
mil e uma) a 10.000 (dez mil) seções funcionando no segundo turno
de  votação,  sendo  as  4  (quatro)  primeiras  urnas  sorteadas
submetidas à auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob
condições  normais  de  uso  e  as  demais,  à  auditoria  mediante
veri�cação da autenticidade e integridade dos sistemas;

III  -  15  (quinze)  nas  demais  unidades  da  Federação,  sendo  as  5
(cinco)  primeiras  urnas  sorteadas  submetidas  à  auditoria  de
funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso
e as  demais,  à  auditoria  mediante veri�cação da autenticidade e
integridade dos sistemas.

§ 1º Somente poderá ser sorteada mais de 1 (uma) seção por zona
eleitoral, para o mesmo tipo de auditoria, quando não se atingir o
quantitativo �xado de urnas a serem auditadas no segundo turno
de votação, previsto nos incisos do caput deste artigo.

§  2º  O sorteio  de mais  de 1  (uma)  seção por zona eleitoral  está
restrito  à  auditoria  de  funcionamento  das  urnas  eletrônicas  sob
condições normais  de uso e limitado a até três seções por zona
eleitoral.

§ 3º Havendo eleição para o 2º turno na Capital, pelo menos 1 (uma)
seção  eleitoral  sorteada  para  a  auditoria  de  funcionamento  das
urnas eletrônicas sob condições normais de uso deverá ser desse
município.
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Art.  58.  A  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica  poderá
restringir, de comum acordo com os representantes das entidades
�scalizadoras,  a  abrangência  dos  sorteios  a  determinados
municípios  ou  zonas  eleitorais,  na  hipótese  da  existência  de
localidades  de  difícil  acesso,  onde  o  tempo  hábil  para  o
recolhimento da urna seja inviável.

CAPÍTULO V

DA AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS EM
CONDIÇÕES NORMAIS DE USO

Seção I

Da Remessa das Urnas

Art.  59.  O  presidente  da  Comissão  de  Auditoria  da  Votação
Eletrônica comunicará imediatamente o resultado do sorteio ao juiz
eleitoral da zona correspondente à seção sorteada.

§  1º  O  juiz  eleitoral  imediatamente  providenciará  o  imediato
transporte  da  urna  para  o  local  indicado,  devidamente
acondicionada em sua caixa, juntamente com a respectiva ata de
carga.

§  2º  Veri�cado,  pelo  juiz  eleitoral,  que  circunstância  peculiar  da
seção eleitoral sorteada impede a remessa da urna em tempo hábil,
a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica sorteará outra seção
da mesma zona eleitoral.

§  3º  Os  tribunais  regionais  eleitorais  providenciarão  meio  de
transporte para a remessa da urna correspondente à seção eleitoral
sorteada, que poderá ser acompanhada pelos partidos políticos.

§  4º  Os  representantes  das  entidades  �scalizadoras  poderão
acompanhar o transporte da urna, arcando com suas respectivas
despesas.

Art.  60.  Realizadas  as  providências  previstas  no  art.  59  desta
Resolução, o juiz eleitoral,  de acordo com a logística estabelecida
pelo Tribunal Regional Eleitoral, providenciará:

I - a preparação de urna substituta;

II - a substituição da urna; e�

III - a atualização das tabelas de correspondência entre urna e seção
eleitoral.

Parágrafo  único.  De  todo  o  procedimento  de  recolhimento,
preparação de urna substituta e remessa da urna original, deverá
ser  lavrada  ata  circunstanciada,  que  será  assinada  pelo  juiz
responsável pela preparação e pelos representantes das entidades
�scalizadoras  presentes,  os  quais  poderão  acompanhar  todas  as
fases.

Seção II

Da Preparação da Auditoria

Art.  61.  A  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica
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providenciará o número de cédulas de votação, por seção eleitoral
sorteada, que corresponda a, aleatoriamente, entre 75% (setenta e
cinco por cento)  e 82% (oitenta e dois  por cento)  do número de
eleitores registrados na respectiva seção eleitoral,  as quais  serão
preenchidas  por  representantes  dos  partidos  políticos  e  das
coligações e guardadas em urnas de lona lacradas.

§ 1º Na ausência dos representantes dos partidos políticos e das
coligações,  a  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica
providenciará o preenchimento das cédulas por terceiros, excluídos
os servidores da Justiça Eleitoral.

§  2º  As  cédulas  deverão  ser  preenchidas  com  os  números
correspondentes a candidatos registrados, a votos nulos, a votos de
legenda, e deverão existir cédulas com votos em branco.

Art. 62. O ambiente em que se realizarão os trabalhos será aberto a
qualquer interessado, mas a circulação na área onde as urnas e os
computadores estiverem instalados será restrita aos membros da
Comissão,  aos  auxiliares  por  ela  designados  e  aos  auditores
credenciados,  assegurando-se a �scalização de todas as fases do
processo por pessoas previamente autorizadas.

§ 1º A área de circulação restrita de que trata o caput será isolada
por  meio  de  �tas,  cavaletes  ou  outro  material  disponível  que
permita total visibilidade aos interessados para acompanhamento e
�scalização dos trabalhos.

§  2º  A  auditoria  de  funcionamento  das  urnas  eletrônicas  será
�lmada pela Justiça Eleitoral ou por empresa contratada.

Seção III

Do Processo Complementar de Auditoria

Art.  63. O Tribunal Superior Eleitoral  deverá �rmar convênio com
instituições  públicas  de  �scalização  ou  contratar  empresa
especializada em auditoria para �scalizar os trabalhos da auditoria
de funcionamento das urnas eletrônicas.

§  1º  A  �scalização  deverá  ser  realizada,  em  todas  as  fases  dos
trabalhos da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, nos
tribunais  regionais  eleitorais,  por  representante  das  instituições
conveniadas  ou  das  empresas  previamente  credenciadas  pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

§  2º  O  representante  credenciado  deverá  reportar-se
exclusivamente à Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica.

Art.  64.  A  instituição  conveniada  ou  a  empresa  de  auditoria
encaminhará  ao  Tribunal  Superior  Eleitoral,  em  até  3  (três)  dias
úteis após cada turno, relatório conclusivo da �scalização realizada
na auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas.

§ 1º Os relatórios de auditoria deverão necessariamente incluir os
seguintes itens:

I  -  resultado  da  contagem  independente  dos  votos  realizada
manualmente pelo �scal, em pelo menos uma das urnas utilizadas
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no local da auditoria, sem utilizar o sistema de apoio do Tribunal
Superior Eleitoral; e

II  -  descrição de qualquer evento que possa ser entendido como
fora da rotina de uma votação normal, mesmo que ocorrido antes
do início da votação e da emissão da zerésima até a impressão �nal
do boletim de urna, relacionando o evento descrito à normatização
correspondente.

§ 2º Os relatórios de auditoria, após a homologação pelo Tribunal
Superior Eleitoral, serão publicados na página da Justiça Eleitoral na
internet, em até 30 (trinta) dias depois do segundo turno.

Seção IV

Dos Procedimentos de Votação e Apuração

Art.  65.  Após  a  emissão dos  relatórios  Zerésima,  expedidos  pela
urna e  pelo  sistema de apoio  à  auditoria  de  funcionamento das
urnas  eletrônicas,  serão  iniciados  os  trabalhos  de  auditoria,
conforme os procedimentos e horários estabelecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a votação o�cial.

Parágrafo  único.  A  ordem  de  votação  deverá  ser  aleatória  em
relação à folha de votação.

Art. 66. Na hipótese de a urna em auditoria apresentar defeito que
impeça o prosseguimento dos trabalhos, a Comissão de Auditoria
da  Votação  Eletrônica  adotará  os  mesmos  procedimentos  de
contingência das urnas de seção.

Parágrafo  único.  Persistindo  o  defeito,  a  auditoria  será
interrompida, considerando-se a votação realizada até o momento.

Art. 67. Às 17 (dezessete) horas, será encerrada a votação, mesmo
que a totalidade das cédulas não tenha sido digitada, adotando a
Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica  as  providências
necessárias  para a  conferência  dos resultados obtidos nas urnas
veri�cadas.

Art.  68.  Veri�cada a coincidência entre os resultados obtidos nos
boletins de urna e os dos relatórios emitidos pelo sistema de�apoio
à votação,  será lavrada ata circunstanciada de encerramento dos
trabalhos.

Art.  69.  Na hipótese de divergência  entre o boletim de urna e o
resultado esperado, serão adotadas as seguintes providências:

I - localizar as divergências; e

II  -  conferir  a  digitação das  respectivas  cédulas  divergentes,  com
base no horário de votação.

Parágrafo  único.  Persistindo  a  divergência  da  votação  eletrônica,
deverá proceder-se à conferência de todas as cédulas digitadas e
fazer o registro minucioso em ata de todas as divergências, ainda
que solucionadas.

Seção V
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Da Conclusão dos Trabalhos

Art. 70. A ata de encerramento dos trabalhos será encaminhada ao
respectivo Tribunal Regional Eleitoral.

§ 1º Os demais documentos e materiais produzidos serão lacrados,
identi�cados como sendo da auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas  e  encaminhados  à  Secretaria  Judiciária  do  Tribunal
Regional  Eleitoral,  para  arquivamento,  durante  o  mesmo  tempo
estabelecido  no  Calendário  Eleitoral  para  a  manutenção  dos
arquivos de eleição,  manutenção dos lacres dos equipamentos e
instalação dos sistemas eleitorais.

§  2º  Os  documentos  e  a  identi�cação  dos  materiais  produzidos
devem  ser  rubricados  pela  Comissão  de  Auditoria  da  Votação
Eletrônica,  pelos  �scais  e  pelo  representante  da  empresa  de
auditoria presentes.

§ 3º As urnas utilizadas na auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas  deverão  permanecer  lacradas  pelo  mesmo  tempo
estabelecido  no  Calendário  Eleitoral  para  as  demais  urnas  de
votação.

§ 4º Havendo questionamento quanto ao resultado da auditoria, o
material deverá permanecer guardado até o trânsito em julgado da
respectiva decisão.

Art. 71. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica comunicará
o  resultado  dos  trabalhos  ao  juízo  eleitoral  do  qual  foram
originadas as urnas auditadas.

CAPÍTULO VI

DA AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS NO
DIA DA VOTAÇÃO POR MEIO DA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS

Seção I

Da Preparação da Auditoria

Art.  72.  Finalizado  o  sorteio  das  seções  eleitorais  destinadas  à
auditoria nas urnas no dia da votação, por meio da veri�cação da
autenticidade e integridade dos sistemas, o presidente da Comissão
de Auditoria da Votação Eletrônica providenciará:

I  -  o  relatório  das  correspondências  entre  as  urnas  e  as  seções
sorteadas, obtido pelo Sistema de Gerenciamento da Totalização do
Tribunal Regional Eleitoral, para compor a ata do evento; e

II  -  a  comunicação  imediata  ao  juiz  eleitoral  correspondente,
informando-o  sobre  a  seção  sorteada  e  o  número da  respectiva
correspondência da urna eletrônica.

Art. 73. O juiz cuja zona eleitoral realizará auditoria na urna no dia
da votação, tão logo receba a comunicação de que trata o inciso II
do art. 72, adotará as seguintes providências:

I  -  convocará os partidos políticos e os representantes da Ordem
dos  Advogados  do  Brasil  e  do  Ministério  Público  para  que
compareçam ao local de votação às 7 horas do dia da votação, de

ESOLUÇÃO Nº 23.603, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-6

3 of 28 31/01/2022 16:1



modo  a  acompanhar  a  auditoria  da  urna  eletrônica  na  seção
eleitoral sorteada;� � �(Vide, para as Eleições de 2020, art. 255, da
Resolução  nº  23.611/2020,  incluído  pela  Resolução  nº
23.631/2020)

II  -  comunicará o presidente da mesa receptora de votos sobre a
auditoria na urna da respectiva seção eleitoral, repassando-lhe as
devidas  orientações  sobre  os  procedimentos  a  serem  adotados,
observado o constante do § 4º do art. 70, sem prejuízo de outras
providências a critério do juízo eleitoral; e

III - providenciará o seguinte material, que �cará aos seus cuidados
ou da pessoa por ele designada para conduzir a auditoria, no dia da
votação, na seção eleitoral sorteada:

a) cópia do Comprovante de Carga, com a identi�cação do conjunto
de  lacres  relativo  à  urna  da  seção  eleitoral  sorteada,  para
apresentá-lo aos �scais durante os procedimentos de auditoria no
dia da votação;

b) Mídia de Resultado de ativação do VPP;

c)  Mídia  de  Resultado para  veri�cação da  assinatura  do Tribunal
Superior Eleitoral; e

d) lacre de reposição para a tampa do compartimento da Mídia de
Resultado da urna.

Art. 74. Veri�cada a necessidade de substituição de urna no período
entre o sorteio e o início da votação ou circunstância peculiar da
seção eleitoral sorteada que impeça a realização dos trabalhos, o
juiz eleitoral designará, de comum acordo com os representantes
dos  partidos  políticos,  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  e  do
Ministério  Público  presentes,  outra  seção  do � mesmo  local  de
votação ou de local próximo.

Seção II

Dos Procedimentos de Veri�cação

Art. 75. Na seção eleitoral cuja urna eletrônica será auditada, o juiz
eleitoral determinará a realização dos seguintes procedimentos, por
pessoa ou pessoas por ele designadas, cuidando para que sejam
realizados,  necessariamente,  antes  da  emissão  do  relatório
Zerésima pela urna:

I - exame do Comprovante de Carga, para veri�car que se trata da
urna da seção eleitoral sorteada;

II - rompimento do lacre do compartimento da Mídia de Resultado;

III - retirada da Mídia de Resultado nela inserida; e

IV  -  veri�cação  das  assinaturas  e  dos  resumos  digitais  pelo
programa  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  ou  pelo  programa  de
veri�cação apresentado pelo interessado, ou ambos.

§  1º  Caso o programa de veri�cação de assinatura e  do resumo
digital  a  ser  utilizado seja  distinto  do desenvolvido pelo  Tribunal
Superior Eleitoral, o interessado deverá providenciar, até a véspera
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da auditoria, cópia do programa em mídia apropriada, de acordo
com orientações técnicas publicadas no sítio do Tribunal Superior
Eleitoral.

§ 2º O relatório de resumos digitais poderá ser impresso em até 3
(três)  vias,  mantendo-se,  obrigatoriamente,  1  (uma)  cópia  para
compor a ata da auditoria e colocando-se as demais à disposição
dos �scais dos partidos políticos e dos representantes da Ordem
dos  Advogados  do  Brasil  e  do  Ministério  Público  para  eventual
futura conferência dos resumos digitais com aqueles publicados no
sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

§  3º  Todas  as  vias  do  relatório  de  resumos  digitais  deverão  ser
assinadas pelo juiz eleitoral ou por pessoa por ele designada, pelo
presidente da mesa receptora e pelos representantes das entidades
presentes.

§ 4º A realização da auditoria deverá ser consignada na ata da mesa
receptora da seção eleitoral.

Seção III

Da Conclusão dos Trabalhos

Art.  76.  Concluída  a  veri�cação  da  assinatura  e  impressão  do
relatório  para  veri�cação  da  integridade  dos  sistemas,  serão
adotados os seguintes procedimentos:

I - retirada das mídias de acionamento dos sistemas de veri�cação;

II - reinserção da Mídia de Resultado da urna eletrônica, retirada no
início da auditoria;

III  -  lacração da tampa do compartimento da Mídia de Resultado
com  novo  lacre,  o  qual  será  assinado  pelo  juiz  eleitoral  ou  por
pessoa por ele designada;

IV - lavratura da ata circunstanciada de encerramento dos trabalhos,
assinada pelo  juiz  eleitoral  ou pessoa por  ele  designada e  pelos
demais presentes.

Parágrafo  único.  A  partir  da  lavratura  da ata  da auditoria,  o  juiz
eleitoral  determinará o  início  dos trabalhos de votação na seção
eleitoral.

Art.  77.  A  ata  de  encerramento  dos  trabalhos  de  veri�cação  da
autenticidade  e  integridade  dos  sistemas,  bem  como  a  cópia
impressa  do  relatório  de  resumos  digitais,  assinadas  pelos
presentes, serão encaminhadas ao respectivo cartório eleitoral para
posterior envio à Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica.

§ 1º A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, de posse de
todo  o  material  remetido  pelos  cartórios  eleitorais,  deverá
encaminhá-lo à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral,
para arquivamento.

§ 2º Havendo questionamento quanto ao resultado da auditoria, o
material deverá permanecer guardado até o trânsito em julgado da
respectiva decisão.
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CAPÍTULO VII

DA PRESERVAÇÃO E CUSTÓDIA DOS DADOS

Art.  78.  Os  meios  de  armazenamento  de  dados  utilizados  pelos
sistemas eleitorais, bem como as cópias de segurança dos dados,
serão  identi�cados  e  mantidos  em  condições  apropriadas,  até  a
data estabelecida no Calendário Eleitoral.

Art.  79.  Os  meios  de  armazenamento  de  dados,  bem  como  as
cópias  de  segurança  dos  dados,  poderão  ser  descartados,  e  os
sistemas eleitorais, desinstalados a partir de data estabelecida no
Calendário Eleitoral, desde que os procedimentos a eles inerentes
não  estejam  sendo  objeto  de  discussão  em  procedimento
administrativo  ou  processo  judicial  impugnando  ou  auditando  a
votação.

Art.  80.  A  Justiça  Eleitoral  deverá  preservar  a  integridade  dos
arquivos de log gerados durante o processo de envio, recebimento
e processamento dos boletins de urna.�

CAPÍTULO VIII

DOS CASOS OMISSOS

Art.  81.  Procedimentos  de  �scalização  e  auditoria  não  previstos
nesta  Resolução  somente  poderão  ser  realizados  se  autorizados
pelo  presidente  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  ou  do  Tribunal
Regional  Eleitoral,  no  âmbito  de  sua  jurisdição,  observados  os
limites estabelecidos no art. 83 desta Resolução.

Art. 82. Todo procedimento previsto neste capítulo que venha a ser
autorizado  será  realizado  por  técnico  da  Justiça  Eleitoral  ou  da
Polícia Federal, nos seguintes locais:

I - nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral para veri�cações
análogas às dispostas no capítulo III desta Resolução (veri�cação da
integridade do código);

II - onde estiver instalado o programa de computador;

III - nos tribunais regionais eleitorais; ou

IV - qualquer outro local estabelecido na autorização.

§  1º  Caso  o  procedimento  autorizado  exija  acesso  aos  dados
gravados em mídias digitais, os trabalhos deverão ser precedidos de
sua  duplicação,  de  forma  a  preservar  sua  integridade  antes  da
execução.

§ 2º Os equipamentos, mídias e documentos utilizados devem ser
preservados até a conclusão dos procedimentos de �scalização e
auditoria ou o trânsito em julgado de eventual processo constituído.

Art. 83. Havendo ação judicial relativa aos sistemas de votação ou
de  apuração,  a  autoridade  judiciária  designará  dia  e  hora  para
realização de audiência pública, intimando o partido ou a coligação
reclamante, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil
e demais interessados, ocasião em que será escolhida e separada
uma amostra das urnas eletrônicas alcançadas pela ação.
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I - As urnas eletrônicas que comporão a amostra serão sorteadas
entre todas aquelas que foram utilizadas nas seções eleitorais ou
considerando-se  delimitação  a  ser  apontada  pelo  recorrente,
hipóteses em que �carão lacradas até o encerramento do processo
de auditoria.

II - A quantidade de urnas que representará a amostra observará os
seguintes  percentuais,  considerando-se  o  número  de  seções  do
município:

a) até 37 - noventa e dois por cento;

b) de 38 a 83 - oitenta e três por cento;

c) de 84 a 156 - setenta e dois por cento;

d) de 157 a 271 - cinquenta e nove por cento;

e) de 272 a 445 - quarenta e sete por cento;

f) de 446 a 671 - trinta e sete por cento;

g) de 672 a 989 - vinte e oito por cento;

h) de 990 a 1.389 - vinte e dois por cento;

i) de 1.390 a 1.940 - dezessete por cento;

j) de 1.941 a 2.525 - treze por cento;

k) de 2.526 a 3.390 - dez por cento;

l) de 3.391 a 4.742 - oito por cento;

m) de 4.743 a 6.685 - cinco por cento;

n) de 6.686 a 11.660 - três por cento; e

o) acima de 11.661 - dois por cento.

§ 1° O partido ou a coligação requerente deverá indicar técnicos ou
auditores próprios para acompanharem os trabalhos de auditoria,
que  serão  realizados  por  servidores  do  quadro  ou  funcionários
devidamente designados pela autoridade administrativa do órgão.

§  2°  Na  hipótese  do  caput,  até  o  encerramento  do  processo  de
auditoria,  os  cartões  de  memória  de  carga  deverão  permanecer
lacrados e  as  mídias  de resultado com os dados das respectivas
urnas escolhidas deverão ser preservadas.

§ 3° Na hipótese de ser veri�cada qualquer inconsistência nas urnas
conferidas  por  amostragem  ou  diante  de  fato  relevante,  a
autoridade judiciária  poderá  ampliar  os  percentuais  previstos  no
inciso II até a totalidade das urnas do município.

CAPÍTULO IX�

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 84. Fica revogada a Res.-TSE nº 23.550, de 18 de dezembro de
2017.

Art. 85. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de dezembro de 2019.
� Mapa do

site
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O  TRIBUNAL  SUPERIOR  ELEITORAL,  no  uso  das  suas  atribuições
legais e regimentais,

RESOLVE:

Art.  1º  Os  procedimentos  de  �scalização  e  auditoria  do  sistema
eletrônico  de  votação  serão  regidos  pelas  disposições  desta
Resolução.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução e de suas regulamentações,
aplicam-se as seguintes de�nições:

I  -  assinatura  digital:  é  uma  forma  eletrônica  de  garantir  a
autenticidade  de  um  documento  ou  sistema.  Para  isso,  são
utilizadas  operações  matemáticas  com algoritmos  de  criptogra�a
assimétrica que atestam sua origem. A criptogra�a assimétrica faz
uso  de  pares  de  chaves:  chaves  públicas,  que  podem  ser
amplamente disseminadas; e chaves privadas, que são conhecidas
apenas pelo proprietário;

II  -  auditoria:  exame  sistemático  sobre  o  funcionamento  de
softwares, que averigua se estão implementados de acordo com as
normas legais, e procedimentos, para aferir suas conformidades;

III  -  Boletim  de  Urna  (BU):  documento  digital  ou  impresso  que
contém os resultados de uma seção eleitoral apurados pela urna
eletrônica;

IV - cadeia de custódia: no contexto legal, refere-se à documentação
cronológica  ou  histórica  que  registra  a  sequência  de  custódia,
controle, transferência, análise e disposição de evidências físicas ou
eletrônicas;

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação
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DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe  sobre  os  procedimentos  de  �scalização  e  auditoria  do
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V  -  Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas:
cerimônia constituída para se cumprir o estabelecido no § 2º do art.
66 da Lei nº 9.504/1997, ocasião em que os sistemas eleitorais são
apresentados às entidades �scalizadoras, na forma de programas-
fonte e executáveis, e, após apresentação e conferência, assinados
e lacrados;

VI - compilação: ato de criar um arquivo que será executado por um
computador,  a  partir  da tradução dos arquivos com código-fonte
(escritos em linguagem de alto nível, compreensível por humanos)
para uma linguagem de máquina;

VII  -  inspeção:  ato  de  examinar  algo  com o  �m de  veri�car  seu
estado ou funcionamento;

VIII - �scalização: ato de veri�car se algo está ocorrendo como fora
previsto, ou seja, em conformidade;

IX - lacração dos sistemas: procedimento executado na Cerimônia
de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas  que  consiste  na
gravação dos programas assinados em mídia não regravável e em
posterior  acondicionamento  desta  em  envelope  assinado
�sicamente  e  guardado  em  cofre  do  Tribunal  Superior  Eleitoral
(TSE);

X - lacração das urnas: procedimento executado na Cerimônia de
Preparação  de  Urnas  que  consiste  em  colocar  o  lacre  físico  nas
interfaces de conexão dos dispositivos externos de acesso da urna e
seu gabinete;

XI  -  Registro  Digital  do  Voto  (RDV):  arquivo  gerado  pela  urna
eletrônica, no qual os votos são gravados separados, por cargo, e
ordenados aleatoriamente;

XII - resumo digital (hash): pequena sequência de caracteres gerada
por  um  cálculo  matemático  a  partir  de  um  conjunto  de  dados
(arquivos,  relatórios),  que  permite  identi�cá-los  de  forma
inequívoca.  Qualquer  alteração  no  arquivo  original  implica  a
geração de novo resumo digital;

XIII - sistemas eleitorais: programas de computador relacionados no
art. 3º desta Resolução que automatizam o processo eleitoral e são
executados tanto em computadores quanto nas urnas eletrônicas;

XIV  -  tabelas  de  correspondência:  instrumento  de  segurança  do
processo  eleitoral  que  consiste  na  associação  entre  determinada
seção  e  a  urna  preparada  para  votação  especi�camente  nesta
seção;

XV  -  Teste  de  Autenticidade  dos  Sistemas  Eleitorais:  evento  de
auditoria  de  veri�cação  de  autenticidade  dos  sistemas  eleitorais
instalados nas urnas eletrônicas, a ser realizado no dia da votação;

XVI - Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas: evento de auditoria
de  veri�cação  de  funcionamento  das  urnas  eletrônicas  em
condições normais  de uso,  previsto no §  6º  do art.  66  da Lei  nº
9.504/1997; e
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XVII  -  Teste  Público  de  Segurança  (TPS):  evento  permanente  do
calendário da Justiça Eleitoral (JE),  que visa aprimorar os sistemas
eleitorais,  mediante a participação e colaboração de especialistas,
na busca por problemas ou fragilidades que, uma vez identi�cados,
serão resolvidos antes da realização das eleições.

Art.  3°  Serão  �scalizados,  auditados,  assinados  digitalmente,
lacrados e veri�cados os seguintes sistemas eleitorais:

I  -  Gerenciador  de  Dados,  Aplicativos  e  Interface  com  a  Urna
Eletrônica (Gedai-UE): sistema responsável por gerar as mídias de
carga, de votação, de resultado e de ativação de aplicativos da urna,
além de receber e enviar as correspondências para o Sistema de
Gerenciamento da Totalização;

II - Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot): conjunto de
programas  que  tem  como  objetivo  principal  acompanhar  os
recebimentos  e  gerenciar  as  totalizações  dos  resultados  das
eleições  a  partir  dos  arquivos  processados  pelo  Receptor  de
Arquivos de Urna (RecArquivos);

III  -  Transportador  de  Arquivos:  sistema  responsável  pela
transmissão dos arquivos da urna eletrônica para a base de dados
da JE;

IV  -  Informação  de  Arquivos  de  Urna  (InfoArquivos):  sistema
responsável por fornecer ao Transportador de Arquivos a situação
dos arquivos enviados e recebidos na base de dados da JE;

V - JE-Connect: ferramenta que viabiliza a transmissão do Boletim de
Urna  diretamente  de  alguns  locais  de  votação,  por  meio  de  um
canal privado, garantindo agilidade na totalização dos votos,  sem
comprometimento da segurança;

VI  -  Receptor  de  Arquivos  de  Urna  (RecArquivos):  sistema
responsável por receber os pacotes gerados pelo Transportador de
Arquivos  e  colocá-los  à  disposição  para  serem  consumidos  pelo
Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot);

VII  -  Votação, Justi�cativa Eleitoral,  Apuração da Urna Eletrônica e
demais  aplicativos  da  urna  eletrônica  (Ecossistema  da  Urna):
conjunto de programas executados na urna eletrônica que permite
a escolha do voto, a justi�cativa de não comparecimento para votar,
a  apuração  de  resultados  da  seção  eleitoral,  entre  outras
funcionalidades; e

VIII  -  Uenux  -  sistema  operacional  e  de  segurança  da  urna:
distribuição Linux desenvolvida por equipe técnica do TSE para uso
nas urnas eletrônicas; é composto por bootloader, kernel do Linux,
drivers, bibliotecas e aplicativos.

Parágrafo  único.  Serão  ainda  �scalizados,  auditados,  assinados
digitalmente, lacrados e veri�cados os seguintes programas:

I - Subsistema de Instalação e Segurança (SIS): sistema que promove
a segurança na instalação e na utilização dos sistemas eleitorais;

II - bibliotecas-padrão e especiais: bibliotecas-padrão das linguagens
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C e C++, bibliotecas de código aberto, utilizadas para criptogra�a e
interface grá�ca, entre outras funcionalidades;

III - HotSwapFlash (HSF): serviço utilizado pelo Sistema Gerenciador
de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (GEDAI-UE)
para particionamento, formatação, leitura e escrita das mídias da
urna;

IV  -  programas  de  criptogra�a  utilizados  nos  sistemas  de  coleta,
totalização e transmissão dos votos; e

V  -  compiladores  dos  códigos-fonte  de  todos  os  sistemas
desenvolvidos e utilizados no processo eleitoral.

Art.  4°  Para  �ns  de  �scalização  e  auditoria,  serão  utilizados  os
seguintes  programas  de  computador  assinados  digitalmente  e
lacrados:

I - Veri�cador de integridade e autenticidade de sistemas eleitorais
(AVPART):  destinado  à  veri�cação  da  equivalência  entre  os
programas instalados nas urnas eletrônicas e os sistemas eleitorais
lacrados. Sistema desenvolvido pelo TSE e que pode ter programas
com  a  mesma  funcionalidade  desenvolvidos  pelas  entidades
�scalizadoras;

II  -  Veri�cador  de  Assinaturas  Digitais  (VAD):  destinado  à
averiguação da autenticidade dos sistemas eleitorais instalados em
microcomputadores,  utilizando  os  programas  de  veri�cação  das
entidades  �scalizadoras  que  foram  assinados  digitalmente  na
Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas;

III  -  Veri�cador de Autenticação de Programas (VAP):  destinado à
veri�cação dos resumos digitais  (hash)  dos programas instalados
em microcomputadores; e

IV  -  Veri�cador  Pré/Pós-Eleição  (VPP):  destinado  à  veri�cação  da
integridade dos sistemas instalados na urna;  à  demonstração da
votação; à visualização das informações de candidatas e candidatos
e  de  eventos  de  log  da  urna;  e  à  impressão  do  BU,  Justi�cativa
Eleitoral (RJE) e RDV.

Art. 5º A �scalização dos sistemas eleitorais ocorrerá de acordo com
os seguintes momentos e mecanismos:

I - durante o desenvolvimento, a compilação, a assinatura digital, e a
lacração dos sistemas eleitorais, mediante:

a)  acompanhamento  da  especi�cação  e  do  desenvolvimento  dos
sistemas eleitorais, com acesso ao código-fonte dos programas;

b)  criação  dos  programas  de  veri�cação  de  integridade  e
autenticidade dos sistemas eleitorais; e

c) assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais;

II  -  durante  as  cerimônias  destinadas  à  geração  de  mídias  e
preparação das urnas eletrônicas:

a) veri�cação de integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais;
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b)  veri�cação  da  regularidade  dos  procedimentos  adotados  para
geração de mídias e preparação de urnas eletrônicas;

c) veri�cação dos dados da urna por meio de demonstração; e

d)  acompanhamento e veri�cação da a�xação do lacre físico nas
urnas;

III  -  durante a cerimônia destinada à veri�cação da integridade e
autenticidade dos sistemas eleitorais instalados no TSE;

IV - na audiência destinada à veri�cação dos sistemas destinados à
transmissão de BUs;

V - durante os procedimentos preparatórios para realização de teste
de integridade e no dia da votação:

a)  veri�cação  da  regularidade  da  designação  da  Comissão  de
Auditoria da Votação Eletrônica;

b) veri�cação da conformidade do sorteio das seções eleitorais para
auditoria;

c)  veri�cação  da  conformidade  do  preenchimento  das  cédulas
utilizadas na auditoria; e

d) veri�cação da conformidade da remessa das urnas eletrônicas
escolhidas e sorteadas;

VI - durante o Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas:

a)  veri�cação  da  regularidade  dos  procedimentos  de  votação  e
encerramento;

b) conferência do resultado apresentado, com os votos realizados
na urna eletrônica; e

c) veri�cação da conformidade da conclusão dos trabalhos;

VII - durante o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais:

a) veri�cação da regularidade dos relatórios de controle;

b) exame da conformidade dos procedimentos de veri�cação;

c)  veri�cação  da  integridade  dos  programas  instalados  na  urna
eletrônica; e

d) veri�cação da a�xação dos lacres na urna eletrônica para início
da votação;

VIII - após os procedimentos de totalização das eleições:

a) veri�cação de relatórios e cópias de arquivos de sistemas; e

b) veri�cação da correção da contabilização dos votos por meio da
comparação com os BUs impressos.

Art.  6º  Para efeito  dos procedimentos previstos  nesta  Resolução,
salvo  disposição  especí�ca,  são  consideradas  entidades
�scalizadoras, legitimadas a participar das etapas do processo de
�scalização:

I - partidos políticos, federações e coligações;

ESOLUÇÃO Nº 23.673, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-6

of 29 31/01/2022 16:1



II - Ordem dos Advogados do Brasil;

III - Ministério Público;

IV - Congresso Nacional;

V - Supremo Tribunal Federal;

VI - Controladoria-Geral da União;

VII - Polícia Federal;

VIII - Sociedade Brasileira de Computação;

IX - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;

X - Conselho Nacional de Justiça;

XI - Conselho Nacional do Ministério Público;

XII - Tribunal de Contas da União;

XIII - Forças Armadas;

XIV  -  Confederação Nacional  da  Indústria,  demais  integrantes  do
Sistema Indústria e entidades corporativas pertencentes ao Sistema
S;

XV - entidades privadas brasileiras, sem �ns lucrativos, com notória
atuação  em  �scalização  e  transparência  da  gestão  pública,
credenciadas junto ao TSE; e

XVI - departamentos de tecnologia da informação de universidades
credenciadas junto ao TSE.

§  1°  As  entidades relacionadas nos incisos  XV e  XVI  deste  artigo
interessadas  em  participar  do  acompanhamento  do
desenvolvimento  dos  sistemas  deverão  manifestar  seu  interesse
por meio de ofício dirigido à Presidência do TSE, com antecedência
mínima  de  10  (dez)  dias,  contados  do  início  pretendido  para  a
inspeção.

§  2°  Os  partidos  políticos  serão  representados  pelas  pessoas
designadas, respectivamente, no TSE, pelos órgãos nacionais;  nos
tribunais  regionais  eleitorais  (TREs),  pelos  órgãos  estaduais;  nos
juízos eleitorais, pelos órgãos municipais.

§  3º  As  federações  e  coligações  se  farão  presentes,  após  sua
formação,  por  meio  de  representantes  ou  delegadas  e/ou
delegados indicados, nos Tribunais eleitorais;

§ 4º As entidades listadas neste artigo poderão se consorciar para
os �ns de que tratam a presente Resolução.

Art.  7º  Os  procedimentos  descritos  nesta  Resolução  serão
realizados  por  servidoras,  servidores,  colaboradoras  ou
colaboradores da JE, excetuando-se os casos em que a competência
seja de pessoas legitimadas, desde que expressos nesta Resolução,
garantindo-se  a  representantes  das  entidades  �scalizadoras  o
acompanhamento  das  atividades  e  a  solicitação  dos
esclarecimentos que se �zerem necessários.

Art.  8º  Todos  os  procedimentos  de  �scalização  previstos  nesta
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Resolução serão registrados em ata a ser assinada pelas pessoas
presentes.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO, A
COMPILAÇÃO, A ASSINATURA DIGITAL E A LACRAÇÃO DOS

SISTEMAS ELEITORAIS

Seção I

Do Acompanhamento da Especi�cação e do Desenvolvimento dos
Sistemas Eleitorais

Art. 9º É garantido, às entidades �scalizadoras, a partir de 12 (doze)
meses antes do primeiro turno das eleições, o acesso antecipado
aos  sistemas  eleitorais  desenvolvidos  pelo  TSE  e  o
acompanhamento  dos  trabalhos  para  sua  especi�cação  e
desenvolvimento, para �ns de �scalização e auditoria, em ambiente
especí�co e sob a supervisão do Tribunal.

§ 1° As entidades �scalizadoras e as pessoas participantes do último
TPS serão convidadas pelo TSE para o acompanhamento das fases
de especi�cação e de desenvolvimento dos sistemas.

§  2°  As  entidades  �scalizadoras  apresentarão as  pessoas  que as
representam para credenciamento pela Secretaria de Tecnologia da
Informação  do  TSE  (STI/TSE)  no  ato  de  seu  primeiro
comparecimento ao Tribunal.

§ 3° As pessoas participantes do TPS devem manifestar à STI/TSE o
interesse  em  acompanhar  a  fase  de  especi�cação  e
desenvolvimento  dos  sistemas  eleitorais  antes  de  seu  primeiro
comparecimento ao Tribunal.

Art. 10. O acompanhamento dos trabalhos será realizado no TSE,
em  ambiente  controlado,  sem  acesso  à  internet,  sendo  vedado
portar qualquer dispositivo que permita o registro ou a gravação de
áudio ou imagem e retirar, sem a expressa autorização da STI/TSE,
qualquer  elemento  ou  fragmento  dos  sistemas  ou  programas
elaborados ou em elaboração.

§ 1º É vedada a introdução, nos equipamentos da JE, de comando,
instrução  ou  programa de  computador  que  objetive,  a  partir  do
acesso aos sistemas, copiá-los ou modi�cá-los.

§  2º  As  pessoas  participantes  assinarão  termo  de  sigilo  e
con�dencialidade, apresentado a elas pela STI/TSE na oportunidade
do primeiro acesso ao ambiente controlado.

Art.  11.  Os  pedidos,  assim  como  dúvidas  e  questionamentos
técnicos,  formulados  durante  o  acompanhamento  dos  sistemas,
serão  formalizados  pelas  pessoas  participantes  à  STI/TSE  para
análise e posterior  resposta,  no prazo de até 10 (dez)  dias úteis,
prorrogável  por  igual  período  em  razão  da  complexidade  da
matéria.

§  1°  As  respostas  previstas  no  caput  deste  artigo  serão
apresentadas antes do início da Cerimônia de Assinatura Digital e
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Lacração dos Sistemas.

§ 2º As respostas decorrentes de pedidos formalizados nos 10 (dez)
dias  úteis  que  antecedem  a  Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e
Lacração dos Sistemas serão, se possível, apresentadas durante a
cerimônia, resguardado, em qualquer hipótese, o direito à dilação
do prazo em razão da complexidade da matéria.

Art. 12. As entidades �scalizadoras poderão utilizar, exclusivamente
em  equipamentos  da  JE,  programas  especí�cos  para  a  análise
estática do software,  desde que sejam de conhecimento público,
normalmente  comercializados  ou  disponíveis  no  mercado  e
devidamente licenciados para proceder à �scalização.

§ 1° As pessoas interessadas em utilizar o programa a que se refere
o caput deste artigo o�ciarão ao TSE, encaminhando plano de uso,
com a antecedência mínima de 15 (quinze)  dias da data prevista
para a sua primeira utilização.

§  2º  O  plano  de  uso  conterá,  obrigatoriamente,  o  nome  do
programa,  o  nome  da  empresa  fabricante,  os  documentos  de
comprovação  de  licenciamento  de  uso,  os  eventuais  recursos  a
serem  providos  pelo  TSE,  com  as  respectivas  con�gurações
necessárias ao funcionamento do programa e demais informações
pertinentes à avaliação de sua aplicabilidade.

§  3º  As  pessoas  representantes  das  entidades  �scalizadoras
poderão  apenas  consultar  os  resultados  dos  testes  e  dados
estatísticos  obtidos  com  o  respectivo  programa  de  análise  de
código�apresentado, não sendo permitida sua extração, impressão
ou  reprodução  por  nenhuma  forma,  sendo  autorizado  seu
compartilhamento às demais entidades e instituições legitimadas,
desde  que  restrinja-se  ao  ambiente  de  veri�cação  dos  códigos-
fonte.

Seção II

Dos Programas de Veri�cação de Integridade e Autenticidade dos
Sistemas Eleitorais

Art.  13.  Os  programas  de  veri�cação  aferirão  a  integridade  e
autenticidade dos sistemas eleitorais.

§ 1° Para �ns de veri�cação da integridade dos sistemas eleitorais,
os programas calcularão o resumo digital  (hash) de cada arquivo
assinado  na  forma  do  art.  24  desta  Resolução,  utilizando-se  do
mesmo  algoritmo  público  e  na  mesma  forma  de  representação
utilizada pelo TSE.

§  2°  Para  �ns  de  veri�cação  da  autenticidade  dos  sistemas
eleitorais,  os  programas  validarão  a  assinatura  dos  arquivos  na
forma do art. 19 desta Resolução.

Art. 14. O TSE desenvolverá programas de veri�cação dos sistemas
eleitorais.

Parágrafo único. Os programas de que trata o caput deste artigo
não poderão ser comercializados pelo Tribunal ou por pessoa física
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ou jurídica.

Art. 15. As entidades �scalizadoras poderão desenvolver programas
próprios  de  veri�cação,  devendo,  até  90  (noventa)  dias  antes  da
realização  do  primeiro  turno  das  eleições,  apresentar,  para
homologação, o seguinte material:

I - códigos-fonte dos programas de veri�cação, que deverão estar
em conformidade com a especi�cação técnica disponível na STI/TSE;
e

II  -  chave pública correspondente àquela que será utilizada pelos
representantes na Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos
Sistemas.

Parágrafo  único.  Caso  o  TSE  não  possua  as  licenças  de  uso  das
ferramentas  de  desenvolvimento  empregadas  na  construção  do
programa,  a  STI/TSE  requisita-las-á  à  entidade  �scalizadora,  para
uso e guarda do TSE até a realização das eleições.

Art.  16.  Detectada  qualquer  falha  de  segurança  ou  problema no
funcionamento dos programas de veri�cação, a STI/TSE informará o
fato  à  entidade  �scalizadora  para  que,  em  até  5  (cinco)  dias
contados da data do recebimento do laudo, providencie o ajuste,
submetendo-os a novos testes.

§ 1° A homologação dos programas de veri�cação somente se dará
depois  de  realizados  todos  os  ajustes  solicitados  pela  equipe  da
STI/TSE  e  ocorrerá  em  até  15  (quinze)  dias  antes  da  data
determinada para a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos
Sistemas.

§  2°  Caso  os  representantes  não  providenciem  os  ajustes
solicitados, observado o prazo estabelecido no caput deste artigo, a
equipe designada pela STI/TSE expedirá laudo fundamentado em
que declara o programa inabilitado para os �ns a que se destina.

Art.  17.  Compete  exclusivamente  às  entidades  �scalizadoras  que
apresentaram  programa  próprio  de  veri�cação  a  sua  respectiva
distribuição.

Parágrafo  único.  Os  programas  de  veri�cação  desenvolvidos
poderão ser cedidos a quaisquer outros interessados.

Art.  18.  Não  será  permitida  a  gravação,  na  urna  ou  nos
computadores  da  JE,  de  nenhum  tipo  de  dado  ou  função  pelos
programas  de  veri�cação  apresentados  pelas  entidades
�scalizadoras.

Parágrafo  único.  Os  programas  apresentados  pelas  entidades
�scalizadoras  poderão  utilizar  a  impressora  da  urna  para  emitir
relatórios,  desde  que  não  comprometam  a  capacidade  de  papel
disponível.

Seção III

Da Assinatura Digital e da Lacração dos Sistemas Eleitorais

Art. 19. Uma vez concluídos e até 20 (vinte) dias antes das eleições,
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os sistemas eleitorais e os programas de veri�cação desenvolvidos
pelas  entidades  �scalizadoras  serão  lacrados,  mediante
apresentação,  compilação,  assinatura  digital  e  guarda das  mídias
pelo  TSE  na  Cerimônia  de � Assinatura  Digital  e  Lacração  dos
Sistemas,  cujos  procedimentos  terão  duração mínima de  3  (três)
dias.

Parágrafo único. A convocação das entidades �scalizadoras para a
cerimônia será realizada pelo TSE com pelo menos 10 (dez) dias de
antecedência,  da  qual  constarão  a  data,  o  horário  e  o  local  do
evento.

Art.  20.  Os  sistemas  eleitorais  e  os  programas  de  veri�cação
desenvolvidos  pelas  entidades  �scalizadoras  serão  apresentados
para  inspeção  na  forma  de  programas-fonte  e  programas
executáveis,  enquanto as chaves privadas e as senhas de acesso
serão mantidas em sigilo pela JE.

Parágrafo  único.  Previamente  à  cerimônia,  as  imagens  dos
ambientes  de  desenvolvimento  poderão  ser  instaladas  nos
equipamentos em que serão realizados os trabalhos de compilação
e de assinatura dos programas, �cando à disposição das pessoas
representantes credenciadas para �ns de auditoria.

Art.  21.  Os  sistemas  eleitorais  e  os  programas  de  veri�cação
desenvolvidos  pelas  entidades  �scalizadoras  serão  compilados  e
assinados digitalmente por servidoras e/ou servidores do TSE, por
meio  de  certi�cados  emitidos  por  autoridade  certi�cadora
credenciada  pelo  Comitê  Gestor  da  Infraestrutura  de  Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Art. 22. As pessoas representantes das entidades �scalizadoras que
demonstrarem interesse poderão assinar digitalmente os sistemas
eleitorais e seus próprios programas de veri�cação.

§ 1° Até 5 (cinco)  dias antes da data �xada para a cerimônia,  as
pessoas  representantes  das  entidades  �scalizadoras  que  tiverem
interesse em assinar digitalmente os programas deverão informar,
mediante ofício,  a  STI/TSE e  apresentar,  para conferência  de sua
validade, o certi�cado digital com o qual irão assinar os programas.

§  2º  As  pessoas  representantes  das  entidades  �scalizadoras
poderão fazer uso dos programas desenvolvidos e distribuídos pelo
TSE.

Art.  23.  Encerrado  o  processo  de  compilação  e  geração  dos
instaladores, serão disponibilizados, no mesmo ambiente utilizado
para  a  inspeção  dos  códigos-fonte,  os  arquivos  binários  gerados
durante  o  processo  de  compilação,  para  que  as  entidades
�scalizadoras  possam  aferir  a  correspondência  entre  o  binário
gerado e os códigos-fonte analisados.

Parágrafo  único.  Poderão  ser  utilizados  os  mesmos  recursos
aprovados para a fase de acompanhamento da especi�cação e do
desenvolvimento dos sistemas eleitorais.

Art. 24. Após os procedimentos de compilação e assinatura digital,
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serão  calculados  os  resumos  digitais  hashes  de  todos  os
programas-fonte,  programas  executáveis,  arquivos  �xos  dos
sistemas, arquivos de assinatura digital e chaves públicas.

Parágrafo único. O arquivo com os resumos digitais será assinado
digitalmente  pela  pessoa  que  preside  o  TSE  e  pela  pessoa  que
responda pela STI/TSE, ou pelas pessoas substitutas formalmente
designadas, e pelas pessoas representantes presentes que tenham
manifestado  interesse,  nos  termos  do  §  1°  do  art.  22  desta
Resolução.

Art. 25. A cópia dos resumos digitais será entregue a representantes
das entidades �scalizadoras presentes na cerimônia e publicada no
sítio eletrônico do TSE.

Art.  26.  Os  arquivos  referentes  aos  programas-fonte,  programas
executáveis,  arquivos  �xos  dos  sistemas,  arquivos  de  assinatura
digital, chaves públicas e resumos digitais dos sistemas eleitorais e
dos  programas  de  assinatura  digital  e  veri�cação  apresentados
pelas  entidades  e  instituições  serão  gravados  em  mídias  não
regraváveis.

Parágrafo  único.  As  mídias  serão  acondicionadas  em  invólucro
lacrado, assinado pelas pessoas presentes, e armazenadas em cofre
da STI/TSE.

Art. 27. A Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas
será  �nalizada  com  a  lavratura  da  ata,  que  será  assinada  pelas
pessoas presentes, na qual constarão, obrigatoriamente:

I - nomes, versões e datas dos sistemas compilados e lacrados;

II  -  relação  das  consultas  e  dos  pedidos  apresentados  pelas
entidades e datas em que as respostas foram apresentadas; e

III  -  relação  de  todas  as  pessoas  que  assinaram digitalmente  os
sistemas,  na  qual  se  discriminam  os  programas  utilizados  e  os
respectivos fornecedores.

Art. 28. Encerrada a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos
Sistemas,  havendo necessidade de modi�cação dos  programas a
serem  utilizados  nas  eleições,  o  fato  será  divulgado  no  sítio
eletrônico  do TSE e  comunicado às  entidades  �scalizadoras  para
que  sejam  novamente  analisados,  compilados,  assinados
digitalmente e lacrados.

§ 1° As modi�cações nos programas já lacrados somente poderão
ser executadas após prévia autorização de quem preside o TSE ou
de a pessoa substituta formalmente designada.

§ 2° Na hipótese prevista no caput deste artigo, a comunicação será
feita com antecedência mínima de 2 (dois) dias do início da nova
cerimônia, cuja duração será estabelecida pelo TSE, não podendo
ser inferior a 2 (dois) dias.

Art. 29. Identi�cada a necessidade de realizar nova assinatura digital
e lacração dos sistemas eleitorais, em prazo inferior a 20 (vinte) dias
das  eleições,  o  TSE  poderá,  mediante  autorização  de  quem  o
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preside ou de pessoa substituta  formalmente designada,  realizar
nova cerimônia.

§  1º  Autorizada  a  realização  de  nova  cerimônia,  as  entidades
�scalizadoras serão comunicadas para que, imediatamente, possam
comparecer  ao  TSE  com  o  propósito  de  aferir  as  mudanças
realizadas.

§ 2º A cerimônia terá a duração necessária para que as alterações
procedidas  sejam  apresentadas  a  representantes  das  entidades
�scalizadoras  e  concluídos  os  demais  procedimentos  previstos
nesta seção.

§  3º  Os  procedimentos  realizados  serão  registrados  em ata,  nos
termos do art. 27 desta Resolução.

§ 4º  Caso a necessidade seja identi�cada no dia das eleições,  os
procedimentos necessários serão aferidos por representantes das
entidades  �scalizadoras  presentes  no  TSE,  sem  prejuízo  de
veri�cações posteriores.

Art.  30.  Havendo  necessidade  de  modi�cação  dos  programas  a
serem  utilizados  nas  eleições  suplementares,  será  dado
conhecimento  do  fato  aos  representantes  das  entidades
�scalizadoras  para  análise,  compilação  e  assinatura  digital  dos
programas modi�cados, seguidos de nova lacração.

Art.  31.  As  pessoas  representantes  das  entidades  �scalizadoras
assinarão digitalmente os respectivos programas e chaves públicas.

Art. 32. Os programas de veri�cação não homologados e aqueles
homologados cujas pessoas representantes não comparecerem à
Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas  serão
desconsiderados para todos os efeitos.

Art. 33. No prazo de 5 (cinco) dias contados do encerramento da
Cerimônia  de  Assinatura  Digital  e  Lacração  dos  Sistemas,  as
entidades  �scalizadoras  poderão  impugnar  os  programas
apresentados, em petição fundamentada (§ 3º do art. 66 da Lei n°
9.504/1997).

Parágrafo único. A impugnação será autuada na classe Petição (Pet)
e  distribuída  a  relatora  ou  relator  que  a  apresentará  para
julgamento  pelo  Plenário  do  Tribunal,  em  sessão  administrativa,
após  ouvir  a  STI/TSE  e  o  Ministério  Público,  e  determinará  as
diligências que entender necessárias.

CAPÍTULO III

DA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ELEITORAIS

Seção I

Das Disposições Gerais das Veri�cações

Art. 34. Nas veri�cações dos sistemas eleitorais a serem realizadas
no âmbito dos TREs ou das zonas eleitorais, a pessoa representante
da  entidade  �scalizadora  informará  se  utilizará  o  programa  de
veri�cação  de  autenticidade  e  integridade  da  JE  ou  programa
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próprio, nos termos do art. 15 desta Resolução.

Art. 35. O juízo eleitoral poderá determinar de ofício, no âmbito de
sua  jurisdição,  a  realização  das  veri�cações  previstas  nesta
Resolução.

Seção II

Da Veri�cação dos Sistemas Eleitorais na Cerimônia de Geração de
Mídias

Art.  36.  Durante  a  Cerimônia  de  Geração  de  Mídias,  prevista  na
Resolução  de  Atos  Gerais  do  Processo  Eleitoral,  as  entidades
�scalizadoras  poderão  veri�car  a  integridade  e  autenticidade  do
Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica
(Gedai-UE),  Subsistema  de  Instalação  e  Segurança  (SIS)  e
HotSwapFlash (HSF).

§  1º  Os  pedidos  de  veri�cação  serão  dirigidos  à  autoridade
responsável  pela  geração  de  mídias,  que  decidirá  e  adotará
providências imediatas.

§ 2º A �scalização poderá ser realizada utilizando o programa de
veri�cação  fornecido  pelo  TSE  ou  desenvolvido  pela  entidade
�scalizadora nos termos do art. 15 desta Resolução.

§  3º  Qualquer  cidadã  ou  cidadão  presente  à  cerimônia  poderá
levantar dúvidas ou reportar eventual irregularidade observada, por
escrito,  ao  juízo  eleitoral  ou  autoridade  competente  sem,  no
entanto,  dirigir-se  diretamente  às  técnicas,  aos  técnicos,  às
servidoras  e  aos  servidores  da  JE,  durante  o  exercício  das  suas
atividades.

Seção III

Da Veri�cação dos Sistemas Eleitorais na Cerimônia de Preparação
de Urnas

Art. 37. Durante a Cerimônia de Preparação de Urnas, prevista na
Resolução  de  Atos  Gerais  do  Processo  Eleitoral,  as  entidades
�scalizadoras poderão veri�car  a  integridade e autenticidade dos
sistemas eleitorais instalados em urnas eletrônicas.

§ 1º A veri�cação por amostragem será realizada em até 3% (três
por cento) das urnas preparadas escolhidas por representantes das
entidades �scalizadoras presentes na cerimônia entre as urnas de
votação  e  as  de  contingência,  ou  na  ausência  de  escolhas,  pela
autoridade eleitoral responsável, observado o mínimo de:

I - 1 (uma) urna por município para cada zona eleitoral nas eleições
municipais;

II - 1 (uma) urna por zona eleitoral nas eleições gerais.

§  2º  Os  pedidos  de  veri�cação  serão  dirigidos  à  autoridade
responsável  pela  preparação  das  urnas,  que  determinará
imediatamente  a  separação  das  urnas  indicadas  e  adotará  as
providências para a sua veri�cação.

§ 3º A veri�cação da integridade e autenticidade dos programas da
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urna eletrônica será realizada nos locais de preparação das urnas
mediante:

I  -  utilização  do  programa  de  veri�cação  de  autenticidade  dos
programas da urna (AVPART), desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral;

II - utilização do programa de Veri�cação Pré/Pós-Eleição (VPP) da
urna eletrônica, desenvolvido pelo TSE; e

III  -  utilização  de  programas  de  veri�cação  de  integridade  e
autenticidade  dos  sistemas  eleitorais,  desenvolvidos  pelas
entidades �scalizadoras.

§  4º  Qualquer  cidadã  ou  cidadão  presente  à  cerimônia  poderá
levantar dúvidas ou reportar eventual irregularidade observada, por
escrito,  ao  juízo  eleitoral  ou  autoridade  competente  sem,  no
entanto,  dirigir-se  diretamente  às  técnicas,  aos  técnicos,  às
servidoras  e  aos  servidores  da  JE,  durante  o  exercício  das  suas
atividades.

Art. 38. O Programa de veri�cação de autenticidade dos programas
da urna (AVPART) permitirá:

I - emissão do hash dos programas instalados durante a carga das
urnas eletrônicas; e

II  -  validação  das  assinaturas  digitais  dos  arquivos  da  urna
eletrônica.

Art.  39.  O  Programa  Veri�cador  Pré/Pós-Eleição  (VPP)  da  urna
eletrônica permitirá a:

I - conferência visual dos dados de pessoas candidatas e partidos;

II - emissão do hash dos programas instalados durante a carga das
urnas eletrônicas; e

III - demonstração do processo de votação, a �m de aferir o correto
funcionamento do equipamento.

Art.  40.  As  urnas eletrônicas  serão lacradas depois  de realizadas
todas as veri�cações.

Seção IV

Da Veri�cação dos Sistemas Eleitorais Instalados no Tribunal
Superior Eleitoral

Art. 41. As entidades �scalizadoras poderão veri�car a integridade e
autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nos equipamentos
do TSE.

§ 1º Para os �ns previstos neste artigo, poderão ser veri�cados os
sistemas Gerenciamento da Totalização,  Receptor de Arquivos de
Urnas, InfoArquivos e Transportador WEB.

§ 2º O TSE comunicará as entidades �scalizadoras mediante ofício
sobre a necessidade de comparecimento na véspera da eleição. Art.
42. Será lavrada ata circunstanciada da veri�cação, nos termos do
art. 8º desta Resolução, a qual especi�cará:
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I - a identi�cação e versão dos sistemas veri�cados, com o resultado
obtido;

II - a data, o local e o horário de início e término das atividades; e

III - o nome e a quali�cação das pessoas presentes.

Seção V

Da Veri�cação dos Sistemas Destinados à Transmissão de Boletins
de Urna

Art.  43.  As  entidades  �scalizadoras  poderão  solicitar  audiência
destinada à veri�cação da integridade e autenticidade dos sistemas
Transportador  de  Arquivos  e  JE-Connect,  instalados  nos
microcomputadores.

§  1º  Os  pedidos  de  veri�cação  serão,  mediante  petição
encaminhada até 5 (cinco) dias antes do pleito,  dirigidos ao juízo
eleitoral,  que  designará  data,  horário  e  local  para  realização  do
procedimento.

§  2º  A  audiência  de  veri�cação  somente  poderá  ser  realizada  a
partir da antevéspera do dia das eleições, não podendo ultrapassar
as 17 horas do dia da eleição.

§ 3º A �scalização poderá ser realizada por meio do programa de
veri�cação  fornecido  pelo  TSE  ou  desenvolvido  pela  entidade
�scalizadora nos termos do art. 15 desta Resolução.

Art. 44. Será lavrada ata circunstanciada da veri�cação, nos termos
do art. 8º, a qual especi�cará:

I - a identi�cação e versão dos sistemas veri�cados, com o resultado
obtido;

II - a data, o local e o horário de início e término das atividades; e

III - o nome e a quali�cação das pessoas presentes.

Seção VI

Da Entrega de Dados, Arquivos e Relatórios

Art. 45. Após a conclusão dos trabalhos de preparação das urnas
eletrônicas, as entidades �scalizadoras poderão solicitar:

I  -  os  arquivos  de  log  do  Gerenciador  de  Dados,  Aplicativos  e
Interface com a Urna Eletrônica (Gedai-UE); e

II  -  os  arquivos  de  dados  alimentadores  do  Sistema  de
Gerenciamento  da  Totalização,  referentes  a  pessoas  candidatas,
partidos  políticos,  coligações,  federações,  municípios,  zonas  e
seções.

Art. 46. Após a conclusão dos trabalhos de totalização, as entidades
�scalizadoras poderão solicitar:

I - arquivos de log do Transportador, do Receptor de Arquivos de
Urna e do banco de dados da totalização;

II - arquivos de imagens dos Boletins de Urnas (BUs);

III - arquivos de Registro Digital do Voto (RDV);
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IV - arquivos de log das urnas;

V - relatório de BUs que estiveram em pendência, sua motivação e
respectiva decisão;

VI - relatório de urnas substituídas;

VII - arquivos de dados de votação por seção; e

VIII - relatório com dados sobre o comparecimento e a abstenção
em cada seção eleitoral.

Parágrafo  único.  O  Registro  Digital  do  Voto  será  fornecido  em
arquivo único por seção eleitoral, devendo estar intacto, no mesmo
formato e leiaute em que foi gravado originalmente.

Art.  47.  A  solicitação  especi�cará  a  abrangência  dos  dados
requeridos, sendo dirigidas, preferencialmente:

I - à zona eleitoral, caso o pedido esteja restrito a dados da zona
eleitoral;

II  -  ao  TRE,  caso  o  pedido  abranja  dados  de  mais  de  uma zona
eleitoral de uma mesma unidade da federação;

III - ao TSE, caso o pedido abranja dados de mais de uma unidade
da Federação.

Art. 48. Os arquivos de dados previstos nesta seção, solicitados à JE
para �ns de auditoria com a necessidade de preservação da cadeia
de  custódia,  poderão  ser  solicitados  em  até  100  (cem)  dias,
contados a partir do dia do primeiro turno das eleições, devendo
ser preservados pela zona eleitoral em igual prazo.

Parágrafo  único.  Os  arquivos  recebidos  pelo  TSE  serão  por  ele
mantidos nos prazos estabelecidos no seu Plano de Classi�cação,
Avaliação e Destinação das Informações e dos Documentos.

Art.  49.  A  entrega  dos  arquivos  e  dos  relatórios  solicitados  será
atendida, pela autoridade à qual foi destinada a solicitação, em até
5 (cinco) dias úteis.

Art. 50. A pessoa requerente deverá fornecer as mídias necessárias
para a gravação dos arquivos.

Seção VII

Das Veri�cações Extraordinárias dos Sistemas Eleitorais após as
Eleições

Art.  51.  As  entidades  �scalizadoras  poderão  solicitar  veri�cação
extraordinária  após  o  pleito,  desde  que  sejam  relatados  fatos  e
apresentados indícios e circunstâncias que a justi�quem, sob pena
de indeferimento liminar.

§  1º  O prazo para o pedido de veri�cação posterior  ao pleito se
encerra  em  5  (cinco)  dias  antes  da  data-limite  estabelecida  no
Calendário Eleitoral para manutenção dos lacres das urnas e para
liberação da desinstalação dos sistemas.

§ 2º A solicitação, acompanhada de plano de trabalho, será dirigida
à autoridade competente, que decidirá sobre o pedido.
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§  3º  O  plano  de  trabalho  conterá,  no  mínimo,  as  veri�cações
pretendidas,  como  serão  aferidas  e  os  objetivos  a  serem
alcançados.

Art. 52. Após as eleições, é possível veri�car:

I  -  sistemas  instalados  nos  microcomputadores,  aplicando-se,  no
que couber, o disposto nas Seções II e V deste capítulo;

II - sistemas instalados nas urnas eletrônicas, aplicando-se, no que
couber,  o  disposto  na  Seção  III  deste  capítulo,  adicionadas  a
exibição de logs da urna eletrônica e a reimpressão do boletim de
urna, por meio do sistema de Veri�cação Pré/Pós-Eleição (VPP);

III  -  sistemas  instalados  nos  equipamentos  servidores  do  TSE,
aplicando-se, no que couber, o disposto na Seção IV deste capítulo

Parágrafo  único.  As  veri�cações  previstas  neste  artigo  serão
realizadas mediante o espelhamento dos sistemas, preservando-se
os originais intactos.

CAPÍTULO IV

DAS AUDITORIAS DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 53. Os tribunais regionais eleitorais realizarão, por amostragem,
no dia da votação:

I  -  em  ambiente  controlado,  o  Teste  de  Integridade  das  Urnas
Eletrônicas,  nos  termos do Capítulo  V  desta  Resolução,  em cada
unidade da Federação, em local público e com expressiva circulação
de pessoas, designado pelo TRE, no mesmo dia e horário da votação
o�cial, em ambos os turnos;

II  -  a  veri�cação  de  autenticidade  e  integridade  dos  sistemas
instalados nas urnas, nos termos do Capítulo VI desta Resolução,
em cada unidade da Federação, nas seções eleitorais escolhidas ou
sorteadas  de  acordo  com  o  disposto  na  Seção  III  do  presente
capítulo.

Art.  54.  Os  trabalhos  de  auditoria  de  funcionamento  das  urnas
eletrônicas,  previstos  nos  Capítulos  V  e  VI  desta  Resolução,  são
públicos  e  poderão  ser  acompanhados  por  qualquer  pessoa
interessada.

§  1º  Os  tribunais  regionais  eleitorais  informarão,  em  edital  e
mediante divulgação nos respectivos sítios eletrônicos em até 20
(vinte) dias antes das eleições, os locais onde serão realizadas as
auditorias de funcionamento das urnas eletrônicas de que trata o
inciso I do art. 53 desta Resolução.

§ 2º No mesmo prazo mencionado no § 1º deste artigo, a Comissão
de Auditoria da Votação Eletrônica de cada TRE expedirá ofício aos
partidos políticos comunicando-os sobre o horário e o local onde
será  realizada  a  escolha  ou o  sorteio  das  seções  eleitorais  cujas
urnas serão auditadas.
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§  3º  A  Justiça  Eleitoral  dará  ampla  divulgação  à  realização  dos
eventos em todas as unidades da Federação.

Seção II

Da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica

Art.  55. Para a organização e a condução dos trabalhos referidos
nos Capítulos V e VI desta Resolução, será designada pelos tribunais
regionais eleitorais, em sessão pública, em até 30 (trinta) dias antes
das eleições, Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica composta
por:

I - 1 (uma) juíza ou 1 (um) juiz de direito, que a presidirá;

II - no mínimo 6 (seis) pessoas servidoras da Justiça Eleitoral, sendo
pelo menos 1 (uma) da Corregedoria Regional Eleitoral, 1 (uma) da
Secretaria  Judiciária  e  1  (uma)  da  Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação.

§  1º  A  procuradora  regional  eleitoral  ou  o  procurador  regional
eleitoral  indicará  1  (uma)  pessoa  representante  do  Ministério
Público para acompanhar os trabalhos.

§  2º  As  entidades  �scalizadoras  poderão  indicar  representantes
para acompanhar os trabalhos.

Art.  56.  As entidades �scalizadoras poderão,  no prazo de 3 (três)
dias contados da divulgação dos nomes das pessoas que comporão
a  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica,  impugnar,
justi�cadamente, as designações.

Seção III

Da de�nição das Seções Eleitorais para Auditoria

Art. 57. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica promoverá,
entre  as  9  horas  e  as  12  horas  do  dia  anterior  às  eleições,  no
primeiro  e  no  segundo  turnos,  em  local  e  horário  previamente
divulgados, a de�nição das seções eleitorais que serão submetidas
às auditorias a que se referem os capítulos V e VI desta Resolução.

§ 1º Entre as seções eleitorais elegíveis,  a de�nição daquelas que
serão  submetidas  às  auditorias  seguirão  os  seguintes  critérios  e
sequência:

I  -  cada  entidade  �scalizadora  presente  escolherá  uma  seção
eleitoral;

II - no caso de a quantidade de seções escolhidas ser superior ao
quantitativo estabelecido nos arts.  58 e 59 desta Resolução,  será
promovido sorteio entre as seções eleitorais escolhidas; e

III - no caso de ausência de entidades �scalizadoras ou no caso de a
quantidade  de  seções  escolhidas  ser  inferior  ao  quantitativo
estabelecido nos arts. 58 e 59 desta Resolução, será promovido um
sorteio  de  forma a  complementar  o  quantitativo.  §  2º  As  seções
agregadas não serão consideradas para �ns de escolha ou sorteio
de que trata o caput deste artigo.
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Art.  58.  Nas  eleições  gerais,  para  a  realização  da  auditoria  de
funcionamento das urnas, serão de�nidos, em ambos os turnos, em
cada unidade da Federação, os seguintes quantitativos de seções
eleitorais:

I - 9 (nove) nas unidades da Federação com até 15.000 (quinze mil)
seções  no  Cadastro  Eleitoral,  sendo  as  6  (seis)  primeiras  urnas
escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste  de Integridade das
Urnas  Eletrônicas  e  as  demais,  ao  Teste  de  Autenticidade  dos
Sistemas Eleitorais;

II - 16 (dezesseis) nas unidades da Federação que tenham de 15.001
(quinze mil e uma) a 30.000 (trinta mil) seções no Cadastro Eleitoral,
sendo  as  8  (oito)  primeiras  urnas  escolhidas  ou  sorteadas
submetidas  ao  Teste  de  Integridade  das  Urnas  Eletrônicas  e  as
demais, ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais; e

III - 20 (vinte) nas demais unidades da Federação, sendo as 10 (dez)
primeiras urnas escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste de
Integridade  das  Urnas  Eletrônicas  e  as  demais,  ao  Teste  de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.

§ 1º Para o Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, pelo menos
1 (uma) seção eleitoral escolhida ou sorteada será da capital.

§ 2º Não poderá ser escolhida ou sorteada mais de 1 (uma) seção
por zona eleitoral.

Art. 59. Nas eleições municipais, para a realização da auditoria de
funcionamento das urnas, serão observados, no primeiro turno, os
mesmos quantitativos das eleições gerais de�nidos no artigo 58.

§  1º  Havendo  segundo  turno,  serão  observados  os  seguintes
quantitativos:

I  -  9 (nove) nas unidades da Federação com até 5.000 (cinco mil)
seções funcionando no segundo turno de votação, sendo as 6 (seis)
primeiras urnas escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste de
Integridade  das  Urnas  Eletrônicas  e  as  demais,  ao  Teste  de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais;

II - 16 (dezesseis) nas unidades da Federação que tenham de 5.001
(cinco mil e uma) a 10.000 (dez mil) seções funcionando no segundo
turno de votação, sendo as 8 (oito) primeiras urnas escolhidas ou
sorteadas submetidas ao Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas
e as demais, ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais; e

III - 20 (vinte) nas demais unidades da Federação, sendo as 10 (dez)
primeiras urnas escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste de
Integridade  das  Urnas  Eletrônicas  e  as  demais,  ao  Teste  de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.

§ 2º Somente poderá ser escolhida ou sorteada mais de 1 (uma)
seção por zona eleitoral, para o mesmo tipo de auditoria, quando
não se atingir o quantitativo �xado de urnas a serem auditadas no
segundo turno de votação, previsto nos incisos I, II e III deste artigo.

§  3º  A  escolha ou o sorteio  de mais  de 1  (uma)  seção por  zona
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eleitoral  serão  restritos  ao  Teste  de  Integridade  das  Urnas
Eletrônicas e limitado a até três seções por zona eleitoral.

§ 4º Havendo eleição para o segundo turno na capital, pelo menos 1
(uma)  seção  eleitoral  escolhida  ou  sorteada  para  o  Teste  de
Integridade das Urnas Eletrônicas será desse município.

Art.  60.  A  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica  poderá
restringir,  de  comum  acordo  com  representantes  das  entidades
�scalizadoras,  a  abrangência  das  escolhas  e  dos  sorteios  a
determinados  municípios  ou  zonas  eleitorais,  na  hipótese  da
existência de localidades de difícil acesso, onde o tempo hábil para
o recolhimento da urna seja inviável.

CAPÍTULO V

DO TESTE DE INTEGRIDADE DAS URNAS ELETRÔNICAS

Seção I

Da Remessa das Urnas

Art.  61.  Finalizada  a  escolha  ou  o  sorteio  das  seções  eleitorais
destinadas  ao  Teste  de  Integridade  das  Urnas  Eletrônicas,  a
presidência  da  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica
comunicará imediatamente o resultado ao juízo eleitoral  da zona
correspondente à seção escolhida ou sorteada.

§ 1º O juízo eleitoral providenciará o imediato transporte da urna
para  o  local  indicado,  devidamente  acondicionada  em sua  caixa,
com a respectiva ata de carga.

§ 2º Caso seja veri�cada, pelo juízo eleitoral, circunstância peculiar
da seção eleitoral escolhida ou sorteada que impeça a remessa da
urna  em  tempo  hábil,  a  Comissão  de  Auditoria  da  Votação
Eletrônica providenciará a escolha ou o sorteio de outra seção da
mesma zona eleitoral.

§  3º  Os  tribunais  regionais  eleitorais  providenciarão  meio  de
transporte para a remessa da urna correspondente à seção eleitoral
escolhida  ou  sorteada,  que  poderá  ser  acompanhada  pelas
entidades  �scalizadoras  e  pessoas  credenciadas  para  executar  a
auditoria.

§  4º  As  pessoas  representantes  das  entidades  �scalizadoras
poderão  acompanhar  o  transporte  da  urna,  arcando  com  suas
respectivas despesas.

Art.  62.  Realizadas  as  providências  previstas  no  art.  61  desta
Resolução, o juízo eleitoral, de acordo com a logística estabelecida
pelo TRE, providenciará:

I - a preparação de urna substituta;

II - a substituição da urna; e

III - a atualização das tabelas de correspondência entre urna e seção
eleitoral.

Parágrafo  único.  De  todo  o  procedimento  de  recolhimento,
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preparação  de  urna  substituta  e  remessa  da  urna  original,  será
lavrada ata circunstanciada, a ser assinada pelo juízo responsável
pela  preparação  e  pelas  pessoas  representantes  das  entidades
�scalizadoras  presentes,  as  quais  poderão  acompanhar  todas  as
fases.

Seção II

Da Preparação da Auditoria

Art.  63.  A  Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica
providenciará o número de cédulas de votação, por seção eleitoral
escolhida  ou  sorteada,  que  corresponda  a,  aleatoriamente,  a
número entre 75% (setenta e cinco por cento) e 82% (oitenta e dois
por  cento)  do  número  de  eleitoras  e  eleitores  registrados  na
respectiva  seção  eleitoral,  as  quais  serão  preenchidas  por
representantes  dos  partidos  políticos,  das  federações  e  das
coligações que estiverem presentes e guardadas em urnas de lona
lacradas.

§  1º  Na  ausência  de  representantes  dos  partidos  políticos,  das
federações e das coligações, a Comissão de Auditoria da Votação
Eletrônica providenciará o preenchimento das cédulas por terceiras
pessoas, excluídas as que servem a JE.

§  2º  As  cédulas  serão  preenchidas  com  os  números
correspondentes  a  candidatas  e  candidatos  registrados,  a  votos
nulos  e  a  votos  de  legenda,  e  existirão  cédulas  com  votos  em
branco.

Art. 64. O ambiente em que se realizarão os trabalhos será aberto a
qualquer  pessoa  interessada,  mas  a  circulação  na  área  onde  as
urnas  e  os  computadores  estiverem  instalados  �cará  restrita
a � integrantes  da  Comissão,  a  auxiliares  por  ela  designados  e  a
pessoas credenciadas para executar a auditoria, assegurando-se a
�scalização  de  todas  as  fases  do  processo  pelas  pessoas
previamente autorizadas.

§ 1º A área de circulação restrita de que trata o caput deste artigo
será  isolada  por  meio  de  �tas,  cavaletes  ou  outro  material
disponível  que  permita  total  visibilidade  a  pessoas  interessadas
para acompanhamento e �scalização dos trabalhos.

§  2º  A  auditoria  de  funcionamento  das  urnas  eletrônicas  será
�lmada pela JE ou por empresa contratada.

Seção III

Do Processo Complementar de Auditoria

Art.  65.  O  TSE  �rmará  convênio  com  instituições  públicas  de
�scalização ou contratará empresa especializada em auditoria para
�scalizar  os  trabalhos  da  auditoria  de  funcionamento  das  urnas
eletrônicas.

§ 1º A �scalização será realizada, em todas as fases dos trabalhos da
auditoria  de  funcionamento  das  urnas  eletrônicas,  nos  tribunais
regionais eleitorais, por representante das instituições conveniadas
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ou das empresas previamente credenciadas pelo TSE.

§  2º  A  pessoa  representante  credenciada  reportar-se-á
exclusivamente à Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica.

Art.  66.  A  instituição  conveniada  ou  a  empresa  de  auditoria
encaminhará ao TSE,  em até 3  (três)  dias  úteis  após cada turno,
relatório  conclusivo  da  �scalização  realizada  na  auditoria  de
funcionamento das urnas eletrônicas.

§  1º  Os  relatórios  de  auditoria  incluirão,  necessariamente,  os
seguintes itens:

I  -  resultado  da  contagem  independente  dos  votos  realizada
manualmente por �scal, em pelo menos uma das urnas utilizadas
no local da auditoria, sem utilizar o sistema de apoio do TSE; e

II  -  descrição de qualquer evento que possa ser entendido como
fora da rotina de uma votação normal, mesmo que ocorrido antes
do início da votação e da emissão da zerésima até a impressão �nal
do  BU,  relacionando  o  evento  descrito  à  normatização
correspondente.

§ 2º Os relatórios de auditoria, após a homologação pelo TSE, serão
publicados no sítio eletrônico da JE, em até 30 (trinta) dias após o
segundo turno.

Seção IV

Dos Procedimentos de Votação e Apuração

Art.  67.  Após a  emissão da zerésima,  expedida pela  urna e  pelo
sistema  de  apoio  à  auditoria  de  funcionamento  das  urnas
eletrônicas, serão iniciados os trabalhos de auditoria, conforme os
procedimentos  e  horários  estabelecidos  pelo  TSE para  a  votação
o�cial.

Parágrafo único. A votação não seguirá a mesma ordem em que as
eleitoras e os eleitores estão relacionados na folha de votação.

Art. 68. Na hipótese de a urna em auditoria apresentar defeito que
impeça o prosseguimento dos trabalhos, a Comissão de Auditoria
da  Votação  Eletrônica  adotará  os  mesmos  procedimentos  de
contingência das urnas de seção.

Parágrafo  único.  Persistindo  o  defeito,  a  auditoria  será
interrompida, considerando-se a votação realizada até o momento.

Art.  69.  Às  17  horas,  será  encerrada  a  votação,  mesmo  que  a
totalidade  das  cédulas  não  tenha  sido  digitada,  adotando  a
Comissão  de  Auditoria  da  Votação  Eletrônica  as  providências
necessárias  para a  conferência  dos resultados obtidos nas urnas
veri�cadas.

Art.  70. Detectada a coincidência entre os resultados obtidos nos
BUs e os dos relatórios emitidos pelo sistema de apoio à votação,
será lavrada ata circunstanciada de encerramento dos trabalhos.

Art.  71.  Na  hipótese  de  divergência  entre  o  BU  e  o  resultado
esperado, serão adotadas as seguintes providências:
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I - localização das divergências; e

II  -  conferência  da  digitação das  respectivas  cédulas  divergentes,
com base no horário de votação.

Parágrafo  único.  Persistindo  a  divergência  da  votação  eletrônica,
proceder-se-á  à  conferência  de  todas  as  cédulas  digitadas  e  ao
registro minucioso em ata de todas as intercorrências,  ainda que
solucionadas.

Seção V

Da Conclusão dos Trabalhos

Art. 72. A ata de encerramento dos trabalhos será encaminhada ao
respectivo  TRE,  que  a  remeterá  ao  TSE,  em  até  100  (cem)  dias
corridos, contados a partir do dia do primeiro turno das eleições.

§ 1º Os demais documentos e materiais produzidos serão lacrados,
identi�cados como sendo da auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas  e  encaminhados  à  Secretaria  Judiciária  do  TRE,  para
arquivamento, durante o mesmo tempo estabelecido no Calendário
Eleitoral para a manutenção dos arquivos de eleição, manutenção
dos lacres dos equipamentos e instalação dos sistemas eleitorais.

§  2º  Os  documentos  e  a  identi�cação  dos  materiais  produzidos
serão rubricados pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica,
por �scais e representante da empresa de auditoria presentes.

§ 3º As urnas utilizadas na auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas  permanecerão  lacradas  pelo  mesmo  tempo
estabelecido  no  Calendário  Eleitoral  para  as  demais  urnas  de
votação.

§ 4º Havendo questionamento por escrito quanto ao resultado da
auditoria,  o  material  permanecerá  guardado  até  o  trânsito  em
julgado da respectiva decisão.

Art. 73. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica comunicará
o  resultado  dos  trabalhos  ao  juízo  eleitoral  do  qual  foram
originadas as urnas auditadas.

Seção VI

Da Auditoria nas Eleições Suplementares

Art. 74. A realização de Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas
ocorrerá nas eleições suplementares para municípios com 100.000
(cem mil)  ou mais eleitoras e/ou eleitores, podendo, a critério do
TRE, ser realizada para os demais municípios:

Parágrafo  único.  A  realização de  Teste  de  Integridade das  Urnas
Eletrônicas em eleições suplementares seguirá todos os dispositivos
desta Resolução, com as seguintes ressalvas:

I - realização em pelo menos 1 (uma) seção eleitoral por município,
limitado às quantidades estabelecidas no art. 58 desta Resolução;

II  -  de�nição  da  seção  eleitoral  a  ser  submetida  ao  Teste  de
Integridade das Urnas Eletrônicas por meio de sorteio;
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III  -  realização  em ambiente  controlado,  em local  público  e  com
expressiva circulação de pessoas,  podendo, a critério do TRE, ser
realizada  na  capital  ou  no  município  onde  ocorrerá  a  eleição
suplementar;

IV  -  possibilidade  de  ser  dispensada  a  presença  de  auditoras  e
auditores  de  instituição  conveniada  ou  de  empresa  de  auditoria
contratada,  desde  que  assegurada  a  presença  de  pessoas
legitimadas junto ao TRE para �scalizar o processo ou, na ausência
destas, que o evento seja transmitido de forma on-line; e

V -  possibilidade de �exibilização dos  prazos  estabelecidos  nesta
Resolução para a divulgação, organização e condução dos trabalhos
e  designação da  Comissão  de  Auditoria  da  Votação Eletrônica,  a
critério do TRE e de forma a serem adequados ao calendário da
eleição.

CAPÍTULO V

DO TESTE DE AUTENTICIDADE DOS SISTEMAS ELEITORAIS

Seção I

Da Preparação da Auditoria

Art.  75.  Finalizada  a  escolha  ou  o  sorteio  das  seções  eleitorais
destinadas  ao  Teste  de  Autenticidade  dos  Sistemas  Eleitorais,  a
pessoa que presidir a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica
providenciará:

I  -  o  relatório  das  correspondências  entre  as  urnas  e  as  seções
escolhidas ou sorteadas, obtido pelo Sistema de Gerenciamento da
Totalização do TRE, para compor a ata do evento; e

II  -  a  comunicação  imediata  ao  juiz  eleitoral  correspondente,
informando-o sobre a seção escolhida ou sorteada e o número da
respectiva correspondência da urna eletrônica.

Art.  76.  A  juíza  ou  o  juiz  cuja  zona  eleitoral  realizará  Teste  de
Autenticidade  dos  Sistemas  Eleitorais,  tão  logo  receba  a
comunicação de que trata o inciso II do art. 75 desta Resolução:

I -  convocará os partidos políticos e os representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, e dará publicidade
às  demais  entidades  �scalizadoras  sobre  a  necessidade  de
comparecimento ao local de votação com pelo menos 1 (uma) hora
antes do início da votação, de modo a acompanhar a auditoria da
urna eletrônica na seção eleitoral sorteada;

II  -  comunicará a pessoa que presidir a mesa receptora de votos
sobre a auditoria na urna da respectiva seção eleitoral, repassando-
lhe  as  devidas  orientações  sobre  os  procedimentos  a  serem
adotados, observado o constante no § 4º do art. 72 desta Resolução,
sem prejuízo de outras providências a critério do juízo eleitoral; e

III - providenciará o seguinte material, que �cará aos seus cuidados
ou da pessoa que designou para conduzir  a auditoria,  no dia da
votação, na seção eleitoral escolhida ou sorteada:
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a) cópia do Comprovante de Carga, com a identi�cação do conjunto
de lacres relativo à urna da seção eleitoral escolhida ou sorteada,
para  apresentá-lo  à  �scalização  durante  os  procedimentos  de
auditoria no dia da votação;

b) Mídia de Resultado de ativação do VPP;

c) Mídia de Resultado para veri�cação da assinatura do TSE; e

d) lacre de reposição para a tampa do compartimento da Mídia de
Resultado da urna.

Art. 77. Veri�cada a necessidade de substituição de urna no período
entre a escolha ou o sorteio e o início da votação ou circunstância
peculiar  da  seção  eleitoral  escolhida  ou  sorteada  que  impeça  a
realização  dos  trabalhos,  o  juízo  eleitoral  designará,  de  comum
acordo  com  os  representantes  das  entidades  �scalizadoras
presentes,  outra  seção  do  mesmo  local  de  votação  ou  de  local
próximo.

Seção II

Dos Procedimentos de Veri�cação

Art. 78. Na seção eleitoral cuja urna eletrônica será auditada, o juízo
eleitoral determinará a realização dos seguintes procedimentos, por
pessoa ou pessoas por ele designadas, cuidando para que sejam
realizados,  necessariamente,  antes  da  emissão  da  zerésima  pela
urna:

I - exame do Comprovante de Carga, para veri�car que se trata da
urna da seção eleitoral escolhida ou sorteada;

II - rompimento do lacre do compartimento da Mídia de Resultado;

III - retirada da Mídia de Resultado nela inserida; e

IV  -  veri�cação  das  assinaturas  e  dos  resumos  digitais  pelo
programa do TSE ou pelo programa de veri�cação apresentado pela
pessoa interessada, ou ambos.

§  1º  Caso o programa de veri�cação de assinatura e  do resumo
digital  a  ser  utilizado  seja  distinto  do  desenvolvido  pelo  TSE,  a
pessoa interessada providenciará, até a véspera da auditoria, cópia
do  programa  em  mídia  apropriada,  de  acordo  com  orientações
técnicas publicadas no sítio do Tribunal.

§ 2º O relatório de resumos digitais deverá ser impresso em até 3
(três)  vias,  mantendo-se,  obrigatoriamente,  1  (uma)  cópia  para
compor a ata da auditoria e colocando-se as demais à disposição
das entidades �scalizadoras para eventual futura conferência dos
resumos digitais com aqueles publicados no sítio do TSE.

§ 3º Todas as vias do relatório de resumos digitais serão assinadas
pelo juízo eleitoral ou por pessoa por ele designada, pela pessoa
que preside a mesa receptora e por representantes das entidades
presentes.

§  4º  A  realização  da  auditoria  será  consignada  na  ata  da  mesa
receptora  da  seção  eleitoral,  sem  prejuízo  da  lavratura  da  ata
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prevista no art. 79, IV, desta Resolução.

Seção III

Da Conclusão dos Trabalhos

Art.  79.  Concluída  a  veri�cação  da  assinatura  e  a  impressão  do
relatório  para  veri�cação  da  integridade  dos  sistemas,  serão
adotados os seguintes procedimentos:

I - retirada das mídias de acionamento dos sistemas de veri�cação;

II - reinserção da Mídia de Resultado da urna eletrônica, retirada no
início da auditoria;

III  -  lacração da tampa do compartimento da Mídia de Resultado
com novo lacre,  o  qual  será  assinado pelo  juízo eleitoral  ou por
pessoa por ele designada; e

IV - lavratura da ata circunstanciada de encerramento dos trabalhos,
assinada pelo juízo eleitoral ou pessoa por ele designada e pelas
demais pessoas presentes.

Parágrafo único. A partir da lavratura da ata da auditoria, o juízo
eleitoral  determinará o  início  dos trabalhos de votação na seção
eleitoral.

Art.  80.  A  ata  de  encerramento  dos  trabalhos  de  veri�cação  da
autenticidade  e  integridade  dos  sistemas  e  a  cópia  impressa  do
relatório  de resumos digitais,  assinadas pelas  pessoas presentes,
serão encaminhadas ao respectivo cartório eleitoral para posterior
envio à Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica.

§ 1º A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, de posse de
todo o material remetido pelos cartórios eleitorais, encaminhá-lo-á
à  Secretaria  Judiciária  do  TRE,  para  arquivamento.  §  2º  Havendo
questionamento  quanto  ao  resultado  da  auditoria,  o  material
permanecerá  guardado  até  o  trânsito  em  julgado  da  respectiva
decisão.

CAPÍTULO VII

DA PRESERVAÇÃO E CUSTÓDIA DOS DADOS

Art.  81.  Os  meios  de  armazenamento  de  dados  utilizados  pelos
sistemas  eleitorais  e  as  cópias  de  segurança  dos  dados,  serão
identi�cados  e  mantidos  em  condições  apropriadas,  até  a  data
estabelecida no Calendário Eleitoral.

Art.  82.  Os  meios  de  armazenamento  de  dados  e  as  cópias  de
segurança  dos  dados  serão  ser  descartados,  e  os  sistemas
eleitorais, desinstalados a partir de data estabelecida no Calendário
Eleitoral, desde que os procedimentos a eles inerentes não estejam
sendo  objeto  de  discussão  em  procedimento  administrativo  ou
processo judicial impugnando ou auditando a votação.

Art. 83. A JE preservará a integridade dos arquivos de log gerados
durante  o  processo de envio,  recebimento e  processamento dos
BUs.
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CAPÍTULO VIII

DOS CASOS OMISSOS

Art.  84.  Procedimentos  de  �scalização  e  auditoria  não  previstos
nesta Resolução somente serão realizados se autorizados pelo(a)
presidente  do  TSE  ou  do  TRE,  no  âmbito  de  sua  jurisdição,
observados os limites estabelecidos no art. 86 desta Resolução.

Art. 85. Todo procedimento previsto neste capítulo que venha a ser
autorizado será  realizado por  pessoa técnica  da  JE  ou da  Polícia
Federal, nos seguintes locais:

I - nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral para veri�cações
análogas às dispostas no capítulo III desta Resolução (veri�cação da
integridade do código);

II - onde estiver instalado o programa de computador;

III - nos tribunais regionais eleitorais; ou

IV - em qualquer outro local estabelecido na autorização.

§  1º  Caso  o  procedimento  autorizado  exija  acesso  aos  dados
gravados em mídias digitais, os trabalhos serão precedidos de sua
duplicação,  de  forma  a  preservar  sua  integridade  antes  da
execução.

§  2º  Os  equipamentos,  mídias  e  documentos  utilizados  serão
preservados até a conclusão dos procedimentos de �scalização e
auditoria  ou  até  o  trânsito  em  julgado  de  eventual  processo
constituído.

Art. 86. Havendo ação judicial relativa aos sistemas de votação ou
de  apuração,  a  autoridade  judiciária  designará  dia  e  hora  para
realização de audiência pública, intimando o partido, coligação ou a
federação  reclamante,  o  Ministério  Público,  a  Ordem  dos
Advogados  do Brasil  e  demais  pessoas  interessadas,  ocasião  em
que será escolhida e separada uma amostra das urnas eletrônicas
alcançadas pela ação.

§ 1º As urnas eletrônicas que comporão a amostra serão sorteadas
entre todas aquelas que foram utilizadas nas seções eleitorais ou
considerando-se  delimitação  a  ser  apontada  pela  pessoa
recorrente, hipóteses em que �carão lacradas até o encerramento
do processo de auditoria.

§  2º  Para  as  eleições  municipais,  a  quantidade  de  urnas  que
representará  a  amostra  observará  os  seguintes  percentuais,
considerando-se o número de seções do município:�

I - até 37 - 92% (noventa e dois por cento);

II - de 38 a 83 - 83% (oitenta e três por cento);

III - de 84 a 156 - 72% (setenta e dois por cento);

IV - de 157 a 271 - 59% (cinquenta e nove por cento);

V - de 272 a 445 - 47% (quarenta e sete por cento);

VI - de 446 a 671 - 37% (trinta e sete por cento);

ESOLUÇÃO Nº 23.673, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-6

7 of 29 31/01/2022 16:1



VII - de 672 a 989 - 28% (vinte e oito por cento);

VIII - de 990 a 1.389 - 22% (vinte e dois por cento);

IX - de 1.390 a 1.940 - 17% (dezessete por cento);

X - de 1.941 a 2.525 - 13% (treze por cento);

XI - de 2.526 a 3.390 - 10% (dez por cento);

XII - de 3.391 a 4.742 - 8% (oito por cento);

XIII - de 4.743 a 6.685 - 5% (cinco por cento);

XIV - de 6.686 a 11.660 - 3% (três por cento); e XV - acima de 11.661 -
2% (dois por cento).

§  3º  Para  as  eleições  gerais,  a  quantidade  de  urnas  que
representará  a  amostra  observará  os  seguintes  percentuais,
considerando-se o número de seções do município:

I - até 1.000: 69% (sessenta e nove por cento);

II - de 1.001 a 1.500: 52% (cinquenta e dois por cento);

III - de 1.501 a 2.000: 42% (quarenta e dois por cento);

IV - de 2.001 a 3.000: 35% (trinta e cinco por cento);

V - de 3.001 a 4.000: 27% (vinte e sete por cento);

VI - de 4.001 a 5.000: 21% (vinte e um por cento);

VII - de 5.001 a 7.000: 18% (dezoito por cento);

VIII - de 7.001 a 9.000: 14% (quatorze por cento);

IX - de 9.001 a 12.000: 11% (onze por cento);

X - de 12.001 a 15.000: 8% (oito por cento);

XI - de 15.001 a 20.000: 7% (sete por cento);

XII - de 20.001 a 30.000: 5% (cinco por cento);

XIII - de 30.001 a 40.000: 3,5% (três e meio por cento);

XIV - acima de 40.000: 3% (três por cento).

§ 4º Caso haja ação judicial entre o primeiro e o segundo turno com
decisão de constituição de amostra das urnas eletrônicas, a amostra
será constituída após o segundo turno, podendo o juízo eleitoral ou
a autoridade competente  decidir  pela  constituição antecipada da
amostra caso esta não traga prejuízos para realização do segundo
turno.

§  5º  O  partido,  a  coligação  ou  a  federação  requerente  indicará
técnicas  ou  técnicos  ou  auditoras  e  /ou  auditores  próprios  para
acompanharem os trabalhos de auditoria, que serão realizados por
integrantes  do  quadro  de  pessoal  ou  pessoas  devidamente
designadas pela autoridade administrativa do órgão.

§  6º  Na  hipótese  do  caput  deste  artigo,  até  o  encerramento  do
processo  de  auditoria,  os  cartões  de  memória  de  carga
permanecerão lacrados e as mídias de resultado com os dados das
respectivas urnas escolhidas serão preservadas.
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§  7º  Caso  seja  veri�cada  qualquer  inconsistência  nas  urnas
conferidas  por  amostragem  ou  diante  de  fato  relevante,  a
autoridade judiciária poderá ampliar os percentuais previstos nos §
2º e § 3º deste artigo até a totalidade das urnas do município.

Art. 87. Nas Eleições 2022, no dia da eleição, todas as unidades da
federação,  sem  exceção,  observarão  o  mesmo  horário  o�cial  de
Brasília.

Art. 88. Fica revogada a Resolução nº 23.603, de 12 de dezembro de
2019.

Art. 89. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
o�cial.

Brasília, 14 de dezembro de 2021.

MINISTRO EDSON FACHIN - RELATOR

�

Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 236, de
23.12.2021, p. 28-48.

� Mapa do
site
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Resolução nº 23.444, de 30
de abril de 2015 – Brasília/DF
Dispõe sobre a realização periódica do Teste Público de Segurança (TPS)
nos sistemas eleitorais que especi�ca.�

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 23, IX, do Código Eleitoral e o art. 105 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte
instrução:�

Capítulo I

DO OBJETO

Art. 1º Fica instituído o Teste Público de Segurança (TPS) no ciclo de
desenvolvimento dos sistemas de votação e apuração.

§ 1º O TPS de que trata esta resolução constitui parte integrante do
processo eleitoral brasileiro e será realizado antes de cada eleição
ordinária, preferencialmente no segundo semestre dos anos que
antecedem os pleitos eleitorais.

§ 2º A presidência dos trabalhos relativos ao TPS será exercida pelo
presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 2º Os sistemas eleitorais que poderão ser objeto do TPS são
aqueles utilizados para a geração de mídias, votação, apuração,
transmissão e recebimento de arquivos, lacrados em cerimônia
pública, conforme de�nido no § 2º do art. 66 da Lei nº 9.504/1997,
incluindo o hardware da urna e seus softwares embarcados.�

Capítulo II

DO OBJETIVO

Art. 3º O Teste Público de Segurança tem por objetivo fortalecer a
con�abilidade, a transparência e a segurança da captação e da
apuração dos votos e propiciar melhorias no processo eleitoral.

Parágrafo único. O Teste Público de Segurança contempla ações
controladas com o objetivo de identi�car vulnerabilidades e falhas
relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos
de uma eleição.�

Capítulo III

DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º Para os �ns desta resolução, considera-se:

I – Falha: evento em que se observa que um sistema violou sua
especi�cação por ter entrado em um estado inconsistente
ocasionado por uma imperfeição (defeito) em um software ou
hardware impedindo seu bom funcionamento, sem interferir na
destinação e/ou anonimato dos votos dos eleitores.

II – Vulnerabilidade explorada: ato intencional que tenha
explorado uma fragilidade que comprometa uma barreira de
segurança, mas não seja condição su�ciente para alcançar um dos
objetivos de�nidos no parágrafo único do art. 3º.

III – Fraude: ato intencional que tenha alterado informações e/ou
causado danos, interferindo na destinação e/ou anonimato dos
votos, e que tenha sido efetuado de forma a não restarem vestígios
perceptíveis.

IV – Plano de testes: documento que será fornecido para
identi�cação e descrição das ações a serem desempenhadas pelo(s)
técnico(s) e/ou grupo(s) de técnicos quando da realização do teste.

V – Ambiente de teste: ambiente com acesso controlado,
monitorado por câmeras, onde serão dispostos
microcomputadores e urnas eletrônicas para que o(s) técnico(s)
e/ou o(s) grupo(s) de técnicos possam preparar e realizar os testes.�

Capítulo IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º As unidades do Tribunal Superior Eleitoral deverão atuar,
observadas as respectivas atribuições, para a plena realização do
teste instituído por esta resolução.

Art. 6º Atuarão no Teste Público de Segurança:

I – Comissão Organizadora;

II – Comissão Reguladora;

III – Comissão Avaliadora;

IV – Comissão de Comunicação Institucional.
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Art. 7º A gerência geral da realização do TPS será feita por
integrantes da Diretoria-Geral, designados por portaria do
presidente do Tribunal.

Art. 8º A Comissão Organizadora terá as seguintes atribuições:

I – planejar e elaborar o projeto geral para a realização do evento;

II – organizar e prover a infraestrutura necessária para a realização
de todas as fases do TPS;

III – convocar as demais áreas do Tribunal, observadas as
respectivas atribuições administrativas, a �m de providenciar ações
ou infraestrutura para a realização do evento;

IV – manter informadas a Presidência e a Diretoria-Geral sobre o
andamento dos trabalhos.

Parágrafo único. A Comissão Organizadora será composta pelas
áreas da Diretoria-Geral, administração, segurança, imprensa e
comunicação social, infraestrutura de TI e do cerimonial.

Art. 9º A Comissão Reguladora terá as seguintes atribuições:

I – de�nir os procedimentos e a metodologia utilizados;

II – aprovar a(s) inscrição(ões) do(s) técnico(s) e/ou do(s) grupo(s) de
técnicos que tenha(m) atendido às exigências constantes do edital;

III – supervisionar e documentar todas as fases do evento;

IV – aprovar os planos de testes elaborados pelo(s) técnico(s) e/ou
grupo(s) de técnicos;

V – realizar outras atividades relacionadas à disciplina do TPS,
visando ao �el cumprimento do objetivo desta resolução,
ressalvadas as atribuições das demais comissões e da Presidência
do Tribunal Superior Eleitoral;

VI – elaborar, em conjunto com a Comissão Organizadora, a minuta
do edital que disciplinará a convocação e as etapas do TPS.

Parágrafo único. Os componentes da Comissão de que trata o
caput deste artigo serão indicados por portaria, entre os quais no
mínimo um com conhecimentos jurídicos indicado pela Presidência
do Tribunal, integrantes da Secretaria de Tecnologia da Informação
e um integrante da Comissão de Comunicação Institucional,
de�nida no art. 11 desta resolução.

Art. 10. A Comissão Avaliadora terá as seguintes atribuições:

I – validar a metodologia e os critérios de julgamento de�nidos pela
Comissão Disciplinadora do Teste Público de Segurança;

II – avaliar e homologar os resultados obtidos e produzir relatório
�nal conclusivo.

§ 1º A Comissão de que trata o caput deste artigo será nomeada
pelo presidente do Tribunal, com a seguinte composição:

I – um representante indicado pelo ministro presidente;

II – membros da comunidade acadêmica ou cientí�ca de notório
saber na área de segurança da informação;

III – um representante do Ministério Público Federal;

IV – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil;

V – um representante do Congresso Nacional;

VI – um perito criminal federal da área de informática, do
Departamento de Polícia Federal;

VII – um engenheiro elétrico/eletrônico ou de computação, com o
devido registro pro�ssional no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea), indicado pelo Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea);

VIII – um representante da Sociedade Brasileira de Computação
(SBC).

§ 2º A Comissão poderá se valer de integrantes do Tribunal para
assessorá-los.�

§ 3º O Tribunal disponibilizará serviços de secretariado, espaço e
infraestrutura à Comissão.

§ 4º Para a indicação dos integrantes de�nidos nos incisos III a VIII
do § 1º deste artigo as respectivas instituições serão o�ciadas para
indicarem os componentes mencionados.

Art. 11. A Comissão de Comunicação Institucional terá as seguintes
atribuições:

I – elaborar o plano de comunicação sobre o evento;

II – receber as solicitações de informação do público externo e
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centralizar a publicação de informações e notícias sobre o TPS,
observadas as orientações da Presidência e da Diretoria-Geral;

III – responsabilizar-se pela cobertura jornalística do evento e
credenciamento dos veículos de comunicação.

Parágrafo único. A Comissão de Comunicação Institucional será
composta pelas áreas da Diretoria-Geral, imprensa e comunicação
social e tecnologia da informação.�

Capítulo V

DA PARTICIPAÇÃO

Art. 12. Poderão participar, na condição de técnico(s) e/ou de
grupo(s) de técnicos, cidadãos brasileiros maiores de 18 anos,
individualmente ou em grupo, que preencham os requisitos
de�nidos em edital.

§ 1º O edital de que trata o caput disciplinará a quantidade máxima
de participantes e equipes, bem como os critérios para inscrição,
seleção e avaliação.

§ 2º Em caso de inscrições em quantidade superior à de�nida no
edital de que trata o § 1º deste artigo, haverá sorteio público, entre
as inscrições aprovadas.

Art. 13. É vedada a participação, na condição de técnico(s) e/ou
grupo(s) de técnicos, de componentes das comissões referidas no
art. 6º desta resolução.

Art. 14. Para promover a participação no TPS, o(s) técnico(s) e/ou
grupo(s) de técnicos que reside(m) fora do município de realização
do evento poderá(ão) requerer passagens e diárias ao Tribunal
Superior Eleitoral.

Parágrafo único. As regras para emissão de passagens e diárias
observarão o disposto em resolução especí�ca da Justiça Eleitoral,
além daquelas estipuladas no respectivo edital.

Art. 15. Ao �nal da fase de realização do Teste Público de
Segurança, cada técnico ou grupo de técnicos deverá apresentar
relatório técnico das ações executadas e resultados alcançados, de
acordo com as regras de�nidas em edital.

Art. 16. O(s) técnico(s) e/ou grupo(s) de técnicos, caso identi�quem
alguma falha, vulnerabilidade explorada ou fraude, deverá(ão)
apresentar a(s) respectiva(s) sugestão(ões) de melhoria.

§ 1º Em um prazo de até 6 (seis) meses após a realização do TPS,
o(s) técnico(s) e/ou grupo(s) de técnicos poderá(ão) ser convocado(s)
a executar novamente, em uma nova versão do sistema eleitoral
com as devidas correções, os mesmos testes que identi�caram a
falha, a vulnerabilidade explorada ou a fraude.

§ 2º A nova execução dos testes de que trata o parágrafo anterior
não poderá ter direcionamento diferente do estipulado no plano
que identi�cou a falha, vulnerabilidade explorada ou fraude,
podendo o plano ser alterado somente em função das correções
realizadas no sistema.

§ 3º Para o disposto no § 1º, as modi�cações realizadas serão
apresentadas, observado o disposto no § 2º do artigo 18.�

Capítulo VI

DAS FASES DO TESTE PÚBLICO DE SEGURANÇA

Art. 17. O Teste Público de Segurança será dividido nas fases de
preparação, realização e avaliação.

Art. 18. Na fase de preparação, deverão ser realizadas as seguintes
ações ou eventos:

I – audiência pública com o objetivo de esclarecer as regras do TPS
de�nidas nesta resolução;

II – publicação do edital que deverá contemplar as regras
especí�cas e datas para a realização de todas as demais fases e
ações do evento;

III – palestra informativa sobre o sistema eletrônico de votação com
o objetivo de subsidiar os eventuais participantes sobre o
funcionamento do sistema eleitoral;

IV – apresentação, em ambiente controlado, dos códigos-fonte dos
sistemas eleitorais que farão parte do TPS;

V – geração de versão a ser utilizada no TPS, observados os
procedimentos da Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos
Sistemas;

VI – preparação e con�guração dos sistemas adicionais que serão
utilizados no teste e elaboração dos respectivos planos de teste;
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VII – recebimento das inscrições e planos de teste dos técnicos que
desejam participar do evento.

§ 1º Poderão ser de�nidas outras ações ou eventos intermediários
para atender objetivos complementares desta fase, desde que
estejam de�nidos no edital da respectiva edição do TPS.

§ 2º A apresentação dos códigos-fonte, de que trata o inciso IV deste
artigo, será feita em ambiente controlado, com acesso mediante
termo de con�dencialidade e regras especí�cas de�nidas em edital.

Art. 19. Na fase de realização, os técnicos com inscrições
homologadas comparecerão no local determinado para a realização
do Teste Público de Segurança para executar no ambiente de teste
os planos de teste previamente de�nidos, conforme regras
de�nidas no edital.

Art. 20. Na fase de avaliação, a Comissão Avaliadora de�nida no�art.
10, de posse dos planos de testes e documentação de execução dos
testes, deverá elaborar relatório de avaliação contendo as
ponderações quanto à aplicabilidade das possíveis falhas, às
vulnerabilidades exploradas ou às fraudes identi�cadas durante o
TPS.

§ 1º O Tribunal promoverá evento de encerramento para
demonstrar os resultados alcançados, que deverá contar com a
presença do(s) técnico(s) e/ou grupo(s) de técnicos e Comissão
Avaliadora.

§ 2º A Secretaria de Gestão da Informação será responsável por
editar publicação especí�ca, em formato físico e eletrônico,
contendo um compêndio da documentação produzida e conclusões
da Comissão Avaliadora.

§ 3º A publicação, em formato eletrônico, de que trata o parágrafo
anterior deverá ser disponibilizada no sítio do Tribunal Superior
Eleitoral.�

Capítulo VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. O edital que disciplinará cada edição do Teste Público de
Segurança será publicado no DJE/TSE e divulgado no sítio eletrônico
do Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único. Os partidos políticos, as coligações, a Ordem dos
Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Congresso Nacional, o
Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União, o Departamento de Polícia Federal, a
Sociedade Brasileira de Computação, o Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia serão formalmente convocados para,
querendo, participar e acompanhar o TPS na forma regulamentada
nesta resolução.

Parágrafo único acrescido pelo art. 1º da Res.-TSE nº 23542/2017.

Art. 22. Será dada publicidade à composição das comissões
descritas no art. 6º desta resolução no DJE/TSE e no sítio eletrônico
do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 23. Os participantes do TPS que tiverem a inscrição aprovada
deverão manter conduta ética nas declarações e ilações sobre as
hipóteses e resultados encontrados.

Art. 24. Fica autorizada a contratação e/ou celebração de convênio
com instituições renomadas para realizar a pré-avaliação da
segurança dos sistemas eleitorais e assessorar a realização do TPS.

Art. 25. O Tribunal Superior Eleitoral promoverá a criação de uma
unidade ou núcleo permanente para tratar sistematicamente as
questões relativas à segurança do processo eleitoral informatizado
e à realização do teste de que cuida esta norma.

Art. 26. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do
Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 27. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de abril de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI, presidente e relator – Ministro GILMAR
MENDES – Ministro LUIZ FUX – Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
– Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – Ministro HENRIQUE
NEVES DA SILVA – Ministro ADMAR GONZAGA

__________

Publicada no DJE de 21.5.2015.
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O  DIRETOR  GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,
considerando  a  Resolução  CNJ  nº  370,  de  2020,  que  institui  a
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Poder Judiciário (ENTICJUD) e a Resolução nº TSE 23.644, de 2021,
que institui a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito
da Justiça Eleitoral,

RESOLVE:

Art.  1º  Fica  instituída  a  Norma  de  Desenvolvimento  Seguro  de
Sistemas,  em  consonância  com  a  Política  de  Segurança  da
Informação do Tribunal Superior Eleitoral - TSE.

Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do
TSE  e  das  normas  a  ela  subordinadas,  aplicam-se  os  termos  e
de�nições conceituados na Portaria TSE nº 444,  de 8 de julho de
2021.

Capítulo I

DA ARQUITETURA E DOS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

Art. 3º Os sistemas devem ser desenvolvidos unicamente por meio
de linguagens de codi�cação, bibliotecas, frameworks, ferramentas
e demais soluções de desenvolvimento previamente�aprovadas pela
unidade  responsável  pelas  de�nições  de  arquitetura  de
desenvolvimento de software da STI.

Art.  4º  Devem  ser  adotados  repositórios  padronizados  de
armazenamento de dados para o desenvolvimento de sistemas, que
permitam minimamente:

I  -  o  controle  de  versionamento  de  códigos-fonte  e  de  toda  a

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

PORTARIA Nº 540, DE 23 DE
AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre a instituição da Norma de Desenvolvimento Seguro de
Sistemas, relativa à Política de Segurança da Informação do Tribunal
Superior Eleitoral.
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documentação associada, tais como casos de uso, work�ows, casos
de testes, diagramas e relatórios; e

II  -  o  versionamento de artefatos de desenvolvimento,  tais  como
arquivos  compilados,  bibliotecas,  contêineres,  snapshots,  pacotes
de instalação, executáveis e binários.

§1º Os repositórios devem ser mantidos de forma centralizada em
ambiente  controlado,  de  modo  a  garantir  a  con�dencialidade,  a
integridade  e  a  disponibilidade  dos  códigos  e  artefatos  neles
armazenados.

§2º  Devem  ser  mantidos  acordos  de  con�dencialidade  para
desenvolvedores ou demais interessados que necessitem acessar
os códigos desenvolvidos ou sob custódia do TSE, mesmo que de
forma temporária.

Art.  5º  APIs,  webservices  e  soluções  semelhantes  devem  ser
publicadas  e  controladas  por  ferramentas  de  gerenciamento  de
APIs.

Parágrafo  único.  A  ferramenta  deverá  possuir  ao  menos  as
seguintes funcionalidades:

I - publicação de instruções de uso das APIs;

II  -  acompanhamento  grá�co  do  per�l  de  utilização  das  APIs
(frequência  de  acesso,  endereços  IP  de  origem,  usuários  que
realizam acesso); e

III  -  controles  de  utilização  das  APIs,  tais  como  frequência  de
utilização,  cota  máxima  de  utilização  por  período,  controles  de
acesso por usuário, endereço IP de origem e outros.

Art.  6º  A  criação  e  aprovação  dos  modelos  de  dados  para  o
desenvolvimento  dos  sistemas,  sob  incumbência  da  unidade
responsável  pela  modelagem  de  dados  da  STI,  deve  contemplar
controles  efetivos  com  intuito  de  conferir  segurança  na
disponibilização e processamento dos dados.

Art.  7º  Devem  ser  utilizados  recursos  de  criptogra�a  no
desenvolvimento  e  implantação  de  sistemas  de  informação  para
assegurar, entre outros:

§1º  A  con�dencialidade,  integridade  e  a  autenticidade  de
informações sensíveis ou críticas que se encontrem armazenadas
em bases de dados ou sistemas de arquivo ou que sejam objeto de
transmissão eletrônica.

§2º O não repúdio, como forma de comprovar a ocorrência de um
evento ou ação e sua associação à entidade originária.

Art.  8º  A  identi�cação  da  necessidade  da  utilização  de  recursos
criptográ�cos  deverá  ser  resultado  da  análise  dos  requisitos  de
segurança da aplicação associada à análise de ameaças.

Parágrafo único. A transmissão eletrônica de credenciais de acesso
aos sistemas de informação deverá sempre ser realizada de forma
criptografada.
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Art.  9º  A  unidade  responsável  pela  Gestão  de  Segurança  de
Tecnologia  da  Informação  da  STI  publicará  um Procedimento  de
Uso de Recursos Criptográ�cos indicando quais são os recursos de
criptogra�a  aprovados  para  utilização,  contemplando,  ao  menos,
algoritmos  para  criptogra�a  simétrica,  assimétrica  e  cálculo  de
resumos criptográ�cos (hashes).

§1º  Os  sistemas eleitorais  podem adotar  padrões  de  criptogra�a
especí�cos, também previstos no procedimento a que se refere o
caput deste artigo, de acordo com as peculiaridades necessárias ao
seu  processo  de  desenvolvimento  ou  por  força  de  legislação
eleitoral que assim o requeira.

§2º O procedimento será revisado anualmente, ou quando houver
modi�cação relevante nas tecnologias de criptogra�a.

Art. 10. Devem ser estabelecidas arquiteturas de referência para as
diferentes linguagens de desenvolvimento de sistemas, que incluam
os controles mínimos de segurança aplicáveis.

Capítulo II

DOS AMBIENTES DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS

Art. 11. Os sistemas do Tribunal devem contar com ambientes de
execução  diferenciados  para  o  desenvolvimento,  testes,
homologação e produção dos sistemas.

Parágrafo  único.  Sistemas  fornecidos  por  terceiros,  com  ou  sem
ônus  para  o  Tribunal,  deverão  contar  obrigatoriamente  com  os
ambientes de teste, homologação e produção.

Art.  12. Os ambientes de desenvolvimento, testes e homologação
devem  reproduzir  o  mais  �elmente  possível  o  ambiente  de
produção, para �ns de redução de vulnerabilidades de segurança,
com  exceção  das  características  de  dimensionamento  dos
ambientes.

Art.  13.  Cabe  exclusivamente  à  unidade  responsável  pela
infraestrutura de TI da STI, o controle sobre o dimensionamento e o
acesso aos ambientes de execução dos sistemas.

Art.  14.  Os  sistemas  devem  ser  devidamente  testados  e
homologados em seus ambientes de execução apropriados, antes
da sua liberação para a produção, de acordo com o processo de
liberação de sistemas de�nido pela STI.

Art. 15. A infraestrutura dos ambientes de execução dos sistemas
deve  conter  mecanismos  que  garantam  o  acesso  seguro,
observando-se, no mínimo, os seguintes controles:

I  -  somente  a  unidade  responsável  pela  infraestrutura  dos
ambientes  de  produção  da  STI  deve  possuir  acesso  direto  aos
ambientes de produção dos sistemas, exceto por determinação da
STI, após análise e aprovação de justi�cativa fundamentada;

II  -  O  acesso  aos  ambientes  de  desenvolvimento,  testes  e
homologação é permitido somente à equipe de infraestrutura e à
equipe de desenvolvimento do sistema que esteja sendo construído
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ou testado; e

III - A unidade responsável pela infraestrutura de TI da STI poderá,
após análise, conceder o direito de acesso remoto aos ambientes de
desenvolvimento,  teste  e  homologação  do  sistema  aos  seus
desenvolvedores ou interessados, desde que seja solicitado com as
devidas justi�cativas.

Parágrafo  único.  Toda  e  qualquer  concessão  de  permissões  de
acesso aos ambientes deve ser precedida de assinatura de acordos
de con�dencialidade.

Capítulo III

DO PROJETO DE SISTEMAS

Art.  16.  Devem  ser  especi�cados  os  requisitos  de  segurança
relativos ao sistema a ser desenvolvido, quanto a con�dencialidade,
integridade,  disponibilidade,  autenticidade,  não-repúdio,  e  de
privacidade dos dados por ele tratados.

§1º  Todos  os  requisitos  e  especi�cações  devem ser  analisados  e
revisados quanto ao aspecto da segurança da informação, antes e
durante  a  codi�cação,  de  acordo  com  as  de�nições  de
desenvolvimento  seguro  aprovadas  para  cada  tecnologia  de
codi�cação empregada.

§2º  A  análise  de  segurança  dos  requisitos  e  especi�cações  do
sistema  deve  direcionar  as  ações  de  veri�cação  e  testes  de
segurança necessárias ao longo do processo de desenvolvimento
do sistema.

Art. 17. Os sistemas sob responsabilidade do TSE classi�cados como
de  criticidade  alta  devem  ser  submetidos  à  análise  de  riscos,
observado o disposto na Portaria TSE 784/2017, devendo também
considerar:

a) O apetite ao risco do TSE;

b) O per�l de risco do TSE;

c) A realização de análise de ameaças; e

d) A avaliação e revisão periódica dos riscos das aplicações.

Art.  18.  Os  sistemas  desenvolvidos  por  terceiros  por  meio  de
demanda formalizada pelo Tribunal, bem como sua documentação
e artefatos, devem ser submetidos à veri�cação de segurança pelo
TSE, de acordo com critérios de avaliação de�nidos pela unidade
responsável pela gestão da segurança de TI do TSE.

Capítulo IV

DA CODIFICAÇÃO DOS SISTEMAS

Art. 19. O processo de desenvolvimento de sistemas do TSE deve
considerar  os  procedimentos  para  desenvolvimento  seguro
de�nidos conjuntamente pela unidade responsável pela gestão de
segurança de TI do TSE e pelas coordenadorias de desenvolvimento,
de  acordo  com  as  tecnologias  empregadas  na  codi�cação,  com
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vistas à garantia da integridade, con�dencialidade e disponibilidade
dos sistemas e seus dados.

Parágrafo único.  Os procedimentos para desenvolvimento seguro
serão publicados por meio da unidade responsável pela gestão de
segurança de TI do TSE, em guias especializados.

Art.  20.  Os  procedimentos  de  codi�cação  segura  dos  sistemas
devem considerar, no mínimo, os seguintes controles de segurança:

I - O desenvolvimento deve ser auxiliado por interfaces, ferramentas
ou procedimentos que garantam a codi�cação segura do sistema;

II  -  O  sistema  deve  utilizar  camada  de  persistência  segura  para
acesso  ao  banco  de  dados,  de  modo  a  evitar  ataques  contra  a
integridade, a con�dencialidade e a disponibilidade dos dados;

III  -  Os  dados  de  entrada  do  sistema  devem  ser  submetidos  à
validação ou sanitização, antes da sua inserção à base de dados;

IV - Os dados de saída do sistema devem ser codi�cados de forma a
garantir  a  integridade  e  a  con�dencialidade  das  informações,
quando seus requisitos assim o requererem;

V - A ocorrência de exceções e erros na execução dos sistemas em
ambiente  de  produção  deve  ser  tratada  com a  apresentação  de
mensagens  de  erro  na  tela  dos  usuários  que  não  apresentem
códigos ou textos  que revelem detalhes técnicos  sobre os  erros.
Tais detalhes devem ser apresentados exclusivamente no registro
do evento no log do sistema; e

VI - Os sistemas não devem conter senhas, chaves de criptogra�a,
credenciais ou informações pessoais como CPF, nome, e-mail, título
de eleitor ou outros dados sensíveis diretamente escritos em seus
códigos-fonte.

Capítulo V

DO AMBIENTE DE COMPILAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE

Art.  21.  Devem ser  de�nidos e  documentados procedimentos  de
compilação  de  software  de  acordo  com  as  linguagens  de
programação utilizadas.

§1º A de�nição do processo de compilação deve ser disponibilizada
em um local centralizado e acessível às ferramentas e pro�ssionais
envolvidos com o processo de desenvolvimento.

§2º  As  ferramentas  utilizadas  no  processo  de  compilação  devem
contar com manutenção ativa de seus fabricantes ou comunidades
de  desenvolvimento,  devem  ser  con�guradas  segundo  as  boas
práticas  de  segurança  por  eles  recomendadas  e  devem  ser
submetidas a um processo periódico de aplicação de correções de
segurança  disponibilizadas,  como  patches,  hot�xes,  entre  outros
métodos.

§3º  As  ferramentas  utilizadas  no  processo  de  compilação  devem
prover  mecanismos  de  veri�cação  de  integridade  dos  artefatos
gerados (tais como hashes ou assinaturas).
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§4º Veri�cações de segurança automatizadas devem ser integradas
ao  processo  de  implantação  de  software,  tais  como  a  Análise
Estática de Código Fonte (SAST).

§5º  Os  resultados  das  veri�cações  de  segurança  automatizadas
deverão compor os critérios de aceitação para a implantação dos
sistemas em ambiente de produção.

Art. 22. Todos os componentes e bibliotecas de terceiros utilizados
no desenvolvimento de sistemas do TSE devem ser mantidos em
repositório centralizado.

§1º  Os  componentes  e  bibliotecas  de  terceiros  devem  ser
submetidos  à  veri�cação  de  vulnerabilidade  periodicamente  ou
sempre  que  necessária  sua  avaliação,  de  preferência  de  forma
automatizada.

§2º  Nos  casos  em  que  o  componente  a  ser  veri�cado  integra
sistema  classi�cado  como  de  alta  criticidade,  a  veri�cação  deve
incluir uma análise manual detalhada, para a garantia de uma maior
e�cácia na realização dos testes.

§3º O processo de desenvolvimento de sistemas deve considerar
preferencialmente o uso de bibliotecas já existentes e disponíveis
no repositório, com o intuito de se reduzir a ocorrência de possíveis
riscos no uso de bibliotecas de terceiros que estejam vulneráveis a
ataques.

Art.  23  Devem  ser  de�nidos  e  documentados  procedimentos  de
implantação  de  software  nos  ambientes  de  desenvolvimento,
homologação e produção.

§1º A de�nição do processo de implantação deve ser disponibilizada
em um local centralizado e acessível a ferramentas e pro�ssionais
envolvidos com o processo de desenvolvimento.

§2º As ferramentas utilizadas no processo de implantação devem
contar com manutenção ativa de seus fabricantes ou comunidades
de  desenvolvimento,  devem  ser  con�guradas  segundo  as  boas
práticas de segurança recomendadas e devem ser submetidas a um
processo periódico de aplicação de correções de segurança para ela
disponibilizadas como patches, hot�xes, entre outros métodos.

§3º Os procedimentos de implantação devem ser automatizados em
todos os estágios, de forma a eliminar a possibilidade de erros em
função de sua execução manual.

Art. 24. A realização de testes dinâmicos em aplicações e de testes
de  intrusão  deverá  ser  feita  observando-se  a  classi�cação  dos
sistemas,  de  acordo  com  procedimento  de�nido  pela  unidade
responsável pela gestão da segurança de TI do TSE, observando-se
também  os  critérios  de  grau  de  sigilo,  de  criticidade  das
informações  tratadas  e  o  processo  de  modelagem  de  ameaças
adotado  pelo  TSE,  contando  com  o  apoio  de  ferramentas
especializadas, e deve considerar os seguintes controles:

I - todas as falhas encontradas, bem como as correções e evidências
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do teste devem ser registradas de forma centralizada e reportadas
às  equipes  responsáveis  pelo  projeto  de  desenvolvimento  e
correção;

II - preferencialmente, deve ser realizada análise de riscos sobre as
falhas encontradas e não corrigidas;

III - adicionalmente, na realização de veri�cação de segurança em
aplicações  críticas,  devem  ser  realizados  testes  complementares
envolvendo técnicas exploratórias sobre os controles de segurança
da  aplicação,  como  metodologia  de  autenticação,  criptogra�a
utilizada, controle de acessos e outros controles de segurança.

Capítulo VI

DA GESTÃO DE IDENTIDADES, AUTENTICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

Art. 25. A autenticação de usuários nos sistemas do Tribunal deve
ser realizada por meio de soluções de gestão de identidades e de
autenticação  padronizadas  para  o  acesso  dos  usuários  aos
sistemas,  não  sendo  permitido  o  armazenamento  de  quaisquer
credenciais  advindas  de  soluções  de  autenticação  distintas  das
homologadas  pela  unidade  responsável  pelas  de�nições  de
arquitetura de desenvolvimento de software da STI.

§1º As soluções de gestão de identidades e de autenticação devem
prever  a  implementação de controles  efetivos  de segurança,  tais
como:

I - uso de duplo fator de autenticação (2FA);

II - suporte à utilização de certi�cação digital e tokens;

III - funções de identi�cação de robôs, tais como captcha;

IV - gestão de políticas de senhas;

V - gestão de direitos de acesso; e

VI - registros das atividades (logs) de criação, modi�cação e exclusão
de credenciais, bem como de autenticação.

§1º As funcionalidades de autorização de acesso dos usuários aos
sistemas devem ser implementadas preferencialmente por meio de
per�s  de  direitos  de  acesso,  em  oposição  a  direitos  de  acesso
atribuídos de forma individual.

§2º Os sistemas que necessitem ser expostos para acesso externo
ao TSE, devem possuir controles especí�cos de segurança no acesso
que  complementem  o  uso  simples  de  credenciais  baseadas  em
usuário  e  senha,  tais  como o  uso  obrigatório  de  duplo  fator  de
autenticação ou o uso de certi�cação digital.

§3º A unidade responsável pela gestão da segurança de TI do TSE
publicará procedimento divulgando quais são as soluções de gestão
de identidades e autenticação homologadas para utilização pelos
sistemas e aplicações do Tribunal,  indicando os cenários em que
podem ser utilizadas.
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§4º O procedimento de que trata o parágrafo anterior será revisado
com periodicidade mínima anual ou quando houver fato novo que
exija sua revisão.

§5º As credenciais de acesso aos bancos de dados e aos sistemas
devem possuir direitos de acesso mínimos necessários para suas
funções.

Art.  26.  Os  sistemas  expostos  externamente  ao  TSE  devem  ser
disponibilizados  por  meio  de  mecanismos  que  garantam  a
identidade  do  sistema,  assim  como  a  criptogra�a  do  tráfego  de
informações  entre  o  ambiente  do  Tribunal  e  os  clientes  desses
sistemas.

Parágrafo  único.  Quando  utilizados  certi�cados  digitais,  suas
informações devem ser mantidas em repositório seguro controlado,
de  preferência  por  meio  do  uso  de  solução  de  gerenciamento
centralizada, para �m de gestão de seus ciclos de vida.

Capítulo VII

DOS REGISTROS DE LOG DOS SISTEMAS

Art. 27. Os registros de logs dos sistemas devem ser armazenados
por meio de solução centralizada e padronizada de gerenciamento
de eventos.

Art. 28. Os projetos de desenvolvimento dos sistemas devem prever
mecanismos para a geração e armazenamento dos logs, conforme
de�nições  da  unidade responsável  pela  segurança  de  TI  do  TSE,
sendo necessário que o sistema mantenha uma base de logs local, a
qual deve prever a sua replicação em base centralizada.

Art. 29. Os sistemas desenvolvidos pelo TSE devem gerar registros
sobre sua utilização, com especi�cação de data e hora da ocorrência
em milissegundos, tais como:

I - autenticação de usuários, com sucesso ou falha;

II - alteração de per�l do usuário;

III - erros e exceções sem tratamento nos sistemas;

IV - acesso a dados sensíveis para alteração;

V - acesso a dados sensíveis para leitura;

VI - negação de acesso a páginas ou funções;

VII - usuário autenticado executando a ação;

VIII - nome do servidor do sistema (se aplicável);

IX - IP e número da porta de origem da máquina cliente do sistema
(se aplicável);

X - tipo da ação; e

XI - tipo de erro.

Capítulo VIII

DO CICLO DE VIDA DOS SISTEMAS
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Art. 30. Deve ser observado o procedimento para manutenção do
ciclo de vida dos sistemas desenvolvidos ou de propriedade do TSE,
envolvendo a inclusão de regras para o descarte, descontinuação e
transição segura de sistemas e base de dados previstas na Política
de Segurança da Informação.

§1º Para �ns de transparência e obediência à Política de Gestão da
Informação do TSE, o descarte deverá estar previsto na Tabela de
Temporalidade,  seguindo  os  trâmites  internos  de  gestão
documental para o descarte seguro dos dados e documentos, com
registro no Sistema Eletrônico de Informações - SEI e publicação de
edital de descarte no portal do Tribunal.

§2º  Qualquer  informação  orgânica/arquivística  armazenada  em
sistemas, bancos e bases de dados deverá ser avaliada e autorizada
pela Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) antes
do  descarte,  conforme  a  Política  de  Gestão  da  Informação  e  de
Documentos.

Art.  31.  O  procedimento  para  manutenção  do  ciclo  de  vida  dos
sistemas deve considerar, no mínimo, os seguintes controles:

I - os Sistemas e suas Bases de Dados que foram substituídos ou
legados  devem  ser  retirados  do  ambiente  de  produção  e
preservados  por  meio  de  procedimento  de  armazenamento,  de
acordo com as regras de�nidas na Portaria nº 457 de 13 de julho de
2021,  que  institui  a  Norma  de  Gerenciamento  de  backup  e
restauração  de  dados,  salvo  por  motivação  legal  ou  por
determinação da Secretaria de Tecnologia da Informação;

II - as bases de dados de sistemas legados que não mais realizem
transações,  porém  necessitem  disponibilizar  os  seus  dados  para
consulta, devem preferencialmente ser disponibilizadas por meio de
soluções de descoberta e disponibilização de dados;

III - os ambientes de desenvolvimento, homologação e testes devem
ser  desativados  quando  não  mais  houver  evolução  no  sistema,
quando o sistema for retirado do ambiente de produção ou quando
formalmente solicitado pelo gestor do sistema;

IV  -  as  unidades  gestoras  dos  sistemas  devem  ser  consultadas
periodicamente quanto à necessidade de manutenção dos sistemas
em produção.

Capítulo IX

DO INVENTÁRIO DE SISTEMAS

Art.  32.  Todos  os  sistemas  desenvolvidos  internamente  ou  de
propriedade  do  TSE  devem  ser  claramente  identi�cados  e
inventariados,  contendo  informações  relevantes  para  o
gerenciamento  e  manutenção  da  segurança  dos  dados
institucionais.

Art. 33. Todas as informações sobre os ativos de sistema devem ser
reunidas de forma integrada, preferencialmente por meio de base
de gerência de ativos centralizada.
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Art. 34. O detalhamento de informações no inventário sobre cada
ativo de sistema deve contemplar, no mínimo e quando aplicável, os
seguintes conjuntos de dados:

I - nome do sistema;

II - classi�cação do sistema;

III - versão atual do sistema;

IV - abrangência de uso;

V - unidade gestora responsável;

VI - unidade técnica responsável;

VII - data inicial de entrada em produção;

VIII - data de desativação;

IX  -  endereço  de  acesso  ao  sistema  nos  diversos  ambientes
(desenvolvimento, testes, homologação e produção);

X - arquitetura de referência;

XI - linguagem de codi�cação utilizada;

XII - integrações com outros sistemas;

XIII - bases de dados utilizadas; e

XIV - servidores e instâncias hospedeiras.

Parágrafo  único.  O  gerenciamento  dos  ativos  de  sistemas  deve
considerar  o  disposto  no  processo  de  gerenciamento  de
con�guração instituído no TSE, em acordo com a Portaria  TSE  nº
458, de 13 de julho de 2021, que instituiu a Norma de Gestão de
Ativos.

Capítulo X

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  35.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de
Segurança da Informação - CSI deste Tribunal.

Art.  36. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou
sempre que se �zer necessário ou conveniente para o TSE.

Art. 37. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente
registrado como incidente de segurança e comunicado à CSI para
apuração e consequente adoção das providências cabíveis.

Art. 38. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua
implementação se fará no prazo de 12 (doze) meses a contar dessa
data.

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  157,  de
25.8.2021, p. 136-143.
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O  DIRETOR-GERAL  DA  SECRETARIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo
inciso VIII do artigo 116 do Regulamento Interno, RESOLVE:�

Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho, composto na forma do anexo
desta Portaria,  incumbido de realizar estudos,  elaborar normas e
estabelecer procedimentos para desenvolvimento e implantação do
Ecossistema da Urna Eletrônica para as eleições de 2014.

Art.  2º Considera-se Ecossistema da Urna o conjunto de soluções
de � software � que  permite  apoiar  e  automatizar  as  atividades  e
processos envolvendo a urna eletrônica,  desde o tratamento das
mídias até a apuração do resultado da seção,  funcionando como
uma unidade que interage em torno da urna eletrônica.

At. 3º Compete ao Grupo de Trabalho:

I  -  submeter  à  aprovação  do  Diretor-Geral  o  cronograma  de
atividades  a  serem desenvolvidas  e  suas  eventuais  e  justi�cadas
alterações;

II - levantar subsídios nas áreas técnicas dos tribunais eleitorais ou
outras entidades;

III  -  elaborar  normas  e  estabelecer  procedimentos  para  o
desenvolvimento e operação do Ecossistema da Urna;

IV  -  desenvolver  programas  de  treinamento  e  correspondentes
materiais didáticos em parceria com a Coordenadoria de Educação
e Desenvolvimento da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal
Superior Eleitoral;

V- apresentar ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE propostas para
as  instruções  das  Eleições  2014  sobre  os  assuntos  técnico-
operacionais dos sistemas desenvolvidos;

VI - redigir relatórios conclusivos de atividades e de avaliação dos
sistemas;

Art.  4º  As  reuniões  do  grupo  serão  realizadas  em  Brasília,  salvo

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

PORTARIA N° 143, DE 1º DE
ABRIL DE 2013.
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motivo justi�cado, a critério do Diretor-Geral.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.�

Brasília, 1 de abril de 2013.

Anderson Vidal Corrêa

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no DJE-TSE,  nº  61,  de
3.4.2013,�p.�2.�
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*RESOLUÇÃO Nº 23.399
INSTRUÇÃO Nº 962-63.2013.6.00.0000 – CLASSE 19 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Dias To�oli

Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Ementa:

Dispõe sobre os atos preparatórios para as Eleições de 2014.

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral e o artigo 105 da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte
instrução:

TÍTULO I

DA PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Serão realizadas eleições simultaneamente em todo o País
em 5 de outubro de 2014, primeiro turno, e em 26 de outubro de
2014, segundo turno, onde houver, por sufrágio universal e voto
direto e secreto (Constituição Federal, artigos 14, caput, 28 e 32, §
2º, Código Eleitoral, artigos 82 e 85, e Lei nº 9.504/97, artigo 1º,
parágrafo único, I).

Art. 2º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República,
Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e
para Senador da República obedecerão ao princípio majoritário
(Constituição Federal, artigo 77, § 2º, e Código Eleitoral, artigo 83).

Parágrafo único. Se nenhum candidato aos cargos de Presidente da
República e Governador de Estado e do Distrito Federal alcançar
maioria absoluta na primeira votação, será feita nova eleição em 26
de outubro de 2014 (segundo turno), com os dois mais votados
(Constituição Federal, artigo 77, § 3º, e Lei nº 9.504/97, artigo 2º, §
1º).

Art. 3º As eleições para Deputado Federal, Estadual e Distrital
obedecerão ao princípio da representação proporcional
(Constituição Federal, artigo 45, caput, e Código Eleitoral, artigo 84).

Art. 4º Na eleição presidencial, a circunscrição será o País; nas
eleições federais, estaduais e distritais, o respectivo Estado ou o
Distrito Federal (Código Eleitoral, artigo 86).

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, artigo 14, § 1º, I e II).

Parágrafo único. Poderão votar os eleitores regularmente inscritos
até 7 de maio de 2014 (Lei nº 9.504/97, artigo 91, caput).
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CAPÍTULO II

DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

Art. 6º Nas eleições serão utilizados os sistemas informatizados
desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral ou sob sua
encomenda, sendo o sistema eletrônico de votação utilizado em
todas as seções eleitorais (Lei nº 9.504/97, artigo 59, caput).

§ 1º Os sistemas de que trata o caput serão utilizados,
exclusivamente, em equipamentos de posse da Justiça Eleitoral,
observadas as especi�cações técnicas de�nidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral, à exceção de:

I - Divulgação de Resultados;

II - Divulgação de Candidatos;

III – JE-Connect;

IV - Candidaturas – módulo externo;

V - Prestação de Contas Eleitorais – módulo externo;

VI - Registro de Pesquisas Eleitorais.

§ 2º É vedada a utilização, pelos órgãos da Justiça Eleitoral, de
qualquer outro sistema em substituição aos fornecidos pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

CAPÍTULO III

DOS ATOS PREPARATÓRIOS DA VOTAÇÃO

Seção I

Das Mesas Receptoras de Votos e de Justi�cativas

Art. 7º A cada seção eleitoral corresponde uma Mesa Receptora de
Votos, salvo na hipótese de agregação (Código Eleitoral, artigo 119).

Parágrafo único. Os Tribunais Regionais Eleitorais poderão
determinar a agregação de seções eleitorais visando à
racionalização dos trabalhos eleitorais, desde que não importe
qualquer prejuízo à votação.

Art. 8º Os Tribunais Regionais Eleitorais determinarão o
recebimento das justi�cativas, no dia da eleição, por Mesas
Receptoras de Votos, por Mesas Receptoras de Justi�cativas ou por
ambas.

§ 1º Nos Estados onde não houver segundo turno de votação, é
obrigatória a instalação de pelo menos uma Mesa Receptora de
Justi�cativas por município.

§ 2º A critério dos Tribunais Regionais Eleitorais, poderá ser
dispensado o uso de urna eletrônica para recebimento de
justi�cativas.

§ 3º O Tribunal Regional Eleitoral que adotar mecanismo alternativo
de captação de justi�cativa deverá regulamentar os procedimentos
e divulgá-los amplamente ao eleitorado.

Art. 9º Constituirão as Mesas Receptoras de Votos e de Justi�cativas
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um presidente, um primeiro e um segundo mesários, dois
secretários e um suplente (Código Eleitoral, artigo 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 Justi�cativas para, no mínimo, dois.

§ 2º É facultada aos Tribunais Regionais Eleitorais a nomeação de
eleitores para apoio logístico nos locais de votação, em número e
pelo período que deliberarem, para atuar como auxiliares dos
trabalhos eleitorais junto aos locais de votação e cumprir outras
atribuições a critério do Juiz Eleitoral.

§ 3º Não poderão ser nomeados para compor as Mesas Receptoras
de Votos e de Justi�cativas, bem como para atuar no apoio logístico
nos locais de votação (Código Eleitoral, artigo 120, § 1º, I a IV, e Lei nº
9.504/97, artigo 63, § 2º):

I – os candidatos e seus parentes, ainda que por a�nidade, 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 con�ança do Poder Executivo;

IV – os que pertencerem ao serviço eleitoral;

V – os eleitores menores de 18 anos.

§ 4º Para as Mesas que sejam exclusivamente Receptoras de
Justi�cativas e para atuação como apoio logístico nos locais de
votação, não se aplica a vedação do inciso IV do § 3º deste artigo.

§ 5º 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, artigo 64).

§ 6º 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.

§ 7º Os nomeados que não declararem a existência dos
impedimentos referidos nos incisos I a IV do § 3º deste artigo
incorrerão na pena estabelecida no artigo 310 do Código Eleitoral
(Código Eleitoral, artigo 120, § 5º).

Art. 10. Os componentes das Mesas Receptoras de Votos serão
nomeados, de preferência, entre os eleitores da própria seção
eleitoral e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os
professores e os serventuários da Justiça (Código Eleitoral, artigo
120, § 2º).

§ 1º A convocação para os trabalhos eleitorais deve ser realizada,
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como regra, entre os eleitores pertencentes à Zona Eleitoral da
autoridade judiciária convocadora, excepcionadas as situações de
absoluta necessidade e mediante autorização do Juízo da inscrição,
ainda que se trate de eleitor voluntário (Resolução-TSE nº
22.098/2005).

§ 2º A inobservância dos pressupostos descritos no parágrafo
anterior poderá resultar na nulidade da convocação, impedindo a
imposição de multa pela Justiça Eleitoral (Resolução-TSE nº
22.098/2005).

Art. 11. O Juiz Eleitoral nomeará, até 6 de agosto de 2014, ressalvada
a hipótese prevista no artigo 21 desta resolução, os eleitores que
constituirão as Mesas Receptoras de Votos e de Justi�cativas e os
que atuarão como apoio logístico, �xando os dias, horários e
lugares em que prestarão seus serviços, intimando-os por via postal
ou outro meio e�caz que considerar necessário (Código Eleitoral,
artigo 120, caput e § 3º).

§ 1º Os eleitores referidos no caput poderão apresentar recusa
justi�cada à nomeação, em até 5 dias a contar de sua intimação,
cabendo ao Juiz Eleitoral apreciar livremente os motivos
apresentados, ressalvada a hipótese de fato superveniente que
venha a impedir o trabalho do eleitor (Código Eleitoral, artigo 120, §
4º).

§ 2º A nomeação para membro de Mesa Receptora prevalecerá
sobre a convocação para atuar como apoio logístico nos locais de
votação, cabendo aos Tribunais Regionais Eleitorais disciplinar as
exceções.

Art. 12. O Juiz Eleitoral fará publicar, até 6 de agosto de 2014, as
nomeações a que se refere o artigo anterior (Código Eleitoral, artigo
120, § 3º):

I – no Diário da Justiça Eletrônico, nas capitais;

II – mediante a�xação no átrio do cartório, nas demais localidades.

§ 1º Da composição da Mesa Receptora de Votos ou de Justi�cativas
e dos eleitores nomeados para o apoio logístico, qualquer partido
político ou coligação poderá reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 5
dias da publicação, devendo a decisão ser proferida em 2 dias (Lei
nº 9.504/97, artigo 63).

§ 2º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral, interposto dentro de 3 dias, devendo, em igual
prazo, ser resolvido (Código Eleitoral, artigo 121, § 1º).

§ 3º Se o vício da nomeação resultar da incompatibilidade prevista
no inciso I do § 3º do artigo 9º desta resolução, e o registro do
candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para
reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos
registrados (Código Eleitoral, artigo 121, § 2º).

§ 4º Se o vício resultar de qualquer das proibições dos incisos II, III e
IV do § 3º do mesmo artigo 9º desta resolução, e em virtude de fato
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superveniente, o prazo será contado a partir do ato da nomeação
ou eleição (Código Eleitoral, artigo 121, § 2º).

§ 5º O partido político ou coligação que não reclamar contra as
nomeações dos eleitores que constituirão as Mesas Receptoras de
Votos e de Justi�cativas e dos que atuarão como apoio logístico não
poderá arguir, sob esse fundamento, a nulidade da seção respectiva
(Código Eleitoral, artigo 121, § 3º).

§ 6° Os eleitores que forem nomeados para constituir as Mesas
Receptoras de Votos e de Justi�cativas e aqueles nomeados para
apoio logístico serão sempre intimados a comparecer às 7 horas no
dia da votação.

Art. 13. Os Juízes Eleitorais, ou quem estes designarem, deverão
instruir os mesários e os convocados para apoio logístico sobre o
processo de votação e de justi�cativa, em reuniões para esse �m
convocadas com a necessária antecedência, ensejando o crime do
artigo 347 do Código Eleitoral o não comparecimento injusti�cado,
alcançando inclusive terceiros que, por qualquer meio, obstruam o
cumprimento da ordem judicial (Código Eleitoral, artigos 122 e 347).

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justi�cativas
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, artigo 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 artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo
124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena
será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 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, em até 3 dias
após a ocorrência (Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não
comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive
ao treinamento, deverá apresentar justi�cativas ao Juiz Eleitoral em
até 5 dias úteis.

Seção II

Dos Locais de Votação e de Justi�cativa

Art. 15. Os locais designados para o funcionamento das Mesas
Receptoras, assim como a sua composição, serão publicados, até 6
de agosto de 2014, no Diário da Justiça Eletrônico, nas capitais, e no
Cartório Eleitoral, nas demais localidades (Código Eleitoral, artigos
120, § 3º, e 135).
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§ 1º A publicação deverá conter a seção, inclusive as agregadas, com
a numeração ordinal e o local em que deverá funcionar, com a
indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a
sua localização pelo eleitor, bem como os nomes dos mesários
nomeados para atuarem nas Mesas Receptoras e dos eleitores para
atuarem como apoio logístico nos locais de votação (Código
Eleitoral, artigos 120, § 3º, e 135, § 1º).

§ 2º Será dada preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos
particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas
(Código Eleitoral, artigo 135, § 2º).

§ 3º A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente
cedida para esse �m (Código Eleitoral, artigo 135, § 3º).

§ 4º Para os �ns previstos neste artigo, é expressamente vedado o
uso de propriedade pertencente a candidato, membro de diretório
de partido político, delegado de partido político ou de coligação,
autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes,
consanguíneos ou a�ns, até o segundo grau, inclusive (Código
Eleitoral, artigo 135, § 4º).

§ 5º Não poderão ser localizadas seções eleitorais em fazenda, sítio
ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local
prédio público, incorrendo o Juiz nas penas do artigo 312 do Código
Eleitoral, em caso de infringência (Código Eleitoral, artigo 135, § 5º).

§ 6º Os Tribunais Regionais Eleitorais, nas capitais, e os Juízes
Eleitorais, nas demais Zonas Eleitorais, farão ampla divulgação da
localização das seções (Código Eleitoral, artigo 135, § 6º).

§ 7º Da designação dos locais de votação, qualquer partido político
ou coligação poderá reclamar ao Juiz Eleitoral, dentro de 3 dias a
contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48
horas (Código Eleitoral, artigo 135, § 7º).

§ 8º Da decisão do Juiz Eleitoral, caberá recurso ao Tribunal Regional
Eleitoral, interposto dentro de 3 dias, devendo, no mesmo prazo,
ser resolvido (Código Eleitoral, artigo 135, § 8º).

§ 9º Esgotados os prazos referidos nos §§ 7º e 8º deste artigo, não
mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a proibição contida
no seu § 5º (Código Eleitoral, artigo135, § 9º).

Art. 16. Até 25 de setembro de 2014, os Juízes Eleitorais
comunicarão aos chefes das repartições públicas e aos
proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades
particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou
parte deles, utilizados para o funcionamento das Mesas Receptoras
(Código Eleitoral, artigo 137).

Art. 17. No local destinado à votação, a Mesa Receptora �cará em
recinto separado do público, devendo a urna estar na cabina de
votação (Código Eleitoral, artigo 138).

Parágrafo único. O Juiz Eleitoral providenciará para que nos edifícios
escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações (Código Eleitoral,
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artigo 138, parágrafo único).

Seção III

Dos Locais Especiais de Votação e de Justi�cativa

Art. 18. Os Juízes Eleitorais, de acordo com o planejamento
estabelecido pelos Tribunais Regionais Eleitorais, poderão também
criar seções eleitorais em quartéis ou outra instituição policial
indicada, a �m de que os policiais, de plantão ou em serviço no dia
da eleição, possam exercer o direito de voto, observadas as normas
eleitorais e, no que couber, o disposto nos artigos 15 a 17 desta
resolução.

Art. 19. Os Juízes Eleitorais, sob a coordenação dos Tribunais
Regionais Eleitorais, poderão criar seções eleitorais em
estabelecimentos penais e em unidades de internação tratadas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, a �m de que os presos
provisórios e os internados por ato infracional tenham assegurado
o direito de voto.

§ 1º Para efeito do que dispõe esta seção, consideram-se:

I – presos provisórios aqueles que, apesar de recolhidos a
estabelecimento de privação de liberdade, não possuam
condenação criminal transitada em julgado;

II – internados por ato infracional aqueles maiores de 16 anos e
menores de 21 submetidos à medida socioeducativa de internação
ou à internação provisória;

III – estabelecimentos penais todos os locais onde haja presos
provisórios recolhidos;

IV – unidades de internação todos os locais onde haja pessoas
internadas por ato infracional.

§ 2º Só poderão votar nas seções eleitorais mencionadas no caput
aqueles que nela se alistarem ou optarem por transferir o título
eleitoral para essas seções.

Art. 20. Os serviços eleitorais de alistamento, revisão e transferência
deverão ser realizados pelos servidores da Justiça Eleitoral, nos
próprios estabelecimentos penais e nas unidades de internação, até
o dia 7 de maio de 2014, em datas a serem de�nidas de comum
acordo entre o Tribunal Regional Eleitoral e os administradores dos
estabelecimentos e das unidades.

Parágrafo único. As datas escolhidas serão comunicadas, com
antecedência mínima de 10 dias, aos Partidos Políticos; à Defensoria
Pública; ao Ministério Público; ao Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil; aos Juízes responsáveis pela execução penal e
pela medida socioeducativa de internação; à Secretaria de Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos ou congênere e aos órgãos
responsáveis pela administração do sistema prisional e pelo sistema
socioeducativo nos Estados e no Distrito Federal, para as medidas
de segurança e outras que se �zerem necessárias.

Art. 21. Os membros das Mesas Receptoras de Votos e de
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Justi�cativas das seções eleitorais instaladas nos estabelecimentos
penais e unidades de internação serão nomeados pelo Juiz Eleitoral,
preferencialmente, dentre servidores dos Departamentos
Penitenciários dos Estados, das Secretarias de Justiça, Cidadania e
Direitos Humanos, de Defesa Social, de Assistência Social, do
Ministério Público Federal e Estadual, das Defensorias Públicas dos
Estados e da União, da Ordem dos Advogados do Brasil ou dentre
outros cidadãos indicados pelos órgãos citados, que enviarão
listagem ao Juízo Eleitoral do local de votação, até o dia 23 de abril
de 2014, observadas as vedações constantes do § 1º do artigo 120
do Código Eleitoral e dos artigos 63, § 2º, e 64 da Lei nº 9.504/97.

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral deverá nomear os membros para
compor as mesas receptoras a que se refere o caput até o dia 30 de
abril de 2014.

Art. 22. Os membros nomeados para compor as mesas receptoras
poderão transferir-se, até o dia 7 de maio de 2014, para a seção
instalada no estabelecimento penal ou na unidade de internação
em que forem prestar serviços à Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. A faculdade prevista no caput também se aplica
aos agentes penitenciários e aos demais servidores lotados no
estabelecimento penal ou na unidade de internação.

Art. 23. Às seções eleitorais previstas no artigo 19 desta resolução
não se aplica o disposto no artigo 141 do Código Eleitoral,
respeitado sempre o sigilo do voto.

Art. 24. Até 7 de março de 2014, os Tribunais Regionais Eleitorais
que optarem por criar as seções previstas no artigo 19 desta
resolução deverão �rmar convênio com os Órgãos Estaduais
responsáveis pelos estabelecimentos penais e pelas unidades de
internação, a �m de que os presos provisórios e os internos que
tenham 16 anos completos até o dia da eleição possam exercer o
direito de voto, observadas as normas eleitorais e, no que couber, o
disposto nos artigos 15 a 17 desta resolução.

Parágrafo único. Os convênios deverão contemplar
obrigatoriamente:

I – os locais de instalação das seções eleitorais;

II – a forma de obtenção de documentos de identi�cação dos presos
provisórios e pessoas internadas;

III – garantia da segurança e integridade física dos servidores da
Justiça Eleitoral, quando da realização dos procedimentos
necessários à instalação das seções eleitorais;

IV – garantia do funcionamento da seção eleitoral;

V – indicação dos mesários;

VI – informação à Justiça Eleitoral sobre os estabelecimentos penais
e unidades de internação, devendo constar: nome do
estabelecimento, endereço, telefone, nome e contatos do
administrador, relação com os nomes dos presos provisórios ou dos
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adolescentes internados, inclusive provisoriamente, e condições de
segurança e lotação do estabelecimento, até o dia 25 de março de
2014.

Art. 25. As seções eleitorais poderão ser instaladas nos
estabelecimentos penais e nas unidades de internação com, no
mínimo, 50 eleitores aptos a votar.

Art. 26. O Tribunal Regional Eleitoral poderá de�nir a forma de
recebimento de justi�cativa eleitoral nos estabelecimentos penais e
nas unidades de internação onde não houver Mesa Receptora de
Votos.

Art. 27. Aqueles que transferirem o título para a seção eleitoral do
estabelecimento penal ou da unidade de internação e que na data
das eleições não mais estiverem presos provisoriamente ou
internados poderão votar nos respectivos estabelecimentos ou
unidades ou, se assim não quiserem, deverão apresentar
justi�cativa, observadas as normas pertinentes.

Art. 28. Fica impedido de votar o preso que, no dia da eleição, tiver
contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os Juízos Criminais
comunicarão o trânsito em julgado à Justiça Eleitoral para que seja
consignado na folha de votação da respectiva seção eleitoral o
impedimento ao exercício do voto do eleitor de�nitivamente
condenado.

Art. 29. Após o pleito, as inscrições eleitorais transferidas para as
seções eleitorais instaladas nos estabelecimentos penais e unidades
de internação deverão ser automaticamente revertidas às seções
eleitorais de origem.

Parágrafo único. Após a sua liberação pelo estabelecimento penal
ou pela unidade de internação, as pessoas alistadas na forma do §
2º do artigo 19 poderão requerer à Justiça Eleitoral, observadas as
normas e prazos aplicáveis à espécie, sua movimentação no
cadastro eleitoral.

Art. 30. Será permitida a presença dos candidatos, na qualidade de
�scais natos, e de apenas um �scal de cada partido político ou
coligação nas seções eleitorais instaladas nos estabelecimentos
penais e unidades de internação.

§ 1º O ingresso dos candidatos e dos �scais dependerá da
observância das normas de segurança do estabelecimento penal ou
da unidade de internação.

§ 2º A presença dos �scais, por motivo de segurança, �cará
condicionada, excepcionalmente, ao credenciamento prévio
perante a Justiça Eleitoral.

Art. 31. Competirá ao Juiz Eleitoral de�nir com o diretor do
estabelecimento ou da unidade de internação a forma de veiculação
da propaganda eleitoral no rádio e na televisão e o respectivo
acesso aos eleitores, atendendo as recomendações do Juiz
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Corregedor, ou do Juiz responsável pela execução penal ou pela
medida socioeducativa.

Seção IV

Do Voto em Trânsito

Art. 32. Os eleitores que não estiverem em seu domicílio eleitoral no
primeiro e/ou no segundo turnos das Eleições de 2014 poderão
votar para Presidente e Vice-Presidente da República em urnas
especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de
200 mil eleitores (Código Eleitoral, artigo 233-A).

§ 1º Não serão instaladas Mesas Receptoras de Voto em Trânsito no
exterior.

§ 2º Aos eleitores inscritos no exterior, em trânsito no território
nacional, será oportunizado o cadastramento para o voto em
trânsito no Brasil, para Presidente e Vice-Presidente da República.

Art. 33. Para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se perante
a Justiça Eleitoral, no período de 15 de julho a 21 de agosto de 2014,
com a indicação do local em que pretende votar.

§ 1º A habilitação do eleitor será realizada mediante a apresentação
de documento o�cial com foto.

§ 2º O eleitor poderá, pessoalmente, alterar ou cancelar a
habilitação para votar em trânsito até o término do período
indicado no caput.

§ 3º A habilitação para votar em trânsito somente será admitida
para os eleitores que estiverem com situação regular no cadastro
eleitoral.

Art. 34. O eleitor cadastrado para votar em trânsito estará
desabilitado para votar na sua seção de origem e habilitado na
seção instalada para este �m.

Art. 35. O eleitor que não comparecer à seção para votar em
trânsito deverá justi�car a sua ausência em qualquer Mesa
Receptora de Justi�cativas, inclusive no seu domicílio eleitoral de
origem, à exceção do município por ele indicado no requerimento
de habilitação.

Art. 36. Caberá aos Tribunais Regionais Eleitorais cadastrarem, em
aplicativo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, os locais
onde poderão ser instaladas as urnas para recepção de voto em
trânsito, denominadas "Mesas Receptoras de Voto em Trânsito
(MVT)", até a véspera do início do prazo para habilitação.

Parágrafo único. A relação das Mesas Receptoras de Voto em
Trânsito deverá ser publicada até 5 de setembro de 2014, no Diário
da Justiça Eletrônico e no portal do Tribunal Superior Eleitoral,
contendo, além da seção com a numeração ordinal, o local em que
deverá funcionar, a indicação do endereço ou qualquer outro
elemento que facilite a sua localização pelo eleitor.

Art. 37. A seção destinada à recepção do voto em trânsito deverá
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conter no mínimo cinquenta e no máximo seiscentos eleitores.

§ 1º Quando o número não atingir o mínimo previsto no caput, os
eleitores habilitados deverão ser informados da impossibilidade de
votar em trânsito no município por eles indicado.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, será cancelada a habilitação
dos eleitores para votar em trânsito, podendo eles justi�car a
ausência ou votar na seção de origem.

Art. 38. Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral totalizar os votos
recebidos nas Mesas Receptoras de Voto em Trânsito.

Seção V

Do Voto no Exterior

Art. 39. Nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da República,
poderá votar o eleitor residente no exterior, desde que tenha
requerido sua inscrição ao Juiz da Zona Eleitoral do Exterior até 7 de
maio de 2014 (Código Eleitoral, artigo 225 e Lei nº 9.504/97, artigo
91).

Art. 40. O cadastro dos eleitores residentes no exterior �cará sob a
responsabilidade do Juiz da Zona Eleitoral do Exterior situada no
Distrito Federal (Código Eleitoral, artigo 232).

Art. 41. O alistamento do eleitor residente no exterior será feito
utilizando-se o Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE),
devendo o eleitor comparecer às sedes das embaixadas e
repartições consulares, com jurisdição sobre a localidade de sua
residência, munido da seguinte documentação:

I – título eleitoral anterior ou certidão de quitação eleitoral;

II – documento de identidade ou documento emitido por órgãos
controladores do exercício pro�ssional, passaporte, carteira de
trabalho, certidão de nascimento expedida no Brasil ou registrada
em repartição diplomática brasileira ou certidão de casamento,
desde que reconhecida pela lei brasileira;

III – certi�cado de quitação do serviço militar obrigatório, para os
brasileiros do sexo masculino, maiores de 18 anos, que estiverem
requerendo pela primeira vez o alistamento eleitoral.

§ 1º O passaporte que não contemple os dados reputados
indispensáveis para individualização do eleitor, como �liação,
somente será aceito na hipótese de ser acompanhado de outro
documento que supra a informação.

§ 2º A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na hipótese de
primeiro alistamento, deverá ser acompanhada de outro
documento hábil que contenha informação sobre a nacionalidade
do alistando.

§ 3º O chefe da missão diplomática ou repartição consular
designará servidor para auxiliar no preenchimento dos formulários
RAE, competindo-lhe veri�car a correção das informações e colher a
assinatura ou a aposição da impressão digital do eleitor, se este não
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souber assinar.

Art. 42. Os formulários RAE para o alistamento do eleitor no exterior
serão fornecidos pelo Juiz da Zona Eleitoral do Exterior ao Ministério
das Relações Exteriores, que os repassará às missões diplomáticas e
às repartições consulares.

Art. 43. As missões diplomáticas e repartições consulares enviarão
os formulários RAE para o alistamento dos eleitores no exterior
preenchidos, separados e identi�cados à Divisão de Assistência
Consular do Ministério das Relações Exteriores, por mala
diplomática, que os encaminhará ao Cartório da Zona Eleitoral do
Exterior, situado no Distrito Federal, até 16 de maio de 2014.

Art. 44. Compete à Zona Eleitoral do Exterior digitar os dados
contidos nos formulários RAE para o alistamento dos eleitores no
exterior até 13 de junho de 2014, para �ns de processamento.

Art. 45. Os títulos dos eleitores residentes no exterior que
requereram inscrição ou transferência serão emitidos e assinados
pelo Juiz da Zona Eleitoral do Exterior até 5 de julho de 2014.

Art. 46. Os cadernos de votação para a eleição no exterior serão
impressos pelo Tribunal Superior Eleitoral e encaminhados ao
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal até 3 de setembro de
2014, o qual providenciará sua remessa às missões diplomáticas e
repartições consulares.

Parágrafo único. Ao receber os títulos eleitorais e as folhas de
votação, as missões diplomáticas ou repartições consulares
comunicarão aos eleitores a hora e local da votação (Código
Eleitoral, artigo 228, § 1º).

Art. 47. Todo o restante do material necessário à votação do eleitor
no exterior será fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal, remetido por mala diplomática e entregue ao
Presidente da Mesa Receptora de votos pelo menos 3 dias antes da
realização da eleição.

Art. 48. Para votação e apuração dos votos consignados nas seções
eleitorais instaladas no exterior, será observado o horário local.

Art. 49. Para que se organize uma seção eleitoral no exterior, é
necessário que, na circunscrição sob a jurisdição da missão
diplomática ou da repartição consular, haja, no mínimo, 30 eleitores
inscritos (Código Eleitoral, artigo 226, caput).

§ 1º Se o número de eleitores inscritos for superior a 400, será
instalada nova seção eleitoral.

§ 2º Quando o número de eleitores não atingir o mínimo previsto no
caput deste artigo, os eleitores poderão votar na Mesa Receptora
mais próxima, desde que localizada no mesmo país, de acordo com
a comunicação que lhes for feita (Código Eleitoral, artigo 226,
parágrafo único).

Art. 50. As seções eleitorais para o primeiro e segundo turnos de
votação no exterior serão organizadas até 6 de agosto de 2014 e
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funcionarão nas sedes das embaixadas, em repartições consulares
ou em locais em que funcionem serviços do governo brasileiro
(Código Eleitoral, artigos 135 e 225, §§ 1º e 2º).

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral, excepcionalmente, poderá
autorizar o funcionamento de seções eleitorais fora dos locais
previstos neste artigo.

§ 2º O Ministério das Relações Exteriores comunicará ao Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal, até 6 de agosto de 2014, a
localização das seções que funcionarão no exterior, inclusive as
agregadas.

Art. 51. Os integrantes das Mesas Receptoras para o primeiro e
segundo turnos de votação no exterior serão nomeados pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, até 6 de agosto de
2014, mediante proposta dos chefes de missão diplomática e das
repartições consulares, que �carão investidos das funções
administrativas de Juiz Eleitoral (Código Eleitoral, artigos 120, caput,
e 227, caput).

§ 1º Será aplicável às Mesas Receptoras de Votos localizadas no
exterior o processo de composição e �scalização partidária vigente
para as que funcionarem no território nacional (Código Eleitoral,
artigo 227, parágrafo único).

§ 2º Na impossibilidade de serem convocados para composição da
Mesa Receptora de Votos eleitores com domicílio eleitoral no
município da seção eleitoral, poderão integrá-la eleitores que,
embora residentes no município, tenham domicílio eleitoral diverso.

Art. 52. Só poderá votar o eleitor cujo nome estiver incluído no
cadastro de eleitores constante da respectiva urna eletrônica.

Parágrafo único. Nas seções que não utilizarem o voto eletrônico,
somente será admitido a votar o eleitor cujo nome conste do
caderno de votação da seção eleitoral.

Art. 53. A votação no exterior obedecerá aos procedimentos
previstos para aquela que se realiza no território nacional,
independentemente da utilização do voto eletrônico.

Art. 54. A cédula será confeccionada pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal, ou, quando autorizado, pelas missões
diplomáticas ou repartições consulares, utilizando reprodução
eletrônica ou impressão grá�ca, conforme modelo o�cial aprovado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 55. Cada partido político ou coligação poderá nomear até dois
delegados e dois �scais junto a cada Mesa Receptora de Votos
instalada no exterior, funcionando um de cada vez (Código Eleitoral,
artigo 131).

Parágrafo único. A conferência das credenciais dos �scais e dos
delegados será feita pelo chefe da missão diplomática ou repartição
consular do local onde funcionar a seção eleitoral.

Art. 56. A apuração dos votos nas seções eleitorais instaladas no
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exterior será feita pela própria Mesa Receptora.

Art. 57. A apuração dos votos nas seções eleitorais instaladas no
exterior terá início após o encerramento da votação, observados os
procedimentos para aquela que se realizará no território nacional.

Parágrafo único. Ao �nal da apuração da seção eleitoral e
preenchido o boletim de urna, o chefe da missão diplomática ou
repartição consular enviará, de imediato, o resultado ao Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal, utilizando fac-símile ou
qualquer outro meio eletrônico estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Art. 58. Nas localidades no exterior onde não for utilizada a urna
eletrônica, concluída a apuração, as cédulas serão recolhidas, no
primeiro turno de votação, em envelope especial, e no segundo
turno, à urna, os quais serão fechados e lacrados, não podendo ser
reabertos até 13 de janeiro de 2015, salvo nos casos em que houver
pedido de recontagem de votos ou recurso quanto ao seu conteúdo
(Código Eleitoral, artigo 183).

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput, sob
qualquer pretexto, constitui crime previsto no artigo 314 do Código
Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 183, parágrafo único).

Art. 59. Após o primeiro turno de votação no exterior, o responsável
pelos trabalhos remeterá, imediatamente, por mala diplomática, ao
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, envelope especial
contendo as cédulas apuradas, o boletim de urna e o caderno de
votação e, após o segundo turno, todo o material da eleição.

Art. 60. Compete ao chefe da missão diplomática ou repartição
consular preparar e lacrar a urna para uso no segundo turno de
votação.

CAPÍTULO IV

DA PREPARAÇÃO DAS URNAS

Art. 61. Após o fechamento do Sistema de Candidaturas e antes da
geração das mídias, será emitido o relatório Ambiente de Votação
pelo Sistema de Preparação, contendo os dados a serem utilizados
para a preparação das urnas e totalização de resultados, que será
assinado pelo Presidente do Tribunal Eleitoral ou por autoridade
por ele designada.

§ 1º O relatório de que trata o caput deverá ser anexado à Ata Geral
da Eleição.

§ 2º No período que abrange a Geração das Mídias poderão ser
conferidas as assinaturas digitais dos programas utilizados neste
processo, para �ns de con�rmação da sua originalidade.

Art. 62. Os Tribunais Regionais Eleitorais, de acordo com o
planejamento estabelecido, determinarão a geração das mídias, por
meio de sistema informatizado, utilizando-se dos dados das tabelas
de:

I – partidos políticos e coligações;
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II – eleitores;

III – seções com as respectivas agregações e Mesas Receptoras de
Justi�cativas;

IV – candidatos aptos a concorrer à eleição, na data dessa geração,
da qual constarão os números, os nomes indicados para urna e as
correspondentes fotogra�as;

V – candidatos inaptos a concorrer à eleição, da qual constarão
apenas os números, desde que não tenham sido substituídos por
candidatos com o mesmo número.

§ 1º As mídias a que se refere o caput são cartões de memória de
carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de
urna e de gravação de resultado.

§ 2º Após o início da geração das mídias, não serão alterados nas
urnas os dados de que tratam os incisos deste artigo, salvo por
determinação do Presidente do Tribunal Eleitoral ou por autoridade
por ele designada, ouvida a área de tecnologia da informação sobre
a viabilidade técnica.

§ 3º Os partidos políticos, as coligações, o Ministério Público e a
Ordem dos Advogados do Brasil poderão acompanhar a geração
das mídias a que se refere o caput, para o que serão convocados,
por edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nas capitais, e
a�xado no átrio do Cartório Eleitoral, nas demais localidades, com a
antecedência mínima de 2 dias.

§ 4º Na hipótese de a geração das mídias e a preparação das urnas
não ocorrerem em ato contínuo, os cartões de memória de carga,
ao �nal da geração, deverão ser acondicionados em envelopes
lacrados, por Município ou Zona Eleitoral, conforme logística de
cada Tribunal Regional Eleitoral.

§ 5º Os arquivos log referentes ao Sistema Gerenciador de Dados,
Aplicativos e Interface com a urna eletrônica somente poderão ser
solicitados pelos partidos políticos, coligações, Ministério Público e
Ordem dos Advogados do Brasil à autoridade responsável pela
geração das mídias nos locais de sua utilização até 13 de janeiro de
2015.

§ 6º os arquivos deverão ser fornecidos em sua forma original,
mediante cópia, não submetida a tratamento.

Art. 63. Do procedimento de geração das mídias, deverá ser lavrada
ata circunstanciada, assinada pelo Juiz Eleitoral ou autoridade
designada pelo Tribunal Regional Eleitoral para esse �m, pelos
representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do
Brasil e pelos �scais dos partidos políticos e coligações presentes.

§ 1º A ata de que trata o caput deverá registrar os seguintes dados:

I – identi�cação e versão dos sistemas utilizados;

II – data, horário e local de início e término das atividades;

III – nome e quali�cação dos presentes;
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IV – quantidade de cartões de memória de votação e de carga
gerados.

§ 2º As informações requeridas nos incisos II a IV do parágrafo
anterior deverão ser consignadas diariamente.

§ 3º Cópia da ata será a�xada no local de geração das mídias, para
conhecimento geral, mantendo-se a original arquivada sob a guarda
do Juiz ou da autoridade responsável pelo procedimento.

Art. 64. Havendo necessidade de nova geração das mídias, os
representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do
Brasil e os �scais dos partidos políticos e coligações deverão ser
imediatamente convocados.

Art. 65. A autoridade ou comissão designada pelo Tribunal Regional
Eleitoral, ou o Juiz, nas Zonas Eleitorais, em dia e hora previamente
indicados em edital de convocação publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, nas capitais, e a�xado no átrio do Cartório Eleitoral, nas
demais localidades, com a antecedência mínima de 2 dias, na sua
presença, na dos representantes do Ministério Público, da Ordem
dos Advogados do Brasil, dos �scais dos partidos políticos e
coligações que comparecerem, determinará que:

I – as urnas de votação sejam preparadas e lacradas, utilizando-se o
cartão de memória de carga, após o que serão inseridos o cartão de
memória de votação e a mídia para gravação de arquivos, e,
realizado o teste de funcionamento das urnas, serão identi�cadas
as suas embalagens com a Zona Eleitoral, o Município e a Seção a
que se destinam;

II – as urnas destinadas às Mesas Receptoras de Justi�cativas sejam
preparadas e lacradas, utilizando-se o cartão de memória de carga,
após o que serão inseridos o cartão de memória de votação e a
mídia para gravação de arquivos, e, realizado o teste de
funcionamento das urnas, as suas embalagens serão identi�cadas
com o �m e o local a que se destinam;

III – as urnas de contingência sejam também preparadas e lacradas,
utilizando-se o cartão de memória de carga, e, realizado o teste de
funcionamento das urnas, as suas embalagens serão identi�cadas
com o �m a que se destinam;

IV – sejam acondicionados, individualmente, em envelopes lacrados,
os cartões de memória de votação para contingência;

V – sejam acondicionados em envelopes lacrados, ao �nal da
preparação, os cartões de memória de carga;

VI – sejam acondicionadas em envelope lacrado as mídias de ajuste
de data/hora;

VII – seja veri�cado se as urnas de lona, que serão utilizadas no caso
de votação por cédula, estão vazias e, uma vez fechadas, sejam
lacradas.

§ 1º Do edital de que trata o caput deverá constar o nome dos
técnicos responsáveis pela preparação das urnas.
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§ 2º Na hipótese de criação da comissão citada no caput, sua
presidência será exercida por Juiz efetivo do Tribunal Regional
Eleitoral e terá por membros, no mínimo, três servidores do quadro
permanente.

§ 3º Os lacres referidos neste artigo serão assinados por Juiz
Eleitoral, ou autoridade designada pelo Tribunal Regional Eleitoral,
ou, no mínimo, por dois integrantes da comissão citada no
parágrafo anterior e, ainda, pelos representantes do Ministério
Público e da Ordem dos Advogados do Brasil e pelos �scais dos
partidos políticos e coligações presentes, vedado o uso de chancela.

§ 4º Antes de se lavrar a ata da cerimônia de carga, os lacres não
utilizados deverão ser acondicionados em envelope lacrado e
assinado pelos presentes.

§ 5º Os lacres assinados e não utilizados deverão ser destruídos,
preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata da cerimônia.

Art. 66. Onde houver segundo turno, serão observados, na geração
das mídias, no que couber, os procedimentos adotados para o
primeiro turno, descritos nos artigos 62 e 63 desta resolução.

Art. 67. A preparação das urnas para o segundo turno dar-se-á por
meio da inserção da mídia especí�ca para gravação de arquivos nas
urnas utilizadas no primeiro turno.

§ 1º Caso o procedimento descrito no caput não seja su�ciente,
serão observados os procedimentos previstos no artigo 65 desta
resolução, no que couber, preservando-se o cartão de memória de
votação utilizado no primeiro turno.

§ 2º Para �ns do disposto no parágrafo anterior, poderá ser usado o
cartão de memória de carga do primeiro turno, que deverá ser
novamente lacrado, após a conclusão da preparação.

Art. 68. Após a lacração das urnas a que se refere o artigo 65 desta
resolução, �cará facultado à Justiça Eleitoral realizar a conferência
visual dos dados de carga constantes das urnas, mediante a ligação
dos equipamentos, noti�cados o Ministério Público, a Ordem dos
Advogados do Brasil, os partidos políticos e as coligações com
antecedência mínima de 1 dia.

Art. 69. Eventual ajuste de horário ou calendário interno da urna,
após a lacração a que se refere o artigo 65 desta resolução, será
feito por meio da utilização de programa especí�co desenvolvido
pelo Tribunal Superior Eleitoral, por técnico autorizado pelo Juiz
Eleitoral, noti�cados os partidos políticos, coligações, Ministério
Público e Ordem dos Advogados do Brasil, lavrando-se ata.

§ 1º A ata a que se refere o caput deverá ser assinada pelos
presentes e conter os seguintes dados:

I – data, horário e local de início e término das atividades;

II – nome e quali�cação dos presentes;

III – quantidade e identi�cação das urnas que tiveram o calendário
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ou o horário alterado.

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no caput, as mídias de ajuste de
data/hora utilizados em seu uso regular, em caso de contingência,
serão novamente colocados em envelopes a serem imediatamente
lacrados após o uso justi�cado.

§ 3º Cópia da ata será a�xada no local onde se realizou o
procedimento, mantendo-se a original arquivada no respectivo
Cartório Eleitoral.

Art. 70. Na hipótese de ser constatado problema em uma ou mais
urnas eletrônicas antes do dia da votação, o Juiz Eleitoral poderá
determinar a substituição por urna de contingência, a substituição
do cartão de memória de votação ou, ainda, a realização de nova
carga, conforme conveniência, sendo convocados os representantes
do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e dos
partidos políticos e coligações para, querendo, participar do ato,
que deverá, no que couber, obedecer ao disposto nos artigos 63 a
65 desta resolução.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, os lacres e
os cartões de memória de carga utilizados para a intervenção serão
novamente colocados em envelopes a serem imediatamente
lacrados.

Art. 71. Durante o período de carga e lacração descrito no artigo 65
desta resolução, aos representantes do Ministério Público, da
Ordem dos Advogados do Brasil, dos partidos políticos e das
coligações será garantida a conferência dos dados constantes das
urnas, inclusive para veri�car se os programas carregados nas
urnas são idênticos aos que foram lacrados (Lei nº 9.504/97, artigo
66, § 5º).

§ 1º A conferência por amostragem será realizada em até 3% das
urnas preparadas para cada Zona Eleitoral, observado o mínimo de
uma urna por Zona, escolhidas pelos representantes do Ministério
Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos partidos políticos e
das coligações, aleatoriamente entre as urnas de votação, as de
justi�cativa e as de contingência.

§ 2º As urnas destinadas exclusivamente ao recebimento de
justi�cativa e à contingência deverão ser certi�cadas quanto à
ausência de dados relativos a eleitores e candidatos.

§ 3º As urnas destinadas a voto em trânsito deverão ser certi�cadas
quanto à existência de dados apenas para a eleição presidencial.

Art. 72. No período que abrange o procedimento de carga e
lacração, deverá ser realizado teste de votação acionado pelo
Aplicativo de Veri�cação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral.

§ 1º O teste de que trata o caput poderá ser realizado em uma das
urnas escolhidas para a conferência prevista no artigo 71 desta
resolução.
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§ 2º Nas urnas submetidas ao teste de votação, serão realizadas
nova carga e lacração, sendo permitida a reutilização do cartão de
memória de votação, mediante nova gravação da mídia.

§ 3º No período a que se refere o caput, é facultada a conferência
das assinaturas digitais dos programas.

§ 4º É obrigatória a impressão do relatório do resumo digital (hash)
dos arquivos das urnas submetidas a teste e o seu fornecimento,
mediante solicitação, aos representantes do Ministério Público, da
Ordem dos Advogados do Brasil, dos partidos políticos e das
coligações interessados para possibilitar a conferência dos
programas carregados.

§ 5º Nos casos de teste de votação realizados para o segundo turno,
a urna deverá ser novamente preparada conforme o disposto no
artigo 65 desta resolução, preservando-se o cartão de memória de
votação com os dados do primeiro turno, até 13 de janeiro de 2015,
em envelope lacrado.

Art. 73. Os cartões de memória que apresentarem defeito durante a
carga ou teste de votação não poderão ser reutilizados, devendo ser
remetidos ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral, no prazo e pelo
meio por ele estabelecido.

Art. 74. Do procedimento de carga, lacração e conferência das urnas
deverá ser lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelo Juiz
Eleitoral ou por autoridade designada pelo Tribunal Regional
Eleitoral, pelos representantes do Ministério Público e da Ordem
dos Advogados do Brasil e pelos �scais dos partidos políticos e
coligações presentes.

§ 1º A ata de que trata o caput deverá registrar os seguintes dados:

I – identi�cação e versão dos sistemas utilizados;

II – data, horário e local de início e término das atividades;

III – nome e quali�cação dos presentes;

IV – quantidade de urnas preparadas para votação, contingência e
justi�cativa;

V – quantidade e identi�cação das urnas submetidas à conferência e
ao teste de votação, com o resultado obtido em cada uma delas;

VI – quantidade de cartões de memória de votação para
contingência;

VII – quantidade de urnas de lona lacradas;

VIII – identi�cação de cartões de memória defeituosos.

§ 2º As informações requeridas nos incisos II a VIII do parágrafo
anterior deverão ser consignadas diariamente.

§ 3º Todos os relatórios emitidos pelas urnas nos procedimentos de
conferência e teste de votação, inclusive relatórios de hash e nova
carga, devem ser anexados à ata de que trata o caput.

§ 4º Cópia da ata será a�xada no local de carga, para conhecimento
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geral, arquivando-se a original no respectivo Cartório Eleitoral,
juntamente com os extratos de carga emitidos pela urna.

Art. 75. Até a véspera da votação, o Tribunal Superior Eleitoral
tornará disponível, em sua página da internet, a tabela de
correspondências esperadas entre urna e seção.

Parágrafo único. A tabela a que se refere o caput poderá ser
atualizada até às 16 horas do dia da eleição, considerando o horário
de Brasília.

CAPÍTULO V

DO MATERIAL DE VOTAÇÃO E DE JUSTIFICATIVA

Art. 76. Os Juízes Eleitorais enviarão ao Presidente de cada Mesa
Receptora de Votos e de Justi�cativas, no que couber, o seguinte
material:

I – urna lacrada, podendo, a critério do Tribunal Regional Eleitoral,
ser previamente entregue no local de votação ou no posto de
justi�cativa por equipe designada pela Justiça Eleitoral;

II – lista contendo o nome e o número dos candidatos registrados, a
qual deverá ser a�xada em lugar visível, nos recintos das seções
eleitorais;

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

IV – cabina de votação sem alusão a entidades externas;

V – formulário Ata da Mesa Receptora de Votos ou Ata da Mesa
Receptora de Justi�cativas, conforme modelo fornecido pela Justiça
Eleitoral;

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

VII – senhas para serem distribuídas aos eleitores após as 17 horas;

VIII – canetas esferográ�cas e papéis necessários aos trabalhos;

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

X – embalagem apropriada para acondicionar a mídia de resultado
retirada da urna, ao �nal dos trabalhos;

XI – exemplar do Manual do Mesário, elaborado pela Justiça
Eleitoral;

XII – formulários Requerimento de Justi�cativa Eleitoral;

XIII – envelope para acondicionar os formulários Requerimento de
Justi�cativa Eleitoral;

XIV – cópias padronizadas do inteiro teor do disposto no artigo 39-A
da Lei nº 9.504/97, com material para a�xação.

§ 1º O material de que trata este artigo deverá ser entregue
mediante protocolo, acompanhado de relação, na qual o
destinatário declarará o que e como recebeu, apondo sua
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assinatura (Código Eleitoral, artigo 133, § 1º).

§ 2º Os Presidentes das Mesas Receptoras que não tiverem recebido
o material de que trata este artigo até 48 horas antes da votação, à
exceção das urnas previamente entregues, deverão diligenciar para
o seu recebimento (Código Eleitoral, artigo 133, § 2º).

CAPÍTULO VI

DA VOTAÇÃO

Seção I

Das Providências Preliminares

Art. 77. No dia marcado para a votação, às 7 horas, os componentes
da Mesa Receptora veri�carão se estão em ordem, no lugar
designado, o material remetido pelo Juiz Eleitoral e a urna, bem
como se estão presentes os �scais dos partidos políticos e
coligações (Código Eleitoral, artigo 142).

Art. 78. O Presidente da Mesa Receptora emitirá o relatório
Zerésima da urna, que será assinado por ele, pelo primeiro
secretário e pelos �scais dos partidos políticos e coligações que o
desejarem.

Art. 79. 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, artigo 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 no curso dos procedimentos
de votação (Código Eleitoral, artigo 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, artigo 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 a 4º do artigo 9º desta resolução
(Código Eleitoral, artigo 123, § 3º).

Art. 80. A integridade e o sigilo do voto são assegurados pelo uso de
urna eletrônica e mediante o disposto nos incisos I a IV do artigo
103 do Código Eleitoral.

Parágrafo único. É nula a votação quando preterida formalidade
essencial da integridade e do sigilo do voto (Código Eleitoral, artigo
220, IV).

Seção II

Das Atribuições dos Membros da Mesa Receptora

RESOLUÇÃO Nº 23.399 — Tribunal Superior Eleitoral https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/normas

1 of 92 31/01/2022 16:3



Art. 81. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos e da
Mesa Receptora de Justi�cativas, no que couber (Código Eleitoral,
artigo 127):

I – veri�car as credenciais dos �scais dos partidos políticos e
coligações;

II – adotar os procedimentos para emissão do relatório Zerésima
antes do início da votação;

III – autorizar os eleitores a votar ou a justi�car;

IV – anotar o código de autenticação emitido pela urna nos campos
apropriados do formulário Requerimento de Justi�cativa Eleitoral;

V – resolver imediatamente todas as di�culdades 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 �scais dos partidos políticos e
coligações concernentes à identidade do eleitor, fazendo-as
consignar em ata;

IX – �scalizar 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 – a�xar, na parte interna e externa da seção, cópias do inteiro
teor do disposto no artigo 39-A da Lei nº 9.504/97.

Art. 82. Compete, ao �nal dos trabalhos, ao Presidente da Mesa
Receptora de Votos e da Mesa Receptora de Justi�cativas, no que
couber:

I – proceder ao encerramento da urna;

II – registrar o comparecimento dos mesários;

III – emitir as vias do boletim de urna;

IV – emitir o boletim de justi�cativa, acondicionando-o, juntamente
com os requerimentos recebidos, em envelope próprio;

V – assinar todas as vias do boletim de urna e do boletim de
justi�cativa com o primeiro secretário e �scais dos partidos políticos
e coligações presentes;

VI – a�xar uma cópia do boletim de urna em local visível da seção;

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

VIII – desligar a urna;

IX – desconectar a urna da tomada ou da bateria externa;

X – acondicionar a urna na embalagem própria;

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

XII – entregar uma das vias obrigatórias e demais vias extras do
boletim de urna, assinadas, aos interessados dos partidos políticos,
coligações, imprensa e Ministério Público, desde que as requeiram
no momento do encerramento da votação;

XIII – remeter à Junta Eleitoral, mediante recibo em duas vias, com a
indicação da hora de entrega, a mídia de resultado, acondicionada
em embalagem lacrada, três vias do boletim de urna, o relatório
Zerésima, o boletim de justi�cativa, os requerimentos de
justi�cativa eleitoral, e o caderno de votação e a ata da Mesa
Receptora.

Art. 83. Compete aos mesários, no que couber:

I – identi�car o eleitor e entregar o comprovante de votação;

II – conferir o preenchimento dos requerimentos de justi�cativa
eleitoral e dar o recibo;

III – cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Art. 84. Compete aos secretários (Código Eleitoral, artigo 128, I a III):

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

II – lavrar a ata da Mesa Receptora, na qual anotarão, durante os
trabalhos, as ocorrências que se veri�carem;

III – observar, na organização da �la de votação, o disposto no artigo
85, §§ 2° e 3°, desta resolução;

IV – cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Seção III

Dos Trabalhos de Votação

Art. 85. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, às 8 horas,
declarará iniciada a votação (Código Eleitoral, artigo 143).

§ 1º Os membros da Mesa Receptora de Votos e os �scais 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, artigo 143, § 1º).

§ 2º Terão preferência para votar os candidatos, os Juízes Eleitorais,
seus auxiliares, os servidores da Justiça Eleitoral, os Promotores
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Eleitorais, os policiais militares em serviço, os eleitores maiores de
60 anos, os enfermos, os eleitores com de�ciência ou com
mobilidade reduzida e as mulheres grávidas e lactantes (Código
Eleitoral, artigo 143, § 2º).

§ 3° A preferência garantida no parágrafo anterior considerará a
ordem de chegada na �la de votação.

Art. 86. Só serão admitidos a votar os eleitores cujos nomes
estiverem cadastrados na seção.

§ 1º Poderá votar o eleitor cujo nome não �gure no caderno de
votação, desde que os seus dados constem do cadastro de eleitores
da urna.

§ 2º Para votar, o eleitor deverá apresentar documento o�cial com
foto que comprove sua identidade.

§ 3º São documentos o�ciais para comprovação da identidade do
eleitor:

I – carteira de identidade, passaporte ou outro documento o�cial
com foto de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria
pro�ssional reconhecida por lei;

II – certi�cado 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 �gurem 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 �m de regularizar a sua situação.

Art. 87. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo que
esteja portando título de eleitor e documento o�cial, o Presidente
da Mesa Receptora de Votos deverá interrogá-lo sobre os dados do
título, documento o�cial ou do caderno de votação; em seguida,
deverá confrontar a assinatura constante desses documentos com
aquela feita pelo eleitor na sua presença e fazer constar na ata os
detalhes do ocorrido (Código Eleitoral, artigo 147).

§ 1º A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos
membros da Mesa Receptora de Votos, pelos �scais ou por
qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito antes
de ser admitido a votar (Código Eleitoral, artigo 147, § 1º).

§ 2º Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o Presidente
da Mesa Receptora de Votos solicitará a presença do Juiz Eleitoral
para decisão (Código Eleitoral, artigo 147, § 2º).

Art. 88. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de
telefonia celular, máquinas fotográ�cas, �lmadoras, equipamento
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de radiocomunicação, ou qualquer instrumento que possa
comprometer o sigilo do voto, devendo �car retidos na Mesa
Receptora enquanto o eleitor estiver votando (Lei nº 9.504/97, artigo
91-A, parágrafo único).

Art. 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor
analfabeto a votar, os quais serão submetidos à decisão do
Presidente da Mesa Receptora, não sendo a Justiça Eleitoral
obrigada a fornecê-los (Lei n. 9.504/97, artigo 89).

Art. 90. O eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida, ao votar,
poderá ser auxiliado por pessoa de sua con�ança, ainda que não o
tenha requerido antecipadamente ao Juiz Eleitoral.

§ 1º O Presidente da Mesa Receptora de Votos, veri�cando ser
imprescindível que o eleitor com de�ciência seja auxiliado por
pessoa de sua con�ança 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 de�ciência não poderá
estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de
coligação.

§ 3º A assistência de outra pessoa ao eleitor com a de�ciência de
que trata este artigo deverá ser consignada em ata.

Art. 91. Para votar, serão assegurados ao eleitor com de�ciência
visual (Código Eleitoral, artigo 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;

IV – o uso da marca de identi�cação da tecla número 5 da urna.

Art. 92. A votação será feita no número do candidato ou da legenda
partidária, devendo o nome e a fotogra�a do candidato, assim como
a sigla do partido político, aparecerem no painel da urna, com o
respectivo cargo disputado (Lei nº 9.504/97, artigo 59, § 1º).

§ 1º A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os
painéis referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os
referentes às eleições majoritárias, nesta ordem (Lei nº 9.504/97,
artigo 59, § 3º):

I – Deputado Estadual ou Distrital;

II – Deputado Federal;

III – Senador;

IV – Governador;

V – Presidente da República.

§ 2º Os painéis referentes aos candidatos a Senador, Governador e
a Presidente da República exibirão, também, as fotos e os nomes
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dos respectivos candidatos a suplentes e a vice.

Art. 93. Serão observados, na votação, os seguintes procedimentos
(Código Eleitoral, artigo 146):

I – o eleitor, ao apresentar-se na seção e antes de adentrar o recinto
da Mesa Receptora de Votos, deverá postar-se em �la;

II – admitido a adentrar, o eleitor apresentará seu documento de
identi�cação com foto à Mesa Receptora de Votos, o qual poderá
ser examinado pelos �scais dos partidos políticos e coligações;

III – 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 identi�cação;

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

V – em seguida, o eleitor será autorizado a votar;

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

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

§ 1º Na hipótese de o eleitor, após a identi�cação, recusar-se a votar
ou apresentar di�culdade na votação eletrônica antes de con�rmar
o primeiro voto, deverá o Presidente da Mesa Receptora de Votos
suspender a liberação de votação do eleitor por meio de código
próprio.

§ 2º Ocorrendo a situação descrita no parágrafo anterior, o
Presidente da Mesa reterá o comprovante de votação, assegurando
ao eleitor o exercício do direito do voto até o encerramento da
votação.

§ 3º Se o eleitor con�rmar pelo menos um voto, deixando de
concluir a votação para os outros cargos, 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 �m de possibilitar o
prosseguimento da votação, sendo considerados nulos os outros
votos não con�rmados, e entregar ao eleitor o respectivo
comprovante de votação.

§ 4º Na ocorrência de alguma das hipóteses descritas nos
parágrafos anteriores, o fato será imediatamente registrado em ata.

Seção IV

Da Votação por Biometria

Art. 94. Nas seções eleitorais dos Municípios que utilizarem a
biometria como forma de identi�cação do eleitor, aplica-se o
disposto neste Capítulo VI desta resolução, no que couber,
acrescido dos seguintes procedimentos:
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I – o mesário digitará o número do título de eleitor;

II – aceito o número do título pelo sistema, o mesário solicitará ao
eleitor que posicione o dedo polegar ou indicador sobre o sensor
biométrico, para identi�cação;

III – havendo a identi�cação do eleitor por intermédio da biometria,
o mesário o autorizará a votar, dispensando a assinatura do eleitor
na folha de votação;

IV – caso não haja a identi�cação do eleitor por intermédio da
biometria, o mesário repetirá o procedimento, por até oito vezes,
observando as mensagens apresentadas pelo sistema no terminal
do mesário;

V – na hipótese de não haver a identi�cação do eleitor por meio da
biometria, o mesário adotará o disposto nos artigos 86 e 87 desta
resolução, além de veri�car a foto constante no caderno de votação;

VI – comprovada a identidade do eleitor, na forma do inciso
anterior:

a) o eleitor assinará a folha de votação;

b) o mesário digitará código especí�co para habilitar o eleitor a
votar;

c) o sistema coletará a impressão digital do mesário;

d) o mesário consignará o fato na Ata da Mesa Receptora e
orientará o eleitor a comparecer posteriormente ao Cartório
Eleitoral.

VII – o mesário deverá anotar na Ata da Mesa Receptora, no curso
da votação, todos os incidentes relacionados com a identi�cação
biométrica do eleitor, registrando as di�culdades veri�cadas e
relatando eventos relevantes.

Seção V

Da Contingência na Votação

Art. 95. Na hipótese de falha na urna, em qualquer momento da
votação, o Presidente da Mesa Receptora de Votos, à vista dos
�scais presentes, deverá desligar e religar a urna, digitando o código
de reinício da votação.

§ 1º Persistindo a falha, o Presidente da Mesa Receptora de Votos
solicitará a presença de equipe designada pelo Juiz Eleitoral, à qual
incumbirá analisar a situação e adotar um ou mais dos seguintes
procedimentos para a solução do problema:

I – reposicionar o cartão de memória de votação;

II – utilizar uma urna de contingência, remetendo a urna com
defeito ao local designado pela Justiça Eleitoral;

III – utilizar o cartão de memória de contingência na urna de
votação, acondicionando o cartão de memória de votação
dani�cado em envelope especí�co e remetendo-o ao local
designado pela Justiça Eleitoral.
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§ 2º Os lacres rompidos durante os procedimentos deverão ser
repostos e assinados pelo Juiz Eleitoral ou, na sua impossibilidade,
pelos componentes da Mesa Receptora de Votos, bem como pelos
�scais dos partidos políticos e coligações presentes.

§ 3º A equipe designada pelo Juiz Eleitoral poderá realizar mais de
uma tentativa, dentre as previstas neste artigo.

Art. 96. Para garantir o uso do sistema eletrônico, além do previsto
no artigo anterior, poderá ser realizada carga de urna de seção,
obedecendo, no que couber, o disposto nos artigos 65 e 74 desta
resolução, desde que não tenha ocorrido votação naquela seção.

§ 1º O primeiro eleitor a votar será convidado a aguardar, junto à
Mesa Receptora de Votos, até que o segundo eleitor conclua o seu
voto.

§ 2º Na hipótese de ocorrer falha na urna que impeça a
continuidade da votação eletrônica antes que o segundo eleitor
conclua seu voto, esgotadas as possibilidades previstas no artigo
anterior, deverá o primeiro eleitor votar novamente, em outra urna
ou em cédulas, sendo o voto sufragado na urna dani�cada
considerado insubsistente.

§ 3º Ocorrendo a situação descrita nos §§ 1º e 2º, será permitida a
carga de urna para a respectiva seção.

Art. 97. Não havendo êxito nos procedimentos de contingência, a
votação dar-se-á por cédulas até seu encerramento, adotando-se as
seguintes providências:

I – retornar o cartão de memória de votação à urna defeituosa;

II – lacrar a urna defeituosa, enviando-a, ao �nal da votação, à Junta
Eleitoral, com os demais materiais de votação;

III – lacrar a urna de contingência, que �cará sob a guarda da equipe
designada pelo Juiz Eleitoral;

IV – colocar o cartão de memória de contingência em envelope
especí�co, que deverá ser lacrado e remetido ao local designado
pela Justiça Eleitoral, não podendo ser reutilizado.

Art. 98. Todas as ocorrências descritas nos artigos 95 a 97 desta
resolução deverão ser consignadas na Ata da Mesa Receptora.

Art. 99. Uma vez iniciada a votação por cédulas, não se poderá
retornar ao processo eletrônico de votação na mesma seção
eleitoral.

Art. 100. É proibido realizar manutenção da urna eletrônica na
seção eleitoral no dia da votação, salvo ajuste ou troca de bateria e
de módulo impressor, ressalvados os procedimentos descritos no
artigo 95 desta resolução.

Art. 101. As ocorrências de troca de urnas deverão ser comunicadas
pelos Juízes Eleitorais aos Tribunais Regionais Eleitorais durante o
processo de votação.

Parágrafo único. Os partidos políticos e as coligações poderão
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requerer formalmente aos Tribunais Regionais Eleitorais, até 13 de
janeiro de 2015, as informações relativas a troca de urnas.

Seção VI

Da Votação por Cédulas de Uso Contingente

Art. 102. A forma de votação descrita nesta seção apenas será
realizada na impossibilidade da utilização do sistema eletrônico de
votação.

Parágrafo único. As cédulas de uso contingente serão
confeccionadas em obediência ao modelo de�nido pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

Art. 103. 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. 104. Serão observadas, na votação por cédulas, no que couber,
as normas do artigo 93 desta resolução, e ainda o seguinte:

I – identi�cado, 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, devidamente rubricadas
e numeradas, em séries de um a nove, pelos mesários (Código
Eleitoral, artigo 127, VI);

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 �scais dos partidos políticos e das coligações, para que
veri�quem, 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, �cará 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 que dela recebeu;

VI – se o eleitor, ao receber as cédulas, ou durante o ato de votar,
veri�car 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
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haja indicado;

VII – após o depósito das cédulas na urna de lona, o mesário
devolverá o documento de identi�cação ao eleitor, entregando-lhe o
comprovante de votação.

Art. 105. Além do previsto no artigo 115 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
�scais 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 duas vias, com a
indicação de hora, devendo aqueles documentos ser
acondicionados em envelopes rubricados por ele e pelos �scais dos
partidos políticos e coligações que o desejarem.

Seção VII

Dos Trabalhos de Justi�cativa

Art. 106. Os trabalhos das Mesas Receptoras de Justi�cativas terão
início às 8 horas e terminarão às 17 horas do dia da eleição, caso
não haja eleitores na �la.

Art. 107. Cada Mesa Receptora de Justi�cativas poderá funcionar
com até três urnas.

Art. 108. O eleitor deverá comparecer aos locais destinados ao
recebimento das justi�cativas com o formulário Requerimento de
Justi�cativa preenchido, munido do número do título de eleitor e de
documento de identi�cação, nos termos do § 3º do artigo 86 desta
resolução.

§ 1º O eleitor deverá postar-se em �la única à entrada do recinto da
Mesa e, quando autorizado, entregará o formulário preenchido com
o número do título de eleitor e apresentará o documento de
identi�cação ao mesário.

§ 2º Após a conferência do preenchimento do formulário e da
veri�cação 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 Justi�cativas da entrega do requerimento, nos campos
próprios do formulário, e será restituído ao eleitor o seu documento
e o comprovante de justi�cativa, autenticado com a rubrica do
componente da Mesa.

§ 3º Quando veri�cada a impossibilidade do uso de urnas, será
utilizado o processo manual de recepção de justi�cativas, com
posterior digitação dos dados na Zona Eleitoral responsável pelo
seu recebimento.

§ 4º Compete ao Juízo Eleitoral responsável pela recepção dos
requerimentos de justi�cativa assegurar o lançamento dessas
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informações no cadastro de eleitores, até 4 de dezembro de 2014,
com relação ao 1º turno, e até 26 de dezembro de 2014, com
relação ao 2º turno, determinando todas as providências relativas à
conferência obrigatória e digitação dos dados, quando necessário.

§ 5º O formulário preenchido com dados incorretos, que não
permitam a identi�cação do eleitor, não será hábil para justi�car a
ausência na eleição.

§ 6º Os formulários Requerimento de Justi�cativa Eleitoral, após seu
processamento, serão arquivados no Cartório responsável pela
recepção das justi�cativas, até o próximo pleito, quando poderão
ser descartados.

Art. 109. O formulário Requerimento de Justi�cativa 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 justi�cativa, no dia da eleição;

IV – outros locais, desde que haja prévia autorização da Justiça
Eleitoral.

Art. 110. O eleitor que deixar de votar por se encontrar ausente de
seu domicílio eleitoral e não justi�car a falta no dia da eleição
poderá fazê-lo até 4 de dezembro de 2014, com relação ao primeiro
turno e até 26 de dezembro de 2014, com relação ao segundo
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.

§ 1º Para o eleitor inscrito no Brasil 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 (Lei n. 6.091/1974, artigo 16, §
2º, e Resolução nº 21.538/2003, artigo 80, § 1º).

§ 2º O eleitor inscrito no Brasil que se encontre no exterior no dia
do pleito e queira justi�car a ausência antes do retorno ao Brasil
deverá encaminhar justi�cativa de ausência de voto diretamente ao
Cartório Eleitoral do município de sua inscrição, por meio dos
Serviços de Postagens.

Art. 111. O eleitor inscrito no exterior, ausente do seu domicílio
eleitoral na data do pleito, bem assim aquele que, mesmo presente,
não comparecer à eleição, deverá justi�car sua falta, mediante
requerimento a ser encaminhado diretamente ao Juiz Eleitoral do
Distrito Federal responsável pelo cartório eleitoral de sua inscrição,
até 4 de dezembro de 2014, se a ausência ocorrer no primeiro
turno, e até 26 de dezembro de 2014, relativa ao segundo turno.

§ 1º Ao eleitor inscrito no exterior será garantida ainda a
possibilidade de encaminhar sua justi�cativa, respeitados os prazos
assinalados no caput, às missões diplomáticas ou repartições
consulares brasileiras localizadas no país em que estiver, que, em
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até 15 dias após o seu recebimento, a remeterá ao Ministério das
Relações Exteriores para envio ao Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal para processamento.

§ 2º Ao eleitor inscrito no Distrito Federal que se encontre no
exterior no dia do pleito também será garantido o procedimento
descrito no parágrafo anterior.

Art. 112. O eleitor inscrito no exterior que, estando obrigado a votar,
não o �zer, �cará sujeito, além das penalidades previstas para o
eleitor que não vota no território nacional, à proibição de requerer
qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver
subordinado, enquanto não se justi�car (Código Eleitoral, artigo
231).

Seção VIII

Do Encerramento da Votação

Art. 113. O recebimento dos votos terminará às 17 horas do horário
local, desde que não haja eleitores presentes na �la de votação da
seção eleitoral (Código Eleitoral, artigo 144).

Art. 114. 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 �la e, em seguida, os
convidará a entregar seus documentos de identi�cação, para que
sejam admitidos a votar (Código Eleitoral, artigo 153, caput).

Parágrafo único. A votação continuará na ordem decrescente das
senhas distribuídas, sendo o documento de identi�cação devolvido
ao eleitor logo que tenha votado (Código Eleitoral, artigo 153,
parágrafo único).

Art. 115. Encerrada a votação, o Presidente da Mesa adotará as
providências previstas no artigo 82 desta resolução e �nalizará 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 �scais 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 apresentados, assim como as
decisões sobre eles 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
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existentes nos cadernos e na Ata da Mesa Receptora de Votos, ou a
declaração de não existirem.

§ 1º A comunicação de que trata o inciso VII do artigo 154 do Código
Eleitoral será atendida pelas informações contidas no boletim de
urna emitido após o encerramento da votação.

§ 2º A urna �cará permanentemente à vista dos interessados e sob
a guarda de pessoa designada pelo Presidente da Junta Eleitoral até
que seja determinado o seu recolhimento (Código Eleitoral, artigo
155, § 2º).

Art. 116. 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 artigo 313 do
Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 179, § 9º).

Art. 117. Na hipótese de não ser emitido o boletim de urna por
qualquer motivo, ou ser imprecisa ou ilegível a impressão,
observado o disposto no artigo 100 desta resolução, o Presidente
da Mesa Receptora de Votos tomará, à vista dos �scais dos partidos
políticos e coligações presentes, as seguintes providências:

I – desligará a urna;

II – desconectará a urna da tomada ou da bateria externa;

III – acondicionará a urna na embalagem própria;

IV – fará registrar 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
�scais dos partidos políticos e das coligações que o desejarem, para
a adoção de medidas que possibilitem a impressão dos boletins de
urna.

Art. 118. 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, artigo 155, caput).

Art. 119. Os �scais 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.

Art. 120. Até as 12 horas do dia seguinte à votação, o Juiz Eleitoral é
obrigado, sob pena de responsabilidade e multa, a comunicar ao
Tribunal Regional Eleitoral e aos representantes dos partidos
políticos e das coligações o número de eleitores que votaram em
cada uma das seções sob sua jurisdição, bem como o total de
votantes da Zona Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 156, caput).

§ 1º A comunicação de que trata o caput será feita ao Tribunal
Regional Eleitoral por meio da transmissão dos resultados
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apurados.

§ 2º Qualquer candidato, delegado ou �scal de partido político e de
coligação poderá obter cópia do relatório emitido pelo sistema
informatizado de que constem as informações referidas no caput,
sendo defeso ao Juiz Eleitoral recusar ou procrastinar a sua entrega
ao requerente (Código Eleitoral, artigo 156, § 3º).

§ 3º Se houver retardamento na emissão do boletim de urna, o Juiz
Eleitoral fará a comunicação mencionada no caput assim que
souber do fato (Código Eleitoral, artigo 156, § 1º).

CAPÍTULO VII

DA FISCALIZAÇÃO PERANTE AS MESAS RECEPTORAS

Art. 121. Cada partido político ou coligação poderá nomear dois
delegados para cada Município e dois �scais para cada Mesa
Receptora, atuando um de cada vez, mantendo-se a ordem no local
de votação (Código Eleitoral, artigo 131, caput).

§ 1º O �scal poderá acompanhar mais de uma seção eleitoral, no
mesmo local de votação (Lei nº 9.504/97, artigo 65, § 1º).

§ 2º Quando o município abranger mais de uma Zona Eleitoral, cada
partido político ou coligação poderá nomear dois delegados para
cada uma delas (Código Eleitoral, artigo 131, § 1º).

§ 3º A escolha de �scal 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, artigo 65, caput).

§ 4º As credenciais dos �scais e delegados serão expedidas,
exclusivamente, pelos partidos políticos e coligações, sendo
desnecessário o visto do Juiz Eleitoral (Lei nº 9.504/97, artigo 65, §
2º).

§ 5º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do
partido político, o representante da coligação ou outra pessoa por
eles indicada deverá informar aos Juízes Eleitorais o nome das
pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos �scais e delegados
(Lei nº 9.504/97, artigo 65, § 3º).

§ 6º O �scal de partido político ou de coligação poderá ser
substituído no curso dos trabalhos eleitorais (Código Eleitoral, artigo
131, § 7º).

§ 7º O credenciamento de �scais se restringirá aos partidos políticos
e às coligações que participarem das eleições em cada Unidade da
Federação.

Art. 122. Os candidatos registrados, os delegados e os �scais de
partido político ou de coligação serão admitidos pelas Mesas
Receptoras a �scalizar a votação, formular protestos e fazer
impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor (Código
Eleitoral, artigo 132).

Art. 123. No dia da votação, durante os trabalhos, aos �scais dos
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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, artigo 39-A, § 3º).

Parágrafo único. O crachá deverá ter medidas que não ultrapassem
dez centímetros de comprimento por cinco centímetros de largura,
o qual conterá apenas o nome do �scal e a indicação do partido
político que represente, sem qualquer referência que possa ser
interpretada como propaganda eleitoral.

CAPÍTULO VIII

DA POLÍCIA DOS TRABALHOS ELEITORAIS

Art. 124. Ao Presidente da Mesa Receptora e ao Juiz Eleitoral caberá
a polícia dos trabalhos eleitorais (Código Eleitoral, artigo 139).

Art. 125. Somente poderão permanecer no recinto da Mesa
Receptora os seus membros, os candidatos, um �scal, um delegado
de cada partido político ou coligação e, durante o tempo necessário
à votação, o eleitor, mantendo-se a ordem no local de votação
(Código Eleitoral, artigo 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,
artigo 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, artigo 140, § 2º).

Art. 126. A força armada conservar-se-á a até cem metros da Seção
Eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nele
adentrar sem ordem judicial ou do Presidente da Mesa Receptora,
exceto nas Mesas Receptoras de Votos dos estabelecimentos penais
e unidades de internação, respeitado o sigilo do voto (Código
Eleitoral, artigo 141).

CAPÍTULO IX

DOS IMPRESSOS PARA A ELEIÇÃO

Seção I

Dos Formulários

Art. 127. Os modelos de formulários para as Eleições de 2014 serão
de�nidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 128. Será de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral a
confecção dos seguintes formulários:

I – Caderno de Folhas de Votação para dois turnos: no tamanho
260x297mm, papel branco ou reciclado de 90g/m², impressão
frente em o�-set, na cor sépia e impressão de dados variáveis, na
cor preta, contendo relação de eleitores impedidos de votar;
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II – Caderno de Folhas de Votação para um turno: no tamanho
210x297mm, papel branco ou reciclado de 90g/m², impressão
frente em o�-set, na cor sépia e impressão de dados variáveis, na
cor preta, contendo relação de eleitores impedidos de votar;

III – Requerimento de Justi�cativa Eleitoral: no tamanho 74x280mm,
papel branco ou reciclado de 75g/m², impressão frente na cor sépia.

Art. 129. Será de responsabilidade dos Tribunais Regionais Eleitorais
a confecção dos seguintes formulários:

I – Ata da Mesa Receptora de Votos: no formato A4, papel branco ou
reciclado de 75g/m², impressão frente e verso na cor preta;

II - Ata da Mesa Receptora de Votos avulsa: no formato A4, papel
branco ou reciclado de 75g/m², impressão frente e verso na cor
preta;

III – Ata da Mesa Receptora de Justi�cativas: no formato A4, papel
branco ou reciclado de 75g/m², impressão frente na cor preta.

Art. 130. Será de responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal, ou, quando autorizado, das missões diplomáticas
ou repartições consulares, utilizando reprodução eletrônica ou
impressão grá�ca, a confecção dos formulários:

I – Ata da Eleição – Exterior: no formato A4, papel branco ou
reciclado de 75g/m2, impressão frente e verso, na cor preta e em
via única;

II – Boletim de Urna – Exterior: no formato A5 ou A4, dependendo
do número de candidatos para o cargo de Presidente da República,
papel branco ou reciclado de 75g/m2, na cor preta, impressão em
três vias.

Art. 131. A distribuição dos formulários de que tratam os artigos 128
a 130 será realizada conforme planejamento estabelecido pelo
respectivo Tribunal Regional Eleitoral.

Seção II

Das Cédulas O�ciais

Art. 132. Serão confeccionadas, exclusivamente pela Justiça Eleitoral,
e distribuídas, conforme planejamento estabelecido pelo respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, cédulas a serem utilizadas por seção
eleitoral que passar para o sistema de votação manual, após
fracassadas todas as tentativas de votação em urna eletrônica.

Art. 133. A impressão das cédulas será feita em papel opaco, com
tinta preta e em tipos uniformes de letras e números (Código
Eleitoral, artigo 104, caput, e Lei n° 9.504/97, artigo 83, caput).

Art. 134. Haverá duas cédulas distintas, uma de cor amarela, para a
eleição majoritária, e outra de cor branca, para a eleição
proporcional, a serem confeccionadas de maneira tal que,
dobradas, resguardem o sigilo do voto sem que seja necessário o
emprego de cola para fechá-las (Código Eleitoral, artigo 104, § 6º, e
Lei n° 9.504/97, artigos 83, §1°, e 84).
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Art. 135. A cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome
ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do
partido político de sua preferência (Lei n° 9.504/97, artigo 83, § 3º).

TÍTULO II

DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

Seção I

Das Juntas Eleitorais

Art. 136. Em cada Zona Eleitoral haverá pelo menos uma Junta
Eleitoral, composta por um Juiz de Direito, que será o Presidente, e
por dois ou quatro cidadãos que atuarão como membros titulares,
de notória idoneidade, convocados e nomeados pelo Tribunal
Regional Eleitoral, por edital publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, até 6 de agosto de 2014 (Código Eleitoral, artigo 36,
caput e § 1º).

§ 1º Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas
indicadas para compor as Juntas Eleitorais serão publicados no
Diário da Justiça Eletrônico, podendo qualquer partido político ou
coligação, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar
as indicações (Código Eleitoral, artigo 36, § 2º).

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral poderá autorizar,
excepcionalmente, a contagem de votos pelas Mesas Receptoras,
designando os mesários como escrutinadores da Junta Eleitoral
(Código Eleitoral, artigos 188 e 189).

Art. 137. Se necessário, poderão ser organizadas tantas Juntas
Eleitorais quanto permitir o número de Juízes de Direito que gozem
das garantias do artigo 95 da Constituição Federal, mesmo que não
sejam Juízes Eleitorais (Código Eleitoral, artigo 37, caput).

Parágrafo único. Nas Zonas Eleitorais em que for organizada mais
de uma Junta, ou quando estiver vago o cargo de Juiz Eleitoral ou
estiver este impedido, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
com a aprovação deste, designará Juízes de Direito da mesma ou de
outras comarcas para presidirem as Juntas (Código Eleitoral, artigo
37, parágrafo único).

Art. 138. Ao Presidente da Junta Eleitoral será facultado nomear,
dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares
em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos (Código
Eleitoral, artigo 38, caput).

§ 1º Até 5 de setembro de 2014, o Presidente da Junta Eleitoral
comunicará ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral as
nomeações que houver feito e as divulgará, por edital publicado no
Diário da Justiça Eletrônico, na capital, ou a�xado no átrio do
Cartório, nas demais localidades, podendo qualquer partido político
ou coligação oferecer impugnação motivada no prazo de 3 dias
(Código Eleitoral, artigo 39, caput).
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§ 2º O Presidente da Junta Eleitoral designará escrutinador para
secretário-geral, competindo-lhe organizar e coordenar os trabalhos
da Junta Eleitoral, lavrar as atas e tomar por termo ou protocolar os
recursos, neles funcionando como escrivão (Código Eleitoral, artigo
38, § 3º, I e II).

Art. 139. Não podem ser nomeados membros das Juntas,
escrutinadores ou auxiliares (Código Eleitoral, artigo 36, § 3º):

I – os candidatos e seus parentes, ainda que por a�nidade, até o
segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;

II – os membros de diretorias de partidos políticos devidamente
registrados e cujos nomes tenham sido o�cialmente publicados;

III – as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários
no desempenho de cargos de con�ança do Executivo;

IV – os que pertencerem ao serviço eleitoral.

Art. 140. Compete à Junta Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 40, I a III):

I – apurar a votação realizada nas seções eleitorais sob sua
jurisdição;

II – resolver as impugnações, dúvidas e demais incidentes
veri�cados durante os trabalhos da apuração;

III – expedir os boletins de urna na impossibilidade de sua emissão
normal nas seções eleitorais, com emprego dos sistemas de
votação, de recuperação de dados ou de apuração.

Parágrafo único. O Presidente da Junta Eleitoral designará os
responsáveis pela operação do Sistema de Apuração.

Art. 141. Compete ao auxiliar da Junta Eleitoral:

I – esclarecer as dúvidas referentes ao processo de apuração;

II – 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. 142. 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 e, se
presentes, dos �scais 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. 143. Compete ao segundo escrutinador e ao suplente, na
hipótese de utilização do Sistema de Apuração, auxiliar na
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contagem dos votos e nos demais trabalhos da Junta Eleitoral.

Art. 144. Havendo necessidade, mais de uma Junta Eleitoral poderá
ser instalada no mesmo local de apuração, mediante prévia
autorização do Tribunal Regional Eleitoral, desde que �quem
separadas, de modo a acomodar, perfeitamente distinguidos, os
trabalhos de cada uma delas.

Seção II

Da Fiscalização Perante as Juntas Eleitorais

Art. 145. Cada partido político ou coligação poderá credenciar,
perante as Juntas Eleitorais, até três �scais, que se revezarão na
�scalização dos trabalhos de apuração (Código Eleitoral, artigo 161,
caput).

§ 1º As credenciais dos �scais serão expedidas, exclusivamente,
pelos partidos políticos ou coligações, e não necessitam de visto do
Presidente da Junta Eleitoral (Lei nº 9.504/97, artigo 65, § 2º).

§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os
representantes dos partidos políticos ou das coligações deverão
informar ao Presidente da Junta Eleitoral o nome das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos �scais (Lei nº 9.504/97,
artigo 65, § 3º).

§ 3º Não será permitida, na Junta Eleitoral, a atuação concomitante
de mais de um �scal de cada partido político ou coligação (Código
Eleitoral, artigo 161, § 2º).

§ 4º O credenciamento de �scais restringir-se-á aos partidos
políticos ou às coligações que participarem das eleições em cada
Unidade da Federação.

Art. 146. Os �scais dos partidos políticos e das coligações serão
posicionados a distância não inferior a um metro de onde estiverem
sendo desenvolvidos os trabalhos da Junta Eleitoral, de modo 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;

V – a digitação dos números no Sistema de Apuração.

CAPÍTULO II

DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO NA URNA ELETRÔNICA

Seção I

Do Registro dos Votos

Art. 147. Os votos serão registrados e contados eletronicamente nas
seções eleitorais pelo Sistema de Votação da urna.

§ 1º À medida que sejam recebidos, os votos serão registrados

RESOLUÇÃO Nº 23.399 — Tribunal Superior Eleitoral https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/normas

9 of 92 31/01/2022 16:3



individualmente e assinados digitalmente, resguardado o
anonimato do eleitor.

§ 2º Após cada voto, haverá a assinatura digital do arquivo de votos,
com aplicação do registro de horário, de maneira a impedir a
substituição de votos.

Art. 148. Os votos registrados na urna que correspondam
integralmente ao número de candidato apto serão computados
como voto nominal e, antes da con�rmação do voto, a urna
apresentará as informações do nome, partido e a foto do respectivo
candidato.

Art. 149. Nas eleições majoritárias, os votos registrados que não
correspondam a número de candidato constante na urna eletrônica
serão computados como nulos.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, antes da con�rmação do
voto, a urna apresentará mensagem informando ao eleitor que, se
con�rmado o voto, ele será computado como nulo.

Art. 150. Nas eleições proporcionais, os votos registrados na urna
que tenham os dois primeiros dígitos coincidentes com a
numeração de partido válido, concorrente ao pleito, e os últimos
dígitos correspondentes a candidato inapto antes da geração dos
dados para carga da urna, de que trata o artigo 62 desta resolução,
serão computados como nulos.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, antes da con�rmação do
voto, a urna apresentará mensagem informando ao eleitor que, se
con�rmado o voto, ele será computado como nulo.

Art. 151. Nas eleições proporcionais, os votos registrados na urna
que tenham os dois primeiros dígitos coincidentes com a
numeração de partido válido, concorrente ao pleito, e os últimos
dígitos não informados ou não correspondentes a candidato
existente, serão computados para a legenda.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, antes da con�rmação do
voto, a urna apresentará a informação do respectivo partido e
mensagem alertando o eleitor que, se con�rmado o voto, ele será
computado para a legenda (Lei nº 9.504/97, artigo 59, § 2º).

Art. 152. Ao �nal da votação, serão assinados digitalmente o arquivo
de votos e o de boletim de urna, com aplicação do registro de
horário, de forma a impossibilitar a substituição de votos e a
alteração dos registros de início e término da votação.

Seção II

Dos Boletins Emitidos pela Urna

Art. 153. Os boletins de urna conterão os seguintes dados (Código
Eleitoral, artigo 179):

I – a data da eleição;

II – a identi�cação do Município, da Zona Eleitoral e da Seção;

III – a data e o horário de encerramento da votação;
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IV – o código de identi�cação da urna;

V – a quantidade de eleitores aptos;

VI– a quantidade de eleitores que compareceram;

VII – a votação individual de cada candidato;

VIII – os votos para cada legenda partidária;

IX – os votos nulos;

X – os votos em branco;

XI – a soma geral dos votos;

XII – quantidade de eleitores liberados por código nas urnas
biométricas.

Art. 154. O boletim de urna fará prova do resultado apurado,
podendo ser apresentado recurso à própria Junta Eleitoral, caso o
número de votos constantes do resultado da apuração não coincida
com os nele consignados.

CAPÍTULO III

DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO POR MEIO DE CÉDULAS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 155. A apuração dos votos das seções eleitorais em que houver
votação em cédulas será processada com a utilização do Sistema de
Apuração, imediatamente após o seu recebimento pela Junta
Eleitoral, observados, no que couber, os procedimentos previstos
nos artigos 159 a 187 do Código Eleitoral e o disposto nesta
resolução.

Art. 156. Os membros, os escrutinadores e os auxiliares das Juntas
Eleitorais somente poderão, no curso dos trabalhos, portar e utilizar
caneta esferográ�ca de cor vermelha.

Seção II

Dos Procedimentos

Art. 157. A apuração dos votos das seções eleitorais que passarem à
votação por cédulas, sempre à vista dos �scais dos partidos
políticos e coligações presentes, ocorrerá da seguinte maneira:

I – a equipe técnica designada pelo Presidente da Junta Eleitoral
procederá à geração de mídia com os dados recuperados, contendo
os votos colhidos pelo sistema eletrônico até o momento da
interrupção havida, fará imprimir o boletim parcial de urna, em
duas vias obrigatórias e até três vias opcionais, e as entregará ao
secretário-geral da Junta Eleitoral;

II – o secretário-geral da Junta Eleitoral colherá a assinatura do
Presidente e dos componentes da Junta e, se presentes, dos �scais
dos partidos políticos e coligações e do representante do Ministério
Público, nas vias do boletim parcial de urna;

III – os dados contidos na mídia serão recebidos pelo Sistema de
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Apuração;

IV – em seguida, será iniciada a apuração das cédulas.

§ 1º No início dos trabalhos, será emitido o relatório Zerésima do
Sistema de Apuração, que deverá ser assinado pelos �scais dos
partidos políticos e coligações que o desejarem e pelo secretário-
geral da Junta Eleitoral, devendo fazer constar da ata, à qual será
anexado.

§ 2º No início da apuração de cada seção, será emitido o relatório
Zerésima da seção, do qual constará a informação de que não há
votos registrados para aquela seção, adotando-se o mesmo
procedimento do parágrafo anterior.

Art. 158. As urnas eletrônicas utilizadas para a apuração dos votos
deste capítulo serão con�guradas, para cada seção a ser apurada,
com a identi�cação do município, da zona, da seção eleitoral, da
Junta e do motivo da operação.

Art. 159. As Juntas Eleitorais deverão:

I – inserir a mídia com os dados parciais de votação na urna em que
se realizará a apuração;

II – separar as cédulas majoritárias das proporcionais;

III – contar as cédulas, digitando essa informação na urna;

IV – iniciar a apuração no sistema eletrônico, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) desdobrar as cédulas, uma de cada vez, numerando-as
sequencialmente;

b) ler os votos e apor, nas cédulas, as expressões "em branco" ou
"nulo", se for o caso, colhendo-se a rubrica do secretário;

c) digitar no Sistema de Apuração o número do candidato ou
legenda referente ao voto do eleitor.

V – gravar a mídia com os dados da votação da seção.

§ 1º As ocorrências relativas às cédulas somente poderão ser
suscitadas nessa oportunidade (Código Eleitoral, artigo 174, § 4º).

§ 2º A Junta Eleitoral somente desdobrará a cédula seguinte após
con�rmação do registro da cédula anterior na urna.

§ 3º Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigidos
enquanto não for comandada a con�rmação �nal do conteúdo da
cédula.

Art. 160. Veri�cada a não correspondência entre o número
sequencial da cédula em apuração e o apresentado pela urna,
deverá a Junta Eleitoral proceder da seguinte maneira:

I – emitir o espelho parcial de cédulas;

II – comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho parcial, a
partir da última cédula até o momento em que se iniciou a
incoincidência;
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III – comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas
incoincidentes e retomar a apuração.

Parágrafo único. Havendo motivo justi�cado, a critério da Junta
Eleitoral, a apuração poderá ser reiniciada, apagando-se todos os
dados da seção até então registrados.

Art. 161. A incoincidência entre o número de votantes e o de
cédulas apuradas não constituirá motivo de nulidade da votação,
desde que não resulte de fraude comprovada (Código Eleitoral,
artigo 166, § 1º).

Parágrafo único. Se a Junta Eleitoral entender que a incoincidência
resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e
recorrerá de ofício para o Tribunal Regional Eleitoral (Código
Eleitoral, artigo 166, § 2º).

Art. 162. Concluída a contagem dos votos, a Junta Eleitoral
providenciará a emissão de 2 vias obrigatórias e até 15 vias
adicionais do boletim de urna.

§ 1º Os boletins de urna serão assinados pelo Presidente e demais
componentes da Junta Eleitoral e, se presentes, pelos �scais dos
partidos políticos e coligações e pelo representante do Ministério
Público.

§ 2º Apenas os boletins de urna poderão servir como prova
posterior perante a Junta Eleitoral.

§ 3º A não expedição do boletim de urna imediatamente após a
apuração de cada urna e antes de se passar à subsequente, sob
qualquer pretexto, ressalvados os casos de defeito da urna,
constitui o crime previsto no artigo 313 do Código Eleitoral (Código
Eleitoral, artigo 179, § 9º).

Art. 163. O encerramento da apuração de uma seção consistirá na
emissão do boletim de urna e na geração da mídia com os
resultados.

Art. 164. Durante a apuração, na hipótese de defeito da urna
instalada na Junta Eleitoral, o Presidente determinará nova
apuração com emprego de outra urna.

Art. 165. Concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à
subsequente, as cédulas serão recolhidas, no primeiro turno de
votação, em envelope especial, e, no segundo, à urna de lona, os
quais serão fechados e lacrados, assim permanecendo até 13 de
janeiro de 2015, salvo se houver pedido de recontagem ou recurso
quanto ao seu conteúdo (Código Eleitoral, artigo 183, caput).

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo, sob
qualquer pretexto, constitui o crime previsto no artigo 314 do
Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 183, parágrafo único).

CAPÍTULO IV

DA TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Seção I
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Dos Sistemas de Totalização

Art. 166. A o�cialização do Sistema de Gerenciamento nos Tribunais
e Zonas Eleitorais ocorrerá após as 12 horas do dia anterior à
eleição, por meio de senha própria, fornecida em envelope lacrado,
que será aberto somente nessa oportunidade.

§ 1º Os representantes do Ministério Público, da Ordem dos
Advogados do Brasil e os �scais e delegados dos partidos políticos e
coligações serão noti�cados por edital publicado no Diário da
Justiça Eletrônico, na capital, ou no átrio do cartório, nas demais
localidades, para participar do ato de que trata o caput.

§ 2º Após a o�cialização do Sistema de Gerenciamento, à vista dos
presentes, serão realizados os seguintes procedimentos:

I – emissão do relatório Espelho da O�cialização, que re�etirá a
situação dos candidatos na urna;

II – atualização das situações e dos dados alterados após o
fechamento do Sistema de Candidaturas;

III – emissão do relatório Zerésima, com a �nalidade de comprovar a
inexistência de voto computado no sistema.

§ 3º Os documentos mencionados nos incisos I e III �carão sob a
guarda da autoridade competente para compor a Ata Geral das
Eleições.

Art. 167. A o�cialização do Sistema Transportador se dará,
automaticamente, a partir das 12 horas do dia da eleição.

Art. 168. Se, no decorrer dos trabalhos, houver necessidade de
reinicialização do Sistema de Gerenciamento, deverá ser utilizada
senha própria, comunicando-se o fato aos partidos políticos, às
coligações e ao Ministério Público.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, os
relatórios emitidos pelo sistema e os dados anteriores à
reinicialização serão tornados sem efeito.

Seção II

Dos Procedimentos na Junta Eleitoral

Art. 169. As Juntas Eleitorais procederão da seguinte forma:

I – receberão as mídias com os arquivos oriundos das urnas e
providenciarão imediatamente a sua transmissão;

II – receberão os documentos da votação, examinando sua
idoneidade e regularidade, inclusive quanto ao funcionamento
normal da seção;

III – destinarão as vias do boletim recebidas, da seguinte forma:

a) uma via acompanhará a mídia de gravação dos arquivos, para
posterior arquivamento no Cartório;

b) uma via será a�xada no local de funcionamento da Junta Eleitoral.

IV – resolverão todas as impugnações e incidentes veri�cados
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durante os trabalhos de apuração;

V – providenciarão a recuperação dos dados constantes da urna, em
caso de necessidade.

Art. 170. A autenticidade e a integridade dos arquivos contidos na
mídia serão veri�cadas pelos sistemas eleitorais.

Art. 171. Detectada qualquer irregularidade na documentação
referente à seção cuja mídia já tenha sido processada, o Presidente
da Junta poderá excluir da totalização os dados recebidos.

Art. 172. A transmissão e a recuperação de dados de votação, bem
como a reimpressão dos boletins de urna poderão ser efetuadas
por técnicos designados pelo Presidente da Junta Eleitoral nos locais
previamente de�nidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

Art. 173. Havendo necessidade de recuperação dos dados da urna,
serão adotados os seguintes procedimentos, na ordem em que se
�zer adequada para a solução do problema:

I – geração de nova mídia a partir da urna utilizada na seção, com
emprego do Sistema Recuperador de Dados;

II – geração de nova mídia a partir dos cartões de memória da urna
utilizada na seção, por meio do Sistema Recuperador de Dados, em
urna de contingência;

III – digitação dos dados constantes do boletim de urna no Sistema
de Apuração.

§ 1º Os cartões de memória retirados de urnas de votação utilizados
para recuperação de dados em urna de contingência deverão ser
recolocados nas respectivas urnas de votação utilizadas nas seções.

§ 2º Os boletins de urna, impressos em duas vias obrigatórias e em
até quinze opcionais, e o boletim de justi�cativa serão assinados
pelo Presidente e demais integrantes da Junta Eleitoral e, se
presentes, pelos �scais dos partidos políticos e coligações e pelo
representante do Ministério Público.

§ 3º As urnas de votação cujos lacres forem removidos para
recuperação de dados deverão ser novamente lacradas.

§ 4º É facultado aos �scais dos partidos políticos e coligações e ao
representante do Ministério Público o acompanhamento da
execução dos procedimentos previstos neste artigo, observado o
disposto no artigo 146 desta resolução.

Art. 174. Veri�cada a impossibilidade de leitura da mídia gerada
pelo Sistema de Apuração, o Presidente da Junta Eleitoral
determinará, para a solução do problema, a realização de um dos
seguintes procedimentos:

I – a geração de nova mídia, a partir da urna na qual a seção foi
apurada;

II – a digitação, em nova urna, dos dados constantes do boletim de
urna.
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Art. 175. Nos casos de perda total ou parcial dos votos de
determinada seção, a Junta Eleitoral poderá decidir:

I – pela não apuração da seção, se ocorrer perda total dos votos;

II – pelo aproveitamento dos votos recuperados, no caso de perda
parcial, considerando o comparecimento dos eleitores, de modo a
não haver divergência entre esse número e o total de votos.

Art. 176. Na hipótese de impossibilidade da transmissão de dados, a
Junta Eleitoral providenciará a remessa da mídia ao ponto de
transmissão de dados da Justiça Eleitoral mais próximo, para que se
proceda à transmissão dos dados para a totalização.

Art. 177. A decisão da Junta Eleitoral que determinar a não
instalação, a não apuração, a anulação e a apuração em separado
da respectiva seção deverá ser registrada em opção própria do
Sistema de Gerenciamento.

Art. 178. O Juízo Eleitoral providenciará, no prazo máximo de 1 dia,
após a totalização �nal, a transmissão dos arquivos log das urnas e
da imagem do boletim de urna.

Art. 179. Excepcionalmente, o Juiz Eleitoral poderá autorizar a
retirada dos lacres da urna, a �m de possibilitar a recuperação de
arquivos de urna.

§ 1º Os �scais dos partidos políticos e coligações deverão ser
convocados por edital, com 1 dia de antecedência, para que
acompanhem os procedimentos previstos no caput.

§ 2º Concluído o procedimento de que trata o caput, a urna deverá
ser novamente lacrada, mantendo os cartões de memória originais
em seus respectivos compartimentos.

§ 3º Todos os procedimentos descritos neste artigo deverão ser
registrados em ata.

Art. 180. Finalizado o processamento, o Presidente da Junta Eleitoral
fará lavrar a Ata da Junta Eleitoral, em duas vias, as quais serão
assinadas e rubricadas pelo Presidente e membros da Junta
Eleitoral, e, se desejarem, pelo representante do Ministério Público,
dos partidos políticos e das coligações.

§ 1º O relatório Resultado da Junta Eleitoral, disponível no Sistema
de Gerenciamento, substituirá os mapas de apuração.

§ 2º Está dispensado o envio da Ata da Junta Eleitoral ao Tribunal
Regional Eleitoral.

Seção III

Da Destinação dos Votos na Totalização

Art. 181. Serão válidos apenas os votos dados a candidatos
regularmente inscritos e às legendas partidárias (Lei nº 9.504/97,
artigo 5º).

Parágrafo único. Na eleição proporcional, os votos dados a
candidatos com registro deferido na data do pleito e indeferido

RESOLUÇÃO Nº 23.399 — Tribunal Superior Eleitoral https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/normas

6 of 92 31/01/2022 16:3



posteriormente serão computados para a legenda (Código Eleitoral,
artigo 175, § 4º, e Lei nº 9.504/97, artigo 16-A, parágrafo único).

Art. 182. Serão nulos, para todos os efeitos, inclusive para a
legenda:

I – os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados
(Código Eleitoral, artigo 175, § 3º, e Lei nº 9.504/97, artigo 16-A);

II – os votos dados a candidatos com o registro indeferido, ainda
que o respectivo recurso esteja pendente de apreciação;

III – os votos dados à partido ou coligação cujo Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) for indeferido, ainda que
haja recurso pendente de apreciação.

Parágrafo único. A validade dos votos descritos nos incisos II e III
�cará condicionada ao deferimento do registro (Lei nº 9.504/97,
artigo 16-A, parágrafo único).

Art. 183. Ocorrendo substituição de candidato ainda sem decisão
transitada em julgado, os votos atribuídos ao substituído serão
computados para o substituto.

Art. 184. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número
de votos válidos apurados pelo número de lugares a preencher,
desprezando-se a fração, se igual ou inferior a meio, ou
arredondando-se para um, se superior (Código Eleitoral, artigo 106,
caput).

Art. 185. Determina-se para cada partido político 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, artigo 107).

Art. 186. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos
quocientes partidários serão distribuídos mediante observância das
seguintes regras:

I – o número de votos válidos atribuídos a cada partido político ou
coligação será dividido pelo número de lugares por eles obtidos
mais um, cabendo ao partido político ou à coligação que apresentar
a maior média um dos lugares a preencher (Código Eleitoral, artigo
109, I);

II – será repetida a operação para a distribuição de cada um dos
lugares (Código Eleitoral, artigo 109, II);

III – no caso de empate de médias entre dois ou mais partidos
políticos ou coligações, será considerado aquele com maior votação
(Resolução-TSE nº 16.844/90);

IV – ocorrendo empate na média e no número de votos dados aos
partidos políticos ou às coligações, prevalecerá, para o desempate,
o número de votos nominais recebidos.

§ 1º O preenchimento dos lugares com que cada partido político ou
coligação for contemplado se fará segundo a ordem de votação
nominal de seus candidatos (Código Eleitoral, artigo 109, § 1º).
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§ 2º Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos
políticos ou as coligações que tiverem obtido quociente eleitoral
(Código Eleitoral, artigo 109, § 2º).

§ 3º Em caso de empate na votação de candidatos e de suplentes de
um mesmo partido político ou coligação, será eleito o candidato
mais idoso (Código Eleitoral, artigo 110).

Art. 187. Se nenhum partido político ou coligação alcançar o
quociente eleitoral, serão eleitos, até o preenchimento de todos os
lugares, os candidatos mais votados (Código Eleitoral, artigo 111).

Art. 188. Nas eleições proporcionais, serão suplentes dos
candidatos eleitos todos os demais candidatos do mesmo partido
ou coligação que não forem eleitos, na ordem decrescente de
votação (Código Eleitoral, artigo 112, I).

Seção IV

Da Comissão Apuradora

Art. 189. O Tribunal Regional Eleitoral, até a véspera das eleições,
constituirá, com três de seus membros, presidida por um deles,
uma Comissão Apuradora (Código Eleitoral, artigo 199, caput).

Art. 190. Os trabalhos da Comissão Apuradora poderão ser
acompanhados por delegados dos partidos políticos e coligações,
sem que, entretanto, neles intervenham com protestos,
impugnações ou recursos (Código Eleitoral, artigo 199, § 4º).

Seção V

Das Atribuições dos Tribunais Regionais Eleitorais

Art. 191. Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais (Código
Eleitoral, artigo 197):

I – resolver as dúvidas não decididas e os recursos interpostos
sobre a votação;

II – apurar as votações que haja validado em grau de recurso;

III – totalizar os votos na Unidade da Federação e, ao �nal,
proclamar o resultado das eleições no âmbito da sua circunscrição;

IV – veri�car o total de votos apurados, inclusive os em branco e os
nulos, e determinar os quocientes eleitoral e partidário, bem como
a distribuição das sobras e desempate de candidatos e médias;

V – proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas;

VI – fazer a apuração parcial das eleições para Presidente e Vice-
Presidente da República.

Art. 192. Finalizado o processamento, o responsável pela área de
tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral
providenciará a emissão do relatório Resultado da Totalização e o
encaminhará, devidamente assinado, à Comissão Apuradora, para
compor o Relatório Geral de Apuração de que trata o § 5º do artigo
199 do Código Eleitoral.

Parágrafo único. O relatório a que se refere o caput substituirá os
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mapas gerais de apuração.

Art. 193. A Comissão Apuradora apresentará ao Tribunal Regional
Eleitoral, ao �nal dos trabalhos, o Relatório Geral de Apuração, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes dados (Código Eleitoral,
artigo 199, § 5º):

I – as seções apuradas e a quantidade de votos apurados
diretamente pelas urnas;

II – as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da
utilização do Sistema de Apuração e a respectiva quantidade de
votos;

III – as seções anuladas e as não apuradas, os motivos e a
quantidade de votos anulados ou não apurados;

IV – as seções onde não houve votação e os motivos;

V – a votação de cada partido político, coligação e candidato nas
eleições majoritária e proporcional;

VI – o quociente eleitoral, os quocientes partidários e a distribuição
das sobras;

VII – a votação dos candidatos a Deputado Federal, Estadual e
Distrital, na ordem da votação recebida;

VIII – a votação dos candidatos a Presidente da República, a
Governador e a Senador, na ordem da votação recebida;

IX – as impugnações apresentadas às Juntas Eleitorais e como foram
resolvidas, assim como os recursos que tenham sido interpostos.

Art. 194. O relatório a que se refere o artigo anterior desta
resolução �cará na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, pelo
prazo de 3 dias, para exame pelos partidos políticos e coligações
interessados, que poderão examinar, também, os documentos nos
quais foi baseado, inclusive arquivo ou relatório gerado pelo
sistema de votação ou totalização (Código Eleitoral, artigo 200,
caput).

§ 1º Terminado o prazo previsto no caput deste artigo, os partidos
políticos e coligações poderão apresentar reclamações, no prazo de
2 dias, as quais estas submetidas a parecer da Comissão Apuradora
que, no prazo de 3 dias, apresentará aditamento ao relatório com a
proposta das modi�cações que julgar procedentes ou com a
justi�cação da improcedência das arguições (Código Eleitoral, artigo
200, § 1º).

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral, antes de aprovar o relatório da
Comissão Apuradora, em 3 dias improrrogáveis julgará as
reclamações não providas pela Comissão Apuradora e, se as deferir,
devolverá o relatório a �m de que sejam feitas as alterações
resultantes da decisão (Código Eleitoral, artigo 200, § 2º).

§ 3º Os prazos para análise e apresentação de reclamações sobre o
relatório citados no caput e parágrafos anteriores somente
começarão a ser contados após a disponibilização dos dados de
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votação especi�cados por seção eleitoral na página da Justiça
Eleitoral na Internet, referida no artigo 207 desta resolução.

Art.195. De posse do relatório referido no artigo 193 desta
resolução, o Tribunal Regional Eleitoral se reunirá para o
conhecimento do total de votos apurados, devendo ser lavrada a
Ata Geral das Eleições, que será assinada pelos seus membros e da
qual constarão os dados consignados no Relatório Geral de
Apuração.

Parágrafo único. Na mesma sessão, o Tribunal Regional Eleitoral
proclamará o resultado de�nitivo das eleições no âmbito daquela
circunscrição eleitoral, publicando-se, em Secretaria, a Ata Geral das
Eleições.

Art. 196. O Tribunal Regional Eleitoral, veri�cando que os votos
totalizados, ainda que parcialmente, demonstram a impossibilidade
de que algum dos candidatos a Governador obtenha a maioria
absoluta dos votos válidos na primeira votação, deverá proclamar
imediatamente os resultados provisórios e, com base neles, dar
início às providências relativas ao segundo turno.

Parágrafo único. A proclamação dos resultados de�nitivos para
Senador, Deputado Federal, Estadual e Distrital se fará
independentemente do disposto no caput deste artigo.

Seção VI

Das Atribuições do Tribunal Superior Eleitoral

Art. 197. O Tribunal Superior Eleitoral fará a totalização �nal da
eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República,
com base nos dados transmitidos automaticamente pela rede de
comunicação de dados da Justiça Eleitoral (Código Eleitoral, artigo
205).

Art. 198. Na sessão imediatamente anterior à data da realização das
eleições, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral sorteará, entre
os seus membros, o relator de cada grupo de Estados da Federação,
ao qual serão distribuídos os respectivos recursos e documentos
das eleições (Código Eleitoral, artigo 206).

Parágrafo único. A Secretaria de Tecnologia da Informação do
Tribunal Superior Eleitoral emitirá o Relatório do Resultado da
Totalização da eleição presidencial, com os resultados veri�cados
nos Estados, no Distrito Federal, no exterior e na votação em
trânsito que substituirá as folhas de apuração parcial e o mapa
geral das respectivas circunscrições.

Art. 199. Cada relator terá o prazo de 5 dias para apresentar seu
relatório, contendo, para cada circunscrição eleitoral, as seguintes
conclusões (Código Eleitoral, artigo 207):

I – os totais dos votos válidos, nulos e em branco;

II – os votos apurados pelos Tribunais Regionais Eleitorais que
devem ser anulados;

III – os votos anulados pelos Tribunais Regionais Eleitorais que
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devem ser computados como válidos;

IV – a votação de cada candidato;

V – o resumo das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais sobre
as dúvidas e impugnações, bem como dos recursos que hajam sido
interpostos para o Tribunal Superior Eleitoral, com as respectivas
decisões e indicação das implicações sobre os resultados.

Art. 200. Apresentados os autos com o relatório de que trata o
caput do artigo anterior desta resolução, no mesmo dia será
publicado na Secretaria.

§ 1º Nos 2 dias seguintes à publicação, os candidatos, os partidos
políticos e as coligações poderão ter vista dos autos na Secretaria e
apresentar alegações ou documentos sobre o relatório, no prazo de
2 dias (Código Eleitoral, artigo 208).

§ 2º Findo esse prazo, serão os autos conclusos ao relator, que, em
2 dias, os apresentará a julgamento, que será previamente
anunciado (Código Eleitoral, artigo 208, parágrafo único).

Art. 201. Na sessão designada, será o feito chamado a julgamento,
independentemente de pauta e com preferência sobre qualquer
outro processo (Código Eleitoral, artigo 209, caput).

§ 1º Se o relatório tiver sido impugnado, os partidos políticos e as
coligações poderão, por até 15 minutos, sustentar oralmente as
suas razões (Código Eleitoral, artigo 209, § 1º).

§ 2º Findos os debates, o relator proferirá seu voto; a seguir, votarão
os demais Juízes, na ordem regimental.

§ 3º Se do julgamento resultarem alterações na apuração realizada
pelo Tribunal Regional Eleitoral, o acórdão determinará à Secretaria
que sejam feitas as modi�cações resultantes da decisão (Código
Eleitoral, artigo 209, § 2º).

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, a área de tecnologia da
informação do Tribunal Regional Eleitoral comunicará as
modi�cações à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal
Superior Eleitoral, para que se extraia do sistema de totalização o
respectivo relatório atualizado e o encaminhe à Secretaria Judiciária
para juntada aos autos.

Art. 202. Os relatórios de todos os grupos com as impugnações que
tenham sido apresentadas serão autuados e distribuídos a um
relator-geral, designado pelo Presidente (Código Eleitoral, artigo
210, caput).

Parágrafo único. Recebidos os autos, será aberta vista ao
Procurador-Geral Eleitoral por 24 horas e, nas 48 horas seguintes, o
relator apresentará à Corte o relatório �nal (Código Eleitoral, artigo
210, parágrafo único).

Art. 203. Aprovado o relatório �nal, o Tribunal Superior Eleitoral
proclamará o resultado das eleições no País, publicando-se a
decisão em Secretaria.
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Art. 204. O Tribunal Superior Eleitoral, veri�cando que os votos
totalizados, ainda que parcialmente, demonstram a impossibilidade
de que algum dos candidatos a Presidente da República obtenha a
maioria absoluta de votos válidos na primeira votação, deverá
proclamar imediatamente o resultado provisório e, com base nele,
dar início às providências relativas ao segundo turno.

CAPÍTULO V

DA FISCALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO

Art. 205. Aos candidatos, partidos políticos e coligações, à Ordem
dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público é garantido amplo
direito de �scalização 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. 206. Os partidos políticos e coligações concorrentes ao pleito
poderão constituir sistema próprio de �scalização, 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, artigo 66, § 7º).

§ 1º Os dados alimentadores do sistema serão os referentes aos
candidatos, partidos políticos, coligações, municípios, zonas e
seções, contidos em arquivos, e os boletins de urna.

§ 2º Os arquivos a que se refere o parágrafo anterior serão
entregues aos interessados em meio de armazenamento de dados
de�nido pela Justiça Eleitoral, desde que os requerentes forneçam
as mídias.

Art. 207. Em até 3 dias após o encerramento da totalização em cada
Unidade da Federação, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizará
em sua página da internet os dados de votação especi�cados por
seção eleitoral, assim como as tabelas de correspondências
efetivadas.

Art. 208. Concluída a totalização, os Tribunais Regionais Eleitorais ou
os Cartórios Eleitorais entregarão aos partidos políticos e às
coligações, quando solicitados, o relatório dos boletins de urna que
estiveram em pendência, sua motivação e a respectiva decisão.

Art. 209. Após a conclusão dos trabalhos de totalização e
transmissão dos arquivos de log das urnas, os partidos políticos e
coligações poderão solicitar aos Tribunais Eleitorais, até 13 de
janeiro de 2015, cópias desses arquivos, dos espelhos de boletins
de urna, dos arquivos de log referentes ao sistema de totalização e
dos Registros Digitais dos Votos.

§ 1º O pedido de que trata o caput deste artigo deverá ser atendido
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no prazo máximo de 3 dias.

§ 2º Os arquivos deverão ser fornecidos em sua forma original,
mediante cópia, não submetida a tratamento.

CAPÍTULO VI

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 210. Na divulgação dos resultados parciais ou totais das
eleições, pela Justiça Eleitoral, deverá ser utilizado o sistema
fornecido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1º A divulgação será feita nas páginas da internet da Justiça
Eleitoral, por outros recursos disponibilizados pelos Tribunais
Eleitorais e pelas entidades cadastradas como parceiras da Justiça
Eleitoral na divulgação dos resultados.

§ 2º Os resultados das votações para todos os cargos, incluindo os
votos em branco, os nulos e as abstenções, serão divulgados na
abrangência estadual e distrital, e para o cargo de Presidente da
República, serão também divulgados na abrangência nacional,
observado o seguinte:

I – os dados do resultado para o cargo de Presidente da República
serão liberados somente a partir das 17 horas do fuso horário do
Acre;

II – os dados de resultado para os demais cargos estarão
disponíveis a partir das 17 horas do fuso horário da respectiva
Unidade da Federação;

III – é facultado à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral
suspender a divulgação dos resultados da eleição de sua Unidade
da Federação a qualquer momento;

IV – é facultado à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral
suspender a divulgação dos resultados da eleição para o cargo de
Presidente da República a qualquer momento.

§ 3º A estatística dos resultados das eleições será publicada no sítio
do Tribunal Superior Eleitoral em até 3 dias após a totalização �nal.

Art. 211. O Tribunal Superior Eleitoral de�nirá, até 7 de julho de
2014, o modelo de distribuição e os padrões tecnológicos e de
segurança a serem adotados na disponibilização dos dados o�ciais
que serão fornecidos às entidades cadastradas, bem como os
serviços e os níveis de qualidade dos serviços delas exigidos.

Art. 212. Até 7 de julho de 2014, a Justiça Eleitoral realizará
audiência com os interessados em �rmarem parceria na divulgação
dos resultados para apresentar as de�nições do artigo anterior.

Art. 213. As entidades interessadas em divulgar os resultados
o�ciais das eleições deverão solicitar cadastramento nos órgãos da
Justiça Eleitoral até 6 de agosto de 2014.

§ 1º Os pedidos de inscrição deverão ser dirigidos à Assessoria de
Comunicação dos Tribunais Eleitorais para análise e aprovação.
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§ 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação do respectivo
Tribunal Eleitoral, observada sua capacidade operacional de
prestação de suporte técnico, poderá limitar o número de parceiros,
priorizando-se, dentre as entidades aprovadas, a ordem cronológica
das inscrições.

Art. 214. Os dados do resultado das eleições serão distribuídos pela
Justiça Eleitoral às entidades parceiras da divulgação por meio de
arquivo digital ou de programa de computador.

§ 1º Os dados de resultados estarão disponíveis de forma
centralizada em Centro de Dados provido pelo Tribunal Superior
Eleitoral no período de 5 a 8 de outubro de 2014, para o primeiro
turno, e de 26 a 29 de outubro de 2014, para o segundo turno.

§ 2º Será de responsabilidade dos parceiros estabelecer
infraestrutura de comunicação com o Centro de Dados provido pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3º Para estabelecimento da parceria, a entidade interessada
deverá cumprir as seguintes exigências:

I – ser provedora de acesso à internet, empresa de
telecomunicação, veículo de imprensa ou partido político com
representação na Câmara Federal;

II – acatar as orientações, critérios e prazos determinados pelos
órgãos da Justiça Eleitoral;

III – disponibilizar os resultados gratuitamente a qualquer
interessado;

IV – divulgar os dados recebidos, informando a sua origem;

V – ter inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com
situação regular na Secretaria da Receita Federal do Brasil;

VI – cadastrar-se na Justiça Eleitoral no prazo e nos moldes
estabelecidos nesta resolução.

§ 4º As entidades inscritas como parceiros da divulgação deverão
buscar os arquivos periodicamente à medida que esses sejam
atualizados, em conformidade com os padrões a serem de�nidos
pela Justiça Eleitoral.

Art. 215. Após o término do prazo de cadastramento e até 21 de
agosto de 2014, será realizada audiência com os parceiros
aprovados para tratar de assuntos de caráter técnico, visando
esclarecer aos parceiros sobre os procedimentos e recursos
tecnológicos utilizados na divulgação dos resultados.

Art. 216. É vedado às entidades cadastradas envolvidas na
divulgação o�cial de resultados promover qualquer alteração de
conteúdo dos dados produzidos pela Justiça Eleitoral.

Art. 217. Na divulgação de resultados parciais ou totais das eleições,
as entidades cadastradas não poderão majorar o preço de seus
serviços em razão dos dados fornecidos pela Justiça Eleitoral.

Art. 218. O não cumprimento das exigências descritas neste
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Capítulo impedirá o acesso ou acarretará a desconexão do parceiro
ao Centro de Dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

TÍTULO III

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS E DA DIPLOMAÇÃO

CAPÍTULO I

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS

Art. 219. Serão eleitos os candidatos a Presidente da República e a
Governador de Estado e do Distrito Federal, aqueles que obtiverem
a maioria de votos, não computados os votos em branco e os votos
nulos (Constituição Federal, artigo 77, § 2º, e Lei nº 9.504/97, artigo
2º, caput).

§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira
votação, será feita nova eleição em 26 de outubro de 2014,
concorrendo os dois candidatos mais votados, considerando-se
eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos (Lei nº 9.504/97,
artigo 2º, § 1º).

§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,
desistência ou impedimento legal de um dos candidatos, será
convocado, dentre os remanescentes, o de maior votação
(Constituição Federal, artigo 77, § 4º, e Lei nº 9.504/97, artigo 2º, §
2º).

§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em
segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, será
quali�cado o mais idoso (Constituição Federal, artigo 77, § 5º, e Lei
nº 9.504/97, artigo 2º, § 3º).

Art. 220. Será eleito Senador aquele que obtiver a maioria dos
votos; ocorrendo empate, será quali�cado o mais idoso
(Constituição Federal, artigo 46, caput).

Parágrafo único. Cada Senador será eleito com dois suplentes
(Constituição Federal, artigo 46, § 3º).

Art. 221. Serão eleitos pelo sistema proporcional, para a Câmara
dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa, os
candidatos mais votados de cada partido político ou coligação, na
ordem da votação nominal, tantos quantos indicarem os quocientes
partidários e o cálculo da distribuição das sobras (Código Eleitoral,
artigo 108).

Art. 222. Nas eleições majoritárias, respeitado o disposto no § 1º do
artigo 219 desta resolução, serão observadas, ainda, as seguintes
regras para a proclamação dos resultados:

I – deve o Tribunal Eleitoral proclamar eleito o candidato que obteve
a maioria dos votos válidos, não computados os votos em branco e
os votos nulos, quando não houver candidatos com registro
indeferido, ou, se houver, quando os votos dados a esses
candidatos não forem superiores a 50% da votação válida;

II – não deve o Tribunal Eleitoral proclamar eleito o candidato que
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obteve a maioria da votação válida, quando houver votos dados a
candidatos com registros indeferidos, mas com recursos ainda
pendentes, cuja nulidade for superior a 50% da votação válida, o
que poderá ensejar nova eleição, nos termos do artigo 224 do
Código Eleitoral;

III – se a nulidade dos votos dados a candidatos com registro
indeferido for superior a 50% da votação válida e se já houver
decisão do Tribunal Superior Eleitoral indeferitória do pedido de
registro, deverão ser realizadas novas eleições imediatamente; caso
não haja, ainda, decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não se
realizarão novas eleições;

IV – se houver segundo turno e dele participar candidato que esteja
sub judice e que venha a ter o seu registro indeferido
posteriormente, caberá ao Tribunal Eleitoral veri�car se, com a
nulidade dos votos dados a esse candidato no primeiro turno, a
hipótese é de realizar novo segundo turno, com os outros 2
candidatos mais votados no primeiro turno, ou de considerar eleito
o mais votado no primeiro turno; se a hipótese for de realização de
novo segundo turno, ele deverá ser realizado imediatamente,
inclusive com a diplomação do candidato que vier a ser eleito.

Parágrafo único. Para �ns de aplicação deste artigo, a validade da
votação deve ser aferida levando-se em consideração o percentual
de votos dados a todos os candidatos participantes do pleito,
excluindo-se somente os votos brancos e os nulos.

CAPÍTULO II

DA DIPLOMAÇÃO

Art. 223. Os candidatos eleitos aos cargos de Presidente da
República e Vice-Presidente da República receberão diplomas
assinados pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral; os eleitos
aos demais cargos federais, estaduais e distritais, assim como os
vices e suplentes, receberão diplomas assinados pelo Presidente do
respectivo Tribunal Regional Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 215,
caput).

Parágrafo único. Dos diplomas deverão constar o nome do
candidato, a indicação da legenda do partido ou da coligação sob a
qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classi�cação
como suplente e, facultativamente, outros dados a critério da Justiça
Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 215, parágrafo único).

Art. 224. A diplomação de militar candidato a cargo eletivo implica a
imediata comunicação à autoridade a que este estiver subordinado,
para os �ns do artigo 98 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo
218).

Art. 225. A expedição de qualquer diploma pela Justiça Eleitoral
dependerá de prova de que o eleito esteja em dia com o serviço
militar.

Art. 226. Não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou
proporcionais o candidato que estiver com o seu registro
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indeferido, ainda que sub judice.

Parágrafo único. Nas eleições majoritárias, se, à data da respectiva
posse, não houver candidato diplomado, caberá ao Presidente do
Poder Legislativo assumir e exercer o cargo, até que sobrevenha
decisão favorável no processo de registro, ou, se já encerrado esse,
realizem-se novas eleições com a posse dos eleitos.

Art. 227. Contra a expedição de diploma, caberá o recurso previsto
no artigo 262 do Código Eleitoral, no prazo de 3 dias da diplomação.

Parágrafo único. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não decidir
o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o
diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude (Código
Eleitoral, artigo 216).

Art. 228. O mandato eletivo poderá também ser impugnado perante
a Justiça Eleitoral após a diplomação, no prazo de 15 dias, instruída
a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude (Constituição Federal, artigo 14, § 10).

§ 1º A ação de impugnação de mandato eletivo observará o
procedimento previsto na Lei Complementar nº 64/90 para o
registro de candidaturas, com a aplicação subsidiária, conforme o
caso, das disposições do Código de Processo Civil, e tramitará em
segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se
temerária ou de manifesta má-fé (Constituição Federal, artigo 14, §
11).

§ 2º A decisão proferida na ação de impugnação de mandato eletivo
tem e�cácia imediata, não se lhe aplicando a regra do artigo 216 do
Código Eleitoral.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 229. A Justiça Eleitoral, por meio de ampla campanha de
esclarecimento, informará aos eleitores sobre como proceder para
justi�car a ausência às eleições.

Art. 230. Os Tribunais Regionais Eleitorais, a partir de 25 de
setembro de 2014, informarão por telefone, na respectiva página da
internet, ou outro meio, o que for necessário para que o eleitor
vote, vedada a prestação de tal serviço por terceiros.

Parágrafo único. A vedação prevista no caput não se aplicará à
contratação de mão de obra para montagem de central de
atendimento telefônico em ambiente supervisionado pelos
Tribunais Regionais Eleitorais, assim como para a divulgação de
dados referentes à localização de seções e locais de votação.

Art. 231. Se, no dia designado para as eleições, deixarem de se
reunir todas as Mesas Receptoras de Votos de um município e se
matematicamente o eleitorado apto do município puder alterar a
composição dos eleitos em alguma das eleições, o Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral determinará nova data para a votação
relativa à eleição afetada, instaurando-se inquérito para a apuração
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das causas da irregularidade e punição dos responsáveis (Código
Eleitoral, artigo 126).

Parágrafo único. A nova data para a votação deverá ser marcada
dentro de 2 dias, para se realizar no prazo máximo de 30 dias.

Art. 232. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras
de Votos, de Justi�cativas, as Juntas Eleitorais, os convocados para
atuarem como apoio logístico nos locais de votação e os demais
requisitados para auxiliar nos trabalhos eleitorais, inclusive aqueles
destinados a treinamento, preparação ou montagem de locais de
votação, serão dispensados do serviço e terão direito à concessão
de folga, mediante declaração expedida pelo Juiz Eleitoral ou pelo
Tribunal Regional Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou
qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação (Lei
nº 9.504/97, artigo 98).

Art. 233. No dia da votação, poderá ser efetuada carga, a qualquer
momento, em urnas para contingência ou justi�cativa, observado,
no que couber, o disposto nos artigos 65, 70 e 74 desta resolução.

Art. 234. No dia determinado para a realização das eleições, as
urnas serão utilizadas exclusivamente para votação o�cial,
recebimento de justi�cativas, contingências, apuração e votação
paralela.

Art. 235. A partir do dia seguinte à votação, as urnas e os cartões de
memória de carga deverão permanecer com os respectivos lacres
até o dia 13 de janeiro de 2015.

§ 1º As urnas que apresentarem defeito no dia da eleição poderão
ser encaminhadas para manutenção, preservados os cartões de
memória.

§ 2º Decorrido o prazo de que cuida o caput, serão permitidas a
retirada dos cartões de memória de votação e a formatação das
mídias, de acordo com o procedimento de�nido pelo Tribunal
Regional Eleitoral.

§ 3º Havendo recurso relativo à votação ou à apuração, o Tribunal
Regional Eleitoral designará dia e hora para realização de audiência
pública, intimando o partido ou coligação reclamante, o Ministério
Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e demais interessados,
na qual será escolhida e separada uma amostra das urnas
eletrônicas alcançadas pelo recurso.

I – As urnas eletrônicas que comporão a amostra serão sorteadas
dentre todas aquelas que foram utilizadas na eleição ou a partir de
delimitação a ser apontada pelo recorrente, hipóteses em que
�carão lacradas até o encerramento do processo de auditoria;

II – A quantidade de urnas que representará a amostra observará
percentuais mínimos, descritos na relação seguinte:

a) até 1.000 - 69%;

b) de 1.001 a 1.500 – 52%;

c) de 1.501 a 2.000 – 42%;
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d) de 2.001 a 3.000 – 35%;

e) de 3.001 a 4.000 – 27%;

f) de 4.001 a 5.000 – 21%;

g) de 5.001 a 7.000 – 18%;

h) de 7.001 a 9.000 – 14%;

i) de 9.001 a 12.000 – 11%;

j) de 12.001 a 15.000 – 8%;

k) de 15.001 a 20.000 – 7%;

l) de 20.001 a 30.000 – 5%;

m) de 30.001 a 40.000 – 3,5%;

n) acima de 40.000 – 3%.

§ 4º O partido ou coligação reclamante deverá indicar técnicos ou
auditores próprios para acompanharem os trabalhos de auditoria,
os quais serão realizados por servidores do quadro ou funcionários
devidamente designados pela autoridade administrativa do órgão.

§ 5º O disposto no caput não se aplica às urnas de contingência não
utilizadas e às urnas utilizadas em Mesas Receptoras de
Justi�cativas.

Art. 236. Não havendo recurso contra a votação ou apuração, as
urnas poderão a qualquer tempo ser ligadas para que seja
veri�cado se foram preparadas como urna de contingência sem que
tenham sido utilizadas para este �m ou como Mesas Receptoras de
Justi�cativas, caso em que serão permitidos a retirada dos lacres e o
aproveitamento em eventos posteriores.

Art. 237. Havendo necessidade de nova totalização após a
diplomação, o Tribunal Eleitoral da circunscrição deverá proceder
ao reprocessamento do resultado, bem como à nova diplomação,
observado, no que couber, o disposto nesta resolução.

§ 1º Os partidos políticos e o Ministério Público deverão ser
convocados por edital para acompanhamento do reprocessamento,
com 2 dias de antecedência.

§ 2º Na hipótese de alteração na relação de eleitos e suplentes, os
respectivos diplomas deverão ser confeccionados, cancelando-se os
anteriormente emitidos para os candidatos cuja situação foi
modi�cada.

Art. 238. A nulidade de qualquer ato não decretada de ofício pela
Junta Eleitoral só poderá ser arguida por ocasião de sua prática, não
mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo
superveniente ou de ordem constitucional (Código Eleitoral, artigo
223, caput).

§ 1º Caso ocorra em fase na qual não possa ser alegada no ato, a
nulidade poderá ser arguida na primeira oportunidade subsequente
que para tanto se apresentar (Código Eleitoral, artigo 223, § 1º).
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§ 2º A nulidade fundada em motivo superveniente deverá ser
alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as
razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 dias (Código Eleitoral,
artigo 223, § 2º).

§ 3º A nulidade de qualquer ato baseada em motivo de ordem
constitucional não poderá ser conhecida em recurso interposto fora
do prazo; perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se
apresentar poderá ser arguida (Código Eleitoral, artigo 223, § 3º).

Art. 239. Se a nulidade atingir mais da metade dos votos do País,
nas eleições presidenciais, ou do Estado, nas eleições federais e
estaduais, as demais votações serão julgadas prejudicadas e o
Tribunal Eleitoral marcará dia para nova eleição dentro do prazo de
20 a 40 dias (Código Eleitoral, artigo 224, caput).

§ 1º Se o Tribunal Regional Eleitoral, na área de sua competência,
deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional
levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que
providenciará, perante o Tribunal Superior Eleitoral, pedido de
marcação imediata de nova eleição (Código Eleitoral, artigo 224, §
1º).

§ 2º Para os �ns previstos no caput, em não sendo deferidos os
pedidos de registro dos candidatos a cargo majoritário, os votos
nulos dados a esses candidatos não se somam aos demais votos
nulos resultantes da manifestação apolítica dos eleitores.

Art. 240. Poderá o candidato, o partido político, a coligação ou o
Ministério Público reclamar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o
Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta resolução ou der
causa a seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos
processuais; neste caso, ouvido o representado em 24 horas, o
Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar,
sob pena de incorrer o Juiz em desobediência (Lei nº 9.504/97,
artigo 97, caput).

§ 1º É obrigatório, para os membros dos Tribunais Eleitorais e do
Ministério Público, �scalizar o cumprimento desta resolução e da Lei
nº 9.504/97 pelos Juízes e Promotores Eleitorais das instâncias
inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de
procedimento disciplinar para apuração de eventuais
irregularidades que veri�carem (Lei nº 9.504/97, artigo 97, § 1º).

§ 2º No caso de descumprimento das disposições desta resolução e
da Lei n° 9.504/97 por Tribunal Regional Eleitoral, a representação
poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto
neste artigo (Lei nº 9.504/97, artigo 97, § 2º).

Art. 241. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 2013.

MINISTRO MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE. MINISTRO DIAS TOFFOLI
– RELATOR. MINISTRO GILMAR MENDES. MINISTRA LAURITA VAZ.
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. MINISTRO HENRIQUE
NEVES DA SILVA. MINISTRA LUCIANA LÓSSIO.
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O  Tribunal  Superior  Eleitoral,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
conferem o�art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral�e o�art. 105 da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte
instrução:�

TÍTULO I

DA PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  Serão  realizadas  eleições  para  prefeito,  vice-prefeito  e
vereador  simultaneamente  em todo o  país  em 2  de  outubro  de
2016, primeiro turno, e em 30 de outubro de 2016, segundo turno,
onde  houver,  por  sufrágio  universal  e  voto  direto  e  secreto
(Constituição Federal, art. 14, caput;�Código Eleitoral, art. 82; e�Lei nº
9.504/1997, art. 1º, parágrafo único, inciso II).

Art.  2º  As  eleições  para  prefeito  e  vice-prefeito  obedecerão  ao
princípio majoritário (Lei nº 9.504/1997, art. 3º; e�Código  Eleitoral,
art. 83).

Parágrafo único. Se nenhum candidato, nos municípios com mais de
duzentos  mil  eleitores,  alcançar  maioria  absoluta  na  primeira
votação, será feita nova eleição em 30 de outubro de 2016 (segundo
turno),  com os  dois  mais  votados� (Constituição  Federal,  arts.  29,
inciso II, e�77, § 3º; e�Lei nº 9.504/1997, art. 3º, § 2º).

Art.  3º  As  eleições  para  vereador  obedecerão  ao  princípio  da
representação proporcional�(Código Eleitoral, art. 84).

Art.  4º  Nas  eleições  para  prefeito,  vice-prefeito  e  vereador,  a
circunscrição do pleito será o município�(Código Eleitoral, art. 86).

Art.  5º  O  voto  é  obrigatório  para  os  maiores  de  dezoito  anos  e
facultativo para os analfabetos,  os maiores de setenta anos e os
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maiores  de  dezesseis  e  menores  de  dezoito  anos � (Constituição
Federal, art. 14, § 1º, incisos I e II).

Parágrafo único.�Poderão votar os eleitores regularmente inscritos
até 4 de maio de 2016�(Lei nº 9.504/1997, art. 91, caput).�

CAPÍTULO II

DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

Art.  6º  Nas  eleições  serão  utilizados  os  sistemas  informatizados
desenvolvidos  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  ou  sob  sua
encomenda,  sendo o  sistema eletrônico  de  votação utilizado em
todas as seções eleitorais�(Lei nº 9.504/1997, art. 59, caput).

§  1º  Os  sistemas  de  que  trata  o  caput  serão  utilizados,
exclusivamente,  em  equipamentos  de  posse  da  Justiça  Eleitoral,
observadas  as  especi�cações  técnicas  de�nidas  pelo  Tribunal
Superior Eleitoral, à exceção de:

I - Divulgação de Resultados;

II - Divulgação de Candidatos;

III - JE-Connect;

IV - Candidaturas – módulo externo;

V - Prestação de Contas Eleitorais – módulo externo;

VI - Registro de Pesquisas Eleitorais.

§  2º  É  vedada  a  utilização,  pelos  órgãos  da  Justiça  Eleitoral,  de
qualquer  outro  sistema  em  substituição  aos  fornecidos  pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3º Os partidos e as coligações poderão �scalizar todas as fases do
processo de votação e de apuração das eleições e o processamento
eletrônico da totalização dos resultados (Lei nº 9.504/1997, art. 66).

§  4º  Todos  os  programas  de  computador  de  propriedade  do
Tribunal  Superior  Eleitoral  desenvolvidos  por  ele  ou  sob  sua
encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de
votação,  apuração  e  totalização,  poderão  ter  suas  fases  de
especi�cação  e  de  desenvolvimento  acompanhadas  por  técnicos
indicados pelos partidos políticos, pelas coligações, pela Ordem dos
Advogados  do  Brasil,  pelo  Ministério  Público,  pelo  Congresso
Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Controladoria-Geral
da  União,  pelo  Departamento  de  Polícia  Federal,  pela  Sociedade
Brasileira de Computação, pelo Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, pelos departamentos de Tecnologia da Informação de
universidades, a partir de seis meses antes do primeiro turno das
eleições.

§ 5º A �scalização e o acompanhamento de que tratam os §§ 3º e 4º
estão especi�cados e garantidos em resolução própria editada pelo
Tribunal Superior Eleitoral.�

CAPÍTULO III

DOS ATOS PREPARATÓRIOS DA VOTAÇÃO
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Seção I

Das Mesas Receptoras de Votos e de Justi�cativas e do Apoio
Logístico

Art. 7º A cada seção eleitoral corresponde uma Mesa Receptora de
Votos, salvo na hipótese de agregação�(Código Eleitoral, art. 119).

Parágrafo  único.  Os  Tribunais  Regionais  Eleitorais  poderão
determinar  a  agregação  de  seções  eleitorais  visando  à
racionalização dos trabalhos, desde que não importe em nenhum
prejuízo à votação.

Art.  8º  Os  Tribunais  Regionais  Eleitorais  determinarão  o
recebimento  das  justi�cativas,  no  dia  da  eleição,  por  Mesas
Receptoras de Votos, por Mesas Receptoras de Justi�cativas ou por
ambas.

§ 1º Nos municípios onde não houver segundo turno de votação, é
obrigatória  a  instalação  de  pelo  menos  uma Mesa  Receptora  de
Justi�cativas.

§  2º  A  critério  dos  Tribunais  Regionais  Eleitorais,  poderá  ser
dispensado  o  uso  de  urna  eletrônica  para  recebimento  de
justi�cativas.

§ 3º O Tribunal Regional Eleitoral que adotar mecanismo alternativo
de captação de justi�cativa deverá regulamentar os procedimentos
e divulgá-los amplamente ao eleitorado.

Art.  9º  Constituirão  as  Mesas  Receptoras  de  Votos  e  as  de
Justi�cativas um presidente, um primeiro e um segundo mesários,
dois secretários e um suplente (Código Eleitoral, art. 120, caput).

Parágrafo único. 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 Justi�cativas para dois no mínimo.

Art. 10.��É facultada a nomeação de eleitores para apoio logístico,
em número e pelo período necessário, observado o limite de cinco
dias  por  turno,  para  atuarem  como  auxiliares  dos  trabalhos
eleitorais e cumprirem outras atribuições a critério do Juiz Eleitoral.

Art.  11.  Não  poderão  ser  nomeados  para  compor  as  Mesas
Receptoras de Votos e as de Justi�cativas, bem como para atuar no
apoio logístico (Código Eleitoral, art. 120, § 1º, incisos I a IV; e�Lei nº
9.504/1997, art. 63, § 2º):

I  -  os candidatos e seus parentes, ainda que por a�nidade, até o
segundo grau, inclusive, e o cônjuge;

II  -  os  membros  de  diretórios  de  partido  político,  desde  que
exerçam função executiva;

III - as autoridades e os agentes policiais, bem como os funcionários
no desempenho de cargos de con�ança do Poder Executivo;

IV - os que pertencem ao serviço eleitoral;
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V - os eleitores menores de dezoito anos.

§  1º  Para  as  Mesas  que  sejam  exclusivamente  Receptoras  de
Justi�cativas e para atuação como apoio logístico, não se aplica a
vedação do inciso IV.

§ 2º 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 9.504/1997, art. 64).

§  3º  Não  se  incluem  na  proibição  do  §  2º  os  servidores  de
dependências diversas do mesmo Ministério, Secretaria de Estado,
Secretaria de Município, autarquia ou fundação pública de qualquer
ente federativo, sociedade de economia mista ou empresa pública,
nem  os  serventuários  de  cartórios  judiciais  e  extrajudiciais
diferentes.

§  4º  Os  nomeados  que  não  declararem  a  existência  dos
impedimentos  referidos  nos  incisos  I  a  IV  incorrerão  na  pena
estabelecida  no � art.  310  do  Código  Eleitoral � (Código  Eleitoral,
art.120, § 5º).

§ 5º Na hipótese de escolha superveniente de candidato que atraia
o disposto no inciso I, a impugnação de que trata o caput poderá
ser  apresentada  no  prazo  de  três  dias  contados  do  pedido  de
registro de candidatura.

Art.  12.  Os  componentes  das  Mesas  Receptoras  de  Votos  serão
nomeados,  de  preferência,  entre  os  eleitores  da  própria  seção
eleitoral  e,  entre  estes,  os  diplomados  em  escola  superior,  os
professores e os serventuários da Justiça�(Código Eleitoral, art. 120,
§ 2º).

§ 1º A convocação para os trabalhos eleitorais deve ser realizada,
em  regra,  entre  os  eleitores  pertencentes  à  Zona  Eleitoral  da
autoridade judiciária convocadora,  excepcionadas as situações de
absoluta necessidade e mediante autorização do Juízo da inscrição,
ainda que se trate de eleitor voluntário�(Res.-TSE nº 22.098/2005).

§  2º  A  inobservância  dos  pressupostos  descritos  no  §  1º  poderá
resultar  na  nulidade  da  convocação,  impedindo  a  imposição  de
multa pela Justiça Eleitoral�(Res.-TSE nº 22.098/2005).

Art. 13. O Juiz Eleitoral nomeará, até 3 de agosto de 2016, ressalvada
a hipótese dos membros nomeados para as Mesas Receptoras de
Votos  e  de  Justi�cativas  das  seções  eleitorais  instaladas  nos
estabelecimentos penais e unidades de internação, os eleitores que
constituirão as Mesas Receptoras de Votos e de Justi�cativas e os
que  atuarão  como  apoio  logístico,  �xando  os  dias,  horários  e
lugares em que prestarão seus serviços, intimando-os via postal ou
outro meio e�caz que considerar necessário�(Código Eleitoral,  art.
120, caput�e § 3º).

§  1º  Os  eleitores  referidos  no  caput  poderão  apresentar  recusa
justi�cada à nomeação, em até cinco dias a contar de sua intimação,
cabendo  ao  Juiz  Eleitoral  apreciar  livremente  os  motivos
apresentados,  ressalvada  a  hipótese  de  fato  superveniente  que
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venha a impedir o trabalho do eleitor�(Código Eleitoral, art. 120, §
4º).

§  2º  A  nomeação  para  membro  de  Mesa  Receptora  prevalecerá
sobre a convocação para atuar como apoio logístico.

Art. 14. O Juiz Eleitoral fará publicar, até 3 de agosto de 2016, as
nomeações a que se refere o art. 13 (Código Eleitoral, art. 120, § 3º):

I - no Diário da Justiça Eletrônico, nas capitais;

II  -  mediante  a�xação  no  átrio  do  Cartório  Eleitoral,  nas  demais
localidades.

§ 1º Da composição da Mesa Receptora de Votos ou de Justi�cativas
e dos eleitores nomeados para o apoio logístico, qualquer partido
político ou coligação poderá reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de
cinco dias contados da publicação, devendo a decisão ser proferida
em quarenta e oito horas�(Lei nº 9.504/1997, art. 63).

§ 2º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso ao Tribunal Regional
Eleitoral, interposto dentro de três dias, devendo, em igual prazo,
ser resolvido (Código Eleitoral, art. 121, § 1º).

§ 3º Se o vício da nomeação resultar da incompatibilidade prevista
no  inciso  I  do  art.  11,  e  o  registro  do  candidato  for  posterior  à
nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da
publicação dos nomes dos candidatos registrados(Código Eleitoral,
art. 121, § 2º).

§ 4º Se o vício da nomeação resultar de qualquer das proibições dos
incisos II, III e IV do art. 11 e em virtude de fato superveniente, o
prazo será contado a partir do ato da nomeação ou eleição�(Código
Eleitoral, art. 121, § 2º).

§ 5º O partido político ou a coligação que não reclamar contra as
nomeações dos eleitores que constituirão as Mesas Receptoras de
Votos e de Justi�cativas e dos que atuarão como apoio logístico não
poderá  arguir,  sob  esse  fundamento,  a  nulidade  da  seção
respectiva�(Código Eleitoral, art. 121, § 3º).

§  6º  Os  eleitores  que forem nomeados  para  constituir  as  Mesas
Receptoras de Votos e de Justi�cativas, assim como os que forem
indicados para prestar apoio logístico, serão sempre intimados pela
Justiça  Eleitoral,  com a  especi�cação do local  e  da  hora  em que
devem comparecer.

Art.  15.  Os  Juízes  Eleitorais,  ou quem estes  designarem,  deverão
instruir os mesários e os convocados para apoio logístico sobre o
processo de votação e de justi�cativa, em reuniões para esse �m,
convocadas com a necessária antecedência.

§ 1º O não atendimento às convocações da Justiça Eleitoral ou o não
comparecimento  injusti�cado  no  dia  da  votação,  assim  como
qualquer ação ou omissão que obstrua o cumprimento de ordem
judicial,  serão apurados e  sancionados administrativamente e,  se
for o caso, poderá ensejar a abertura de inquérito para apuração do
crime de que trata o�art. 347 do Código Eleitoral.
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§  2º  Os  Tribunais  Regionais  Eleitorais  poderão,  conforme  a
conveniência, oferecer instrução para os mesários e os convocados
para  apoio  logístico,  por  meio  da  utilização  de  tecnologias  de
capacitação a distância.

§  3º  A  participação no treinamento a  distância  será  comprovada
pela  emissão  de  declaração  eletrônica  expedida  pelo  Tribunal
Regional Eleitoral, por meio da ferramenta tecnológica utilizada no
gerenciamento do ambiente virtual de aprendizagem.

Art. 16. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justi�cativas
que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a
realização  das  eleições,  incorrerá  em multa,  se  não  apresentada
justa  causa  ao  Juiz  Eleitoral  em  até  trinta  dias  da  data  da
eleição�(Código Eleitoral, art. 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e o 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 quinze 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 em até três
dias após a ocorrência�(Código Eleitoral, art. 124, §§ 3º e 4º).

§  4º  O  convocado  para  apoio  logístico  que  não  comparecer  aos
locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao treinamento,
deverá apresentar justi�cativas ao Juiz Eleitoral em até cinco dias
úteis.�

Seção II

Dos Locais de Votação e de Justi�cativa

Art.  17.  Os  locais  designados  para  o  funcionamento  das  Mesas
Receptoras  de  Votação  e  de  Justi�cativa,  assim  como  a  sua
composição, serão publicados, até 3 de agosto de 2016, no Diário da
Justiça Eletrônico, nas capitais, e no Cartório Eleitoral, nas demais
localidades�(Código Eleitoral, arts. 120, § 3º, e�135).

§ 1º A publicação deverá conter a seção, inclusive as agregadas, com
a numeração  ordinal  e  o  local  em que  deverá  funcionar,  com a
indicação de rua,  número e qualquer outro elemento que facilite
sua  localização  pelo  eleitor,  bem  como  os  nomes  dos  mesários
nomeados para atuar nas Mesas Receptoras (Código Eleitoral, arts.
120, § 3º, e�135, § 1º).

§ 2º Será dada preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos
particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas
(Código Eleitoral, art. 135, § 2º).

§  3º  A  propriedade  particular  será  obrigatória  e  gratuitamente
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cedida para esse �m (Código Eleitoral, art. 135, § 3º).

§ 4º Para os �ns previstos neste artigo, é expressamente vedado o
uso de propriedade pertencente a candidato, membro de diretório
de partido político,  delegado de partido político  ou de coligação,
autoridade policial, bem como aos respectivos cônjuges e parentes,
consanguíneos  ou  a�ns,  até  o  segundo  grau,  inclusive � (Código
Eleitoral, art. 135, § 4º).

§ 5º Não poderão ser localizadas seções eleitorais em fazenda, sítio
ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local
prédio público, incorrendo o Juiz nas penas do�art. 312 do Código
Eleitoral, em caso de infringência (Código Eleitoral, art.135, § 5º).

§  6º  Os  Tribunais  Regionais  Eleitorais,  nas  capitais,  e  os  Juízes
Eleitorais, nas demais Zonas Eleitorais, farão ampla divulgação da
localização das seções (Código Eleitoral, art. 135, § 6º).

§ 7º��Da designação dos locais de votação qualquer partido político
ou coligação poderá reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de três dias
contados da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de
quarenta e oito horas�(Código Eleitoral, art. 135, § 7º).

§ 8º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso ao Tribunal Regional
Eleitoral, interposto dentro de três dias, devendo, em igual prazo,
ser resolvido (Código Eleitoral, art. 135, § 8º).

§ 9º Esgotados os prazos referidos nos §§ 7º e 8º, não mais poderá
ser  alegada,  no  processo  eleitoral,  a  proibição  constante  no  §
5º�(Código Eleitoral, art. 135, § 9º).

Art.  18.  Até  22  de  setembro  de  2016,  os  Juízes  Eleitorais
comunicarão  aos  chefes  das  repartições  públicas  e  aos
proprietários,  arrendatários ou administradores das propriedades
particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios,  ou
parte  deles,  utilizados  para  o  funcionamento  das  Mesas
Receptoras�(Código Eleitoral, art. 137).

Art. 19. No local destinado à votação, a Mesa Receptora �cará em
recinto separado do público,  devendo a urna estar  na cabina de
votação�(Código Eleitoral, art. 138).

Parágrafo único. O Juiz Eleitoral providenciará para que nos edifícios
escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações (Código Eleitoral,
art. 138, parágrafo único).

Art.  19-A.  Os  Juízes  Eleitorais,  de  acordo  com  o  planejamento
estabelecido pelos Tribunais Regionais Eleitorais, poderão também
criar  seções  eleitorais  em  quartéis  ou  outra  instituição  policial
indicada, a �m de que os membros das Forças Armadas e policiais,
de  plantão  ou  em  serviço  no  dia  da  eleição,  possam  exercer  o
direito de voto, observadas as normas eleitorais e, no que couber, o
disposto nos arts. 15 a 17.�

CAPÍTULO IV

DA PREPARAÇÃO DAS URNAS

Art. 20. Após o fechamento do Sistema de Candidaturas e antes do
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início da geração das mídias, o Cartório Eleitoral emitirá o relatório
“Ambiente de Votação”, pelo Sistema de Preparação, contendo os
dados a serem utilizados para a preparação das urnas e totalização
dos  resultados,  que  será  assinado  pelo  Juiz  responsável  pela
apuração.

Parágrafo  único.  O  relatório  de  que  trata  o  caput  deverá  ser
anexado à Ata da Junta Eleitoral.

Art.  21.  Os  Tribunais  Regionais  Eleitorais,  de  acordo  com  o
planejamento estabelecido, determinarão a geração das mídias, por
meio de sistema informatizado, utilizando-se dos dados das tabelas
de:

I - partidos políticos e coligações;

II - eleitores;

III - seções com as respectivas agregações e Mesas Receptoras de
Justi�cativas;

IV - candidatos aptos a concorrer à eleição na data dessa geração,
da qual constarão os números, os nomes indicados para urna e as
correspondentes fotogra�as;

V  -  candidatos  inaptos  a  concorrer  à  eleição,  da  qual  constarão
apenas os números, desde que não tenham sido substituídos por
candidatos com o mesmo número.

§ 1º A geração de mídias se dará em cerimônia pública presidida
pelo Juiz Eleitoral ou autoridade designada pelo Tribunal Regional
Eleitoral.

§ 2º As mídias a que se refere o caput são cartões de memória de
carga, cartões de memória de votação, mídias com aplicativos de
urna e de gravação de resultado.

§ 3º  Os partidos políticos,  as  coligações,  o Ministério Público e a
Ordem dos Advogados do Brasil  poderão acompanhar a geração
das mídias a que se refere o�caput,  para o que serão convocados
por edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nas capitais, e
a�xado no átrio do Cartório Eleitoral, nas demais localidades, com a
antecedência mínima de dois dias.

§ 4º Na hipótese de a geração das mídias e a preparação das urnas
não ocorrerem em ato contínuo, os cartões de memória de carga,
ao  �nal  da  geração,  deverão  ser  acondicionados  em  envelopes
lacrados,  por  município  ou  Zona  Eleitoral,  conforme  logística  de
cada Tribunal Regional Eleitoral.

§ 5º Após o início da geração das mídias, não serão alterados nas
urnas os  dados de que tratam os incisos deste  artigo,  salvo por
determinação  do  Juiz  Eleitoral  ou  de  autoridade  designada  pelo
Tribunal  Regional  Eleitoral,  ouvida  a  área  de  Tecnologia  da
Informação  sobre  a  viabilidade  técnica  e  facultada  a  presença  e
acompanhamento na forma do § 3º.

§ 6º Os arquivos log referentes ao Sistema Gerenciador de Dados,
Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica somente poderão ser
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solicitados pelos partidos políticos, pelas coligações, pelo Ministério
Público  e  pela  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  à  autoridade
responsável pela geração das mídias nos locais de sua utilização até
17 de janeiro de 2017.

§  7º  Os  arquivos  deverão  ser  fornecidos  em  sua  forma  original,
mediante cópia não submetida a tratamento.

Art. 22. Do procedimento de geração das mídias deverá ser lavrada
ata  circunstanciada,  assinada  pelo  Juiz  Eleitoral  ou  autoridade
designada  pelo  Tribunal  Regional  Eleitoral  para  esse  �m,  pelos
representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do
Brasil  e  pelos  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações
presentes.

§  1º  A  ata  de que trata  o �caput �deverá  registrar,  no  mínimo,  os
seguintes dados:

I - identi�cação e versão dos sistemas utilizados;

II - data, horário e local de início e término das atividades;

III - nome e quali�cação dos presentes;

IV  -  quantidade  de  cartões  de  memória  de  votação  e  de  carga
gerados.

§ 2º As informações requeridas nos incisos II a IV do § 1º deverão ser
consignadas diariamente.

§ 3º Cópia da ata será a�xada no local de geração das mídias, para
conhecimento geral, mantendo-se a original arquivada sob a guarda
do Juiz Eleitoral ou da autoridade responsável pelo procedimento.

Art.  23.  Havendo  necessidade  de  nova  geração  das  mídias,  os
representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do
Brasil e os �scais dos partidos políticos e das coligações deverão ser
imediatamente convocados.

Art. 24. A autoridade ou comissão designada pelo Tribunal Regional
Eleitoral ou o Juiz, nas Zonas Eleitorais, em dia e hora previamente
indicados em edital de convocação publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, nas capitais, e a�xado no átrio do Cartório Eleitoral, nas
demais localidades, com a antecedência mínima de dois dias, na sua
presença, na dos representantes do Ministério Público, da Ordem
dos Advogados do Brasil,  dos �scais  dos partidos políticos e  das
coligações que comparecerem, determinará:

I - sejam as urnas de votação preparadas e lacradas, utilizando-se o
cartão de memória de carga, após o que serão inseridos o cartão de
memória  de  votação  e  a  mídia  para  gravação  de  arquivos,  e,
realizado o teste de funcionamento das urnas, serão identi�cadas
as suas embalagens com a Zona Eleitoral, o município e a seção a
que se destinam;

II - sejam as urnas destinadas às Mesas Receptoras de Justi�cativas
preparadas e lacradas, utilizando-se o cartão de memória de carga,
após o que serão inseridos o cartão de memória de votação e a
mídia  para  gravação  de  arquivos,  e,  realizado  o  teste  de
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funcionamento das urnas, as suas embalagens serão identi�cadas
com o �m e o local a que se destinam;

III - sejam as urnas de contingência também preparadas e lacradas,
utilizando-se o cartão de memória de carga, e, realizado o teste de
funcionamento das urnas, as suas embalagens serão identi�cadas
com o �m a que se destinam;

IV - sejam acondicionados, individualmente, em envelopes lacrados,
os cartões de memória de votação para contingência;

V  -  sejam  acondicionados  em  envelopes  lacrados,  ao  �nal  da
preparação, os cartões de memória de carga;

VI - seja veri�cado se as urnas de lona, que serão utilizadas no caso
de votação  por  cédula,  estão  vazias  e,  uma vez  fechadas,  sejam
lacradas.

§  1º  Do edital  de  que trata  o  caput  deverá  constar  o  nome dos
técnicos responsáveis pela preparação das urnas.

§  2º  Na  hipótese  de  criação  da  comissão  citada  no  caput,  sua
presidência  será  exercida  por  Juiz  efetivo  do  Tribunal  Regional
Eleitoral e terá por membros, no mínimo, três servidores do quadro
permanente.

§  3º  Os  lacres  referidos  neste  artigo  serão  assinados  pelo  Juiz
Eleitoral, ou autoridade designada pelo Tribunal Regional Eleitoral,
ou, no mínimo, por dois integrantes da comissão citada no § 2º e,
ainda, pelos representantes do Ministério Público e da Ordem dos
Advogados  do  Brasil  e  pelos  �scais  dos  partidos  políticos  e  das
coligações presentes, vedado o uso de chancela.

§  4º  Os  extratos  de  carga  deverão  ser  assinados  pelo  técnico
responsável pela preparação da urna e neles devem ser coladas as
etiquetas relativas ao conjunto de lacre utilizado.

§ 5º Antes de se lavrar a ata da cerimônia de carga, os lacres não
utilizados  deverão  ser  acondicionados  em  envelope  lacrado  e
assinado pelos presentes.

§ 6º Os lacres assinados e não utilizados deverão ser destruídos,
preservando-se  as  etiquetas  de  numeração,  que  deverão  ser
anexadas à ata da cerimônia.

Art. 25. Onde houver segundo turno, serão observados, na geração
das  mídias,  no  que  couber,  os  procedimentos  adotados  para  o
primeiro turno, descritos nos arts. 21 e 22.

Art. 26. A preparação das urnas para o segundo turno se dará por
meio da inserção da mídia especí�ca para gravação de arquivos nas
urnas utilizadas no primeiro turno.

§  1º  Caso  o  procedimento  descrito  no caput  não seja  su�ciente,
serão observados os procedimentos previstos no art.  24,  no que
couber, preservando-se o cartão de memória de votação utilizado
no primeiro turno.

§ 2º Para �ns do disposto no § 1º, poderá ser usado o cartão de
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memória de carga do primeiro turno, que deverá ser novamente
lacrado, após a conclusão da preparação.

§ 3º Os cartões de memória de votação do primeiro turno relativos
às  urnas  que  receberam  nova  carga  nos  termos  do  §  1º  serão
acondicionados  em envelope  lacrado,  podendo ser  armazenados
em cada envelope mais do que um cartão de memória.

§ 4º Para a lacração da urna eletrônica que recebeu nova carga nos
termos do § 1º,  deve ser utilizado um novo conjunto de lacre do
primeiro turno, à exceção do lacre da memória de resultado, que
deverá ser de um conjunto do segundo turno.

§ 5º As etiquetas identi�cadoras dos conjuntos de lacres utilizadas
na preparação das urnas para o segundo turno deverão ser coladas
nos respectivos extratos de carga.

Art. 27. Após a lacração das urnas a que se refere o art. 24, �cará
facultado à Justiça Eleitoral realizar a conferência visual dos dados
de  carga  constantes  das  urnas,  mediante  a  ligação  dos
equipamentos,  noti�cados  o  Ministério  Público,  a  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil,  os  partidos  políticos  e  as  coligações  com
antecedência mínima de um dia.

Art. 28. Eventual ajuste de horário ou calendário interno da urna,
após a lacração a que se refere o art.  24, será feito por meio da
utilização  de  programa  especí�co  desenvolvido  pelo  Tribunal
Superior  Eleitoral,  por  técnico  autorizado  pelo  Juiz  Eleitoral,
noti�cados os partidos políticos, as coligações, o Ministério Público
e a Ordem dos Advogados do Brasil, lavrando-se ata.

§  1º  A  ata  a  que  se  refere  o  caput  deverá  ser  assinada  pelos
presentes e conter os seguintes dados:

I - data, horário e local de início e término das atividades;

II - nome e quali�cação dos presentes;

III - quantidade e identi�cação das urnas que tiveram o calendário
ou o horário alterado.

§  2º  Cópia  da  ata  será  a�xada  no  local  onde  se  realizou  o
procedimento,  mantendo-se  a  original  arquivada  no  respectivo
Cartório Eleitoral.

§ 3º O uso do programa de ajuste de data/hora no dia da eleição,
realizado nas dependências da seção eleitoral, deve ser consignado
na Ata da Mesa Receptora, sem prejuízo da ata a que se refere o
caput.

Art. 29. Na hipótese de ser constatado problema em uma ou mais
urnas eletrônicas antes do dia da votação, o Juiz Eleitoral  poderá
determinar a substituição por urna de contingência, a substituição
do cartão de memória de votação ou ainda a realização de nova
carga, conforme conveniência, sendo convocados os representantes
do  Ministério  Público,  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  dos
partidos políticos e das coligações para, querendo, participar do ato,
que deverá, no que couber, obedecer ao disposto nos arts. 22 a 24.
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Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, os lacres e
os cartões de memória de carga utilizados para a intervenção serão
novamente colocados em envelopes, que devem ser imediatamente
lacrados.

Art. 30. Durante o período de carga e lacração descrito no art. 24,
aos representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados
do Brasil,  dos partidos políticos e das coligações será garantida a
conferência dos dados constantes das urnas, inclusive para veri�car
se  os  programas  são  idênticos  aos  que  foram  lacrados � (Lei  nº
9.504/1997, art. 66, § 5º).

§ 1º A conferência por amostragem será realizada em até três por
cento das urnas preparadas para cada Zona Eleitoral, observado o
mínimo  de  uma  urna  por  município,  escolhidas  pelos
representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do
Brasil, dos partidos políticos e das coligações, aleatoriamente entre
as urnas de votação, as de justi�cativa e as de contingência.

§ 2º Na hipótese de escolha de urnas destinadas exclusivamente ao
recebimento  de  justi�cativa  e  à  contingência,  a  conferência  se
restringirá à con�rmação da ausência de dados relativos a eleitores
e candidatos.

§ 3º Na hipótese de ser veri�cada qualquer inconsistência nas urnas
conferidas  por  amostragem  ou  diante  de  fato  relevante,  o  Juiz
Eleitoral  poderá  ampliar  o  percentual  previsto  no  §  1º  até  a
totalidade das urnas da Zona Eleitoral.

Art.  31.  No  período  que  abrange  o  procedimento  de  carga  e
lacração,  deverá  ser  realizado  teste  de  votação  acionado  pelo
aplicativo de Veri�cação Pré-Pós eleição em pelo menos uma urna
por município da Zona Eleitoral.

§ 1º O teste de que trata o caput poderá ser realizado em uma das
urnas escolhidas para a conferência prevista no art. 30.

§ 2º  Nas urnas submetidas ao teste de votação,  serão realizadas
nova carga e lacração, sendo permitida a reutilização do cartão de
memória de votação, mediante nova gravação da mídia.

§ 3º No período a que se refere o caput, é facultada a conferência
das assinaturas digitais dos programas.

§ 4º É obrigatória a impressão do relatório do resumo digital (hash)
dos arquivos �xos das urnas submetidas a teste.

§  5º  Durante a  veri�cação,  o  relatório  citado no §  4º  poderá ser
reemitido e fornecido aos representantes do Ministério Público, à
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  aos  partidos  políticos  e  às
coligações,  para  possibilitar  a  conferência  dos  programas
instalados.

§ 6º Nos casos de teste de votação realizados para o segundo turno,
a urna deverá ser novamente preparada conforme o disposto no
art.  24,  preservando-se o cartão de memória de votação com os
dados do primeiro turno, até 18 de janeiro de 2017, em envelope
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lacrado.

Art. 32. Os cartões de memória que apresentarem defeito durante a
carga ou teste de votação não poderão ser reutilizados, devendo ser
remetidos ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral, no prazo e pelo
meio por ele estabelecido.

Art. 33. Os cartões de memória de votação utilizados em cargas não
concluídas com sucesso, por defeito na urna eletrônica, poderão ser
reutilizados mediante nova gravação da mídia.

Art. 34. Do procedimento de carga, lacração e conferência das urnas
deverá ser lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelo Juiz
Eleitoral ou autoridade designada pelo Tribunal Regional Eleitoral,
pelos  representantes  do  Ministério  Público  e  da  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil  e  pelos  �scais  dos  partidos  políticos  e  das
coligações presentes.

§  1º  A  ata  de que trata  o  caput  deverá registrar,  no mínimo,  os
seguintes dados:

I - identi�cação e versão dos sistemas utilizados;

II - data, horário e local de início e término das atividades;

III - nome e quali�cação dos presentes;

IV - quantidade de urnas preparadas para votação, contingência e
justi�cativa;

V - quantidade e identi�cação das urnas submetidas à conferência e
ao teste de votação, com o resultado obtido em cada uma delas;

VI  -  quantidade  de  cartões  de  memória  de  votação  para
contingência;

VII - quantidade de urnas de lona lacradas;

VIII - quantidade de cartões de memória defeituosos.

§ 2º As informações requeridas nos incisos II a VIII do § 1º deverão
ser consignadas diariamente.

§ 3º Todos os relatórios emitidos pelas urnas nos procedimentos de
conferência e teste de votação, inclusive relatórios de hash, devem
ser anexados à ata de que trata o caput.

§ 4º Os extratos de carga identi�cados com as respectivas etiquetas
de controle dos conjuntos de lacres serão anexados à ata.

§ 5º Cópia da ata será a�xada no local de preparação das urnas,
para conhecimento geral, arquivando-se a original e seus anexos no
respectivo Cartório Eleitoral.

Art.  35.  Até  a  véspera  da  votação,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral
tornará disponível, em sua página na Internet, arquivo contendo as
correspondências esperadas entre urna e seção.

§  1º  Ocorrendo justo  motivo,  o  arquivo  a  que se  refere  o  caput
poderá ser atualizado até as 16 horas do dia da eleição.

§  2º  A  atualização  do  arquivo  de  correspondência  divulgado  na
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Internet não substituirá o originalmente divulgado e será feita em
separado, com a indicação das correspondências alteradas.�

CAPÍTULO V

DO MATERIAL DE VOTAÇÃO E DE JUSTIFICATIVA

Art. 36. Os Juízes Eleitorais, ou quem estes designarem, entregarão
ao presidente de cada Mesa Receptora de Votos e de Justi�cativas,
no que couber, o seguinte material:

I - urna lacrada, podendo, a critério do Tribunal Regional Eleitoral,
ser  previamente  entregue  no  local  de  votação  ou  no  posto  de
justi�cativa por equipe designada pela Justiça Eleitoral;

II - lista contendo o nome e o número dos candidatos registrados,
que deverá ser  a�xada em lugar  visível,  nos  recintos  das  seções
eleitorais;

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

IV - cabina de votação sem alusão a entidades externas;

V -  formulário  Ata da Mesa Receptora de Votos ou Ata da Mesa
Receptora de Justi�cativas, conforme modelo fornecido pela Justiça
Eleitoral;

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

VII - senhas para serem distribuídas aos eleitores após as 17 horas;

VIII - canetas esferográ�cas e papéis necessários aos trabalhos;

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

X - embalagem apropriada para acondicionar a mídia de resultado
retirada da urna, ao �nal dos trabalhos;

XI  -  exemplar  do  Manual  do  Mesário,  elaborado  pela  Justiça
Eleitoral;

XII - formulários Requerimento de Justi�cativa Eleitoral;

XIII - envelope para acondicionar os formulários Requerimento de
Justi�cativa Eleitoral;

XIV - cópias padronizadas do inteiro teor do disposto no�art. 39-A da
Lei nº 9.504/1997, com material para a�xação.

§  1º  O  material  de  que  trata  este  artigo  deverá  ser  entregue
mediante  protocolo,  acompanhado  de  relação,  na  qual  o
destinatário  declarará  o  que  e  como  recebeu,  apondo  sua
assinatura (Código Eleitoral, art. 133, § 1º).

§ 2º Os presidentes das Mesas Receptoras que não tiverem recebido
o material de que trata este artigo até quarenta e oito horas antes
da votação, à exceção das urnas que serão entregues conforme a
logística  de  cada  Zona  Eleitoral,  deverão  diligenciar  para  o  seu
recebimento�(Código Eleitoral, art. 133, § 2º).�

ESOLUÇÃO Nº 23.456, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2015/dje-tse-no-244-de-

4 of 56 31/01/2022 16:3



CAPÍTULO VI

DA VOTAÇÃO

Seção I

Das Providências Preliminares

Art. 37. No dia marcado para a votação, às 7 horas, os componentes
da  Mesa  Receptora  veri�carão  se  estão  em  ordem,  no  lugar
designado,  o  material  entregue  e  a  urna,  bem  como  se  estão
presentes os �scais dos partidos políticos e das coligações�(Código
Eleitoral, art. 142).

Art.  38.  O  presidente  da  Mesa  Receptora  emitirá  o  relatório
Zerésima  da  urna,  que  será  assinado  por  ele,  pelo  primeiro
secretário e pelos �scais dos partidos políticos e da coligações que o
desejarem.

Art. 39. 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 vinte e
quatro horas antes da abertura dos trabalhos ou, imediatamente,
aos mesários e secretários, se o impedimento se der no curso dos
procedimentos de votação (Código Eleitoral, art. 123, § 1º).

§ 2º Não comparecendo o presidente até as 7 horas e 30 minutos,
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 arts.  9º,  10 e 11 (Código Eleitoral,  art.
123, § 3º).

Art. 40. A integridade e o sigilo do voto são assegurados pelo uso de
urna eletrônica e mediante a observância dos�incisos I a IV do art.
103 do Código Eleitoral.

Parágrafo  único.  É  nula  a  votação  quando preterida  formalidade
essencial da integridade e do sigilo do voto�(Código Eleitoral,  art.
220, inciso IV).�

Seção II

Das Atribuições dos Membros da Mesa Receptora

Art. 41. Compete ao presidente da Mesa Receptora de Votos e da
Mesa Receptora de Justi�cativas, no que couber (Código  Eleitoral,
art. 127):

I  -  veri�car as credenciais dos �scais dos partidos políticos e das
coligações;
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II  -  adotar os procedimentos para emissão do relatório Zerésima
antes do início da votação;

III - autorizar os eleitores a votar ou a justi�car;

IV - anotar o código de autenticação emitido pela urna nos campos
apropriados do formulário Requerimento de Justi�cativa Eleitoral;

V -  resolver imediatamente todas as di�culdades 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 �scais dos partidos políticos e das
coligações concernentes à identidade do eleitor, fazendo consignar
em ata;

IX - �scalizar 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 com 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 - a�xar, na parte interna e externa da seção, cópias do inteiro
teor do disposto no�art. 39-A da Lei nº 9.504/1997.

Art.  42.  Compete,  ao �nal  dos trabalhos,  ao presidente  da Mesa
Receptora de Votos e da Mesa Receptora de Justi�cativas, no que
couber:

I - proceder ao encerramento da urna;

II - registrar o comparecimento dos mesários;

III - emitir as vias do boletim de urna;

IV  -  emitir  o  boletim  de  justi�cativa,  acondicionando-o,  com  os
requerimentos recebidos, em envelope próprio;

V  -  assinar  todas  as  vias  do  boletim  de  urna  e  do  boletim  de
justi�cativa  com  o  primeiro  secretário  e  os  �scais  dos  partidos
políticos e das coligações presentes;

VI - a�xar uma cópia do boletim de urna em local visível da seção;

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

VIII - desligar a urna;

IX - desconectar a urna da tomada ou da bateria externa;

X - acondicionar a urna na embalagem própria;
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XI - anotar o não comparecimento do eleitor, fazendo constar do
local destinado à assinatura, no caderno de votação, a observação
“não compareceu”;

XII  -  entregar  uma das  vias  obrigatórias  e  demais  vias  extras  do
boletim de urna, assinadas, aos interessados dos partidos políticos,
das coligações, da imprensa e do Ministério Público, desde que as
requeiram no momento do encerramento da votação;

XIII - remeter à Junta Eleitoral, mediante recibo em duas vias, com a
indicação da hora de entrega, a mídia de resultado acondicionada
em embalagem lacrada, duas vias do boletim de urna, o relatório
Zerésima,  o  boletim  de  justi�cativa,  os  requerimentos  de
justi�cativa  eleitoral,  o  caderno  de  votação  e  a  Ata  da  Mesa
Receptora;

XIV - reter em seu poder uma das vias do boletim de urna e, com
base nela, conferir os resultados da respectiva seção divulgados na
página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, tão logo estejam
disponíveis, comunicando imediatamente ao Juiz Eleitoral qualquer
inconsistência veri�cada.

Art. 43. Compete aos mesários, no que couber:

I - identi�car o eleitor e entregar o comprovante de votação;

II  -  conferir  o  preenchimento  dos  requerimentos  de  justi�cativa
eleitoral e dar o recibo;

III - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Art. 44. Compete aos secretários�(Código Eleitoral, art. 128, incisos I
a III):

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

II - lavrar a Ata da Mesa Receptora, na qual anotarão, durante os
trabalhos, as ocorrências que se veri�carem;

III - observar, na organização da �la de votação, o disposto no art.
45, §§ 2º e 3º;

IV - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.�

Seção III

Dos Trabalhos de Votação

Art.  45.  O  presidente  da  Mesa  Receptora  de  Votos,  às  8  horas,
declarará iniciada a votação�(Código Eleitoral, art. 143).

§  1º  Os  membros  da  Mesa  Receptora  de  Votos  e  os  �scais  dos
partidos  políticos  e  das  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,  os  servidores  da  Justiça  Eleitoral,  os  Promotores
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Eleitorais, os policiais militares em serviço, os eleitores maiores de
sessenta anos,  os enfermos,  os eleitores com de�ciência ou com
mobilidade reduzida, as mulheres grávidas, as lactantes e aqueles
acompanhados  de  criança  de  colo  (Código  Eleitoral,  art.  143,  §
2º;�Lei nº 10.048/2000, art. 1º; e�Res.-TSE nº 23.381/2012, art. 5º, §
1º).

§  3º  A  preferência  garantida  no  §  2º  considerará  a  ordem  de
chegada à �la de votação.

Art.  46.  Só  serão  admitidos  a  votar  os  eleitores  cujos  nomes
estiverem cadastrados na seção.

§ 1º  Poderá votar o eleitor  cujo nome não �gure no caderno de
votação, desde que os seus dados constem do cadastro de eleitores
da urna.

§ 2º Para votar, o eleitor deverá apresentar documento o�cial com
foto que comprove sua identidade.

§ 3º São documentos o�ciais para comprovação da identidade do
eleitor:

I  -  carteira de identidade,  passaporte ou outro documento o�cial
com foto, de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria
pro�ssional reconhecida por lei;

II - certi�cado de reservista;

III - carteira de trabalho;

IV - carteira nacional de habilitação.

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

§ 5º Não poderá votar o eleitor cujos dados não �gurem 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 �m de regularizar sua situação.

Art. 47. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo que
esteja portando título de eleitor e documento o�cial, o presidente
da Mesa Receptora de Votos deverá interrogá-lo sobre os dados do
título, do documento o�cial ou do caderno de votação; em seguida,
deverá confrontar a assinatura constante desses documentos com
aquela feita pelo eleitor na sua presença e fazer constar da ata os
detalhes do ocorrido�(Código Eleitoral, art. 147).

§  1º  A  impugnação  à  identidade  do  eleitor,  formulada  pelos
membros  da  Mesa  Receptora  de  Votos,  pelos  �scais  ou  por
qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito antes
de ser admitido a votar (Código Eleitoral, art. 147, § 1º).

§ 2º Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o presidente
da Mesa Receptora de Votos solicitará a presença do Juiz Eleitoral
para decisão�(Código Eleitoral, art.147, § 2º).
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Art. 48. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de
telefonia  celular,  máquinas  fotográ�cas,  �lmadoras,  equipamento
de  radiocomunicação  ou  qualquer  instrumento  que  possa
comprometer  o  sigilo  do  voto � (Lei  nº  9.504/1997,  art.  91-A,
parágrafo único).

Parágrafo  único.  Para  que  o  eleitor  possa  dirigir-se  à  cabina  de
votação, os aparelhos mencionados no�caput �poderão �car sob a
guarda da Mesa Receptora ou deverão ser mantidos em outro local
de escolha do eleitor.

Art. 49. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor
analfabeto  a  votar,  os  quais  serão  submetidos  à  decisão  do
presidente  da  Mesa  Receptora,  não  sendo  a  Justiça  Eleitoral
obrigada a fornecê-los�(Lei nº 9.504/1997, art. 89).

Art. 50. O eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida, ao votar,
poderá ser auxiliado por pessoa de sua con�ança, ainda que não o
tenha  requerido  antecipadamente  ao  Juiz  Eleitoral � (Lei  nº
13.146/2015, art. 76, § 1º, inciso IV).

§  1º  O  presidente  da  Mesa  Receptora  de  Votos,  veri�cando  ser
imprescindível que o eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida
seja auxiliado por pessoa de sua con�ança para votar, autorizará o
ingresso dessa segunda pessoa com o eleitor, na cabina, podendo
esta digitar os números na urna.

§ 2º A pessoa que auxiliará o eleitor com de�ciência ou mobilidade
reduzida não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido
político ou de coligação.

§  3º  A  assistência  de outra  pessoa ao eleitor  com de�ciência  ou
mobilidade reduzida de que trata este artigo deverá ser consignada
em ata.

§  4º  Para  votar,  serão  assegurados  ao  eleitor  com  de�ciência
visual�(Código Eleitoral, art. 150, incisos 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  disponível  na  urna com fone de
ouvido fornecido pela Justiça Eleitoral;

IV - o uso da marca de identi�cação da tecla 5 da urna.

§  5º  Para  garantir  o  recurso  descrito  no  inciso  III  do  §  4º,  os
Tribunais  Regionais  Eleitorais  providenciarão fones de ouvido em
número su�ciente por local de votação, para atender sua demanda
especí�ca.

Art. 51. A votação será feita no número do candidato ou da legenda
partidária, devendo o nome e a fotogra�a do candidato, assim como
a  sigla  do  partido  político,  aparecer  no  painel  da  urna,  com  o
respectivo cargo disputado�(Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 1º).
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§ 1º A urna exibirá para o eleitor, primeiramente, o painel relativo à
eleição proporcional e, em seguida, o referente à eleição majoritária
(Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 3º).

§ 2º O painel referente ao candidato a prefeito exibirá também a
foto e o nome do respectivo candidato a vice.

§  3º  Na  hipótese  da  realização  de  consulta  popular,  os  painéis
referentes às perguntas serão apresentados após a votação para o
cargo de prefeito.

Art.  52.  Serão  observados,  na  votação,  os  seguintes
procedimentos�(Código Eleitoral, art. 146):

I - o eleitor, ao apresentar-se na seção e antes de adentrar o recinto
da Mesa Receptora de Votos, deverá postar-se em �la;

II  -  admitido a adentrar,  o eleitor apresentará seu documento de
identi�cação com foto à Mesa Receptora de Votos, o qual poderá
ser examinado pelos �scais dos partidos políticos e das coligações;

III  -  o  componente  da  Mesa  Receptora  de  Votos  localizará  no
cadastro de eleitores da urna e no caderno de votação o nome do
eleitor e o confrontará com o nome constante do documento de
identi�cação;

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

V - em seguida, o eleitor será autorizado a votar;

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

VII - concluída a votação, serão restituídos ao eleitor os documentos
apresentados e o comprovante de votação.

§ 1º Na hipótese de o eleitor, após a identi�cação, recusar-se a votar
ou apresentar di�culdade na votação eletrônica antes de con�rmar
o primeiro voto, deverá o presidente da Mesa Receptora de Votos
suspender a  liberação de votação do eleitor  por  meio de código
próprio.

§ 2º Ocorrendo a situação descrita no § 1º, o presidente da Mesa
Receptora de Votos reterá o comprovante de votação, assegurando
ao eleitor  o  exercício  do  direito  do  voto  até  o  encerramento  da
votação.

§  3º  Se  o  eleitor  con�rmar  pelo  menos  um  voto,  deixando  de
concluir  a  votação  para  os  outros  cargos,  o  presidente  da  Mesa
Receptora de Votos 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  �m  de
possibilitar  o  prosseguimento  da  votação,  sendo  considerados
nulos  os  outros  votos  não  con�rmados,  e  entregar  ao  eleitor  o
respectivo comprovante de votação.

§ 4º Na ocorrência de alguma das hipóteses descritas nos §§ 1º, 2º e
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3º, o fato será imediatamente registrado em ata.�

Seção IV

Da Votação por Biometria

Art.  53.  Nas  seções  eleitorais  dos  municípios  que  utilizarem  a
biometria  como  forma  de  identi�cação  do  eleitor,  aplica-se  o
disposto  no  Capítulo  VI,  no  que  couber,  acrescido  dos  seguintes
procedimentos:

I - o eleitor, ao apresentar-se na seção e antes de adentrar o recinto
da Mesa Receptora de Votos, deverá postar-se em �la;

II  -  admitido a adentrar,  o eleitor apresentará seu documento de
identi�cação com foto à Mesa Receptora de Votos, o qual poderá
ser examinado pelos �scais dos partidos políticos e das coligações.

III - o mesário digitará o número do título de eleitor;

IV - aceito o número do título pelo sistema, o mesário solicitará ao
eleitor que posicione o dedo polegar ou o indicador sobre o sensor
biométrico, para identi�cação;

V - havendo a identi�cação do eleitor por intermédio da biometria, o
mesário o autorizará a votar, dispensando a assinatura do eleitor na
folha de votação;

VI - o procedimento de identi�cação biométrica poderá ser repetido
por até quatro vezes para cada tentativa de habilitação do eleitor,
observando-se  as  mensagens  apresentadas  pelo  sistema  no
terminal do mesário;

VII - na hipótese de não haver a identi�cação do eleitor por meio da
biometria  após  a  última  tentativa,  o  presidente  da  Mesa  deverá
conferir se o número do título do eleitor digitado no terminal do
mesário  corresponde à  identi�cação do eleitor  e,  se  con�rmada,
indagará  ao  eleitor  o  ano  do  seu  nascimento  e  o  informará  no
terminal do mesário;

VIII - se coincidente a informação, o eleitor estará habilitado a votar;

IX - na hipótese de o ano informado não coincidir com o cadastro da
urna eletrônica, o mesário poderá con�rmar o ano de nascimento
do eleitor e realizar uma nova tentativa;

X - comprovada a identidade do eleitor, na forma do inciso VII:

a) o eleitor assinará a folha de votação;

b) o sistema coletará a impressão digital do mesário;

c) o mesário consignará o fato na Ata da Mesa Receptora e orientará
o eleitor a comparecer posteriormente ao Cartório Eleitoral;

XI - persistindo a não identi�cação do eleitor, o mesário o orientará
a  contatar  a  Justiça  Eleitoral  para  consultar  sobre  a  data  de
nascimento  constante  do  Cadastro  Eleitoral,  para  que  proceda  a
nova tentativa de votação.

Parágrafo  único.  O  mesário  deverá  anotar  na  Ata  da  Mesa
Receptora, no curso da votação, todos os incidentes relacionados
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com  a  identi�cação  biométrica  do  eleitor,  registrando  as
di�culdades veri�cadas e relatando eventos relevantes.�

Seção V

Da Contingência na Votação

Art.  54. Na hipótese de falha na urna, em qualquer momento da
votação,  o  presidente  da  Mesa  Receptora  de  Votos,  à  vista  dos
�scais presentes, deverá desligar e religar a urna, digitando o código
de reinício da votação.

§ 1º Persistindo a falha, o presidente da Mesa Receptora de Votos
solicitará a presença de equipe designada pelo Juiz Eleitoral, à qual
incumbirá analisar a situação e adotar, em qualquer ordem, um ou
mais dos seguintes procedimentos para a solução do problema:

I - reposicionar o cartão de memória de votação;

II - utilizar uma urna de contingência, remetendo a urna com defeito
ao local designado pela Justiça Eleitoral;

III  -  utilizar  o  cartão  de  memória  de  contingência  na  urna  de
votação,  acondicionando  o  cartão  de  memória  de  votação
dani�cado  em  envelope  especí�co  e  remetendo-o  ao  local
designado pela Justiça Eleitoral.

§  2º  Os  lacres  rompidos  durante  os  procedimentos  deverão  ser
repostos e assinados pelo Juiz Eleitoral ou, na sua impossibilidade,
pelos componentes da Mesa Receptora de Votos, bem como pelos
�scais dos partidos políticos e das coligações presentes.

§ 3º A equipe designada pelo Juiz Eleitoral poderá realizar mais de
uma tentativa, entre as previstas neste artigo.

§ 4º Ao �nal dos trabalhos, a equipe técnica elaborará e assinará um
relatório  sintético,  por  intermédio  do  sistema  de  registro  de
ocorrências (DIA-E), no qual deverá contar o problema veri�cado, as
providências adotadas e o resultado obtido.

Art. 55.�Para garantir o uso do sistema eletrônico, além do previsto
no  art.  54,  poderá  ser  realizada  carga  de  urna  de  seção,
obedecendo,  no  que  couber,  ao  disposto  nos  arts.  24,  29  e  34,
desde que não tenha ocorrido votação naquela seção.

§ 1º O primeiro eleitor a votar será convidado a aguardar, junto com
a Mesa Receptora de Votos, até que o segundo eleitor conclua o seu
voto.

§  2º  Na  hipótese  de  ocorrer  falha  na  urna  que  impeça  a
continuidade  da  votação  eletrônica  antes  que  o  segundo  eleitor
conclua seu voto, esgotadas as possibilidades previstas no art. 54,
deverá o primeiro eleitor votar novamente, em outra urna ou em
cédulas,  sendo o voto sufragado na urna dani�cada considerado
insubsistente.

§ 3º��Ocorrendo a situação descrita no § 2º, será permitida a carga
de urna para a respectiva seção.

Art. 56.�Não havendo êxito nos procedimentos de contingência, a
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votação  se  dará  por  cédulas  até  seu  encerramento,  adotando  o
presidente da Mesa Receptora de Votos, ou o mesário, se aquele
determinar, as seguintes providências:

I - retornar o cartão de memória de votação à urna defeituosa;

II - lacrar a urna defeituosa, enviando-a, ao �nal da votação, à Junta
Eleitoral, com os demais materiais de votação;

III - lacrar a urna de contingência, que �cará sob a guarda da equipe
designada pelo Juiz Eleitoral;

IV  -  colocar  o  cartão  de  memória  de  contingência  em  envelope
especí�co,  que deverá ser lacrado e remetido ao local  designado
pela Justiça Eleitoral, não podendo ser reutilizado.

Art. 57. Todas as ocorrências descritas nos arts. 54 a 56 deverão ser
consignadas na Ata da Mesa Receptora.

Art.  58.  Uma vez  iniciada  a  votação  por  cédulas,  não  se  poderá
retornar  ao  processo  eletrônico  de  votação  na  mesma  seção
eleitoral.

Art. 59. É proibido realizar manutenção de urna eletrônica na seção
eleitoral no dia da votação, salvo ajuste ou troca de bateria e de
módulo impressor, ressalvados os procedimentos descritos no art.
54.

Art. 60. As ocorrências de troca de urnas deverão ser comunicadas
pelos Juízes Eleitorais aos Tribunais Regionais Eleitorais durante o
processo de votação.

Parágrafo único. �Os partidos políticos,  as  coligações,  o  Ministério
Público  e  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  poderão  requerer
formalmente aos Tribunais Regionais Eleitorais, até 17 de janeiro de
2017, as informações relativas à troca de urnas.�

Seção VI

Da Votação por Cédulas de Uso Contingente

Art.  61.  A  forma  de  votação  descrita  nesta  seção  apenas  será
realizada na impossibilidade da utilização do sistema eletrônico de
votação.

Parágrafo  único.  As  cédulas  de  uso  contingente  serão
confeccionadas  em obediência  ao  modelo  de�nido  pelo  Tribunal
Superior Eleitoral.

Art. 62. 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;

II - urna de lona lacrada;

III  -  lacre  para  a  fenda  da  urna  de  lona,  a  ser  colocado  após  a
votação.

Art. 63. Serão observadas, na votação por cédulas, no que couber,
as normas do art. 52, e ainda o seguinte:

ESOLUÇÃO Nº 23.456, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2015/dje-tse-no-244-de-

3 of 56 31/01/2022 16:3



I - identi�cado, 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, devidamente rubricadas e
numeradas,  em  séries  de  um  a  nove,  pelos  mesários � (Código
Eleitoral, art. 127, inciso VI);

III  -  o eleitor será convidado a se dirigir  à cabina para indicar os
números ou os nomes 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  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações,  para  que
veri�quem, 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 a ocorrência na ata e,
nesse caso, �cará 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 que dela recebeu;

VI - se o eleitor, ao receber as cédulas, ou durante o ato de votar,
veri�car que se acham rasuradas ou de algum modo viciadas, ou se
ele, por imprudência, negligência ou imperícia, 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 identi�cação ao eleitor, entregando-lhe o
comprovante de votação.

Art. 64. Além do previsto no art. 72, 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 �scais 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 duas vias,  com a
indicação  de  hora,  devendo  aqueles  documentos  ser
acondicionados em envelopes rubricados por ele e pelos �scais dos
partidos políticos e das coligações que o desejarem.�

Seção VII

Dos Trabalhos de Justi�cativa

Art. 65. As Mesas Receptoras de Justi�cativas receberão justi�cativas
das 8 horas às 17 horas do dia da eleição, caso não haja eleitores na
�la.

Parágrafo único. O comparecimento do eleitor,  no dia da eleição,
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em Mesa Receptora de Justi�cativa instalada fora do seu domicílio
eleitoral dispensa a apresentação de qualquer outra justi�cação.

Art. 66. Cada Mesa Receptora de Justi�cativas poderá funcionar com
até três urnas.

Art.  67.  O  eleitor  deverá  comparecer  aos  locais  destinados  ao
recebimento das justi�cativas com o formulário Requerimento de
Justi�cativa preenchido, munido do número do título de eleitor e de
documento de identi�cação, nos termos do § 3º do art. 46.

§ 1º O eleitor deverá postar-se em �la única à entrada do recinto da
Mesa e, quando autorizado, entregará o formulário preenchido com
o  número  do  título  de  eleitor  e  apresentará  o  documento  de
identi�cação ao mesário.

§  2º  Após  a  conferência  do  preenchimento  do  formulário  e  da
veri�cação 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 Justi�cativas da entrega do requerimento, nos campos
próprios  do  formulário,  e  serão  restituídos  ao  eleitor  o  seu
documento  e  o  comprovante  de  justi�cativa,  autenticado  com  a
rubrica do componente da Mesa.

§  3º  Quando  veri�cada  a  impossibilidade  do  uso  de  urnas,  será
utilizado  o  processo  manual  de  recepção  de  justi�cativas,  com
posterior  digitação dos dados na Zona Eleitoral  responsável  pelo
recebimento.

§  4º  Compete  ao  Juízo  Eleitoral  responsável  pela  recepção  dos
requerimentos  de  justi�cativa  assegurar  o  lançamento  dessas
informações no cadastro de eleitores, até 1º de dezembro de 2016,
com relação ao primeiro turno, e até 29 de dezembro de 2016, com
relação  ao  segundo  turno,  determinando  todas  as  providências
relativas à conferência obrigatória e digitação dos dados, quando
necessário.

§  5º  O  formulário  preenchido  com  dados  incorretos,  que  não
permitam a identi�cação do eleitor, não será hábil para justi�car a
ausência na eleição.

§ 6º Os formulários Requerimento de Justi�cativa Eleitoral, após seu
processamento, serão arquivados no Cartório Eleitoral responsável
pela  recepção  das  justi�cativas,  até  o  próximo  pleito,  quando
poderão ser descartados.

Art.  68.  O  formulário  Requerimento  de  Justi�cativa  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 justi�cativa, no dia da eleição;

IV  -  outros  locais,  desde  que  haja  prévia  autorização  da  Justiça
Eleitoral.
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Art. 69. O eleitor que deixar de votar e não justi�car a falta no dia da
eleição poderá fazê-lo até 1º de dezembro de 2016, com relação ao
primeiro  turno,  e  até  29  de  dezembro  de  2016,  com relação  ao
segundo turno, por meio de requerimento a ser apresentado em
qualquer Zona Eleitoral.

§ 1º O requerimento de justi�cação deverá ser acompanhado dos
respectivos  documentos  que  comprovem  o  motivo  justi�cador
declinado pelo eleitor.

§  2º  O  chefe  do  Cartório  Eleitoral  que  receber  o  requerimento
providenciará a sua remessa à Zona Eleitoral  em que o eleitor  é
inscrito.

§ 3º Para o eleitor inscrito no Brasil que se encontrar no exterior na
data do pleito,  o  prazo de que trata o�caput � será  de  trinta  dias,
contados do seu retorno ao país (Lei nº 6.091/1974, art. 16, § 2º;
e�Res.-TSE nº 21.538/2003, art. 80, § 1º).

§ 4º O eleitor inscrito no Brasil que se encontre no exterior no dia
do pleito e queira justi�car a ausência antes do retorno ao Brasil
deverá encaminhar justi�cativa de ausência de voto diretamente ao
Cartório  Eleitoral  do  município  de  sua  inscrição,  por  meio  dos
serviços de postagens, dentro do período previsto no caput.

§ 5º Os Tribunais Regionais Eleitorais poderão adotar mecanismo
alternativo de recebimento de justi�cativa, inclusive por meio das
suas páginas na Internet, nas quais será dada ampla divulgação e
deverão constar as orientações pertinentes.�

Seção VIII

Do Encerramento da Votação

Art. 70. O recebimento dos votos terminará às 17 horas do horário
local, desde que não haja eleitores presentes na �la de votação da
seção eleitoral�(Código Eleitoral, art. 144).

Art.  71.  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  �la  e,  em  seguida,  os
convidará a entregar seus documentos de identi�cação, para que
sejam admitidos a votar�(Código Eleitoral, art. 153, caput).

Parágrafo único. A votação continuará na ordem decrescente das
senhas distribuídas, sendo o documento de identi�cação devolvido
ao  eleitor,  logo  que  tenha  votado  (Código  Eleitoral,  art.  153,
parágrafo único).

Art.  72. Encerrada a votação, o presidente da Mesa Receptora de
Votos adotará as providências previstas no art. 40 e �nalizará 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 - os nomes dos �scais que compareceram e dos que se retiraram
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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  o  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 apresentados, assim como as
decisões sobre eles 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.

§ 1º A comunicação de que trata o�inciso VII do art. 154 do Código
Eleitoral�será atendida pelas informações constantes do boletim de
urna emitido após o encerramento da votação.

§ 2º A urna �cará permanentemente à vista dos interessados e sob
a guarda de pessoa designada pelo presidente da Junta Eleitoral até
que seja determinado o seu recolhimento (Código Eleitoral, art. 155,
§ 2º).

Art.  73.  Os  boletins  de  urna  serão  impressos  em  cinco  vias
obrigatórias e em até quinze 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. 74. Na hipótese de não serem emitidas, por qualquer motivo,
todas as vias obrigatórias dos boletins de urna, ou de serem estas
imprecisas  ou  ilegíveis,  observado  o  disposto  no  art.  59,  o
presidente da Mesa Receptora de Votos tomará, à vista dos �scais
dos  partidos  políticos  e  das  coligações  presentes,  as  seguintes
providências:

I - desligará a urna;

II - desconectará a urna da tomada ou da bateria externa;

III - acondicionará a urna na embalagem própria;

IV - fará registrar 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, podendo acompanhá-
la os �scais dos partidos políticos e das coligações que o desejarem,
para  a  adoção  de  medidas  que  possibilitem  a  impressão  dos
boletins de urna.

Art. 75. O presidente da Junta Eleitoral ou quem for designado pelo
Tribunal Regional Eleitoral tomará as providências necessárias para
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o recebimento das mídias com os arquivos e dos documentos da
votação�(Código Eleitoral, art. 155, caput).

Art. 76. Os �scais 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.

Art. 77. Até as 12 horas do dia seguinte à votação, o Juiz Eleitoral é
obrigado, sob pena de responsabilidade e multa,  a comunicar ao
Tribunal  Regional  Eleitoral  e  aos  representantes  dos  partidos
políticos e das coligações o número de eleitores que votaram em
cada  uma  das  seções  sob  sua  jurisdição,  bem  como  o  total  de
votantes da Zona Eleitoral�(Código Eleitoral, art. 156, caput).

§  1º  A  comunicação  de  que  trata  o �caput � será  feita  ao  Tribunal
Regional  Eleitoral  por  meio  da  transmissão  dos  resultados
apurados.

§ 2º Qualquer candidato, delegado ou �scal de partido político e de
coligação  poderá  obter  cópia  do  relatório  emitido  pelo  sistema
informatizado, com dados sobre o comparecimento e a abstenção
em cada seção eleitoral, sendo defeso ao Juiz Eleitoral recusar ou
procrastinar sua entrega ao requerente (Código Eleitoral, art.156, §
3º).

§ 3º Se houver retardamento na emissão do boletim de urna, o Juiz
Eleitoral  fará  a  comunicação  mencionada  no � caput � assim  que
souber do fato�(Código Eleitoral, art. 156, § 1º).�

CAPÍTULO VII

DA FISCALIZAÇÃO PERANTE AS MESAS RECEPTORAS

Art.  78.  Cada  partido  político  ou  coligação  poderá  nomear  dois
delegados  para  cada  município  e  dois  �scais  para  cada  Mesa
Receptora, atuando um de cada vez, mantendo-se a ordem no local
de votação�(Código Eleitoral, art. 131, caput).

§ 1º O �scal poderá acompanhar mais de uma seção eleitoral, no
mesmo local de votação (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 1º).

§ 2º Quando o município abranger mais de uma Zona Eleitoral, cada
partido político ou coligação poderá nomear dois delegados para
cada uma delas (Código Eleitoral, art. 131, § 1º).

§  3º  A  escolha  de  �scal  e  delegado  de  partido  político  ou  de
coligação  não  poderá  recair  em  menor  de  dezoito  anos  ou  em
quem,  por  nomeação  de  Juiz  Eleitoral,  já  faça  parte  de  Mesa
Receptora ou do apoio logístico�(Lei nº 9.504/1997, art. 65, caput).

§ 4º Observado o disposto no art. 80, as credenciais dos �scais e
delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos políticos
e coligações,  sendo desnecessário o visto do Juiz  Eleitoral  (Lei  nº
9.504/1997, art. 65, § 2º).

§ 5º Para efeito do disposto no § 4º, o presidente do partido político,
o  representante  da  coligação  ou  outra  pessoa  por  eles  indicada
deverá  informar  aos  Juízes  Eleitorais  os  nomes  das  pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos �scais e delegados (Lei nº
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9.504/1997, art. 65, § 3º).

§  6º  O  �scal  de  partido  político  ou  de  coligação  poderá  ser
substituído no curso dos trabalhos eleitorais�(Código Eleitoral,  art.
131, § 7º).

§ 7º O credenciamento de �scais se restringirá aos partidos políticos
e às coligações que participarem das eleições em cada município.

Art.  79.  Os  candidatos  registrados,  os  delegados  e  os  �scais  de
partido  político  ou  de  coligação  serão  admitidos  pelas  Mesas
Receptoras  a  �scalizar  a  votação,  formular  protestos  e  fazer
impugnações,  inclusive  sobre  a  identidade  do  eleitor � (Código
Eleitoral, art. 132).

Art.  80.  No dia  da votação,  durante os trabalhos,  aos �scais  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
9.504/1997, art. 39-A, § 3º).

§  1º  O  crachá  deverá  ter  medidas  que  não  ultrapassem  dez
centímetros  de  comprimento  por  cinco  centímetros  de  largura  e
conterá apenas o nome do �scal e a indicação do partido político ou
da  coligação  que  represente,  sem  referência  que  possa  ser
interpretada como propaganda eleitoral.

§ 2º Caso o crachá ou o vestuário estejam em desacordo com as
normas previstas neste artigo, o presidente da Mesa Receptora de
Votos  orientará  os  ajustes  necessários  para  que  o  �scal  possa
exercer sua função na seção.�

CAPÍTULO VIII

DA POLÍCIA DOS TRABALHOS ELEITORAIS

Art. 81. Ao presidente da Mesa Receptora e ao Juiz Eleitoral caberá a
polícia dos trabalhos eleitorais�(Código Eleitoral, art. 139).

Art.  82.  Somente  poderão  permanecer  no  recinto  da  Mesa
Receptora os membros que a compõem, os candidatos, um �scal,
um delegado  de  cada  partido  político  ou  coligação  e,  durante  o
tempo necessário  à  votação,  o  eleitor,  mantendo-se  a  ordem no
local de votação�(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  a  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. 83. A força armada se conservará a até cem metros da seção
eleitoral  e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nele
adentrar sem ordem judicial ou do presidente da Mesa Receptora,
exceto nas Mesas Receptoras de Votos dos estabelecimentos penais
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e das unidades de internação, respeitado o sigilo do voto�(Código
Eleitoral, art. 141).�

CAPÍTULO IX

DOS IMPRESSOS PARA A ELEIÇÃO

Seção I

Dos Formulários

Art. 84. Os modelos de formulários para as eleições de 2016 são os
constantes do anexo desta resolução.

Art.  85.  Será de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral  a
confecção dos seguintes formulários:

I  -  Caderno de Folhas de Votação para dois  turnos:  no tamanho
260x297mm,  papel  branco  ou  reciclado  de  90g/m²,  impressão
frente em o�-set na cor sépia e impressão de dados variáveis na cor
preta, contendo, inclusive, relação de eleitores impedidos de votar e
a Ata da Mesa Receptora;

II  -  Caderno  de  Folhas  de  Votação  para  um  turno:  no  tamanho
210x297mm,  papel  branco  ou  reciclado  de  90g/m²,  impressão
frente em o�-set na cor sépia e impressão de dados variáveis na cor
preta, contendo, inclusive, relação de eleitores impedidos de votar e
a Ata da Mesa Receptora;

III - Requerimento de Justi�cativa Eleitoral: no tamanho 74x280mm,
papel branco ou reciclado de 75g/m², impressão frente na cor sépia.

Art. 86. Será de responsabilidade dos Tribunais Regionais Eleitorais
a confecção dos seguintes formulários:

I -  Ata da Mesa Receptora de Votos avulsa: no formato A4, papel
branco ou reciclado de 75g/m²,  impressão frente  e  verso na cor
preta;

II  -  Ata da Mesa Receptora de Justi�cativas: no formato A4, papel
branco ou reciclado de 75g/m², impressão frente na cor preta.

Art. 87. A distribuição dos formulários a que se referem os arts. 84 e
85  será  realizada  conforme  planejamento  estabelecido  pelo
respectivo Tribunal Regional Eleitoral.�

Seção II

Das Cédulas O�ciais

Art. 88. Serão confeccionadas, exclusivamente pela Justiça Eleitoral,
e distribuídas, conforme planejamento estabelecido pelo respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, as cédulas a serem utilizadas por seção
eleitoral  que  passar  para  o  sistema  de  votação  manual,  após
esgotadas todas as tentativas de votação em urna eletrônica.

Art.  89. A impressão das cédulas será feita em papel opaco, com
tinta  preta  e  em  tipos  uniformes  de  letras  e  números  (Código
Eleitoral, art. 104, caput; e�Lei nº 9.504/1997, art. 83, caput).

Art. 90. Haverá duas cédulas distintas, uma de cor amarela, para a
eleição  majoritária,  e  outra  de  cor  branca,  para  a  eleição
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proporcional,  a  serem  confeccionadas  em  maneira  tal  que,
dobradas, resguardem o sigilo do voto sem que seja necessário o
emprego de cola para fechá-las (Código Eleitoral, art. 104, § 6º; e�Lei
nº 9.504/1997, arts. 83, § 1º, e�84).

§  1º  Na  hipótese  de  haver  consulta  popular  concomitante  às
eleições,  a  respectiva  cédula  de  uso  contingente  deverá  ser
confeccionada nos moldes do art. 89, na cor verde, �cando a cargo
de cada Tribunal Regional Eleitoral confeccioná-las e distribuí-las, de
forma a atender à respectiva unidade da Federação ou município.

§ 2º Se a consulta popular abranger todo o país,  o modelo a ser
confeccionado e distribuído pelos Tribunais Regionais Eleitorais será
elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 91. A cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou
o  número  do  candidato  escolhido,  ou  a  sigla  ou  o  número  do
partido político de sua preferência�(Lei nº 9.504/1997, art. 83, § 3º),
ou, em caso de consulta popular, as opções de resposta para cada
pergunta formulada.�

TÍTULO II

DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

Seção I

Das Juntas Eleitorais

Art.  92.  Em  cada  Zona  Eleitoral  haverá  pelo  menos  uma  Junta
Eleitoral, composta por um Juiz de Direito, que será o presidente, e
por dois ou quatro cidadãos que atuarão como membros titulares,
de  notória  idoneidade,  convocados  e  nomeados  pelo  Tribunal
Regional  Eleitoral,  por  edital  publicado  no  Diário  da  Justiça
Eletrônico, até 3 de agosto de 2016�(Código Eleitoral, art. 36, caput e
§ 1º).

§  1º  Até  dez  dias  antes  da  nomeação,  os  nomes  das  pessoas
indicadas  para  compor  as  Juntas  Eleitorais  serão  publicados  no
Diário da Justiça Eletrônico, podendo ser impugnados em petição
fundamentada por qualquer partido político ou coligação, no prazo
de três dias (Código Eleitoral, art. 36, § 2º).

§ 2º Na hipótese de escolha superveniente de candidato que atraia
o disposto no art.  95,  inciso I,  a impugnação de que trata o § 1º
deste artigo poderá ser apresentada no prazo de três dias contados
do pedido de registro de candidatura.

Art.  93.  Se  necessário,  poderão  ser  organizadas  tantas  Juntas
Eleitorais quanto permitir o número de Juízes de Direito que gozem
das garantias do�art. 95 da Constituição Federal,  mesmo que não
sejam Juízes Eleitorais�(Código Eleitoral, art. 37, caput).

Parágrafo único. Nas Zonas Eleitorais em que for organizada mais
de uma Junta, ou quando estiver vago o cargo de Juiz Eleitoral, ou
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estiver este impedido, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
com a aprovação deste, designará Juízes de Direito da mesma ou de
outras  comarcas  para  presidirem  as  Juntas  Eleitorais  (Código
Eleitoral, art. 37, parágrafo único).

Art.  94.  Ao  presidente  da  Junta  Eleitoral  será  facultado  nomear,
entre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares
em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos�(Código
Eleitoral, art. 38, caput).

§  1º  Até  2  de setembro de 2016,  o  presidente  da Junta  Eleitoral
comunicará  ao  presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  as
nomeações que houver feito e as divulgará, por edital publicado no
Diário  da  Justiça  Eletrônico,  na  capital,  ou  a�xado  no  átrio  do
Cartório  Eleitoral,  nas  demais  localidades,  podendo  qualquer
partido  político  ou  coligação  oferecer  impugnação  motivada  no
prazo de três dias�(Código Eleitoral, art. 39, caput).

§  2º  O  presidente  da  Junta  Eleitoral  designará  escrutinador  para
secretário-geral,  competindo  a  este  organizar  e  coordenar  os
trabalhos da Junta Eleitoral,  lavrar as atas e tomar por termo ou
protocolar os recursos,  neles funcionando como escrivão (Código
Eleitoral, art. 38, § 3º, incisos I e II).

Art.  95.  Não  podem  ser  nomeados  membros  das  Juntas,
escrutinadores ou auxiliares�(Código Eleitoral, art. 36, § 3º):

I  -  os candidatos e seus parentes, ainda que por a�nidade, até o
segundo grau, inclusive, e o cônjuge;

II  -  os  membros  de  diretorias  de  partidos  políticos  devidamente
registrados e cujos nomes tenham sido o�cialmente publicados;

III - as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no
desempenho de cargos de con�ança do Executivo;

IV - os que pertencerem ao serviço eleitoral.

Art. 96. Compete à Junta Eleitoral�(Código Eleitoral, art. 40, incisos I a
IV):

I  -  apurar  a  votação  realizada  nas  seções  eleitorais  sob  sua
jurisdição;

II  -  resolver  as  impugnações,  dúvidas  e  demais  incidentes
veri�cados durante os trabalhos da apuração;

III - expedir os boletins de urna na impossibilidade de sua emissão
normal  nas  seções  eleitorais,  com  emprego  dos  sistemas  de
votação, de recuperação de dados ou de apuração;

IV -  expedir  diploma aos eleitos,  de acordo com sua jurisdição e
competência.

Parágrafo  único.  O  presidente  da  Junta  Eleitoral  designará  os
responsáveis  pela  operação  do  Sistema  de  Apuração  da  urna
eletrônica utilizado para gerar  arquivos de boletins  de urna com
base nos votos registrados em cédula ou com base na digitação de
espelho de boletins de urna.
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Art. 97. Compete ao auxiliar da Junta Eleitoral:

I - esclarecer as dúvidas referentes ao processo de apuração;

II - 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.  98.  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  e,  se
presentes, dos �scais 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.  99.  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 Eleitoral.

Art. 100. Havendo necessidade, mais de uma Junta Eleitoral poderá
ser  instalada  no  mesmo  local  de  apuração,  mediante  prévia
autorização  do  Tribunal  Regional  Eleitoral,  desde  que  �quem
separadas,  de  modo  a  acomodar,  perfeitamente  distinguidos,  os
trabalhos de cada uma delas.�

Seção II

Da Fiscalização Perante as Juntas Eleitorais

Art.  101.  Cada  partido  político  ou  coligação  poderá  credenciar,
perante as  Juntas Eleitorais,  até  três  �scais,  que se revezarão na
�scalização dos trabalhos de apuração (Código Eleitoral,  art.  161,
caput).

§  1º  As  credenciais  dos  �scais  serão  expedidas,  exclusivamente,
pelos partidos políticos ou coligações, e não necessitam de visto do
presidente da Junta Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 2º).

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, os representantes dos partidos
políticos ou das coligações deverão informar ao presidente da Junta
Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais
dos �scais�(Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º).

§ 3º Não será permitida, na Junta Eleitoral, a atuação concomitante
de mais de um �scal de cada partido político ou coligação�(Código
Eleitoral, art.161, § 2º).

§ 4º O credenciamento de �scais se restringirá aos partidos políticos
ou às coligações que participarem das eleições em cada município.
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Art.  102.  Os  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  coligações  serão
posicionados à distância não inferior a um metro de onde estiverem
sendo desenvolvidos os trabalhos da Junta Eleitoral, de modo 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;

V - a digitação dos números no Sistema de Apuração.�

CAPÍTULO II

DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO NA URNA ELETRÔNICA

Seção I

Do Registro dos Votos

Art. 103. Os votos serão registrados e contados eletronicamente nas
seções eleitorais pelo software de votação da urna.

§  1º  À  medida  que  sejam  recebidos,  os  votos  serão  registrados
individualmente, resguardado o anonimato do eleitor.

§ 2º Após a con�rmação dos votos de cada eleitor,  o arquivo de
registro  digital  de  votos  será  atualizado  e  assinado  digitalmente,
com aplicação do registro de horário no arquivo log, de maneira a
impedir a substituição de votos.

Art. 104. O voto digitado na urna que corresponda integralmente ao
número de candidato apto será registrado como voto nominal e,
antes da con�rmação do voto, a urna apresentará as informações
do nome, do partido e a foto do respectivo candidato.

Art.  105.  Nas  eleições  majoritárias,  os  votos  digitados  que  não
correspondam a número de candidato constante da urna eletrônica
serão registrados como nulos.

Parágrafo único.  Na hipótese do caput,  antes da con�rmação do
voto, a urna apresentará mensagem informando ao eleitor que, se
con�rmado o voto, ele será computado como nulo.

Art. 106. Nas eleições proporcionais, serão registrados como nulos
os votos digitados na urna cujos dois primeiros dígitos coincidam
com a numeração de partido que concorra ao pleito e os últimos
dígitos correspondam a candidato que, antes da geração dos dados
para carga da urna, conste como inapto.

Parágrafo único.  Na hipótese do caput,  antes da con�rmação do
voto, a urna apresentará mensagem informando ao eleitor que, se
con�rmado o voto, ele será computado como nulo.

Art. 107. Nas eleições proporcionais, serão registrados como votos
para a  legenda os digitados na urna cujos dois  primeiros dígitos
coincidam com a numeração de partido que concorra ao pleito e os
últimos  dígitos  não  sejam  informados  ou  não  correspondam  a
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nenhum candidato.

Parágrafo único.  Na hipótese do caput,  antes da con�rmação do
voto,  a  urna  apresentará  a  informação  do  respectivo  partido  e
mensagem  alertando  o  eleitor  que,  se  con�rmado,  o  voto  será
registrado para a legenda�(Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 2º).

Art. 108. Ao �nal da votação, os arquivos do boletim de urna e os
que  contêm  todos  os  votos  registrados  serão  assinados
digitalmente, com aplicação do registro de horário em arquivo log,
de forma a impossibilitar a substituição de votos e a alteração dos
registros de início e término da votação.�

Seção II

Dos Boletins Emitidos pela Urna

Art. 109. Os boletins de urna conterão os seguintes dados�(Código
Eleitoral, art. 179):

I - a data da eleição;

II - a identi�cação do município, da Zona Eleitoral e da seção;

III - a data e o horário de encerramento da votação;

IV - o código de identi�cação da urna;

V - a quantidade de eleitores aptos;

VI - a quantidade de eleitores que compareceram;

VII - a votação individual de cada candidato;

VIII - os votos para cada legenda partidária;

IX - os votos nulos;

X - os votos em branco;

XI - a soma geral dos votos;

XII  -  a  quantidade  de  eleitores  não  reconhecidos  nas  urnas
biométricas;

XIII - código de barras bidimensional (Código QR).

Art.  110.  O  boletim  de  urna  fará  prova  do  resultado  apurado,
podendo ser apresentado recurso à própria Junta Eleitoral, caso o
número de votos constantes do resultado da apuração não coincida
com os nele consignados.

§  1º  Ao  �nal  da  apuração  dos  votos  pela  urna  eletrônica  e  a
respectiva emissão do boletim de urna,  poderá ser atestada,  por
qualquer eleitor, a coincidência entre o número de votos do boletim
de urna e o número de votos consignado no resultado da apuração
disponível na Internet, nos termos do art. 154, por meio da leitura
do  código  de  barras  bidimensional  (Código  QR)  constante  do
boletim de urna.

§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral  disponibilizará aplicativo para a
leitura do código de barras bidimensional (Código QR) sem prejuízo
da utilização de outros aplicativos desenvolvidos para esse �m.�
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CAPÍTULO III

DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO POR MEIO DE CÉDULAS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 111. A apuração dos votos das seções eleitorais em que houver
votação em cédulas será processada com a utilização do Sistema de
Apuração,  imediatamente  após  o  seu  recebimento  pela  Junta
Eleitoral,  observados,  no que couber,  os procedimentos previstos
nos�arts. 159�a�187 do Código Eleitoral�e o disposto nesta resolução.

Art. 112. Os membros, os escrutinadores e os auxiliares das Juntas
Eleitorais somente poderão, no curso dos trabalhos, utilizar caneta
esferográ�ca de cor vermelha.�

Seção II

Dos Procedimentos

Art. 113. A apuração dos votos das seções eleitorais que passarem à
votação  por  cédulas  ocorrerá,  sempre  à  vista  dos  �scais  dos
partidos políticos e das coligações presentes, da seguinte maneira:

I  -  a  equipe  técnica  designada pelo  presidente  da  Junta  Eleitoral
procederá à geração de mídia com os dados recuperados, contendo
os  votos  colhidos  pelo  sistema  eletrônico  até  o  momento  da
interrupção havida, fará imprimir o boletim parcial de urna em duas
vias  obrigatórias  e  em até  três  vias  opcionais  e  entregá-las-á  ao
secretário-geral da Junta Eleitoral;

II  -  o  secretário-geral  da  Junta  Eleitoral  colherá  a  assinatura  do
presidente e dos componentes da Junta e, se presentes, dos �scais
dos  partidos  políticos  e  das  coligações  e  do  representante  do
Ministério Público, nas vias do boletim parcial de urna;

III - os dados constantes da mídia serão recebidos pelo Sistema de
Apuração;

IV - em seguida, será iniciada a apuração das cédulas.

§ 1º No início dos trabalhos, será emitido o relatório Zerésima do
Sistema  de  Apuração,  que  deverá  ser  assinado  pelos  �scais  dos
partidos  políticos  e  das  coligações  que  o  desejarem  e  pelo
secretário-geral da Junta Eleitoral, devendo fazer constar da ata, à
qual será anexado.

§ 2º No início da apuração de cada seção, será emitido o relatório
Zerésima da seção, do qual constará a informação de que não há
votos  registrados  para  aquela  seção,  adotando-se  o  mesmo
procedimento do § 1º.

Art. 114. As urnas eletrônicas utilizadas para a apuração dos votos
serão  con�guradas,  para  cada  seção  a  ser  apurada,  com  a
identi�cação do município, da Zona Eleitoral, da seção, da Junta e do
motivo da operação.

Art. 115. As Juntas Eleitorais deverão:
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I - inserir a mídia com os dados parciais de votação na urna em que
se realizará a apuração;

II - separar as cédulas majoritárias das proporcionais;

III - contar as cédulas, digitando essa informação na urna;

IV  -  iniciar  a  apuração  no  sistema  eletrônico,  obedecendo  aos
seguintes procedimentos:

a)  desdobrar  as  cédulas,  uma  de  cada  vez,  numerando-as
sequencialmente;

b) ler os votos e apor, nas cédulas, as expressões “em branco” ou
“nulo”, se for o caso, colhendo-se a rubrica do secretário;

c)  digitar no Sistema de Apuração o número do candidato ou da
legenda referente ao voto do eleitor.

V - gravar a mídia com os dados da votação da seção.

§  1º  As  ocorrências  relativas  às  cédulas  somente  poderão  ser
suscitadas nessa oportunidade�(Código Eleitoral, art. 174, § 4º).

§ 2º A Junta Eleitoral somente desdobrará a cédula seguinte após a
con�rmação do registro da cédula anterior na urna.

§  3º  Os  eventuais  erros  de  digitação  deverão  ser  corrigidos
enquanto não for comandada a con�rmação �nal do conteúdo da
cédula.

Art.  116.  Veri�cada  a  não  correspondência  entre  o  número
sequencial  da  cédula  em  apuração  e  o  apresentado  pela  urna,
deverá a Junta Eleitoral proceder da seguinte maneira:

I - emitir o espelho parcial de cédulas;

II - comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho parcial, a
partir  da  última  cédula  até  o  momento  em  que  se  iniciou  a
incoincidência;

III  -  comandar  a  exclusão  dos  dados  referentes  às  cédulas
incoincidentes e retomar a apuração.

Parágrafo  único. � �Havendo  motivo  justi�cado,  a  critério  da  Junta
Eleitoral,  a apuração poderá ser reiniciada, apagando-se todos os
dados da seção até então registrados.

Art.  117.  A  incoincidência  entre  o  número  de  votantes  e  o  de
cédulas apuradas não constituirá motivo de nulidade da votação,
desde que não resulte de fraude comprovada (Código Eleitoral, art.
166, § 1º).

Parágrafo único. Se a Junta Eleitoral entender que a incoincidência
resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e
recorrerá  de  ofício  para  o  Tribunal  Regional  Eleitoral � (Código
Eleitoral, art. 166, § 2º).

Art.  118.  Concluída  a  contagem  dos  votos,  a  Junta  Eleitoral
providenciará a emissão de duas vias obrigatórias e até quinze vias
adicionais do boletim de urna.
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§ 1º Os boletins de urna serão assinados pelo presidente e demais
componentes da Junta Eleitoral  e,  se  presentes,  pelos  �scais  dos
partidos  políticos  e  das  coligações  e  pelo  representante  do
Ministério Público.

§  2º  Apenas  os  boletins  de  urna  poderão  servir  como  prova
posterior perante a Junta Eleitoral.

§  3º  A não expedição do boletim de urna imediatamente após a
apuração de cada urna e antes de se passar à subsequente, sob
qualquer  pretexto,  ressalvados  os  casos  de  defeito  da  urna,
constitui o crime previsto no�art.  313 do Código Eleitoral�(Código
Eleitoral, art. 179, § 9º).

Art. 119. O encerramento da apuração de uma seção consistirá na
emissão  do  boletim  de  urna  e  na  geração  da  mídia  com  os
resultados.

Art.  120.  Durante  a  apuração,  na  hipótese  de  defeito  da  urna
instalada na Junta Eleitoral, uma nova urna deverá ser utilizada e o
procedimento  de  apuração  deverá  ser  reiniciado,  desde  o  seu
começo.

Art. 121.��Concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à
subsequente,  as  cédulas  serão  recolhidas,  no  primeiro  turno  de
votação, em envelope especial, e, no segundo, à urna de lona, os
quais serão fechados e lacrados,  assim permanecendo até 18 de
janeiro  de  2017,  salvo  se  houver  pedido  de  recontagem  ou  seu
conteúdo  for  objeto  de  discussão  em  processo  judicial  (Código
Eleitoral, art. 183, caput).

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo, sob
qualquer pretexto, constitui o crime previsto no�art. 314 do Código
Eleitoral�(Código Eleitoral, art. 183, parágrafo único).�

CAPÍTULO IV

DA TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Seção I

Dos Sistemas de Totalização

Art.  122.  A o�cialização do Sistema de Gerenciamento nas Zonas
Eleitorais  será  realizada  pelos  técnicos  designados  pela  Justiça
Eleitoral, após as 12 horas do dia anterior à eleição, por meio de
senha  própria,  fornecida  em  envelope  lacrado,  que  será  aberto
somente nessa oportunidade.

§  1º  Os  representantes  do  Ministério  Público,  da  Ordem  dos
Advogados do Brasil e os �scais e delegados dos partidos políticos e
das coligações serão convocados para participar do ato de que trata
o  caput  por  edital  publicado no  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  nas
capitais, ou no átrio do Cartório Eleitoral, nas demais localidades.

§ 2º Após a o�cialização do Sistema de Gerenciamento, à vista dos
presentes,  será  emitido  o  relatório  Espelho  da  O�cialização,  que
mostrará a situação dos candidatos na urna e deverá compor a Ata
da Junta Eleitoral.
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Art.  123.  No  momento  da  o�cialização  do  Sistema  de
Gerenciamento,  a  Zona Totalizadora  procederá  à  atualização das
situações e dos dados alterados após o fechamento do Sistema de
Candidaturas e emitirá o relatório Zerésima,  com a �nalidade de
comprovar a inexistência de voto computado no sistema.

Art.  124.  As  Zonas  Eleitorais  que  não  são  totalizadoras  somente
realizarão  os  procedimentos  de  o�cialização  do  Sistema  de
Gerenciamento e de emissão de Zerésima após serem realizados os
procedimentos  descritos  nos  arts.  122  e  123  pelas  Zonas
Totalizadoras a que estiverem submetidas.

Parágrafo único. O Espelho de O�cialização e o relatório Zerésima
emitidos durante o ato de que trata o art. 122 deverão compor a
Ata da Junta Eleitoral.

Art. 125. Os relatórios mencionados nos arts. 122, 123 e 124 devem
ser  assinados  pelas  autoridades  presentes  e  comporão a  Ata  da
Junta Eleitoral.

Art. 126. A o�cialização do Sistema de Transporte de Arquivos de
Urna  Eletrônica  será  realizada  pelo  próprio  sistema,
automaticamente, a partir das 12 horas do dia da eleição.

Art.  127.  Se,  no  decorrer  dos  trabalhos,  houver  necessidade  de
reinicialização do Sistema de Gerenciamento,  deverá ser utilizada
senha  própria,  comunicando-se  o  fato  aos  partidos  políticos,  às
coligações e ao Ministério Público.

Parágrafo  único.  Ocorrendo  a  hipótese  prevista  no  caput,  os
relatórios  emitidos  pelo  sistema  e  os  dados  anteriores  à
reinicialização serão tornados sem efeito.�

Seção II

Dos Procedimentos na Junta Eleitoral

Art. 128. As Juntas Eleitorais procederão da seguinte forma:

I  -  receberão  as  mídias  com  os  arquivos  oriundos  das  urnas  e
providenciarão imediatamente a sua transmissão;

II  -  receberão  os  documentos  da  votação,  examinando  sua
idoneidade  e  regularidade,  inclusive  quanto  ao  funcionamento
normal da seção;

III - destinarão as vias do boletim recebidas, da seguinte forma:

a) uma via acompanhará a mídia de gravação dos arquivos, para
posterior arquivamento no Cartório Eleitoral;

b) uma via será a�xada no local de funcionamento da Junta Eleitoral;

IV  -  resolverão  todas  as  impugnações  e  incidentes  veri�cados
durante os trabalhos de apuração;

V - providenciarão a recuperação dos dados constantes da urna, em
caso de necessidade.

§ 1º  Os Tribunais Regionais Eleitorais  poderão instalar pontos de
transmissão distintos do local de funcionamento da Junta Eleitoral,
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de  acordo  com  as  necessidades  especí�cas,  divulgando
previamente  sua  localização  nas  respectivas  páginas  na  Internet,
pelo menos cinco dias antes da data da eleição.

§ 2º Nos pontos de transmissão indicados no § 1º, será utilizado o
sistema de transmissão denominado JE-Connect.

§  3º  Os  técnicos  responsáveis  pela  operação  do  sistema  de
transmissão  JE-Connect  são  responsáveis  pela  guarda  e  uso  das
mídias,  software  e  identi�cação  pessoal  dessa  solução  de
transmissão.

Art. 129. A autenticidade e a integridade dos arquivos constantes da
mídia serão veri�cadas pelos sistemas eleitorais.

Art.  130.  Detectada  qualquer  irregularidade  na  documentação
referente à seção cuja mídia já tenha sido processada, o presidente
da  Junta  poderá  excluir  da  totalização  os  dados  recebidos,
fundamentando sua decisão.

Art. 131. A transmissão e a recuperação de dados de votação, bem
como a reimpressão dos boletins de urna, poderão ser efetuadas
por técnicos designados pelo presidente da Junta Eleitoral nos locais
previamente de�nidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

Art. 132. Havendo necessidade de recuperação dos dados da urna,
serão adotados os seguintes procedimentos, na ordem em que se
�zer adequada, para a solução do problema:

I - geração de nova mídia, a partir da urna utilizada na seção, com
emprego do Sistema Recuperador de Dados;

II - geração de nova mídia, a partir dos cartões de memória da urna
utilizada na seção, por meio do Sistema Recuperador de Dados, em
urna de contingência;

III - digitação dos dados constantes do boletim de urna no Sistema
de Apuração.

§ 1º Os cartões de memória retirados de urnas de votação utilizados
para recuperação de dados em urna de contingência deverão ser
recolocados nas respectivas urnas de votação utilizadas nas seções.

§ 2º Os boletins de urna, impressos em duas vias obrigatórias e em
até quinze opcionais,  e  o boletim de justi�cativa serão assinados
pelo  presidente  e  demais  integrantes  da  Junta  Eleitoral  e,  se
presentes, pelos �scais dos partidos políticos e das coligações e pelo
representante do Ministério Público.

§  3º  As  urnas  de  votação  cujos  lacres  forem  removidos  para
recuperação de dados deverão ser novamente lacradas.

§ 4º��É facultado aos �scais dos partidos políticos e das coligações e
ao  representante  do  Ministério  Público  o  acompanhamento  da
execução dos procedimentos previstos  neste  artigo,  observado o
disposto no art. 102.

Art.  133.  Veri�cada  a  impossibilidade  de  leitura  da  mídia  gerada
pelo  Sistema  de  Apuração,  o  presidente  da  Junta  Eleitoral
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determinará, para a solução do problema, a realização de um dos
seguintes procedimentos:

I -  a geração de nova mídia, a partir da urna na qual a seção foi
apurada;

II - a digitação, em nova urna, dos dados constantes do boletim de
urna.

Art.  134.  Nos  casos  de  perda  total  ou  parcial  dos  votos  de
determinada seção, a Junta Eleitoral poderá decidir:

I - pela não apuração da seção, se ocorrer perda total dos votos;

II - pelo aproveitamento dos votos recuperados, no caso de perda
parcial,  considerando,  para  efeito  da  veri�cação  de
comparecimento na seção, o número de votos apurados.

Art. 135. Na hipótese de impossibilidade da transmissão de dados, a
Junta  Eleitoral  providenciará  a  remessa  da  mídia  ao  ponto  de
transmissão da Justiça Eleitoral mais próximo, para os respectivos
procedimentos.

Art.  136.  A  decisão  da  Junta  Eleitoral  que  determinar  a  não
instalação, a não apuração, a anulação e a apuração em separado
da  respectiva  seção  deverá  ser  fundamentada  e  registrada  em
opção própria do Sistema de Gerenciamento.

Art.  137.  Concluídos  os  trabalhos  de  apuração  das  seções  e  de
transmissão dos dados pela Junta Eleitoral, esta providenciará, no
prazo máximo de vinte e quatro horas, a transmissão dos arquivos
log das urnas e da imagem do boletim de urna.

Art.  138.  Excepcionalmente,  o  Juiz  Eleitoral  poderá  autorizar  a
retirada dos lacres da urna, a �m de possibilitar a recuperação de
arquivos de urna.

§  1º  Os  �scais  dos  partidos  políticos  e  coligações  deverão  ser
convocados  por  edital,  com  um  dia  de  antecedência,  para  que
acompanhem os procedimentos previstos no caput.

§ 2º Concluído o procedimento de que trata o caput, a urna deverá
ser novamente lacrada, mantendo os cartões de memória originais
em seus respectivos compartimentos.

§  3º  Todos  os  procedimentos  descritos  neste  artigo  deverão  ser
registrados em ata.

Art.  139.  Finalizado  o  processamento  dos  boletins  de  urna  pelo
Sistema  de  Gerenciamento,  o  presidente  da  Junta  Eleitoral  fará
lavrar a Ata da Junta Eleitoral, a assinará e a fará ser rubricada pelos
membros da Junta Eleitoral e, se desejarem, pelos representantes
do Ministério Público, dos partidos políticos e das coligações.

§  1º  A  Ata  da  Junta  Eleitoral  será  composta  dos  seguintes
documentos no mínimo:

I - Ambiente de Votação, emitido pelo Sistema de Preparação;

II  -  Espelho  da  O�cialização,  emitido  pelo  Sistema  de
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Gerenciamento;

III - Zerésima do Sistema de Gerenciamento;

IV - Relatório Resultado da Junta Eleitoral, emitido pelo Sistema de
Gerenciamento.

§  2º  A  Ata  da  Junta  Eleitoral  deverá  ser  arquivada  no  Cartório
Eleitoral, sendo dispensado o envio de cópia ao Tribunal Regional
Eleitoral, assim como às Zonas Totalizadoras.

Art.  140.  Ao  �nal  dos  trabalhos,  o  presidente  da  Junta  Eleitoral
responsável pela totalização lavrará a Ata Geral da Eleição de sua
circunscrição em duas vias, as assinará e as fará serem rubricadas
pelos membros da Junta Eleitoral e, se desejarem, pelos �scais dos
partidos políticos e das coligações, anexando o relatório Resultado
da Totalização.

Parágrafo único. O relatório Resultado de Totalização será emitido
pelo Sistema de Gerenciamento e dele deverão constar pelo menos
os seguintes dados�(Código Eleitoral, art. 186, § 1º):

I - as seções apuradas e o número de votos apurados diretamente
das urnas;

II  -  as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da
utilização do Sistema de Apuração e o respectivo número de votos;

III - as seções anuladas e as não apuradas, os motivos e o número
de votos anulados ou não apurados;

IV - as seções onde não houve votação e os motivos;

V -  a  votação de cada partido político,  coligação e candidato nas
eleições majoritária e proporcional;

VI - o quociente eleitoral, os quocientes partidários e a distribuição
das sobras;

VII  -  a  votação dos candidatos a  vereador,  na ordem da votação
recebida;

VIII  -  a  votação dos  candidatos  a  prefeito,  na  ordem da votação
recebida;

IX - as impugnações apresentadas às Juntas Eleitorais e como foram
resolvidas, assim como os recursos que tenham sido interpostos.

Art. 141. A primeira via da Ata Geral da Eleição será arquivada no
Cartório Eleitoral e a segunda, com os respectivos anexos, �cará em
local designado pelo presidente da Junta Eleitoral responsável pela
totalização,  pelo  prazo  de  três  dias,  para  exame  dos  partidos
políticos e das coligações interessadas.

§ 1º Os documentos nos quais a Ata Geral da Eleição foi baseada,
inclusive arquivos ou relatórios gerados pelos sistemas de votação e
totalização, estarão disponíveis nas respectivas Zonas Eleitorais.

§  2º  Findo  o  prazo  previsto  no  caput,  os  partidos  políticos  e  as
coligações poderão apresentar reclamações, no prazo de dois dias,
que serão submetidas à  análise  da Junta Eleitoral,  que,  em igual
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prazo,  conforme o  caso,  apresentará  aditamento  à  Ata  Geral  da
Eleição com proposta das modi�cações que julgar procedentes, ou
apresentará a justi�cativa da improcedência das arguições.

§  3º  O  partido  político,  a  coligação  ou  o  candidato  poderá
apresentar  à  Junta  Eleitoral  via  do  boletim  de  urna,  no  prazo
mencionado no § 2º, ou antes, se, no curso dos trabalhos da Junta
Eleitoral,  tiver  conhecimento  da  inconsistência  de  qualquer
resultado.

§ 4º Apresentado o boletim de urna, será aberta vista, pelo prazo de
dois dias, aos demais partidos políticos e coligações, que somente
poderão contestar o erro indicado com a apresentação de via do
boletim  da  mesma  urna,  revestido  das  mesmas
formalidades�(Código Eleitoral, art. 179, § 7º).

§ 5º Os prazos para análise e apresentação de reclamações sobre a
Ata Geral da Eleição, citados no caput e nos §§ 1º ao 4º, somente
começarão  a  ser  contados  depois  de  serem  disponibilizados  os
dados de votação especi�cados por seção eleitoral nas páginas da
Justiça Eleitoral na Internet.

Art.  142.  Decididas  as  reclamações,  a  Junta  Eleitoral  responsável
pela  totalização  proclamará  os  eleitos  e  marcará  a  data  para  a
expedição solene dos diplomas em sessão pública.

Art.  143.  A  Junta  Eleitoral  responsável  pela  totalização  dos
municípios com mais de duzentos mil eleitores, veri�cando que os
votos  totalizados,  ainda  que  parcialmente,  demonstram  a
impossibilidade de que algum dos candidatos a prefeito obtenha a
maioria  absoluta  dos  votos  válidos  na  primeira  votação,  deverá
divulgar imediatamente os resultados provisórios e, com base neles,
dar início às providências relativas ao segundo turno.

Parágrafo  único.  A  divulgação  dos  resultados  de�nitivos  para
vereador será feita independentemente do disposto no caput.�

Seção III

Da Destinação dos Votos na Totalização

Art.  144.  Serão  válidos  apenas  os  votos  dados  a  candidatos
regularmente inscritos e às legendas partidárias�(Lei nº 9.504/1997,
art. 5º).

Parágrafo único. Na eleição proporcional, serão computados para a
legenda os votos dados a candidatos com registro deferido na data
do pleito e indeferido posteriormente (Código Eleitoral, art. 175, §
4º; e�Lei nº 9.504/1997, art. 16-A, parágrafo único).

Art.  145.  Serão  nulos,  para  todos  os  efeitos,  inclusive  para  a
legenda:

I  -  os  votos  dados  a  candidatos  inelegíveis  ou  não  registrados
(Código Eleitoral, art. 175, § 3º; e�Lei nº 9.504/1997, art. 16-A);

II - os votos dados a candidatos com o registro indeferido, ainda que
o respectivo recurso esteja pendente de apreciação;
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III  -  os  votos  dados  a  partido  ou  coligação,  bem  como  a  seus
respectivos  candidatos,  cujo  Demonstrativo  de  Regularidade  de
Atos  Partidários  (DRAP)  tenha  sido  indeferido,  ainda  que  haja
recurso pendente de apreciação.

§  1º  A  validade  dos  votos  descritos  nos  incisos  II  e  III  �cará
condicionada ao deferimento do registro, inclusive para o cômputo
para o respectivo partido ou coligação (Lei nº 9.504/1997, art. 16-A,
caput e parágrafo único).

§  2º  Os  votos  dados  a  candidato  que  concorra  nas  eleições
proporcionais  e  cujo  registro  tenha  sido  deferido,  porém
posteriormente cassado por decisão em ação autônoma, serão:

I  -  considerados  nulos  para  todos  os  efeitos,  se  o  acórdão
condenatório for publicado antes das eleições;

II  -  contados  para  o  partido,  caso  o  acórdão  condenatório  seja
publicado depois das eleições.

§  3º  Os  votos  dados  a  candidato  que  concorra  nas  eleições
majoritárias  e  cujo  registro  tenha  sido  deferido,  porém
posteriormente  cassado  por  decisão  em  ação  autônoma,  serão
considerados nulos para todos os efeitos, independentemente do
momento  da  publicação  do  acórdão  que  con�rmar  a  sentença
condenatória.

Art. 146. Serão computados como válidos os votos atribuídos aos
candidatos, inclusive aos substitutos, que, no dia da eleição, ainda
não tenham o pedido de registro  de candidatura apreciado pela
Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. A validade dos votos atribuídos ao candidato cujo
pedido de registro de candidatura não tenha sido apreciado está
condicionada  ao  deferimento  de  seu  registro,  inclusive  para  o
cômputo para o respectivo partido ou coligação.

Art. 147. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número
de votos  válidos  apurados  pelo  número de  lugares  a  preencher,
desprezando-se  a  fração,  se  igual  ou  inferior  a  meio,  ou
arredondando-se para um, se superior�(Código Eleitoral,  art.  106,
caput).

Art.  148.  Determina-se,  para cada partido político ou coligação, o
quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o número
de  votos  válidos  dados  sob  a  mesma  legenda  ou  coligação,
desprezada a fração (Código Eleitoral, art. 107).

Parágrafo  único.  Estarão  eleitos,  entre  os  candidatos  registrados
por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número
igual  ou  superior  a  dez  por  cento  do  quociente  eleitoral,  tantos
quantos  o  respectivo  quociente  partidário  indicar,  na  ordem  da
votação nominal que cada um tenha recebido (Código Eleitoral, art.
108).

Art.  149.  Os  lugares  não  preenchidos  com  a  aplicação  dos
quocientes partidários e a exigência de votação nominal mínima a
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que se refere o art.  148 serão distribuídos mediante observância
das  seguintes  regras  (Código  Eleitoral,  arts.  108,  parágrafo
único,�e�109):

I - o número de votos válidos atribuídos a cada partido político ou
coligação será  dividido pelo  número de  lugares  por  eles  obtidos
mediante o cálculo do quociente partidário mais um, cabendo ao
partido político ou à coligação que apresentar a maior média um
dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à
exigência  de  votação  nominal  mínima� (Código  Eleitoral,  art.  109,
inciso I);

II  -  será repetida a operação para a distribuição de cada um dos
lugares (Código Eleitoral, art. 109, inciso II);

III - quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos
que  atendam  às  duas  exigências  do  inciso  I,  as  cadeiras  serão
distribuídas  aos  partidos  que  apresentem  as  maiores  médias
(Código Eleitoral, art. 109, inciso III).

§ 1º Calculada a primeira sobra na forma do inciso I, na repetição de
que trata o inciso II,  a distribuição das demais vagas considerará,
para efeito do cálculo da média, o previsto no inciso I e também as
sobras que já tenham sido atribuídas ao partido ou à coligação, em
cálculos anteriores.

§  2º  No caso de empate de médias  entre  dois  ou mais  partidos
políticos  ou  coligações,  será  considerado  aquele  com  maior
votação�(Res.-TSE nº 16.844/1990).

§ 3º Ocorrendo empate na média e no número de votos dados aos
partidos políticos ou às coligações, prevalecerá, para o desempate,
o número de votos nominais recebidos pelo candidato que disputa
a vaga.

§  4º  O  preenchimento  dos  lugares  com  que  cada  partido  ou
coligação  for  contemplado se  fará  segundo a  ordem de  votação
nominal de seus candidatos (Código Eleitoral, art. 109, § 1º).

§  5º  Somente  poderão  concorrer  à  distribuição  dos  lugares  os
partidos  políticos  ou as  coligações  que tiverem obtido  quociente
eleitoral (Código Eleitoral, art. 109, § 2º).

§ 6º Em caso de empate na votação de candidatos e de suplentes de
um mesmo partido político  ou coligação,  será  eleito  o  candidato
mais idoso�(Código Eleitoral, art. 110).

Art.  150.  Se  nenhum  partido  político  ou  coligação  alcançar  o
quociente eleitoral, serão eleitos, até o preenchimento de todos os
lugares, os candidatos mais votados (Código Eleitoral, art. 111).

Art.  151.  Nas  eleições  proporcionais,  serão  suplentes  dos
candidatos  eleitos  todos  os  demais  candidatos  do  partido  que
concorrem isoladamente ou os da coligação que não forem eleitos,
na ordem decrescente de votação�(Código Eleitoral, art. 112).

Parágrafo  único.  Na  de�nição  dos  suplentes  da  representação
partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista no
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art. 148.�

CAPÍTULO V

DA FISCALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO

Art.  152.  Aos  candidatos,  aos  partidos  políticos,  às  coligações,  à
Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público é garantido
amplo  direito  de  �scalização  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. 153. Os partidos políticos e as coligações concorrentes ao pleito
poderão  constituir  sistema  próprio  de  �scalização,  apuração  e
totalização  dos  resultados,  contratando,  inclusive,  empresas  de
auditoria  de  sistemas  que,  credenciadas  na  Justiça  Eleitoral,
receberão os dados alimentadores dos sistemas de totalização�(Lei
nº 9.504/1997, art. 66, § 7º).

§ 1º Os dados alimentadores dos sistemas de totalização serão os
referentes a candidatos,  partidos políticos,  coligações,  municípios,
zonas e seções constantes em arquivos, e os dados de votação por
seção serão provenientes dos boletins de urna.

§  2º  Os  arquivos  a  que  se  refere  o  §  1º  serão  entregues  aos
interessados em meio de armazenamento de dados de�nido pela
Justiça Eleitoral, desde que os requerentes forneçam as mídias.

Art. 154. Em até três dias após o encerramento da totalização em
cada  unidade  da  Federação,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral
disponibilizará em sua página na Internet opção de visualização dos
boletins  de  urna  recebidos  para  a  totalização,  assim  como  as
tabelas  de  correspondências  efetivadas,  dando  ampla  divulgação
nos meios de comunicação.

Art. 155. Concluída a totalização, os Tribunais Regionais Eleitorais ou
os  Cartórios  Eleitorais  entregarão  aos  partidos  políticos  e  às
coligações, quando solicitados, o relatório dos boletins de urna que
estiveram em pendência, sua motivação e respectiva decisão.

Art. 156. Após a conclusão dos trabalhos de totalização, os partidos
políticos,  as  coligações,  o  Ministério  Público  e  a  Ordem  dos
Advogados do Brasil poderão solicitar aos Tribunais Eleitorais, até
17 de janeiro de 2017, cópias dos seguintes arquivos:

I - log de operações do Sistema de Gerenciamento;

II - imagem dos boletins de urna;

III - log das urnas;

IV - registros digitais dos votos.

§ 1º O pedido de que trata o caput deverá ser atendido no prazo
máximo de três dias úteis contados do recebimento da solicitação
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pela unidade técnica.

§  2º  Os  arquivos  deverão  ser  fornecidos  em  sua  forma  original,
mediante cópia não submetida a tratamento.�

CAPÍTULO VI

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art.  157.  Para  a  divulgação dos resultados parciais  ou totais  das
eleições pela Justiça Eleitoral, deverá ser utilizado sistema fornecido
pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 6º.

§  1º  A  divulgação  será  feita  nas  páginas  da  Justiça  Eleitoral  na
Internet,  por  outros  recursos  disponibilizados  pelos  Tribunais
Eleitorais e pelas entidades cadastradas na Justiça Eleitoral para �ns
de divulgação dos resultados.

§ 2º Os resultados das votações, incluindo os votos em branco, os
nulos, os anulados e as abstenções veri�cadas nas eleições de 2016,
serão  divulgados  na  abrangência  da  circunscrição  do  pleito,
observado o seguinte:

I - os dados de resultado dos cargos em disputa estarão disponíveis
a partir  das 17 horas da respectiva unidade da Federação a que
pertence o município;

II  -  é  facultado  ao  Juiz  Eleitoral  da  Zona  Totalizadora  suspender
justi�cadamente  a  divulgação  dos  resultados  da  eleição  de  seu
município a qualquer momento;

III - durante a divulgação, a votação recebida por candidatos com
votos  considerados  nulos  será  apresentada  separadamente  da
votação válida.

§ 3º A estatística dos resultados das eleições será publicada no sítio
do Tribunal Superior Eleitoral  em até três dias após a totalização
�nal.

Art. 158. O Tribunal Superior Eleitoral apresentará, até 4 de julho de
2016,  o  modelo  de  distribuição  e  os  padrões  tecnológicos  e  de
segurança a serem adotados na oportunidade em que disponibilizar
os dados o�ciais que serão fornecidos às entidades interessadas na
divulgação dos resultados.

Art.  159.  Até  4  de  julho  de  2016,  a  Justiça  Eleitoral  realizará
audiência com os interessados em �rmar parceria para a divulgação
dos resultados, visando apresentar as de�nições a que se refere o
art. 158.

Art.  160.  As  entidades  interessadas  em  divulgar  os  resultados
o�ciais das eleições poderão solicitar cadastramento nos órgãos da
Justiça Eleitoral até 3 de agosto de 2016.

§ 1º Os pedidos de inscrição deverão ser dirigidos à Assessoria de
Comunicação dos Tribunais Regionais Eleitorais.

§ 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior
Eleitoral,  observada  sua  capacidade  operacional  de  prestação  de
suporte  técnico,  poderá  limitar  o  número  de  cadastrados,
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priorizando, entre as entidades aprovadas, a ordem cronológica das
inscrições.

Art. 161. Os dados do resultado das eleições serão distribuídos pela
Justiça  Eleitoral  às  entidades  cadastradas  por  meio  de  arquivo
digital ou de programa de computador.

§ 1º Os dados dos resultados das eleições estarão disponíveis em
Centro de Dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral no período
de  2  a  14  de  outubro  de  2016,  no  primeiro  turno,  e  de  30  de
outubro a 11 de novembro de 2016, no segundo turno.

§  2º  Será  de  responsabilidade  das  entidades  interessadas  em
divulgar  os  resultados estabelecer  infraestrutura de comunicação
com o Centro de Dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§  3º  Para  cadastramento,  na  Justiça  Eleitoral,  com  �nalidade  de
divulgação dos resultados, a entidade interessada deverá cumprir
as seguintes exigências:

I - ser provedora de acesso à Internet, empresa de telecomunicação,
veículo  de  imprensa  ou  partido  político  com  representação  na
Câmara Federal;

II  -  acatar  as  orientações,  critérios  e  prazos  determinados  pelos
órgãos da Justiça Eleitoral;

III  -  disponibilizar  os  resultados  gratuitamente  a  qualquer
interessado;

IV - divulgar os dados recebidos, informando a sua origem;

V - ter inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com
situação regular na Secretaria da Receita Federal do Brasil;

VI  -  cadastrar-se  na  Justiça  Eleitoral  no  prazo  e  nos  moldes
estabelecidos nesta resolução.

§  4º  As  entidades  interessadas  na  divulgação  dos  resultados
deverão buscar os arquivos periodicamente à medida que forem
atualizados, em conformidade com os padrões a serem de�nidos
pela Justiça Eleitoral.

Art. 162. É vedado às entidades envolvidas na divulgação o�cial dos
resultados  promover  qualquer  alteração  de  conteúdo dos  dados
produzidos pela Justiça Eleitoral.

Art.  163.  Na  divulgação  dos  resultados  parciais  ou  totais  das
eleições, as entidades envolvidas não poderão majorar o preço de
seus serviços em razão dos dados fornecidos pela Justiça Eleitoral.

Art.  164. � � O  não  cumprimento  das  exigências  descritas  neste
capítulo impedirá o acesso ou acarretará a desconexão da entidade
ao Centro de Dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.�

TÍTULO III

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS E DA DIPLOMAÇÃO

CAPÍTULO I

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS
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Art.  165.  Serão  eleitos  os  candidatos  a  prefeito,  assim  como  os
respectivos candidatos a vice,  que obtiverem a maioria de votos,
não  computados  os  votos  em  branco  e  os  nulos  (Constituição
Federal, art. 29, incisos I e II; e�Lei nº 9.504/1997, art. 3º, caput).

§ 1º Nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, se nenhum
candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, será feita
outra no dia 30 de outubro de 2016, na qual concorrerão os dois
candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que obtiver
a  maioria  dos  votos  válidos  (Constituição  Federal,  art.  77,  §  3º,
c.c.�art. 29, II; e�Lei nº 9.504/1997, art. 3º, § 2º).

§  2º  Se,  antes  de  realizado  o  segundo  turno,  ocorrer  morte,
desistência  ou  impedimento  legal  de  um  dos  candidatos,  será
convocado,  entre  os  remanescentes,  o  de  maior  votação
(Constituição Federal, art. 77, § 4º; e�Lei nº 9.504/1997, art. 2º, § 2º).

§ 3º Se, na hipótese dos §§ 1º e 2º, remanescer em segundo lugar
mais de um candidato com a mesma votação,  será quali�cado o
mais idoso (Constituição Federal, art. 77, § 5º; e�Lei nº 9.504/1997,
art. 2º, § 3º).

Art.  166.  Estarão  eleitos  para  o  cargo  de  vereador,  entre  os
candidatos registrados por partido ou coligação que tenham obtido
votos em número igual ou superior a dez por cento do quociente
eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar,
na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido�(Código
Eleitoral, art. 108).

Parágrafo  único.  Os  lugares  não  preenchidos  pelo  quociente
partidário ou em razão da exigência de votação nominal mínima a
que se refere o�caput�serão distribuídos de acordo com as regras do
art. 149.

Art. 167. Nas eleições majoritárias, respeitado o disposto no § 1º do
art.  165,  serão  observadas  ainda  as  seguintes  regras  para  a
proclamação dos resultados:

I - deverá a Junta Eleitoral proclamar eleito o candidato que obtiver
o maior  número de votos válidos,  não computados os votos em
branco  e  os  votos  nulos,  se  não  houver  candidato  com  registro
indeferido que tenha obtido maior votação nominal;

II  -  não deverá a Junta Eleitoral proclamar eleito o candidato que
obtiver o maior número de votos válidos, se houver candidato com
registro indeferido mas com recurso ainda pendente e cuja votação
nominal  tenha  sido  maior,  o  que  poderá,  após  o  trânsito  em
julgado, ensejar nova eleição, nos termos do�§ 3º  do art.  224 do
Código Eleitoral;

III - não deverá a Junta Eleitoral proclamar eleito o candidato que
obtiver o maior número de votos válidos, se houver candidatos com
registros  indeferidos  mas  com  recursos  ainda  pendentes  e  cuja
soma das votações nominais tenha sido superior a cinquenta por
cento da votação válida, o que poderá, após o trânsito em julgado,
ensejar nova eleição, nos termos do�art. 224 do Código Eleitoral;
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IV - se houver segundo turno e nele for eleito candidato que esteja
sub judice e que venha a ter o registro indeferido posteriormente,
caberá à Junta Eleitoral convocar novas eleições, após o trânsito em
julgado da decisão.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e IV, o Tribunal Superior Eleitoral,
ao apreciar  o recurso no pedido de registro do candidato eleito,
poderá  aplicar  o �art.  257  do  Código  Eleitoral �e  o �art.  15  da  Lei
Complementar�nº 64/1990, determinando a imediata realização de
novas eleições.

§ 2º Na hipótese do inciso III:

I - se houver decisões do Tribunal Superior Eleitoral indeferindo os
pedidos de registro de candidatos não eleitos cujos votos recebidos
alcançarem  mais  de  cinquenta  por  cento  dos  votos  válidos  da
circunscrição,  as  novas  eleições  deverão  ser  convocadas
imediatamente;

II  -  se  não  houver  decisões  do  Tribunal  Superior  Eleitoral
indeferindo os pedidos de registro de candidatos não eleitos cujos
votos recebidos alcançarem mais de cinquenta por cento dos votos
válidos  da  circunscrição,  não  se  realizarão  novas  eleições  e  os
respectivos feitos judiciais tramitarão em regime de urgência.

§ 3º Para �ns de aplicação deste artigo, a validade da votação deve
ser  aferida  levando-se  em  consideração  o  percentual  de  votos
dados a todos os candidatos participantes do pleito, excluindo-se
somente  os  votos  em  branco  e  os  nulos  decorrentes  da
manifestação apolítica ou erro do eleitor.

§ 4º As novas eleições previstas neste artigo correrão a expensas da
Justiça Eleitoral e serão:

I - indiretas, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses
do �nal do mandato;

II - diretas, nos demais casos.�

CAPÍTULO II

DA DIPLOMAÇÃO

Art. 168. Os candidatos eleitos aos cargos de prefeito e de vereador,
assim como aos de vice-prefeitos e suplentes, receberão diplomas
assinados pelo presidente da Junta Eleitoral� (Código Eleitoral,  art.
215, caput).

Parágrafo  único.  Dos  diplomas  deverão  constar  o  nome  do
candidato, a indicação da legenda do partido ou da coligação pela
qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classi�cação
como suplente e, facultativamente, outros dados a critério da Justiça
Eleitoral (Código Eleitoral, art. 215, parágrafo único).

Art. 169. A diplomação de militar candidato a cargo eletivo implica a
imediata comunicação à autoridade a que este estiver subordinado,
para �ns do disposto no�art. 98 do Código Eleitoral�(Código Eleitoral,
art. 218).
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Art.  170.  A  expedição  de  qualquer  diploma  pela  Justiça  Eleitoral
dependerá de prova de que o eleito esteja em dia com o serviço
militar.

Art.  171.  Não poderá ser  diplomado nas eleições majoritárias ou
proporcionais  o  candidato que estiver  com o registro  indeferido,
ainda que sub judice.

Parágrafo único.  Nas eleições  majoritárias,  na data da respectiva
posse,  se  não  houver  candidato  diplomado,  observar-se-á  o
seguinte:

I - caberá ao presidente do Poder Legislativo assumir e exercer o
cargo  até  que  sobrevenha  decisão  favorável  no  processo  de
registro;

II - se já encerrado o processo de registro ou concedida antecipação
de tutela pelo Tribunal Superior Eleitoral, na forma do § 1º do art.
167, realizar-se-ão novas eleições.

Art. 172. Contra a expedição de diploma caberá o recurso previsto
no�art. 262 do Código Eleitoral, no prazo de três dias contados da
diplomação.

Parágrafo único. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não decidir
o  recurso  interposto  contra  a  expedição  do  diploma,  poderá  o
diplomado  exercer  o  mandato  em  toda  sua  plenitude � (Código
Eleitoral, art. 216).

Art.  173.  O  mandato  eletivo  poderá  também  ser  impugnado  na
Justiça  Eleitoral  após  a  diplomação,  no  prazo  de  quinze  dias,
instruída  a  ação  com  provas  de  abuso  do  poder  econômico,
corrupção ou fraude�(Constituição Federal, art. 14, § 10).

§  1º  A  ação  de  impugnação  de  mandato  eletivo  observará  o
procedimento  previsto  na � Lei  Complementar  nº  64/1990 � para  o
registro de candidaturas, com a aplicação subsidiária, conforme o
caso, das disposições do�Código de Processo Civil,  e tramitará em
segredo  de  justiça,  respondendo  o  autor  na  forma  da  lei,  se
temerária ou de manifesta má-fé� (Constituição Federal,  art.  14,  §
11).

§ 2º A decisão proferida na ação de impugnação de mandato eletivo
tem e�cácia imediata a partir da publicação do respectivo acórdão
lavrado em grau de recurso ordinário, não se lhe aplicando a regra
do�art. 216 do Código Eleitoral.�

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  174.  A  Justiça  Eleitoral,  por  meio  de  ampla  campanha  de
esclarecimento,  informará  aos  eleitores  como  proceder  para
justi�car a ausência às eleições.

Art.  175.  Os  Tribunais  Regionais  Eleitorais,  a  partir  de  22  de
setembro  de  2016,  informarão  o  que  for  necessário  para  que  o
eleitor vote, sendo vedada a prestação de tal serviço por terceiros.
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Parágrafo  único.  A  vedação  prevista  no  caput  não  se  aplicará  à
contratação  de  mão  de  obra  para  montagem  de  central  de
atendimento  telefônico  em  ambiente  supervisionado  pelos
Tribunais Regionais Eleitorais, assim como para divulgação de dados
referentes à localização de seções e locais de votação.

Art.  176.  Se,  no  dia  designado para  as  eleições,  deixarem de  se
reunir  todas  as  Mesas  Receptoras  de  Votos  de  um  município,  o
presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  determinará  nova  data
para  a  votação,  instaurando-se  inquérito  para  a  apuração  das
causas  da  irregularidade  e  a  punição  dos  responsáveis  (Código
Eleitoral, art. 126).

Parágrafo único. Na hipótese do caput, a data da eleição deverá ser
marcada  dentro  de  quinze  dias  pelo  menos,  para  se  realizar  no
prazo máximo de trinta dias�(Código Eleitoral,  art.  126,  parágrafo
único).

Art. 177. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras
de Votos, de Justi�cativas, as Juntas Eleitorais, os convocados para
atuar  como  apoio  logístico  nos  locais  de  votação  e  os  demais
requisitados para auxiliar nos trabalhos eleitorais, inclusive aqueles
destinados a treinamento, preparação ou montagem de locais de
votação, serão dispensados do serviço e terão direito à concessão
de folga, mediante declaração expedida pelo Juiz Eleitoral ou pelo
Tribunal Regional Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou
qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação�(Lei
nº 9.504/1997, art. 98).

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 2º do art. 15, considerar-
se-á,  para �ns do cômputo de folgas,  o equivalente a um dia de
convocação, desde que observado o disposto no § 3º.

Art. 178. No dia da votação, poderá ser efetuada carga, a qualquer
momento, em urnas para contingência ou justi�cativa, observado,
no que couber, o disposto nos arts. 24, 29 e 34.

Art.  179.  No  dia  determinado  para  a  realização  das  eleições,  as
urnas  serão  utilizadas  exclusivamente  para  votação  o�cial,
recebimento de justi�cativas, contingências, apuração e auditoria de
funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela.

Art. 180. A partir do dia seguinte à votação, as urnas de votação e os
cartões  de  memória  de  carga  deverão  permanecer  com  os
respectivos lacres até o dia 18 de janeiro de 2017.

§ 1º As urnas que apresentarem defeito no dia da eleição e forem
substituídas com sucesso por urnas de contingência poderão ser
encaminhadas para manutenção, a qualquer tempo.

§ 2º Decorrido o prazo de que cuida o caput e de acordo com os
procedimentos  de�nidos  pelo  Tribunal  Regional  Eleitoral,  serão
permitidas:

I - a remoção dos lacres das urnas eletrônicas;

II - a retirada e a formatação dos cartões de memória de votação;
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III - a formatação dos cartões de memória de carga;

IV - a formatação das mídias de resultado da votação;

V - a manutenção das urnas eletrônicas.

Art. 181. Poderão ser reutilizadas, a qualquer tempo, as urnas de
contingência  não  utilizadas,  as  urnas  utilizadas  em  Mesas
Receptoras de Justi�cativas, os cartões de memória de votação de
contingência e as mídias de resultado que não contenham dados de
votação.

Art. 182. Havendo ação judicial relativa aos sistemas de votação ou
de  apuração,  a  autoridade  judiciária  designará  dia  e  hora  para
realização de audiência pública, intimando o partido ou a coligação
reclamante, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil
e  demais  interessados,  na  qual  será  escolhida  e  separada  uma
amostra das urnas eletrônicas alcançadas pela ação.

I - As urnas eletrônicas que comporão a amostra serão sorteadas
entre todas aquelas que foram utilizadas nas seções eleitorais ou
considerando-se  delimitação  a  ser  apontada  pelo  recorrente,
hipóteses em que �carão lacradas até o encerramento do processo
de auditoria.

II - A quantidade de urnas que representará a amostra observará os
seguintes  percentuais,  considerando-se  o  número  de  seções  do
município:

a) até 37 – noventa e dois por cento;

b) de 38 a 83 – oitenta e três por cento;

c) de 84 a 156 – setenta e dois por cento;

d) de 157 a 271 – cinquenta e nove por cento;

e) de 272 a 445 – quarenta e sete por cento;

f) de 446 a 671 – trinta e sete por cento;

g) de 672 a 989 – vinte e oito por cento;

h) de 990 a 1.389 – vinte e dois por cento;

i) de 1.390 a 1.940 – dezessete por cento;

j) de 1.941 a 2.525 – treze por cento;

k) de 2.526 a 3.390 – dez por cento;

l) de 3.391 a 4.742 – oito por cento;

m) de 4.743 a 6.685 – cinco por cento;

n) de 6.686 a 11.660 – três por cento;

o) acima de 11.661 – dois por cento.

§ 1º O partido ou a coligação requerente deverá indicar técnicos ou
auditores próprios para acompanharem os trabalhos de auditoria,
que  serão  realizados  por  servidores  do  quadro  ou  funcionários
devidamente designados pela autoridade administrativa do órgão.

§  2º  Na  hipótese  do  caput,  até  o  encerramento  do  processo  de
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auditoria,  os  cartões  de  memória  de  carga  deverão  permanecer
lacrados e  as  mídias  de resultado com os dados das respectivas
urnas escolhidas deverão ser preservadas.

§ 3º Na hipótese de ser veri�cada qualquer inconsistência nas urnas
conferidas  por  amostragem  ou  diante  de  fato  relevante,  a
autoridade judiciária  poderá  ampliar  os  percentuais  previstos  no
inciso II até a totalidade das urnas do município.

Art.  183.  Havendo  alteração  na  situação  jurídica  do  partido,  da
coligação  ou  do  candidato,  será  obrigatoriamente  realizada  nova
totalização dos votos, observado, no que couber, o disposto nesta
resolução.

§  1º  Se  o  reprocessamento  do  resultado  for  realizado  após  a
diplomação, o Juiz Eleitoral em exercício na circunscrição adotará as
providências cabíveis, expedindo novos diplomas e cancelando os
anteriores, se houver alteração dos eleitos.

§  2º  Os  partidos  políticos,  o  Ministério  Público  e  a  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil  deverão  ser  convocados  com  antecedência
mínima  de  dois  dias,  por  edital,  para  acompanhamento  do
reprocessamento.

§ 3º��Na hipótese de alteração na relação de eleitos e suplentes, os
respectivos diplomas deverão ser confeccionados, cancelando-se os
anteriormente  emitidos  para  os  candidatos  cuja  situação  foi
modi�cada.

Art. 184. A nulidade de qualquer ato não decretada de ofício pela
Junta Eleitoral só poderá ser arguida por ocasião de sua prática, não
mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo
superveniente  ou  de  ordem  constitucional � (Código  Eleitoral,  art.
223, caput).

§ 1º Caso ocorra em fase na qual não possa ser alegada no ato, a
nulidade poderá ser arguida na primeira oportunidade subsequente
que para tanto se apresentar (Código Eleitoral, art. 223, § 1º).

§  2º  A  nulidade  fundada  em  motivo  superveniente  deverá  ser
alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as
razões  do  recurso  ser  aditadas  no  prazo  de  dois  dias  (Código
Eleitoral, art. 223, § 2º).

§  3º  A  nulidade  de  qualquer  ato  baseada  em  motivo  de  ordem
constitucional não poderá ser conhecida em recurso interposto fora
do prazo; perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se
apresentar poderá ser arguida�(Código Eleitoral, art. 223, § 3º).

Art.  185.  Se  a  nulidade  atingir  mais  da  metade  dos  votos  do
município,  as  demais  votações  serão  julgadas  prejudicadas  e  o
Tribunal Regional Eleitoral marcará data para nova eleição dentro
do prazo de vinte a quarenta dias�(Código Eleitoral, art. 224, caput).

§ 1º Se o Tribunal Regional Eleitoral, na área de sua competência,
deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional
levará  o  fato  ao  conhecimento  do  Procurador-Geral,  que
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providenciará, no Tribunal Superior Eleitoral,  pedido de marcação
imediata de nova eleição (Código Eleitoral, art. 224, § 1º).

§  2º  Para os �ns previstos no�caput,  em não sendo deferidos os
pedidos de registro dos candidatos a  cargo majoritário,  os  votos
nulos  dados  a  estes  não  se  somam  aos  demais  votos  nulos
resultantes da manifestação apolítica dos eleitores.

Art.  186.  Se no dia  da eleição reunir-se  apenas parte  das Mesas
Receptoras,  ou  veri�cando  a  Junta  Apuradora  que  os  votos  das
seções  anuladas  e  daquelas  cujos  eleitores  foram  impedidos  de
votar  poderão  alterar  a  representação  de  qualquer  partido  ou
classi�cação de candidato eleito pelo princípio majoritário,  fará a
Junta Apuradora imediata comunicação do fato ao Tribunal Regional
Eleitoral,  que  marcará,  se  for  o  caso,  dia  para  a  renovação  da
votação naquelas seções�(Código Eleitoral, art. 187).

§ 1º Na hipótese do caput, a nova votação nas seções atingidas será
imediatamente marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral para que
se realizem no prazo de até trinta dias.

§ 2º Nas eleições suplementares municipais, observar-se-á, no que
couber, o disposto no�art. 201 do Código Eleitoral�(Código Eleitoral,
art. 187, § 1º).

§ 3º As eleições a que se refere o�caput�serão realizadas nas novas
Mesas Receptoras nomeadas pelo Juiz  Eleitoral  e  serão apuradas
pela própria Junta, que, considerando os resultados anteriores e os
novos, con�rmará ou invalidará os diplomas que houver expedido.

§  4º  Havendo  eleições  suplementares  majoritárias,  os  diplomas
somente serão expedidos depois de apurados os resultados.

§ 5º��Nas eleições suplementares que se referirem a mandatos de
representação  proporcional,  a  votação  e  a  apuração  se  farão
exclsivamente para as legendas registradas.

Art. 187. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo�(Código
Eleitoral, art. 257).

§ 1º A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, por
meio de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais,
a critério do presidente do Tribunal, mediante cópia do acórdão.

§ 2º O recurso ordinário interposto de decisão proferida por Juiz
Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular
ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal Eleitoral
com efeito suspensivo.

§ 3º O Tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros
processos, ressalvados habeas corpus e mandado de segurança.

Art.  188.  Poderá o candidato,  o partido político,  a coligação ou o
Ministério Público reclamar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o
Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta resolução ou der
causa  a  seu  descumprimento,  inclusive  quanto  aos  prazos
processuais, caso em que, ouvido o representado em vinte e quatro
horas,  o  Tribunal  ordenará  a  observância  do  procedimento  que
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explicitar,  sob  pena  de  incorrer  o  Juiz  em  desobediência � (Lei  nº
9.504/1997, art. 97, caput).

§ 1º É obrigatório, para os membros dos Tribunais Eleitorais e do
Ministério Público, �scalizar o cumprimento desta resolução e da�Lei
nº  9.504/1997�pelos  Juízes  e  Promotores  Eleitorais  das instâncias
inferiores,  determinando,  quando  for  o  caso,  a  abertura  de
procedimento  disciplinar  para  apuração  de  eventuais
irregularidades que veri�carem�(Lei nº 9.504/1997, art. 97, § 1º).

§ 2º No caso de descumprimento das disposições desta resolução e
da  Lei  n°  9.504/1997  por  Tribunal  Regional  Eleitoral,  a
representação  poderá  ser  feita  ao  Tribunal  Superior  Eleitoral,
observado o disposto neste artigo�(Lei nº 9.504/1997, art. 97, § 2º).

Art. 189. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.�

Brasília, 15 de dezembro de 2015.�

MINISTRO DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE

MINISTRO GILMAR MENDES –�RELATOR

MINISTRO LUIZ FUX

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

MINISTRO HERMAN BENJAMIN

MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

MINISTRA LUCIANA LÓSSIO

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no � DJE-TSE,  nº  243,  de
24.12.2015, � p. � 13-57. � e � Republicado  no � DJE-TSE,  nº  247,  de
31.12.2015,�p.�2-46.

ANEXO
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TRIBUNAL�SUPERIOR�ELEITORAL
ANEXO�I�-�PLANO�DE� TRABALHO�DO�TERMO�DE� EXECUÇÃO�DESCENTRALIZADA�Nº�7/2021

1.�DADOS�CADASTRAIS�DA�UNIDADE�DESCENTRALIZADORA

1. Unidade�Descentralizadora�e�Responsável

Nome do o� rga�o ou entidade descentralizador: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
Nome da autoridade competente: RUI MOREIRA DE OLIVEIRA 
Nu� mero do CPF: 183.157.041-68 
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsa�vel pelo acompanhamento da execuça�o do objeto do TED: COTEL/STI 
Identi�icaça�o  do Ato que confere poderes para assinatura:  Portaria TSE nº 748/2020 (delegaça�o  do Presidente ao Diretor-Geral);
Portaria TSE nº 315/2020�(nomeaça�o do�Diretor-Geral) 

2. UG�SIAFI

Nu� mero e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara�  o cre�dito: UG/GESTA� O 070001/00001 – TSE 

2.�DADOS�CADASTRAIS�DA�UNIDADE�DESCENTRALIZADA

1. Unidade�Descentralizada�e�Responsável

Nome do o� rga�o ou entidade descentralizada: AGE� NCIA BRASILEIRA DE INTELIGE� NCIA - ABIN 
Nome da autoridade competente: PAULO HENRIQUE PINHO SOUSA 
Nu� mero do CPF: 109.629.008-18 
Nome  da  Secretaria/Departamento/Unidade  Responsa�vel  pela  execuça�o  do  objeto  do  TED:  CENTRO  DE  PESQUISA  E
DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA DAS COMUNICAÇO� ES 
Identi�icaça�o do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 53/DG/ABIN/GSI/PR, de 04 de fevereiro de 2021. 

2. UG�SIAFI

Nu� mero e Nome da Unidade Gestora - UG que recebera�  o cre�dito: 110120 
Nu� mero e Nome da Unidade Gestora -UG responsa�vel pela execuça�o do objeto do TED: 110238 

3. �OBJETO:  Provimento  de  apoio  e  orientaça�o,  te�cnicos  e  especializados,  por  parte  da  ABIN,  ao  TSE,  nas  a� reas  de  criptogra�ia,
segurança de hardware e das comunicaço� es, segurança e auditoria de sistemas de votaça�o, segurança f��sica, computaça�o forense, com a
contrapartida de descentralizaça�o de recursos do TSE para a ABIN, a serem empregados na capacitaça�o de agentes pu� blicos desta
Age	ncia em criptologia.  
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4.�DESCRIÇÃO�DAS�AÇÕES�E�METAS�A�SEREM�DESENVOLVIDAS�NO�ÂMBITO�DO�TED:
a)�Unidade�Descentralizada�e�Responsável�-�ABIN

• Aperfeiçoamento  da  segurança  da  transmissa�o  dos  boletins  de  urna,  por  meio  do  desenvolvimento  de  novas  bibliotecas
criptogra� �icas e atualizaça�o das atuais, com disponibilizaça�o de co� digo-fonte ao TSE; 

• Participaça�o conjunta no processo de lacraça�o, mais especi�icamente na compilaça�o das bibliotecas desenvolvidas; 
• Especi�icaça�o e testes de mecanismos de geraça�o de valores aleato� rios realmente seguros; 
• Assessoramento na especi�icaça�o dos dispositivos de segurança embarcada necessa� rios ao processo eleitoral; 
• Estabelecimento  de  Infraestrutura  de  Chaves  Pu� blicas  das  chaves  geradas  por  algoritmos  de  Estado  fornecidos  pela

ABIN/CEPESC; 
• Ana� lise  de  riscos  e  vulnerabilidades  bem  como  identi�icaça�o  de  ameaças  a
  segurança  de  novas  propostas  de  sistemas  de

votaça�o; 
• Capacitaça�o da equipe do TSE, entre outros assuntos, sobre: 

• criptogra�ia po� s-qua	ntica; 
• criptogra�ia homomo� r�ica; 
• segurança de equipamentos embarcados; 
• ambientes de execuça�o segura; 
• raiz de con�iança e conceitos de segurança por encadeamento; 
• geraça�o de nu� meros verdadeiramente aleato� rios; 
• auditoria de segurança em ambiente de produça�o; 
• transporte seguro de ativos cr��ticos de TI; 
• gerenciamento seguro do ciclo de vida de equipamentos eletro	 nicos; 
• hardware e �irmware para infraestrutura de chaves pu� blicas; 
• sistemas de votaça�o com veri�icaça�o �im-a-�im; 
• metodologias estat��sticas de auditoria de resultados de votaça�o; 
• aspectos de segurança do encadeamento de blocos (blockchain); 
• te�cnicas de segurança f��sica: lacres e selos, mecanismos antitampering; 
• segurança em comunicaço� es sem �io (wi�i, bluetooth, NFC, RFId);  
• segurança de dispositivos transporta�veis (tokens, PCP, pendrives, ...); 
• projeto, especi�icaça�o e produça�o de dispositivos seguros com design customiza�vel (FPGA, ASICs, entre outros); 
• estabelecimento de canais seguros de comunicaça�o (VPN, TLS, SSL); 
• segurança de �irmwares de sistemas computacionais (UEFI, drivers assinados, inicializaça�o e desligamento seguros); 
• manutença�o segura de co� digos de �irmware; 
• computaça�o forense de memo� rias e m��dias; 
• co� digos visuais para comunicaça�o segura de dados (QR Code, Co� digos de Barra etc); e 
• te�cnicas de autenticaça�o de dispositivos embarcados. 

• Suporte aos Testes Pu� blicos de Segurança; 
• Suporte a
  publicaça�o de co� digos-fonte de algoritmos e APIs criptogra� �icas. 

b)�Unidade�Descentralizadora�e�Responsável�-�TSE

• Apoio no custeio da participaça�o dos agentes pu� blicos da ABIN em eventos de capacitaça�o na a� rea de criptologia, em especial,
nos seguintes eventos: 

• Crypto; 
• Eurocrypt; 
• Asiacrypt; 
• Fast Software Encryption (FSE); 
• Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES); 
• Public Key Cryptography (PKC); 
• Theory of Cryptography Conference (TCC); e 
• PQ-Crypto. 
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5.�JUSTIFICATIVA�E�MOTIVAÇÃO�PARA�CELEBRAÇÃO�DO�TED:�A segurança do processo eleitoral  brasileiro depende do uso de
criptogra�ia resistente a ataques de todo o tipo de adversa� rios, inclusive de outros pa��ses. A cooperaça�o em Criptologia aplicada ao
processo eleitoral,  mediante a formalizaça�o  de acordos com a ABIN,  ocorre desde 1996.  Os servidores especializados da Age	ncia
prestam apoio e orientaça�o em criptologia ao TSE. Tem-se�observado�que,�em�anos�eleitorais,�dois�servidores�do�CEPESC/ABIN
dedicam�aproximadamente�três�meses�de�trabalho�às�atividades�relativas�à�cooperação�com�o�TSE.�Nos�anos�não�eleitorais,
reduz-se�a�dedicação�a�cerca�de�dois�meses�de�trabalho.
      As instituiço� es realizam certa divisão�de�trabalho em mate�ria de criptologia: em linhas gerais, a ABIN desenvolve os algoritmos
criptogra� �icos e o TSE, suas aplicaço� es a
  urna eletro	 nica. A ABIN presta tambe�m apoio na implementaça�o dos algoritmos e em algumas
etapas do processo eleitoral. 
       A  parte  que incumbe a
  ABIN requer especializaça�o  e  atualizaça�o  permanentes  em a� reas  de conhecimento como Teoria  dos
Nu� meros,  Probabilidade,  A� lgebra,  Ana� lise  combinato� ria,  Estat��stica,  F��sica,  Engenharia  Eletro	 nica,  Cie	ncia  da  Computaça�o  e
Computaça�o Po� s-Qua	ntica.  
       Em relaça�o a esta u� ltima, um dos perigos para o futuro da criptogra�ia e, por conseque	ncia, para o futuro eleiço� es brasileiras e�  o
computador qua	ntico. Este tipo de computador, diferentemente dos computadores atuais, utiliza princ��pios da f��sica qua	ntica para
gerar  um  processamento  extremamente  ra�pido,  capaz  de  quebrar  algoritmos  criptogra� �icos  que  sa�o  utilizados  hoje  nas  urnas
eletro	 nicas. 
      A comunidade de criptologia ja�  pesquisa te�cnicas para desenvolver algoritmos criptogra� �icos que sejam resistentes a este tipo de
computador, os chamados algoritmos po� s-qua	nticos. Diante dessa realidade, a ABIN tem acompanhado de perto e feito pesquisas na
a� rea  dos  algoritmos criptogra� �icos  po� s-qua	nticos  e  planeja  utilizar  esses  conhecimentos  para  aumentar  a  segurança  do processo
eleitoral brasileiro no cena� rio po� s-qua	ntico ja�  para as eleiço� es de 2022. 
     Quanto ao conjunto de conhecimentos na a� rea de Criptologia, diferentemente da regra da produça�o acade	mica, que se materializa
em publicaço� es em revistas cient���icas, a Criptologia possui a caracter��stica de que os trabalhos mais importantes sa�o publicados e
apresentados  em  confere	ncias  internacionais.  As  melhores  oportunidades  de  capacitaça�o  na  a� rea  de  Criptologia  consistem  nas
confere	ncias organizadas pela International�Association�for�Cryptologic�Research (IACR) (site: https://iacr.org).  
      Nas confere	ncias da IACR sa�o apresentados e discutidos os trabalhos e avanços mais importantes da Criptologia no mundo em
mu� ltiplos temas, tais como: criptogra�ia po� s-qua	ntica, curvas el��pticas, infraestrutura de chaves pu� blicas, assinatura digital, criptogra�ia
sime� trica, criptoana� lise, implementaça�o segura de protocolos criptogra� �icos, otimizaço� es em software e em hardware, segurança de
dispositivos de hardware contra-ataques de canal lateral, blockchain, aplicaço� es pra� ticas de criptogra�ia (dentre elas eleiço� es), entre
outros. 
      As confere	ncias mais relevantes da a� rea sa�o: Crypto, EuroCrypt, AsiaCrypt, PQ-Crypto, Fast Software Encryption (FSE), Public Key
Cryptography  (PKC),  Cryptographic  Hardware  and  Embedded  Systems  (CHES)  e  Theory  of  Cryptography  Conference  (TCC).  As
confere	ncias  Crypto,  EuroCrypt  e  AsiaCrypt  sa�o  as  tre	s  confere	ncias  mais  importantes da a� rea e  tratam sobre todos os  assuntos
da criptologia. Nos demais eventos temos o PQ-Crypto com foco em criptogra�ia po� s-qua	ntica, o FSE com foco em criptogra�ia sime� trica
e otimizaço� es em software, o CHES com foco em implementaço� es em hardware, o PKC com foco em criptogra�ia de chaves pu� blicas e o
TCC com foco em paradigmas, abordagens e te�cnicas usadas para conceituar, de�inir e fornecer soluço� es para problemas criptogra� �icos
naturais. 
      A  participaça�o  dos servidores da ABIN nessas confere	ncias  e  em outros eventos de capacitaça�o  e�  necessa� ria  para garantir  a
qualidade das atividades desenvolvidas no a	mbito da cooperaça�o te�cnica especializada com o TSE e o uso de criptogra�ia moderna e
segura no processo eleitoral brasileiro.  
     Os benef��cios da participaça�o revertem-se essencialmente para a cooperaça�o com o TSE. Os custos de participaça�o representam
cerca de 2% do orçamento discriciona� rio aprovado para a ABIN em 2020. Com a variaça�o frequente do orçamento discriciona� rio anual,
a regular imposiça�o de contingenciamentos e a multiplicidade de atividades e de projetos da Age	ncia,  na�o e�  poss��vel  assegurar a
priorizaça�o desse custo. Por isso, interessa a
 s partes preservar a possibilidade orçamenta� ria de realizar as capacitaço� es, mediante a
vinculaça�o dos custos ao presente TED. 
6.�SUBDESCENTRALIZAÇÃO�
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizaça�o  para outro o� rga�o  ou entidade da  Administraça�o  Pu� blica
Federal?  
(    )Sim 
( x )Na�o    
7.�FORMAS�POSSÍVEIS�DE�EXECUÇÃO�DOS�CRÉDITOS�ORÇAMENTÁRIOS:�

A forma de execuça�o dos cre�ditos orçamenta� rios descentralizados podera�  ser: 
 ( x ) Direta, por meio da utilizaça�o capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 
 (    ) Contrataça�o de particulares, observadas as normas para contratos da administraça�o 
pu� blica. 
 (    ) Descentralizada, por meio da celebraça�o de conve	nios, acordos, ajustes ou outros instrumentos conge	neres, com
entes federativos, entidades privadas sem �ins lucrativos, organismos internacionais ou fundaço� es de apoio regidas pela
Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 
8.�CUSTOS�INDIRETOS�(ART.�8,�§2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realizaça�o de despesas com custos operacionais necessa� rios a
  consecuça�o do objeto do TED? 
(      ) Sim 
(  x  ) Na�o    
9.�CRONOGRAMA�FÍSICO-FINANCEIRO�

• Estima-se a participaça�o em todos os eventos relevantes de 2 (dois) agentes pu� blicos da ABIN em cada um deles. 
• A  efetivaça�o  da  participaça�o  dependera�  da  concretizaça�o  do  evento.  A  descentralizaça�o  de  recursos  ocorrera�  somente  se

con�irmada a participaça�o. 
• O quantitativo de participantes podera�  ser alterado mediante acordo entre as unidades descentralizada e descentralizadora. 
• Os valores base sa�o estabelecidos em do� lares. Utiliza-se a taxa cambial de 25/02/2021: US$1 = R$ 5,80. 

Atividades�a�serem�realizadas�pela�Abin�para�o�TSE
Metas Atividades Datas
Aperfeiçoamento da segurança da transmissa�o dos boletins de urna,
por meio do desenvolvimento de novas bibliotecas criptogra� �icas e
atualizaça�o das atuais 

Estudo  sobre  a  situaça�o  atual  da
transmissa�o dos BUs 

sob demanda 

Proposiça�o de soluço� es sob demanda 
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Implementaça�o da soluça�o proposta sob demanda 

Participaça�o  conjunta  no  processo  de  lacraça�o,  mais
especi�icamente na compilaça�o das bibliotecas desenvolvidas 

Lacraça�o para as Eleiço� es 2022 09/2022 
Lacraça�o para as Eleiço� es 2024 09/2024 
Lacraça�o para as Eleiço� es 2026 09/2026 

Especi�icaça�o  e  testes  de  mecanismos  de  geraça�o  de  valores
aleato� rios realmente seguros 

Testes do TRNG para as urnas UE2020 05/2021 
Testes do TRNG para as urnas UE2022 05/2022 
Especi�icaça�o,  avaliaça�o e testes de fontes
de  aleatoriedade  para  soluço� es
inovadoras embarcadas 

sob demanda 

Especi�icaça�o,  avaliaça�o e testes de fontes
de  aleatoriedade  para  soluço� es
inovadoras online 

sob demanda 

Geraça�o  e  con�inamento  de  sementes
secretas 

06/2021 

Assessoramento  na  especi�icaça�o  dos  dispositivos  de  segurança
embarcada necessa� rios ao processo eleitoral 

Formulaça�o  de  princ��pios  de  segurança
para soluço� es embarcadas de identi�icaça�o
e votaça�o 

sob demanda 

Participaça�o na concepça�o de dispositivos
embarcados  para  suporte  ao  processo
eleitoral 

sob demanda 

Especi�icaça�o de soluço� es embarcadas para
suporte ao processo eleitoral 

sob demanda 

Estabelecimento de  Infraestrutura  de  Chaves  Pu� blicas  das  chaves
geradas por algoritmos de Estado fornecidos pela ABIN/CEPESC 

De�iniça�o das hierarquias necessa� rias para
a AC Cepesc 

10/2021 

Redaça�o de pol��tica para certi�icaça�o e para
os  dispositivos  seguros  que  abrigara�o  a
AC Cepesc 

12/2021 

Implementaça�o da AC Cepesc em HSMs da
Justiça Eleitoral 

03/2022 

Ana� lise  de  riscos  e  vulnerabilidades  bem  como  identi�icaça�o  de
ameaças a
  segurança de novas propostas de sistemas de votaça�o

Participaça�o  na  concepça�o  de  novas
propostas para sistemas de votaça�o 

reunio� es mensais 

Elaboraça�o  de  planos  de  ataque  de
soluço� es em processo de experimentaça�o 

sob demanda 

Proposiça�o  de  intervenço� es  para  corrigir
eventuais vulnerabilidades 

sob demanda 

Capacitaça�o da equipe do TSE (cursos com carga hora� ria de pelo
menos 24 horas para 8 participantes) 

Criptogra�ia Ba� sica sob demanda 
Segurança de Hardware sob demanda 
Computaça�o  Forense  para  M��dias  de
Armazenamento 

sob demanda 

Visa�o Geral  sobre Segurança em Sistemas
Embarcados  

sob demanda 

Introduça�o a
  Segurança por Encadeamento
de Blocos 

sob demanda 

Te�cnicas  de  Segurança  F��sica  (Lacres,
Evidenciaça�o etc) 

sob demanda 

Te�cnicas  para  Autenticaça�o  de  Sistemas
Embarcados 

sob demanda 

Fontes  de  Aleatoriedade.  Software  e
Hardware 

sob demanda 

Suporte aos Testes Pu� blicos de Segurança 
Testes Pu� blicos de Segurança de 2021 11/2021 
Testes Pu� blicos de Segurança de 2023 11/2023 
Testes Pu� blicos de Segurança de 2025 11/2025 

Suporte  a
  publicaça�o  de  co� digos-fonte  de  algoritmos  e  APIs
criptogra� �icas 

Participaça�o  da  de�iniça�o  de  regras  para
publicaça�o  de  co� digos-fonte  da  Justiça
Eleitoral 

reunio� es bimestrais 

Especi�icaça�o  de  regras  para  algoritmos
criptogra� �icos e levantamento de aspectos
de segurança a serem observados quanto a

publicaça�o 

sob demanda 

Participação�em�eventos�por�servidores�da�Abin

Evento Tipo�de
Despesa Unidade Quantidade Valor

Unitário Valor�Total Datas

2021. Eurocrypt 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 3.774,30 R$ 7.548,60 10/2021 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 8.284,83 R$ 16.569,66 10/2021 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 7 R$ 2.035,67 R$ 28.499,38 10/2021 

2021. Theoretical Cryptography Conference (TCC)  Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320,00 R$ 4.640,00 11/2021 

EI/TSE - 1857775 - Ajuste https://sei.tse.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

of 9 31/01/2022 17:04



2021.00.000002320-5 Documento no 1857775 v4

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 
R$  11.600
,00

R$ 23.200 ,00 11/2021 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030,00 R$ 32.480,00 11/2021 

2022.  Crypto  

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.350 R$ 8.700 08/2022 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 08/2022 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 10 
R$ 2.030 R$ 40.600 08/2022 

2022. Eurocrypt 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.350 R$ 8.700 05/2022 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 05/2022 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 05/2022 

2022. Asiacrypt 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 3.538 R$ 7.076 12/2022 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 12/2022 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 9 R$ 2.030 R$ 36.540 12/2022 

2022. Fast Software Encryption (FSE)  

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.176 R$ 8.352 03/2022 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 03/2022 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 03/2022 

2022.  Cryptographic  Hardware  and  Embedded
Systems (CHES) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.930 R$ 9.860 09/2022 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 09/2022 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 09/2022 

2022. Public Key Cryptography (PKC) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.900 R$ 5.800 04/2022 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 04/2022 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 04/2022 

2022. PQ-Crypto 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320 R$ 4.640 07/2022 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 07/2022 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 07/2022 

2022. Theoretical Cryptography Conference (TCC) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320 R$ 4.640 12/2022 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 12/2022 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 12/2022 

2023.  Crypto  

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.350 R$ 8.700 08/2023 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 08/2023 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 10 
R$ 2.030 R$ 40.600 08/2023 

2023. Eurocrypt  Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.350 R$ 8.700 05/2023 
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Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 05/2023 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 05/2023 

2023. Asiacrypt 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 3.538 R$ 7.076 12/2023 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 12/2023 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 9 R$ 2.030 R$ 36.540 12/2023 

2023. Fast Software Encryption (FSE)  

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.176 R$ 8.352 03/2023 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 03/2023 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 03/2023 

2023.  Cryptographic  Hardware  and  Embedded
Systems (CHES) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.930 R$ 9.860 09/2023 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 09/2023 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 09/2023 

2023. Public Key Cryptography (PKC) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.900 R$ 5.800 04/2023 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 04/2023 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 04/2023 

2023. PQ-Crypto 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320 R$ 4.640 07/2023 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 07/2023 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 07/2023 

2023. Theoretical Cryptography Conference (TCC) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320 R$ 4.640 12/2023 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 12/2023 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 12/2023 

2024.  Crypto  

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.350 R$ 8.700 08/2024 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 08/2024 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 10 
R$ 2.030 R$ 40.600 08/2024 

2024. Eurocrypt 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.350 R$ 8.700 05/2024 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 05/2024 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 05/2024 

2024. Asiacrypt 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 3.538 R$ 7.076 12/2024 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 12/2024 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 9 R$ 2.030 R$ 36.540 12/2024 

2024. Fast Software Encryption (FSE)   Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.176 R$ 8.352 03/2024 
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Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 03/2024 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 03/2024 

2024.  Cryptographic  Hardware  and  Embedded
Systems (CHES) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.930 R$ 9.860 09/2024 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 09/2024 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 09/2024 

2024. Public Key Cryptography (PKC) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.900 R$ 5.800 04/2024 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 04/2024 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 04/2024 

2024. PQ-Crypto 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320 R$ 4.640 07/2024 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 07/2024 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 07/2024 

2024. Theoretical Cryptography Conference (TCC) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320 R$ 4.640 07/2024 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 07/2024 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 07/2024 

2025.  Crypto  

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.350 R$ 8.700 08/2025 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 08/2025 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 10 
R$ 2.030 R$ 40.600 08/2025 

2025. Eurocrypt 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.350 R$ 8.700 05/2025 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 05/2025 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 05/2025 

2025. Asiacrypt 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 3.538 R$ 7.076 12/2025 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 12/2025 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 9 R$ 2.030 R$ 36.540 12/2025 

2025. Fast Software Encryption (FSE)  

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.176 R$ 8.352 03/2025 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 03/2025 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 03/2025 

2025.  Cryptographic  Hardware  and  Embedded
Systems (CHES) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.930 R$ 9.860 09/2025 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 09/2025 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 09/2025 

2025. Public Key Cryptography (PKC)  Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.900 R$ 5.800 04/2025 
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Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 04/2025 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 04/2025 

2025. PQ-Crypto 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320 R$ 4.640 07/2025 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 07/2025 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 07/2025 

2025. Theoretical Cryptography Conference (TCC) 

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 2.320 R$ 4.640 07/2025 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 07/2025 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 07/2025 

2026. Fast Software Encryption (FSE)  

 Inscriça�o 
Nº  de
participantes 

2 R$ 4.176 R$ 8.352 03/2026 

Passagens 
Nº  de
participantes 

2 R$ 11.600 R$ 23.200 03/2026 

Dia� rias 
Nº  de
participantes
x nº de dias 

2 x 8 R$ 2.030 R$ 32.480 03/2026 

10.�CRONOGRAMA�DE�DESEMBOLSO�
MÊS/ANO� VALOR
10/2021 R$ 52.617,65
11/2021 R$ 60.320,00
03/2022 R$ 64.032,00
04/2022 R$ 61.480,00
05/2022 R$ 64.380,00
07/2022 R$ 60.320,00
08/2022 R$ 72.500,00
09/2022 R$ 65.540,00
12/2022 R$ 127.136,00
03/2023 R$ 64.032,00
04/2023 R$ 61.480,00
05/2023 R$ 64.380,00
07/2023 R$ 60.320,00
08/2023 R$ 72.500,00
09/2023 R$ 65.540,00
12/2023 R$ 127.136,00
03/2024 R$ 64.032,00
04/2024 R$ 61.480,00
05/2024 R$ 64.380,00
07/2024 R$ 60.320,00
08/2024 R$ 72.500,00
09/2024 R$ 65.540,00
12/2024 R$ 127.136,00
03/2025 R$ 64.032,00
04/2025 R$ 61.480,00
05/2025 R$ 64.380,00
07/2025 R$ 60.320,00
08/2025 R$ 72.500,00
09/2025 R$ 65.540,00
12/2025 R$ 127.136,00
03/2026 R$ 64.032,00

11.�PLANO�DE�APLICAÇÃO�CONSOLIDADO�-�PAD�
CO� DIGO DA NATUREZA DA DESPESA  CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO 
33.90.14 (Dia� rias) Não R$ 1.295.140 
33.90.33 (Passagens) Não R$ 881.600 
33.90.39 - 48 (Inscriça�o) Não R$ 278.627,35
Total estimado Não R$ 2.238.521,65
12.�PROPOSIÇÃO��
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CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO 
Secreta� rio de Planejamento e Gesta�o 
Age	ncia Brasileira de Intelige	ncia 
13.�APROVAÇÃO�

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA 
Diretor-Geral 
Tribunal Superior Eleitoral 

RUI�MOREIRA�DE�OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL

  Documento assinado eletronicamente em 30/11/2021,�às�16:21, hora� rio o�icial de Bras��lia, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.

PAULO�HENRIQUE�PINHO�SOUSA
USUÁRIO�EXTERNO

  Documento assinado eletronicamente em 07/12/2021,�às�15:22, hora� rio o�icial de Bras��lia, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&
cv=1857775&crc=7FBFEEEC, informando, caso na�o preenchido, o co� digo veri�icador 1857775 e o co� digo CRC
7FBFEEEC.
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voting machines, set to be used in a large upcoming national election. In short, our

contribution is a viable computational trusted base for both modern and classical voting

protocols.
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TSE entra para o seleto
grupo de incorporador de
funcionalidades no Linux
Mecanismo de segurança criado pelo Tribunal para equipar
a urna eletrônica foi integrado à versão 5.13 da plataforma

�19.05.2021�08:15
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entrou para o seleto grupo de
incorporador de funcionalidades no sistema operacional Linux. Um
mecanismo de segurança criado pela equipe da Corte Eleitoral para
equipar a urna eletrônica foi integrado de�nitivamente ao Kernel
(núcleo do sistema operacional) e fará parte da�versão 5.13 do
Linux.

Com isso, o software de segurança criado pelo Tribunal poderá
rodar em qualquer computador. “A solução vai deixar o sistema
mais seguro não só para o TSE, mas para o mundo inteiro”, a�rma
o�chefe da Seção de Voto Informatizado da Corte, Rodrigo Coimbra.

Assista a entrevista com Rodrigo Coimbra no Canal do
TSE.

Ele explica que todo o sistema da urna é assinado digitalmente para
garantir que ela só funcione com softwares feitos pelo Tribunal.
“Construímos uma solução de segurança em que a urna só executa
software feito pelo TSE, e o software feito pelo TSE só é executado
na urna”, ressalta Coimbra.

A recente modi�cação feita pela equipe exige que uma dessas
assinaturas seja obrigatoriamente atestada pelo próprio sistema
operacional, uma característica que não existe por padrão na
plataforma Linux. “Fizemos pequenas modi�cações no sistema
operacional para deixar a urna ainda mais segura e as
disponibilizamos para que fossem incorporadas em de�nitivo pelo
Linux. Assim, a nova barreira de segurança que implantamos na
urna passa a existir em qualquer computador”, destaca.

O trabalho é capitaneado pelo programador Saulo Alessandre, que
trabalha com o software desde 1997 e é o grande responsável pela
adoção, em 2008, do sistema Linux nas urnas eletrônicas
brasileiras. Coimbra informou que, em determinado momento das
discussões, Saulo juntou esforços com Stefan Berger, membro do
departamento de segurança da IBM, que também estava
desenvolvendo um trabalho parecido.

Coimbra ressalta que a escolha pelo Linux tem uma explicação
técnica. Por ser um sistema de código aberto, uma grande
comunidade de técnicos e programadores espalhados por todo o
mundo participa da sua construção. “Isso faz com que o sistema
seja muito seguro e con�ável, porque tem muita gente observando,
entendendo seu funcionamento e trabalhando arduamente para
que ele funcione da forma mais segura possível”, explica.

Etapas

Segundo Rodrigo Coimbra, a parte do mecanismo incorporado pelo
Linux é apenas a primeira etapa do criterioso processo de
aprovação de uma nova funcionalidade na plataforma. “Ainda
teremos mais duas etapas de submissão do código-fonte à
comunidade e que devem ser realizadas nos próximos meses.
Enviamos a primeira parte; ainda não é a solução completa”,
pontua.
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Ele ressalta que incorporar novas funcionalidades ao Linux não é
uma tarefa fácil: “Essa porção que entregamos agora é resultado de
meses de trabalho, de diálogos com a comunidade, ajustes,
re�namento e muitos testes para sua aprovação e integração
de�nitiva ao sistema”.

A submissão e a discussão sobre a mudança apresentada pelo
TSE no Kernel do Linux podem ser conhecidas neste endereço.
Após a aprovação inicial,�a modi�cação apresentada pelo TSE foi
integrada em de�nitivo no último dia 26 de abril pelo próprio
criador do Linux.

Para Rodrigo Coimbra, além de atestar a transparência da urna
eletrônica, disponibilizar o código na internet comprova a qualidade
do serviço prestado pela Justiça Eleitoral, já que não é qualquer
pessoa que consegue modi�car o Linux em de�nitivo de modo que
o mundo inteiro possa usá-lo. “Ter um trabalho integrado ao Linux é
uma demonstração da excelente qualidade do trabalho realizado no
TSE”, enfatiza.
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Registro Digital do Voto e
logs das urnas eletrônicas
serão publicados na
internet a partir de 2022
Medidas foram anunciadas em evento voltado a
participantes pré-inscritos no Teste Público de Segurança de
2021

Na manhã da última segunda-feira (11), mais iniciativas para
ampliar a transparência do processo eleitoral foram anunciadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A partir de 2022, além do
Boletim de Urna (BU), o TSE também publicará na internet os

arquivos de Registro Digital do Voto (RDV) e os logs das urnas
eletrônicas.

O RDV é uma espécie de tabela digital em que são gravados
aleatoriamente os números digitados pelo eleitorado, enquanto o
log da urna registra todos os movimentos que ocorrem dentro do
aparelho desde o momento que é ligado. Antes restritos a
entidades �scalizadoras como Ministério Público, partidos políticos,
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Departamento de Polícia
Federal (DPF), os documentos serão compartilhados no Portal do
TSE para que qualquer eleitor possa conferi-los logo após o término
da eleição.

O anúncio foi feito durante um ciclo de palestras de apresentação
do sistema eleitoral brasileiro a pro�ssionais da imprensa e
participantes pré-inscritos na edição de 2021 do Teste Público de
Segurança do Sistema Eletrônico de Votação (TPS).

Nesta etapa, que acontece entre os dias 11 e 22 de outubro, os
investigadores são convidados pelo TSE a conhecer o sistema
eleitoral e veri�car as linhas de códigos para subsidiar os planos de
ataque que serão colocados em prática no teste. Em 2021, o tempo
de inspeção dos códigos-fonte subiu de uma para duas semanas a
pedido dos participantes e da Comissão Reguladora do evento.

De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TSE
(STI/TSE), Júlio Valente, a inspeção dos códigos-fonte é essencial

para que os participantes possam conhecer os softwares eleitorais
e traçar as estratégias que serão adotadas durante o TPS. “Isso dá
transparência total porque eles estão tendo acesso a todos os
códigos-fonte e a todos os programas que são instalados nas urnas
eletrônicas brasileiras”, explicou.

O TPS está marcado para acontecer de 22 a 26 de novembro no
edifício-sede do TSE, em Brasília.

Apresentações
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Na abertura do evento, o juiz auxiliar da Presidência do TSE, Sandro
Vieira, ressaltou a importância da atuação conjunta da sociedade
civil com técnicos da Justiça Eleitoral para construção de um sistema
de votação íntegro e seguro. Ele relembrou outras medidas de
transparência recentemente implementadas pela Corte Eleitoral,
como a criação da Comissão de Transparência das Eleições (CTE) e o
convênio �rmado com a Universidade de São Paulo (USP) para �ns
de apoio ao TPS e correção de fragilidades identi�cadas pelos
investigadores durante o teste.

“Nós não temos nenhum problema com críticas, nós não temos
problema com descobertas, vulnerabilidades. O Teste Público de
Segurança é constituído para essa �nalidade”, reforçou o
magistrado.

Em seguida, o coordenador de Sistema Eleitorais do TSE, José de
Melo Cruz, detalhou aos participantes o funcionamento de todo o
processo eleitoral, do fechamento do cadastro de eleitores à
divulgação dos resultados do pleito. O servidor destacou que o
grande objetivo dos testes de segurança é colher contribuições de
pessoas de fora da Justiça Eleitoral para aprimorar o voto
eletrônico. Segundo José de Melo, no TPS serão submetidas à ação
dos investigadores as urnas eletrônicas modelo 2020, que vêm
sendo desenvolvidas pelo Tribunal desde 2017.

Ele exaltou a importância da publicação dos arquivos de RDV e dos

logs da urna eletrônica na web e lembrou que “todo brasileiro que
quiser poderá fazer a retotalização da eleição a partir destes
arquivos e veri�car se isso tá batendo com a totalização o�cial do
TSE". Ou seja, a�partir das próximas eleições, cada eleitor poderá
atuar como �scal, veri�cando a possibilidade de refazer a
totalização e ele mesmo garantir que foi tudo o que o TSE publicou.

Também participaram do ciclo de palestras os chefes da Seção de
voto Informatizado do TSE (Sevin), Rodrigo Coimbra; da Seção de
Integração de Sistemas Eleitorais (Seint), Vinícius Salustiano Alves
dos Santos; da Seção de Totalização e Divulgação de Resultados
(Setot), Alberto Cavalcante; da Seção de Segurança do Hardware da
Urna Eletrônica (Segele), Luís Augusto Consularo e o coordenador
da Coordenadoria de TI (Coinf), Cristiane Andrade.

�

*Notícia reproduzida do site do TSE.
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O  TRIBUNAL  SUPERIOR  ELEITORAL,  no  uso  das  suas  atribuições
legais e regimentais,�

RESOLVE:

Art.  1º  Os atos preparatórios,  o �uxo de votação,  a apuração,  os
procedimentos  relacionados  à � totalização,  a  diplomação  e  os
procedimentos  posteriores  ao  pleito  relativos  às  eleições  gerais
de�2022 serão regidos pelas disposições desta Resolução.

TÍTULO I

DA PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Serão realizadas, simultaneamente, em todo o país, em 2 de
outubro  de  2022,  primeiro � turno  e,  em 30  de  outubro  de  2022,
segundo turno, onde houver, por sufrágio universal e voto�direto e
secreto, eleições para os cargos de presidente e vice-presidente da
República,  governador �e  vice-governador  de  estado e  do Distrito
Federal, senador, deputado federal, estadual e distrital�(Constituição
Federal, arts. 14, caput, 28 e 32, § 2º; Código Eleitoral, arts. 82 e 85;
Lei nº 9.504/1997, art. 1º, parágrafo único, I, e art. 2º, § 1º).

Parágrafo único. No mesmo dia destinado ao primeiro turno, serão
realizadas as eleições para o�Conselho Distrital do Arquipélago de
Fernando de Noronha.

Art.  3º  Nas  eleições  de  2022,  poderão votar  eleitoras  e  eleitores
regularmente inscritos(as) até 4 de�maio de 2022 (Lei nº 9.504/1997,
art. 91, caput).

CAPÍTULO II

DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ELEIÇÕES

Texto compilado

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação

Coordenadoria de Jurisprudência
Seção de Legislação

RESOLUÇÃO Nº 23.669, DE 14
DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições
2022.
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Art.  4º  Nas  eleições  serão  utilizados  exclusivamente  os  sistemas
informatizados desenvolvidos�pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
sob sua encomenda ou por ele autorizados.

§ 1º O sistema eletrônico de votação será utilizado, exclusivamente,
nas urnas eletrônicas da�Justiça Eleitoral.

§  2º  Os  sistemas  de  que  trata  o  caput  serão  utilizados,
exclusivamente,  em  equipamentos  de � posse  da  Justiça  Eleitoral,
observadas  as  especi�cações  técnicas  de�nidas  pelo  TSE,  à
exceção�dos sistemas eleitorais disponibilizados ao público externo
e do sistema de conexão JE-Connect,�nos termos do art. 204, § 1º,
desta Resolução.

§  3º  É  vedada  a  utilização,  pelos  órgãos  da  Justiça  Eleitoral,  de
qualquer  outro  sistema  em � substituição  aos  desenvolvidos  ou
autorizados pelo TSE.

CAPÍTULO III

DA PREPARAÇÃO PARA A VOTAÇÃO

Seção I

Das Mesas Receptoras de Votos e de Justi�cativas e do Apoio
Logístico

Art. 5º Cada seção eleitoral corresponde a uma mesa receptora de
votos, salvo na hipótese de�agregação (Código Eleitoral, art. 119).

§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) poderão determinar a
agregação  de  seções � eleitorais  visando  à  racionalização  dos
trabalhos eleitorais, desde que não importe prejuízo ao�exercício do
voto.

§  2º  O  disposto  no  §  1º  deste  artigo  deverá  obedecer  ao  limite
máximo de 20 (vinte) seções�eleitorais.

Art.  6º  Os  TREs  poderão determinar,  a  seu  critério,  a  criação de
Mesas Receptoras de�Justi�cativas (MRJs) exclusivas para a captação
dos formulários Requerimento de Justi�cativa�Eleitoral (RJEs) no dia
da votação.

§  1º  Nas  MRJs,  criadas  exclusivamente  para  essa  �nalidade,  não
serão instaladas urnas�eletrônicas.

§ 2º No segundo turno, nas capitais e nos municípios com mais de
100.000 (cem mil) eleitoras e�eleitores onde não houver votação, é
obrigatória  a  instalação  de  pelo  menos  uma  MRJ,  facultada � nas
demais localidades.

Art.  7º Constituirão as mesas receptoras de votos (MRVs) e as de
justi�cativa (Código Eleitoral, art.�120, caput):

I - 1 (um/uma) presidente;

II - 1 (um/uma) primeira mesária ou primeiro mesário;

III - 1 (um/uma) segunda mesária ou segundo mesário; e

IV - 1 (um/uma) secretária ou secretário.
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Parágrafo único. Conforme avaliação dos TREs, a composição das
MRJs poderá ser reduzida para�até 2 (dois/duas) componentes.

Art. 8º É facultada a nomeação de eleitoras e de eleitores para apoio
logístico,  em  número  e  pelo � período  necessários,  para  atuarem
como auxiliares dos trabalhos eleitorais, observado o limite�máximo
de 10 (dez) dias distribuídos nos dois turnos.

§ 1º Não estão incluídos no limite estabelecido no caput deste artigo
os dias de treinamento�previsto no art. 12 desta Resolução.

§  2º  As  juízas  ou  os  juízes  eleitorais  devem  atribuir  a  uma  das
pessoas nomeadas para apoio�logístico a incumbência de veri�car
se as condições de acessibilidade do local de votação para o�dia da
eleição  estão  adequadas,  adotando  as  medidas  possíveis,  bem
como, no dia da eleição, de�orientar e de atender às pessoas com
de�ciência ou mobilidade reduzida no local de votação.

Art.  9º  Não  poderão  ser  nomeados(as)  para  compor  as  mesas
receptoras nem para atuar no apoio�logístico (Código Eleitoral, art.
120, § 1º, I a IV; e Lei nº 9.504/1997, art. 63, § 2º):

I - candidatas ou candidatos e respectivos(as) parentes, ainda que
por a�nidade, até o segundo�grau inclusive, e o cônjuge;

II  -  integrantes  de diretórios  de partido político  ou federação de
partidos que exerçam função�executiva;

III  -  autoridades  e  agentes  policiais,  bem  como  funcionárias  ou
funcionários  no  desempenho  de � cargos  de  con�ança  do  Poder
Executivo;

IV - pertencentes ao serviço eleitoral; e

V - eleitoras ou eleitores menores de 18 (dezoito) anos.

§  1º  Nas  MRJs,  poderão  atuar  servidoras  e  servidores  da  Justiça
Eleitoral, não lhes sendo�aplicáveis, no entanto, as prerrogativas do
art. 13 desta Resolução.

§ 2º O impedimento de que trata o inciso III  do caput abrange a
impossibilidade  de  indicação,  como � mesárias  ou  mesários  das
mesas  receptoras  instaladas  nos  estabelecimentos  penais  e
nas�unidades de internação de adolescentes,  agentes policiais de
quaisquer das carreiras civis e�militares, agentes penitenciários(as) e
de escolta e integrantes das Guardas Municipais.

§ 3º Na mesma mesa receptora de votos, é vedada a participação de
parentes  em  qualquer  grau, � ou  de  servidoras  ou  servidores  da
mesma repartição pública ou empresa privada (Lei nº 9.504/1997,
art. 64).

§ 4º Não se incluem, na proibição do § 3º deste artigo, servidoras e
servidores  de  dependências � diversas  do  mesmo  ministério,
secretaria  de  estado,  secretaria  de  município,  autarquia
ou � fundação  pública  de  qualquer  ente  federativo,  sociedade  de
economia  mista  ou  empresa  pública, � nem  serventuárias  ou
serventuários de cartórios judiciais e extrajudiciais diferentes.
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Art.  10.  Os(as)  componentes  das  mesas  receptoras  serão
nomeados(as),  de  preferência,  entre � eleitoras  ou  eleitores  do
mesmo  local  de  votação,  com  prioridade  para  as  pessoas
voluntárias, �observando-se,  quanto  ao  mais,  o  art.  120,  §  2º,  do
Código Eleitoral.

§ 1º A convocação para os trabalhos eleitorais deverá ser realizada,
em regra, entre eleitoras e�eleitores pertencentes à zona eleitoral da
autoridade judiciária convocadora,  excepcionadas as�situações de
absoluta necessidade e mediante autorização do juízo da inscrição,
ainda que se�trate de pessoa voluntária (Res.-TSE nº 22.098/2005).

§ 2º A prévia autorização prevista no § 1º não se aplica à convocação
de  componentes  das  mesas � receptoras  de  votos  localizadas  no
exterior, bastando nesse caso a comunicação à juíza ou ao juiz�da
zona eleitoral de origem da eleitora ou do eleitor, para as devidas
anotações.

§ 3º A inobservância dos pressupostos descritos no § 1º deste artigo
poderá resultar na nulidade�da convocação, impedindo a imposição
de multa pela Justiça Eleitoral (Res.-TSE nº 22.098/2005).

§ 4º As membras e os membros das mesas receptoras instaladas
em  estabelecimentos  penais  e � em  unidades  de  internação  de
adolescentes  deverão  ser  escolhidos(as),  preferencialmente,
entre � servidoras  e  servidores  dos  órgãos  de  administração
penitenciária  dos  estados;  da  Secretaria  de � Justiça,  Cidadania  e
Direitos  Humanos  ou  similar;  da  Secretaria  de  Defesa  Social  ou
similar; da�Secretaria de Assistência Social ou similar; do Ministério
Público Federal e do estadual; da�Defensoria Pública da União (DPU)
e dos estados e da União; da Ordem dos Advogados do Brasil�(OAB);
das secretarias e órgãos responsáveis pelo sistema socioeducativo
da infância e da�juventude nos estados; ou entre outros cidadãs e
cidadãos  indicados(as)  pelos  órgãos  citados,  nos � moldes  da
sistemática citada no inciso V do parágrafo único do art. 46 desta
Resolução.

Art.  11.  A  juíza  ou  o  juiz  eleitoral  nomeará,  no  período
compreendido entre 5 de julho e 3 de agosto�de 2022, as eleitoras e
os  eleitores  que  constituirão  as  mesas  receptoras  de  votos  e
de � justi�cativas  e  as  pessoas  que  atuarão  como  apoio  logístico,
�xando os dias,  os horários e os� lugares em que prestarão seus
serviços,  intimando-os(as)  pelo  meio  que  considerar
necessário�(Código Eleitoral, art. 120, caput).

§  1º  As  mesas  receptoras  de  votos  das  seções  instaladas  em
estabelecimentos  penais  e  em � unidades  de  internação  de
adolescentes,  assim  como  as  das  seções  criadas  exclusivamente
para�o voto em trânsito, de que tratam os arts. 39 a 51 e arts. 35 a
38 desta Resolução, serão�nomeadas até 26 de agosto de 2022.

§  2º  As  eleitoras  e  os  eleitores  referidos(as)  no  caput  e  no  §  1º
poderão apresentar recusa�justi�cada à nomeação em até 5 (cinco)
dias a contar da publicação do edital,  cabendo à juíza ou�ao juiz
eleitoral apreciar livremente os motivos apresentados, ressalvada a
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hipótese de fato�superveniente que venha a impedir seu trabalho
(Código Eleitoral, art. 120, § 4º).

§ 3º Ocorrendo substituição de integrantes das mesas receptoras de
votos  e  de  justi�cativa,  assim � como  de  pessoas  nomeadas  para
atuarem  como  apoio  logístico,  a  juíza  ou  o  juiz  eleitoral
deverá�proceder à imediata publicação de edital de substituição.

§  4º  Os  TREs  estabelecerão  a  forma  de  publicação  dos  editais,
devendo-se priorizar o Diário da�Justiça Eletrônico (DJe).

§ 5º Da composição da mesa receptora de votos e de justi�cativas e
dos(as)  nomeados(as)  para  o � apoio  logístico,  qualquer  partido
político ou federação de partidos poderá reclamar à juíza ou ao�juiz
eleitoral,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  da  publicação,  devendo  a
decisão ser proferida em 2 (dois)�dias (Lei nº 9.504/1997, art. 63).

§ 6º Da decisão da juíza ou do juiz eleitoral, caberá recurso para o
TRE, interposto dentro de 3�(três) dias, devendo, em igual prazo, ser
resolvido (Código Eleitoral, art. 121, § 1º; e Lei nº 9.504/1997, art. 63,
§ 1º).

§  7º  Na  hipótese  de  escolha  superveniente  de  candidata  ou
candidato  que  atraia  o  disposto  no � inciso  I  do  art.  9º  desta
Resolução, o prazo para reclamação será contado da publicação do
edital � referente  ao  pedido  do  registro  da  candidatura  (Código
Eleitoral, art. 121, § 2º; e Lei nº 9.504/1997,�art. 63).

§ 8º Se o vício da nomeação resultar de qualquer das proibições dos
incisos II,  III  e IV do art.  9º�desta Resolução e em virtude de fato
superveniente, o prazo será contado a partir do ato da�nomeação
ou da eleição (Código Eleitoral, art. 121, § 2º).

§ 9º O partido político ou a federação de partidos que não reclamar
contra  as  nomeações  das � pessoas  que  constituirão  as  mesas
receptoras  e  das  que  atuarão  como  apoio  logístico  não
poderá�arguir, sob esse fundamento, a nulidade da seção respectiva
(Código Eleitoral, art. 121, § 3º).

§ 10. A pessoa nomeada para apoio logístico que não comparecer
aos  locais  e  nos  dias  marcados � para  as  atividades,  inclusive  ao
treinamento,  deverá  apresentar  justi�cativas  à  juíza  ou  ao  juiz
em�até 5 (cinco) dias.

Art.  12.  As  juízas  ou  os  juízes  eleitorais,  ou  quem  estes(as)
designarem, deverão instruir as�mesárias, os mesários e as pessoas
nomeadas para apoio logístico sobre o processo de votação e�de
justi�cativa.

Parágrafo único. A instrução a que se refere o caput deste artigo
poderá  ser  aplicada  por  meio  de � treinamento  presencial  ou  a
distância,  utilizando-se  de  ferramentas  tecnológicas  de
capacitação,�síncronas ou assíncronas.

Art.  13.  As eleitoras e os eleitores nomeados(as)  para compor as
mesas receptoras de votos e de�justi�cativas, as juntas eleitorais, o
apoio  logístico  e  demais  auxiliares  convocados(as)  pelo
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juízo�eleitoral para os trabalhos eleitorais serão dispensados(as) do
serviço nos dias de atuação,�inclusive no dia em que participarem
do treinamento presencial ou virtual síncrono.

§ 1º A cada dia de convocação serão concedidos 2 (dois)  dias de
folga,  sem  prejuízo  do  salário, � vencimento  ou  qualquer  outra
vantagem (Lei nº 9.504/1997, art. 98).

§  2º  A  conclusão  do  treinamento  presencial  ou  a  distância  será
considerada  como  1  (um)  dia  de � convocação,  sendo  vedada  a
cumulação de dias  de folga em virtude de participação em mais
de�uma modalidade.

§ 3º  A comprovação para obtenção das prerrogativas concedidas
neste artigo será feita mediante�certidão expedida pelo TRE, juíza ou
juiz  eleitoral  ou pessoa designada pela  respectiva autoridade, �ou
ainda pela Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE) disponível  no
sítio eletrônico do TSE, a�qual informará:

I - os dados da eleitora ou do eleitor;

II - a função, o pleito e o turno para o qual foi nomeado(a);

III - os dias em que efetivamente compareceu;

IV - as atividades preparatórias e a conclusão de treinamento, com a
indicação da modalidade, se�presencial ou a distância; e

V - o total de dias de folga a que tem direito.

Seção II

Dos Locais de Votação e de Justi�cativa

Art.  14.  Os  locais  designados  para  o  funcionamento  das  mesas
receptoras  de  votos,  inclusive  os � destinados  para  o  voto  em
trânsito,  e  das MRJs  serão publicados por  edital  até  3  de agosto
de�2022 (Código Eleitoral, art. 135).

§  1º  Os  TREs  estabelecerão  a  forma  de  publicação  dos  editais,
devendo-se priorizar o Diário da�Justiça Eletrônico (DJe).

§ 2º A publicação deverá conter as seções, inclusive as agregadas,
com a numeração ordinal e o�local em que deverá funcionar, assim
como a indicação da rua, número e qualquer outro elemento�que
facilite a sua localização (Código Eleitoral, art. 135, § 1º).

§ 3º Havendo criação de novos locais para voto em trânsito entre 4
e 18 de agosto de 2022, a juíza�ou o juiz deverá providenciar nova
publicação, na forma prevista no § 1º deste artigo.

§ 4º Da designação dos locais de votação, qualquer partido político
ou  federação  de  partidos � poderá  reclamar  à  juíza  ou  ao  juiz
eleitoral, dentro de 3 (três) dias a contar da publicação, devendo�a
decisão ser proferida dentro de 2 (dois) dias (Código Eleitoral,  art.
135, § 7º).

§ 5º Da decisão da juíza ou do juiz eleitoral, caberá recurso ao TRE,
interposto dentro de 3 (três)�dias, devendo, no mesmo prazo, ser
resolvido (Código Eleitoral, art. 135, § 8º).
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§ 6º Esgotados os prazos referidos nos §§ 4º e 5º deste artigo, não
mais poderá ser alegada, no�processo eleitoral, a proibição contida
no § 3º do art. 15 desta Resolução (Código Eleitoral, art.�135, § 9º).

Art.  15. Anteriormente à publicação dos locais designados para o
funcionamento das mesas receptoras de que trata o art. 14 desta
Resolução, as juízas e os juízes deverão comunicar às�che�as das
repartições  públicas,  às  proprietárias,  aos  proprietários,  às
arrendatárias,  aos � arrendatários,  às  administradoras  e  aos
administradores das propriedades particulares a�determinação de
que deverão ser os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados
para a votação�(Código Eleitoral, art. 137).

§ 1º Será dada preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos
particulares se faltarem�aqueles em número e condições adequadas
(Código Eleitoral, art. 135, § 2º).

§ 2º É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a
candidata ou candidato, a�integrante de diretório de partido político
ou de federação de partidos,  a delegada ou delegado de�partido
político  ou  de  federação  de  partidos,  a  autoridade  policial,  bem
como  dos(as)  respectivos � (as)  e  parentes,  consanguíneos(as)  ou
a�ns, até o segundo grau, inclusive (Código Eleitoral, art.�135, § 4º).

§ 3º Não poderão ser localizadas seções eleitorais em fazenda, sítio
ou  qualquer  propriedade  rural � privada,  mesmo  existindo  prédio
público no local (Código Eleitoral, art. 135, § 5º).

§ 4º A propriedade particular deverá ser obrigatória e gratuitamente
cedida  para  esse  �m,  �cando  à � disposição  nos  dias  e  horários
requeridos pela Justiça Eleitoral, não podendo ser negado acesso�às
suas dependências (Código Eleitoral, art. 135, § 3º).

§ 5º Será assegurado o ressarcimento ou a restauração do bem, em
caso de eventuais danos�decorrentes do uso dos locais de votação.

§  6º  Os  TREs  deverão  expedir  instruções  às  juízas  e  aos  juízes
eleitorais  para  orientá-los  na � escolha  dos  locais  de  votação,  de
maneira  a  garantir  acessibilidade  às  pessoas  com  de�ciência
ou � com  mobilidade  reduzida,  inclusive  em  seu  entorno  e  nos
sistemas de transporte que lhe dão�acesso (Código  Eleitoral,  art.
135, § 6º-A).

Art. 16. Os TREs, nas capitais, e as juízas e os juízes eleitorais, nas
demais  zonas,  farão  ampla �divulgação  da  localização  das  seções
eleitorais (Código Eleitoral, art. 135, § 6º).

Art. 17. No local destinado à votação, a mesa receptora deverá ser
instalada em recinto separado�do público, devendo a urna estar na
cabina de votação, posicionada de forma a garantir o sigilo do�voto,
assegurando que apenas a eleitora ou o eleitor  tenha acesso ao
visor da urna eletrônica�(Código Eleitoral, art. 138).

Parágrafo único. A juíza ou o juiz eleitoral deverá providenciar para
que,  nos  edifícios  escolhidos, � sejam  feitas  as  necessárias
adaptações (Código Eleitoral, art. 138, parágrafo único).
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Seção III

Do Transporte de Eleitoras e Eleitores no Dia da Votação

Art.  18.  É  vedado  às  candidatas  e  aos  candidatos,  aos  órgãos
partidários,  às  federações  de � partidos,  ou  a  qualquer  pessoa,  o
fornecimento de transporte ou refeições a eleitoras ou eleitores�no
dia da eleição (Lei nº 6.091/1974, art. 10).

Parágrafo  único.  A  proibição  de  fornecimento  de  alimentação
prevista  no caput  deste artigo não�atinge a  eventual  distribuição
pela  Justiça  Eleitoral  de  refeições  às  mesárias,  aos  mesários  e
ao � pessoal  de  apoio  logístico  e,  pelos  partidos  e  federações  de
partidos,  aos(às)  �scais cadastrados�(as)  para trabalhar no dia da
eleição.

Art.  19.  É  facultado  aos  partidos  políticos  e  às  federações  de
partidos exercer �scalização nos�locais onde houver transporte de
eleitoras e eleitores (Lei nº 6.091/1974, art. 9º).

Art. 20. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de
eleitoras e eleitores desde o�dia anterior até o posterior à eleição,
salvo se (Lei nº 6.091/1974, art. 5º):

I - a serviço da Justiça Eleitoral;

II - coletivos de linhas regulares e não fretados;

III  -  de  uso  individual  da  proprietária  ou do proprietário,  para  o
exercício do próprio voto e de sua�família; ou

IV - serviço de transporte público ou privado como táxi, aplicativos
de transporte e assemelhados.

Art. 21. O transporte de eleitoras e de eleitores realizado pela Justiça
Eleitoral  somente  será  feito � dentro  dos  limites  territoriais  do
respectivo  município  e  quando,  das  zonas  rurais  para  os  locais
de � votação,  distar  pelo  menos  2  (dois)  quilômetros  (Lei  nº
6.091/1974, art. 4º, § 1º).

Parágrafo único. É assegurado o fornecimento de transporte, nos
termos  desta  Resolução,  à � população  de  aldeias  indígenas,
quilombolas  e  integrantes  de  comunidades  remanescentes,
para�viabilizar o exercício do voto.

Art. 22. Identi�cada a necessidade, o juízo eleitoral providenciará a
instalação  de  uma  Comissão � Especial  de  Transporte  para  os
municípios  sob  sua  jurisdição  que  se  enquadrarem  no
disposto �nesta  Seção,  até  2  de  setembro  de  2022,  composta  de
eleitoras e eleitores indicados pelos�partidos políticos e federações
de  partidos,  com  a  �nalidade  de  colaborar  na  execução
deste � serviço  (Lei  nº  6.091/1974,  arts.  14  e  15;  e  Res.-TSE  nº
9.641/1974, art. 13).

§ 1º Até 23 de agosto de 2022, os partidos políticos e federações de
partidos  poderão  indicar  à � juíza  ou  ao  juiz  eleitoral  até  3  (três)
pessoas  para  compor  a  Comissão,  vedada  a  participação
de�candidatas ou de candidatos.
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§  2º  Nos  municípios  em que  não  houver  indicação  dos  partidos
políticos  ou  federações  de  partidos, � ou  houver  somente  uma
indicação,  a  juíza  ou  o  juiz  eleitoral  designará  ou  completará  a
Comissão�Especial de Transporte com eleitoras ou eleitores de sua
con�ança,  que não pertençam a�nenhuma agremiação partidária
(Res.-TSE nº 9.641/1974, art. 13º, § 5º).

Art.  23. Onde houver mais de uma zona eleitoral em um mesmo
município, cada uma delas�equivalerá a município para o efeito da
execução do disposto nesta Seção (Res.-TSE nº 9.641/1974, art. 14).

Art. 24. Os veículos e as embarcações, devidamente abastecidos e
tripulados,  de uso da União,�dos estados e municípios e de suas
respectivas autarquias e sociedades de economia mista,�excluídos
os de uso militar,  �carão à disposição da Justiça  Eleitoral  para o
transporte  gratuito  de � eleitoras  e  eleitores  residentes  em  zonas
rurais,  assim  como  da  população  indígena,  quilombola  e � das
comunidades remanescentes, para os respectivos locais de votação
nas eleições (Lei nº 6.091/1974, art. 1º e Res.-TSE nº  23.659/2021,
art. 13).

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os veículos e
as  embarcações  em  número � justi�cadamente  indispensável  ao
funcionamento de serviço público insusceptível de interrupção�(Lei
nº 6.091/1974, art. 1º, § 1º).

Art.  25.  Até  15  de  agosto  de  2022,  as  pessoas  responsáveis  por
repartições, órgãos e unidades do�serviço público federal, estadual
e  municipal  o�ciarão  ao  juízo  eleitoral  correspondente,
informando � o  número,  a  espécie  e  a  lotação  dos  veículos  e
embarcações de que trata o art. 24 desta�Resolução, justi�cando, se
for  o  caso,  a  ocorrência  da  exceção prevista  no parágrafo  único
do�mesmo artigo (Lei nº 6.091/1974, art. 3º).

§ 1º A juíza ou o juiz eleitoral,  à vista das informações recebidas,
planejará  a  execução do serviço �de  transporte  de  eleitoras  e  de
eleitores  e  requisitará  às  pessoas  responsáveis  pelas
repartições, �órgãos ou unidades,  até  2  de setembro de 2022,  os
veículos e embarcações necessários (Lei nº�6.091/1974, art. 3º, § 2º).

§ 2º Até 17 de setembro de 2022, a juíza ou o juiz eleitoral, quando
identi�cada a necessidade,�requisitará dos órgãos da administração
direta ou indireta da União, dos estados e municípios�funcionárias,
funcionários e as instalações de que necessitar para possibilitar a
execução  dos �serviços  de  transporte  para  o  primeiro  e  eventual
segundo turnos de votação (Lei nº 6.091/1974,�art. 1º, § 2º).

§  3º  Os  veículos  e  embarcações  à  disposição  da  Justiça  Eleitoral
deverão, mediante comunicação�expressa, estar em condições de
serem  utilizados,  pelo  menos,  24  (vinte  e  quatro)  horas  antes
da�data planejada para o uso e circularão exibindo de modo bem
visível  a  mensagem:  "A  serviço  da � Justiça  Eleitoral"  (Lei  nº
6.091/1974, art. 3º, § 1º).

Art. 26. A juíza ou o juiz eleitoral divulgará, em 17 de setembro de
2022, o quadro geral de�percursos e horários programados para o
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transporte de eleitoras e eleitores,  para ambos os turnos, �dando
conhecimento aos partidos políticos e às federações de partidos (Lei
nº 6.091/1974, art. 4º).

§ 1º Quando a zona eleitoral se constituir de mais de um município,
haverá um quadro para cada�um (Res.-TSE nº 9.641/1974, art. 4º, §
1º).

§ 2º Os partidos políticos, as federações de partidos, as candidatas,
os  candidatos,  as  eleitoras  ou � os  eleitores  poderão  oferecer
reclamações  em 3  (três)  dias  contados  da  divulgação  do  quadro
(Lei�nº 6.091/1974, art. 4º, § 2º).

§  3º  As  reclamações  serão  apreciadas  nos  3  (três)  dias
subsequentes, delas cabendo recurso sem�efeito suspensivo (Lei nº
6.091/1974, art. 4º, § 3º).

§ 4º Decididas as reclamações, a juíza ou o juiz eleitoral divulgará,
pelos meios disponíveis, o�quadro de�nitivo (Lei nº 6.091/1974, art.
4º, § 4º).

CAPÍTULO IV

DA TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE ELEITORES

Seção I

Da Sistemática para a Transferência Temporária de Eleitoras e de
Eleitores

Art. 27. Nas eleições gerais, é facultada a transferência temporária
de  seção  eleitoral  para  votação � no  primeiro  turno,  no  segundo
turno  ou  em  ambos,  às  eleitoras  e  aos  eleitores  que  se
enquadrem�nas seguintes situações:

I - em trânsito no território nacional;

II - presas e presos provisórios(as) e adolescentes em unidades de
internação;

III  -  integrantes  das  Forças  Armadas,  da  Polícia  Federal,  Polícia
Rodoviária  Federal,  Polícia �Ferroviária  Federal,  Polícia  Civil,  Polícia
Militar,  Polícia  Penal  Federal,  Estadual  e  Distrital,  dos � Corpos  de
Bombeiros Militares e das Guardas Municipais, que estiverem em
serviço por ocasião�das eleições;

IV - com de�ciência ou mobilidade reduzida;

V  -  pertencentes  às  populações  indígenas,  quilombolas  e
comunidades remanescentes (Res.-TSE�nº 23.569/2021, art.13, § 5º);

VI - mesárias, mesários e pessoas convocadas para apoio logístico; e

VII  -  juízas  e  juízes  eleitorais,  servidoras  e  servidores  da  Justiça
Eleitoral e promotoras e�promotores eleitorais.

Parágrafo  único.  Havendo  instalação  de  seções  eleitorais  em
estabelecimentos  penais  e  em � unidades  de  internação  de
adolescentes  custodiados(as),  será  assegurada,  às  agentes  e
aos � agentes  penitenciários(as),  às  polícias  penais  e  às  demais
servidoras e servidores desses
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estabelecimentos,  a  transferência  temporária  para o exercício  do
voto.

Art. 28. O exercício do direito ao voto das eleitoras e dos eleitores
transferidos(as)�temporariamente para seção distinta da seção de
origem sujeita-se à observância das seguintes�regras:

I - as pessoas que se encontrarem fora da unidade da Federação de
seu domicílio eleitoral�poderão votar em trânsito apenas na eleição
para presidente da República;

II - as pessoas que se encontrarem em trânsito dentro da unidade
da Federação de seu domicílio�eleitoral poderão votar nas eleições
para  presidente  da  República,  governador,  senador,
deputado�federal e deputado estadual; e

III - as pessoas inscritas no exterior, que estiverem em trânsito no
território nacional, poderão votar�apenas na eleição para presidente
da República.

Parágrafo  único.  Não  será  permitida  a  transferência  temporária
para mesas receptoras de votos�instaladas no exterior.

Art.  29.  A  transferência  temporária  das  eleitoras  e  dos  eleitores
relacionados(as) no art. 27 deverá�ser requerida no período de 18
de  julho  a  18  de  agosto  de  2022,  na  forma  estabelecida
neste � Capítulo,  sendo  possível,  no  mesmo  período,  alterar  ou
cancelar a transferência, com exceção das�mesárias, dos mesários e
das  pessoas  convocadas  para  apoio  logístico,  cujo  período
para�transferência se estenderá até 26 de agosto de 2022.

Art. 30. A habilitação para votar em seção distinta da origem, nos
termos  do  art.  29  desta �Resolução,  somente  será  admitida  para
eleitoras  e  eleitores  que  estiverem  com  situação  regular
no�Cadastro Eleitoral.

Art.  31.  A  eleitora  ou  o  eleitor  transferido(a)  temporariamente
estará  desabilitado(a)  para  votar  na � sua  seção  de  origem  e
habilitado(a)  na  seção  do  local  a  ela  ou  ele  destinado(a)  no
momento do�processamento da habilitação.

Art.  32. Havendo agregação de seções, o cartório eleitoral deverá
informar à mesária ou ao�mesário nomeado(a) sobre a sua dispensa
e  sobre  a  faculdade  de  desfazer  a  transferência � temporária
eventualmente requerida, observado o prazo do trecho �nal do art.
29 desta Resolução.

Art. 33. A eleitora ou o eleitor que não comparecer à seção na qual
foi  habilitado(a)  para  votar  em � trânsito  deverá  justi�car  a  sua
ausência, inclusive se estiver no seu domicílio eleitoral de origem
no�dia da eleição.

Parágrafo único. Não serão processadas as justi�cativas realizadas
no dia da eleição, consignadas�no mesmo município nos quais as
eleitoras ou os eleitores foram habilitados(as) para votar.

Art. 34. As prerrogativas da transferência temporária de que trata
este Capítulo são aplicáveis nas�eventuais eleições suplementares
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federais, estaduais e municipais que forem marcadas, em todas�as
modalidades  cabíveis  constantes  do  art.  27,  de  acordo  com  a
abrangência da eleição.

Seção II

Do Voto em Trânsito

Art.  35.  As  eleitoras  e  os  eleitores  que  não  estiverem  em  seu
domicílio eleitoral no primeiro, no�segundo ou em ambos os turnos
poderão  votar  em  trânsito  nas  capitais  e  nos  municípios
com�eleitorado superior a 100.000 (cem mil) (Código Eleitoral,  art.
233-A).

Art. 36. A habilitação para votar em trânsito deverá ser requerida
junto  a  qualquer  cartório  eleitoral, � mediante  a  apresentação  de
documento  o�cial  com  foto,  no  período  estabelecido  no  art.  29
desta�Resolução, indicando o local em que pretende votar.

Art. 37. Caberá aos TREs, até 15 de julho de 2022, designar os locais
de votação entre os já�existentes ou criá-los especi�camente para
receber eleitoras ou eleitores que desejam votar em�trânsito.

§  1º  Nos  locais  já  existentes,  a  critério  dos  TREs,  poderão  ser
desmarcadas as seções eleitorais�que não devem receber o voto em
trânsito.

§ 2º A relação dos locais onde haverá voto em trânsito deverá ser
divulgada nos respectivos sítios�dos tribunais eleitorais até 17 de
julho de 2022.

§ 3º Até 18 de agosto de 2022, os TREs poderão atualizar os locais
disponíveis  para  o  voto  em � trânsito  em  função  da  demanda,
observando a permanente disponibilidade de vagas, atualizando�de
imediato a relação referida no § 2º deste artigo.

Art. 38. A seção eleitoral destinada exclusivamente à recepção do
voto  em  trânsito  deverá  conter � no  mínimo  50  (cinquenta)  e  no
máximo 400 (quatrocentos) eleitoras e eleitores.

Parágrafo  único.  Quando  o  número  de  eleitoras  e  eleitores  não
atingir  o  mínimo  previsto  no  caput � deste  artigo,  o  TRE  deverá
agregá-la  a  qualquer  outra  seção  mais  próxima,  ainda  que
seja�convencional, visando garantir o exercício do voto, observando-
se ainda o disposto no art. 32 desta�Resolução.

Seção III
Do Voto das Presas e dos Presos Provisórios(as) e das Adolescentes

e dos Adolescentes em�

Unidades de Internação

Art. 39. As juízas e os juízes eleitorais, sob a coordenação dos TREs,
deverão  disponibilizar � seções  em  estabelecimentos  penais  e  em
unidades  de  internação  tratadas  pelo  Estatuto  da � Criança  e  do
Adolescente  (ECA),  a  �m  de  que  as  presas  e  os  presos
provisórios(as), e os(as)�adolescentes custodiados(as) em unidades
de internação tenham assegurado o direito�constitucional ao voto
(Res.-TSE nº 23.659/2021, art. 12).
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Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, consideram-se:

I  -  presas  ou  presos  provisórios(as):  as  pessoas  recolhidas  em
estabelecimentos  penais  sem�condenação criminal  transitada em
julgado;

II - adolescentes custodiados(as) em ambiente de internação: os(as)
maiores  de  16  (dezesseis)  e � menores  de  21  (vinte  e  um)  anos
submetidos(as)  a  medida  socioeducativa  de  internação  ou
a � internação  provisória,  nos  termos  da  Lei  nº  8.069/1990,  que
dispõe sobre o ECA;

III  -  estabelecimentos  penais:  todas  as  instalações  e  os
estabelecimentos onde haja presas e�presos provisórios(as); e

IV - unidades de internação: todas as instalações e unidades onde
haja adolescentes custodiados(as) em ambiente de internação.

Art. 40. As presas e os presos provisórios(as) e os(as) adolescentes
custodiados(as)  que  não � possuírem  inscrição  eleitoral  regular  na
unidade  da  Federação  onde  funcionará  a  seção,  deverão, � para
votar, alistar-se ou regularizar a situação de sua inscrição, mediante
revisão  ou  transferência, � até  4  de  maio  de  2022  (Res.-TSE  nº
23.659/2021, art. 12, parágrafo único).

§ 1º Para a transferência a que se refere o caput deste artigo, são
dispensadas a comprovação do�tempo de domicílio eleitoral, bem
como  a  observação  do  prazo  mínimo  a  ser  obedecido
para�transferência de inscrição.

§  2º  As  novas  inscrições  ou  eventuais  transferências  �carão
vinculadas  à  zona  eleitoral  cuja � circunscrição  abranja  o
estabelecimento  em  que  se  encontram  as  presas  e  os  presos
provisórios�(as) e os(as) adolescentes internados(as).

§ 3º Os serviços eleitorais mencionados no caput deste artigo serão
realizados  de  forma  remota  ou � presencialmente  nos
estabelecimentos  em  que  se  encontram  presas  e  presos
provisórios(as)  e � adolescentes  custodiados(as),  por  meio  de
procedimentos operacionais e de segurança�adequados à realidade
de cada local, de�nidos em comum acordo entre a juíza ou o juiz
eleitoral e�as administradoras ou os administradores dos referidos
estabelecimentos.

Art. 41. A seção eleitoral destinada exclusivamente à recepção do
voto nos estabelecimentos�penais e nas unidades de internação de
adolescentes  deverá  conter  no  mínimo  20  (vinte)  eleitoras � e
eleitores aptos(as) a votar.

§ 1º Caso o número de eleitoras e eleitores não atinja o mínimo
previsto no caput deste artigo, e na�impossibilidade de agregação a
outra  seção  do  mesmo  local,  a  seção  será  cancelada,  devendo
as � mesárias  e  os  mesários  serem  imediatamente  comunicados
sobre a dispensa.

§  2º  Na  hipótese  do  §  1º  deste  artigo,  as  funcionárias  e  os
funcionários dos estabelecimentos e as�mesárias e os mesários que
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porventura  tenham  requerido  a  transferência  temporária  para  a
seção�não instalada, deverão ser comunicados(as) que retornarão à
sua seção de origem para o�exercício do voto.

§ 3º Os TREs deverão de�nir a forma de recebimento de justi�cativa
eleitoral nos estabelecimentos�penais e nas unidades de internação
de adolescentes,  sendo vedada a instalação de urnas�eletrônicas
exclusivas para essa �nalidade.

Art.  42.  A transferência de eleitoras e eleitores de que trata esta
Seção  será  efetuada  mediante � formulário  próprio,  com  a
manifestação de vontade da eleitora ou do eleitor e sua assinatura.

§ 1º As administradoras e os administradores dos estabelecimentos
penais e das unidades de�internação encaminharão aos cartórios
eleitorais,  até  a  data  estabelecida  no  termo  de
cooperação � mencionado  no  art.  46  desta  Resolução,  a  relação
atualizada das eleitoras e dos eleitores que�manifestaram interesse
na transferência,  acompanhada dos respectivos  formulários  e  de
cópias�dos documentos de identi�cação com foto.

§ 2º A eleitora ou o eleitor habilitado(a) nos termos deste artigo, se
posto(a) em liberdade, poderá,�até 18 de agosto de 2022, cancelar a
habilitação  para  votar  na  seção  à  qual  está  transferido(a), � com
reversão à seção de origem, onde está inscrito(a).

§  3º  As  eleitoras  ou  os  eleitores  submetidos(as)  a  medidas
cautelares  alternativas  à  prisão, � atendidas  as  condições
estabelecidas  no  deferimento  da  medida,  ou  que  obtiverem  a
liberdade  em � data  posterior  a  18  de  agosto  de  2022,  poderão,
observadas as regras de segurança pertinentes:

I  -  votar  na  seção  à  qual  se  encontram  transferidos(as),  no
estabelecimento; ou

II - apresentar justi�cativa, na forma da lei.

§ 4º A Justiça Eleitoral deverá comunicar, com antecedência mínima
de 15  (quinze)  dias,  as  datas �de�nidas  neste  artigo  aos  partidos
políticos,  às  federações  de  partidos,  à  Defensoria  Pública,
ao � Ministério  Público,  à  Seccional  da  OAB,  às  secretarias  e  aos
órgãos responsáveis pela�administração do sistema prisional e pelo
sistema socioeducativo nos estados e nos municípios,�assim como à
autoridade judicial responsável pela correição dos estabelecimentos
penais e de�internação.

Art.  43.  As mesas receptoras de votos e de justi�cativas deverão
funcionar em locais previamente�de�nidos pelas administradoras e
pelos administradores dos estabelecimentos penais e das�unidades
de internação de adolescentes.

Art.  44.  As  nomeadas  e  os  nomeados  para  compor  as  mesas
receptoras  nos  estabelecimentos � penais  e  nas  unidades  de
internação  de  adolescentes,  bem  como  os(as)  agentes
penitenciários�(as) e as demais servidoras e servidores dos referidos
estabelecimentos, poderão, até 26 de�agosto de 2022, requerer a
transferência  temporária  para  votar  na  seção  eleitoral  na  qual
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atuarão.

Art. 45. O TSE poderá �rmar parcerias com o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), o Conselho�Nacional do Ministério Público (CNMP), o
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o�Conselho Nacional
de Política Criminal  e Penitenciária (CNPCP),  o Conselho Nacional
dos Direitos�da Criança e do Adolescente (Conanda), a Defensoria
Pública  da  União  (DPU),  a  Secretaria � Executiva  do  Ministério  da
Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos  (MMFDH),  o
Conselho � Nacional  dos  Direitos  Humanos  (CNDH)  e  o  Conselho
Nacional dos Secretários de Estado da�Justiça,  Cidadania,  Direitos
Humanos  e  Administração  Penitenciária  (Consej),  sem  prejuízo
de�outras entidades, para o encaminhamento de ações conjuntas
que possam assegurar o efetivo�cumprimento dos objetivos desta
Seção.

Art. 46. Os TREs deverão envidar esforços visando à celebração de
termo de cooperação técnica�com o Ministério Público, a Defensoria
Pública,  a  Seccional  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  e � as
secretarias e os órgãos responsáveis pela administração do sistema
prisional e pelo sistema�socioeducativo da infância e da juventude
nos  estados,  sem  prejuízo  de  outras  entidades  que � possam
cooperar  com  as  atividades  eleitorais  objeto  dos  artigos  desta
Seção.

Parágrafo  único.  Os  termos  de  cooperação  técnica  deverão
contemplar, pelo menos, os seguintes�tópicos:

I  -  indicação  dos  locais  em  que  se  pretende  instalar  as  seções
eleitorais,  com o nome do�estabelecimento,  endereço,  telefone e
contatos da administradora ou do administrador; a�quantidade de
presas e presos provisórios(as) ou de adolescentes custodiados(as);
e as condições�de segurança e lotação do estabelecimento;

II - promoção de campanhas informativas com vistas a orientar as
presas  e  os  presos  provisórios(as)  e  os(as)  adolescentes
custodiados(as) quanto à obtenção de documentos de identi�cação
e  à � opção  de  voto  nas  seções  eleitorais  instaladas  nos
estabelecimentos;

III  -  previsão de fornecimento de documentos de identi�cação às
presas  e  aos  presos  provisórios(as)  e  aos(às)  adolescentes
custodiados(as)  que  manifestarem  interesse  em  votar  nas
seções�eleitorais;

IV - garantia da segurança e da integridade física das servidoras e
dos  servidores  da  Justiça � Eleitoral  nos  procedimentos  de
alistamento  de  que  trata  o  §  3º  do  art.  40  desta  Resolução  e
de�instalação das seções eleitorais;

V - sistemática a ser observada na nomeação das mesárias e dos
mesários; e

VI - previsão de não deslocamento, para outros estabelecimentos,
de  presas  e  presos  provisórios(as)  e  de  adolescentes
custodiados(as)  cadastrados(as)  para  votarem  nas  respectivas
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seções � eleitorais,  salvo  por  força  maior  ou  deliberação  da
autoridade judicial competente.

Art. 47. Compete à Justiça Eleitoral:

I - criar, até 15 de julho de 2022, no Cadastro Eleitoral, os locais de
votação em estabelecimentos�penais e unidades de internação de
adolescentes;

II - nomear, até 26 de agosto de 2022, as membras e os membros
das mesas receptoras com base�no estabelecido no acordo de que
trata o art. 46 desta Resolução;

III - promover a capacitação das mesárias e dos mesários;

IV - fornecer a urna e o material necessário à instalação da seção
eleitoral;

V  -  viabilizar  a  justi�cativa  de  ausência  à  votação  nos
estabelecimentos  objeto  desta  seção, � observados  os  requisitos
legais; e

VI  -  comunicar  às  autoridades  competentes  as  condições
necessárias para garantir o regular�exercício da votação.

Art.  48.  Fica  impedida  de  votar  a  pessoa  presa  que,  no  dia  da
eleição, tiver contra si sentença�penal condenatória com trânsito em
julgado.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  prevista  no  caput  deste  artigo,  os
juízos criminais deverão comunicar�o trânsito em julgado à Justiça
Eleitoral  para  que  seja  consignado  no  Caderno  de  Votação
da�respectiva seção eleitoral o impedimento ao exercício do voto da
eleitora ou do eleitor�de�nitivamente condenado(a).

Art. 49. Nas seções eleitorais de que trata esta Seção, será permitida
a  presença  de  candidatas  e � candidatos,  na  qualidade  de  �scais
natos(as),  e  de  1  (um/uma)  �scal  de  cada  partido  político
ou�federação de partidos.

§ 1º A habilitação dos(as) �scais para acesso às seções eleitorais, por
motivo  de  segurança,  �cará � condicionada,  excepcionalmente,  ao
credenciamento prévio no cartório eleitoral.

§  2º  O ingresso dos(as)  �scais  nas seções eleitorais,  previamente
credenciados(as) nos termos do�§ 1º deste artigo, bem como das
candidatas e dos candidatos, depende da observância das�normas
de  segurança  do  estabelecimento  penal  ou  da  unidade  de
internação de adolescentes.

Art.  50.  A  listagem  das  candidatas  e  dos  candidatos  deverá  ser
fornecida à autoridade responsável �pelo estabelecimento penal e
pela  unidade  de  internação  de  adolescentes,  que
deverá�providenciar a sua a�xação nas salas destinadas às seções
eleitorais  para  o  exercício  do  voto � pelas  presas  e  pelos  presos
provisórios e adolescentes custodiados(as).

Art. 51. Compete à juíza ou ao juiz eleitoral de�nir com a direção
dos  estabelecimentos  penais  e � das  unidades  de  internação  de
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adolescentes  a  forma  de  veiculação  de  propaganda  eleitoral
entre �as  eleitoras  e  os  eleitores  ali  recolhidos(as),  observadas  as
recomendações da autoridade judicial � responsável  pela  correição
dos referidos estabelecimentos e unidades.

Seção IV

Do Voto de Militares, Agentes de Segurança Pública e Guardas
Municipais em Serviço

Art. 52. Integrantes das Forças Armadas, da Polícia Federal, Polícia
Rodoviária  Federal,  Polícia �Ferroviária  Federal,  Polícia  Civil,  Polícia
Militar,  Polícia  Penal  Federal,  Estadual  e  Distrital,  dos � Corpos  de
Bombeiros Militares e das Guardas Municipais, que estiverem em
serviço por ocasião�das eleições, poderão solicitar a transferência
temporária  para  votar  em  local  de  votação  que � viabilize  seu
exercício do voto.

Art. 53. As juízas e os juízes eleitorais, sob a coordenação dos TREs,
deverão  contatar  os � comandos  locais  para  estabelecer  os
procedimentos necessários a �m de viabilizar o voto das�eleitoras e
eleitores referidos no art. 52, em serviço no dia da eleição.

Art. 54. A transferência temporária da eleitora ou do eleitor de que
trata  o  art.  52  desta  Resolução � deverá  ser  efetuada  mediante
formulário,  a  ser  fornecido  pela  Justiça  Eleitoral,  contendo  o
número�da inscrição, o nome, o local de votação de destino, sua
manifestação de vontade e sua�assinatura, assim como em quais
turnos votará.

§  1º  As  che�as  ou  comandos  dos  órgãos  a  que  estiverem
subordinados  os  eleitores  mencionados � no  caput  deste  artigo
deverão  encaminhar  à  Justiça  Eleitoral,  na  forma  que  for
previamente�estabelecida, até 18 de agosto de 2022, listagem das
eleitoras e dos eleitores que estarão em�serviço no dia da eleição,
acompanhada  dos  respectivos  formulários  e  de  cópia  dos
documentos�de identi�cação com foto.

§ 2º Para �ns de seleção dos locais de votação de destino a que se
refere o caput deste artigo,  a � lista  contendo todos os locais  que
tiverem vagas deverá estar disponível nos sítios dos TREs e do�TSE a
partir de 17 de julho de 2022.

§  3º  Qualquer  inconsistência  que  inviabilize  a  identi�cação  da
eleitora ou do eleitor, ou a ausência�de sua assinatura, importará o
não  atendimento  da  solicitação  para  a  transferência
temporária, � hipótese  em  que  as  ocorrências  deverão  ser
comunicadas às che�as ou aos comandos.

§  4º  Na  inexistência  de  vagas  no  local  de  votação  escolhido,  a
eleitora ou o eleitor deverá ser�habilitado(a) para votar no local mais
próximo, hipótese em que as che�as ou os comandos�deverão ser
comunicados.

§  5º  A  con�rmação  do  local  onde  a  eleitora  ou  o  eleitor  votará
poderá ser realizada a partir de 30�de agosto de 2022, por meio de
consulta  por  aplicativo  ou  pelo  sítio  da  internet,
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ambos�disponibilizados pelo TSE.

Seção V

Do Voto da Pessoa com De�ciência ou Mobilidade Reduzida

Art.  55.  A  eleitora  ou  o  eleitor  com  de�ciência  ou  mobilidade
reduzida  que  não  tenha  solicitado � transferência  para  seções
eleitorais aptas ao atendimento de suas necessidades até 4 de maio
de � 2022  poderá  solicitar  transferência  temporária,  no  período
estabelecido no art. 29, para votar em�qualquer seção à sua escolha
e conveniência (Res.-TSE nº 23.659/2021, art. 14, art. 2º, II).

§  1º  A  habilitação para  votar,  nos  termos do caput  deste  artigo,
deverá ser requerida junto a�qualquer cartório eleitoral mediante a
apresentação de documento o�cial com foto, indicando o�local de
votação de sua preferência, nos limites da circunscrição do pleito.

§ 2º O requerimento a que se refere o § 1º deste artigo poderá ser
apresentado pelo próprio�interessado ou por meio de curadora ou
curador,  apoiadora  ou  apoiador,  ou  procuradora  ou � procurador,
acompanhado de autodeclaração ou documentação comprobatória
da de�ciência ou�di�culdade de locomoção.

§ 3º É vedada a criação de seções eleitorais exclusivas para pessoas
com de�ciência,  ainda que�temporárias (Res.-TSE  nº  23.659/2021,
art. 14 e art. 3º).

Seção VI

Do Voto da Pessoa Indígena, Quilombola e da Eleitora ou do Eleitor
das Comunidades�Remanescentes

Art.  56.  À  eleitora  e  ao  eleitor  indígena,  aos  quilombolas  e  aos
integrantes  de  comunidades � remanescentes,  é  assegurada  a
transferência temporária para local de votação diverso da sua�seção
de origem, à sua escolha e conveniência, sem prejuízo da previsão
para o fornecimento de�transporte, nos termos do art. 21, parágrafo
único, desta Resolução (Res.-TSE nº 23.659, art. 13,�§§ 5º e 6º).

§  1º  A  habilitação para  votar,  nos  termos do caput  deste  artigo,
deverá  ser  requerida  junto  a � qualquer  cartório  eleitoral,
presencialmente  ou  por  outro  serviço  disponível,  mediante
a�apresentação de documento o�cial com foto, indicando o local de
votação de sua preferência.

§  2º  É  vedada  a  criação  de  seções  eleitorais  exclusivas  para  a
transferência das eleitoras e dos�eleitores a que se refere o caput
deste artigo.

Seção VII

Do Voto da Mesária e do Mesário e do Apoio Logístico

Art. 57. A mesário ou o mesário convocado(a) para atuar em seção
diversa  de  sua  seção  de � origem  poderá  solicitar  transferência
temporária até 26 de agosto de 2022 para votar na seção em�que
atuará.

Parágrafo  único.  A  mesário  ou  o  mesário  poderá  requerer  a
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qualquer cartório eleitoral sua�habilitação mediante a apresentação
de documento o�cial com foto.

Art. 58. O disposto no art. 57 desta Resolução também se aplica à
convocada ou ao convocado�para atuar como apoio logístico que,
no dia da eleição, tenha sido indicado(a) para trabalhar em�local de
votação distinto de seu local de origem.

Parágrafo  único.  A  pessoa  convocada  como  apoio  logístico  que
optar  pela  transferência  temporária � será  alocado  em  qualquer
seção eleitoral do local de votação onde atuará.

Seção VIII

Do Voto das Juízas, dos Juízes, das Promotoras e dos Promotores
Eleitorais e das Servidoras e

dos Servidores da Justiça Eleitoral

Art. 59. As juízas, juízes, promotoras e promotores eleitorais, assim
como  as  servidoras  e  os � servidores  da  Justiça  Eleitoral,  que
estiverem em serviço por ocasião das eleições, poderão�solicitar a
transferência temporária para votar em local de votação diverso.

Art. 60. A transferência temporária da eleitora ou do eleitor de que
trata esta Seção deverá ser�efetuada mediante formulário especí�co
contendo o número da inscrição, o nome, órgão de�origem, lotação
funcional,  matrícula,  função a  ser  exercida na eleição,  o  local  de
votação  de � destino,  a  manifestação  de  sua  vontade  e  sua
assinatura, assim como em quais turnos votará em�seção distinta da
origem.

§ 1º A requisição para a transferência temporária da eleitora ou do
eleitor  a  que  se  refere  o  caput � deste  artigo  será  realizada  no
período estabelecido no art. 29 desta Resolução.

§  2º  Qualquer  inconsistência  que  inviabilize  a  identi�cação  da
eleitora ou do eleitor, a falta de sua�assinatura, assim como o não
enquadramento  às  regras  de  transferência,  importará
o�desatendimento da solicitação, hipótese na qual as ocorrências
deverão ser comunicadas ao(à)�requerente.

§  3º  Os formulários  poderão ser  submetidos a  qualquer  cartório
eleitoral para cadastramento.

§ 4º Caso inexistam vagas no local de votação escolhido, a eleitora
ou  o  eleitor  deverá  ser � habilitado(a)  para  votar  no  local  mais
próximo, hipótese na qual ela ou ele será informado(a).

§  5º  A  con�rmação  do  local  onde  a  eleitora  ou  o  eleitor  votará
poderá ser realizada a partir de 30�de agosto de 2022, por meio de
consulta  por  aplicativo  ou  pelo  sítio  da  internet,
ambos�disponibilizados pelo TSE.

Art.  61. É vedada a instalação de mesas receptoras de votos,  em
qualquer local e sob qualquer�pretexto, para a �nalidade especí�ca
de  recepção  de  votos  das  eleitoras  e  dos  eleitores � transferidos
temporariamente a que se refere esta Seção.
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CAPÍTULO V

DO VOTO NO EXTERIOR

Art. 62. Nas eleições para presidente e vice-presidente da República,
poderá votar a brasileira e o�brasileiro nato(a)  ou naturalizado(a)
residente no exterior,  desde que tenha requerido sua inscrição�à
juíza ou ao juiz da Zona Eleitoral do Exterior até 4 de maio de 2022
(Código Eleitoral, art. 225;�Lei nº 9.504/1997, art. 91).

Art. 63. A geração de mídias e a preparação das urnas para a eleição
no exterior serão de�responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito  Federal  (TRE-DF),  nos moldes dos arts. �78 a  91 desta
Resolução.

Art.  64.  O  material  necessário  à  votação  no  exterior  será
encaminhado pelo  TRE-DF à  che�a da �missão diplomática  ou da
repartição  consular,  o  qual,  de  acordo  com  a  logística
estabelecida,�veri�cará se as urnas e documentos estão adequados,
tomando as devidas providências para o�perfeito funcionamento da
seção,  e  providenciará  a  entrega  ao(à)  presidente  da  mesa
receptora de�votos.

Parágrafo único. Os Cadernos de Votação para a eleição no exterior
serão  impressos  pelo  TSE  e � encaminhados  ao  TRE-DF  até  2  de
setembro de 2022,  o qual  providenciará sua remessa às�missões
diplomáticas e repartições consulares.

Art. 65. Para a instalação de seção eleitoral no exterior, é necessário
que, na circunscrição sob a�jurisdição da missão diplomática ou da
repartição consular, haja, no mínimo, 30 (trinta) eleitoras e�eleitores
inscritos(as) (Código Eleitoral, art. 226, caput).

§ 1º Se o número de eleitoras e eleitores inscritos(as) for superior a
800 (oitocentos), será instalada�nova seção eleitoral.

§  2º  Quando a  quantidade de  eleitoras  e  eleitores  não  atingir  o
mínimo  previsto  no  caput  deste � artigo,  o  TRE  poderá  agregar  a
seção a  qualquer  outra  mais  próxima,  desde que seja  localizada
no�mesmo município eleitoral e país, visando a garantir o exercício
do voto (Código Eleitoral, art. 226,�parágrafo único).

§ 3º As agregações a que se referem o § 2º deste artigo obedecerão
ao limite máximo de 20 (vinte)�seções eleitorais.

§ 4º Se, mesmo após a agregação referida no § 2º deste artigo, o
número  de  eleitoras  e  eleitores � da  seção  eleitoral  não  atingir  o
mínimo  de  100  (cem),  não  serão  instaladas  urnas
eletrônicas,�devendo ser observado, para a eleição com cédulas, o
disposto nos arts. 132 a 135 desta�Resolução.

Art.  66.  As  seções  eleitorais  para  votação  no  exterior  serão
designadas e comunicadas ao�Ministério das Relações Exteriores até
4 de julho de 2022 e funcionarão nas sedes das�embaixadas, em
repartições consulares ou em locais em que funcionem serviços do
governo�brasileiro (Código Eleitoral, arts. 135 e 225, §§ 1º e 2º).

Parágrafo  único.  Os  pedidos  para  funcionamento  de  seções

ESOLUÇÃO Nº 23.669, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-6

0 of 72 31/01/2022 18:3



eleitorais  fora  dos  locais  previstos � neste  artigo  poderão  ser
formulados pelo Ministério das Relações Exteriores até 20 de junho
de�2022, devendo ser apreciados pelo TSE até a data indicada no
caput deste artigo.

Art. 67. Os(as) integrantes das mesas receptoras para o primeiro e
segundo turnos de votação no�exterior  serão nomeados(as)  pelo
TRE-DF até 3 de agosto de 2022, mediante proposta das che�as�das
missões  diplomáticas  e  das  repartições  consulares,  que  �carão
investidas das funções�administrativas de juíza ou de juiz eleitoral
(Código Eleitoral, art. 120, caput; e art. 227, caput).

§ 1º Serão aplicáveis às mesas receptoras de votos localizadas no
exterior,  no que couber,  as �regras estabelecidas nesta Resolução
para  a  composição  das  mesas  receptoras  e  para  a ��scalização
(Código Eleitoral, art. 227, parágrafo único).

§ 2º Na impossibilidade de serem convocados(as) para composição
da  mesa  receptora  de  votos � eleitoras  e  eleitores  com  domicílio
eleitoral  no  "Município  da  Seção  Eleitoral",  poderão  integrá-
la � eleitoras  e  eleitores  que  tenham  domicílio  eleitoral  diverso,
observando-se, nessa hipótese, a�comunicação constante do art. 10,
§ 2º, desta Resolução.

Art.  68.  Para  a  votação  e  apuração  dos  votos  consignados  nas
seções eleitorais instaladas no�exterior,  será observado o horário
local.

Art.  69.  A  votação  no  exterior  obedecerá  aos  procedimentos
previstos  nesta  Resolução, � independentemente  da  utilização  do
voto eletrônico.

Art.  70.  Cada  partido  político  ou  federação  de  partidos  poderá
nomear até 2 (dois/duas) delegados�(as) e 2 (dois/duas) �scais junto
a  cada  mesa  receptora  de  votos  instalada  no  exterior,
funcionando�um ou uma de cada vez (Código Eleitoral, art. 131).

§  1º  As  credenciais  dos(as)  �scais,  delegadas  e  delegados  serão
expedidas,  exclusivamente,  pelos � partidos  políticos  e  pelas
federações de partidos que concorrerem ao cargo de presidente
da � República,  sendo  desnecessário  o  visto  da  juíza  ou  do  juiz
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 65, §�2º).

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, o(a) presidente do
partido  político,  o(a) � representante  da  federação  de  partidos  ou
outra pessoa por eles indicada deverá informar à juíza�ou ao juiz
eleitoral  da  zona responsável  pelo  exterior,  até  27  de  setembro,
para o primeiro turno, e�25 de outubro, para o segundo turno, os
nomes  das  pessoas  autorizadas  a  expedir  as  credenciais �dos(as)
�scais, das delegadas e dos delegados (Lei nº 9.504/1997, art. 65, §
3º).

§ 3º A conferência das credenciais dos(as) �scais, das delegadas e
dos delegados será feita pela�che�a da missão diplomática ou da
repartição consular do local onde funcionar a seção eleitoral�ou, no
caso  de  funcionamento  de  mais  de  um  local  de  votação  na
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jurisdição consular, por�funcionária ou funcionário indicado(a) pela
che�a da missão diplomática ou da repartição consular.

Art.  71. A apuração dos votos nas seções eleitorais instaladas no
exterior será feita pela própria�mesa receptora, designando-se as
mesárias e os mesários como escrutinadores(as) (Código�Eleitoral,
arts. 188 e 189).

Art.  72.  Às  che�as  das  missões  diplomáticas  ou  das  repartições
consulares,  competirão a�transmissão dos arquivos de urna e os
demais  procedimentos  relativos  à  apuração,  de  acordo  com � as
orientações do TRE-DF.

Parágrafo  único.  Consideram-se  encerrados  os  trabalhos  de
apuração  e  transmissão  dos � resultados  da  respectiva  missão
diplomática  ou  da  repartição  consultar,  a  con�rmação  dada
pelo�TRE-DF de que o processamento foi �nalizado com êxito.

Art.  73. A apuração dos votos nas seções eleitorais instaladas no
exterior em que houver votação�manual observará, no que couber,
os mesmos procedimentos estabelecidos nos arts. 180 a 190�desta
Resolução.

Parágrafo  único.  Ao  �nal  da  apuração  da  seção  eleitoral,  será
preenchido o Boletim de Urna -�Exterior (BUEx), a que se refere o
art. 159, II, desta Resolução, devendo a che�a da missão�diplomática
ou da repartição consular providenciar seu envio, de imediato, ao
TRE-DF, pelo meio�eletrônico estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Art. 74. Compete à che�a da missão diplomática ou da repartição
consular preparar e lacrar a urna�para uso no segundo turno de
votação,  sob  as  orientações  do  TRE-DF,  observado  o  disposto
nos�arts. 92 e 93 desta Resolução, onde couber.

Parágrafo único. No caso de funcionamento de mais de um local de
votação na jurisdição consular,�essa atribuição poderá ser delegada
a  funcionária  ou  funcionário  indicado(a)  pela  che�a  da
missão � diplomática  ou  da  repartição  consular,  desde  que
observados os critérios estabelecidos e as�formalidades para o ato.

Art. 75. Nas localidades no exterior onde não for utilizada a urna
eletrônica,  concluída a  apuração, �as  cédulas  serão recolhidas,  no
primeiro  turno  de  votação,  em  envelope  lacrado,  e  no
segundo�turno, à urna, a qual será fechada e lacrada.

Art. 76. Concluída a eleição, a pessoa responsável pelos trabalhos
remeterá,  imediatamente,  por � mala  diplomática,  ao  TRE-DF,  as
urnas  eletrônicas  e  as  urnas  de  lona  das  seções  em  que
foram � utilizadas  cédulas,  acompanhadas  de  todo  o  material  da
eleição, observado o disposto nos arts.�240 e 190 desta Resolução,
respectivamente.

Art. 77. As brasileiras e os brasileiros residentes no exterior que não
tenham  exercido  regularmente � o  voto  devem  justi�car  sua
ausência.

§ 1º No dia da eleição, é possível realizar justi�cativa eleitoral nas
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mesas  receptoras  de  votos  do � exterior  ou  utilizar  o  aplicativo
e-Título,  não  sendo  possível  a  recepção  de  justi�cativas  em
mesas�receptoras de votos que funcionam sem urna eletrônica.

§  2º  Após  a  eleição,  a  justi�cativa  para  quem  não  votou  e  não
justi�cou nos termos do § 1º deste�artigo será recebida até 1º de
dezembro  de  2022,  relativamente  ao  1º  turno,  e  9  de  janeiro
de � 2023,  relativamente  ao  2º  turno,  por  aplicativo  eletrônico
disponibilizado  pela  Justiça  Eleitoral  ou � pela  apresentação  de
requerimento pessoalmente ou por via postal, diretamente enviado
pela�eleitora ou pelo eleitor ao seu cartório de origem.

CAPÍTULO VI

DA PREPARAÇÃO DAS URNAS

Seção I

Da Geração das Mídias para Uso e Preparação das Urnas

Art.  78.  Antes da geração das mídias,  a  pessoa responsável  pelo
fechamento do Sistema de�Candidaturas (CAND) do TRE emitirá o
relatório  Ambiente  de  Votação  -  Candidatos,  pelo  Sistema � de
Gerenciamento  da  Totalização  (SISTOT),  para  a  conferência  dos
dados a serem utilizados na�preparação das urnas e totalização de
resultados,  assinado  pelo(a)  presidente  do  tribunal  ou
por�autoridade por ele(ela) designada.

Parágrafo  único.  O  relatório  de  que  trata  o  caput  deste  artigo
deverá ser anexado à Ata Geral da�Eleição.

Art.  79.  Antes  da  geração das  mídias,  o  cartório  eleitoral  deverá
emitir o relatório Ambiente de�Votação - Seções, pelo SISTOT, para a
conferência dos dados a serem utilizados na preparação�das urnas,
votação e totalização de resultados, que deverá ser assinado pela
juíza ou pelo juiz�eleitoral.

Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deste artigo será
anexado à Ata da Junta Eleitoral.

Art.  80.  Os  TREs,  de  acordo  com  o  planejamento  estabelecido,
determinarão a geração das�mídias, a partir dos dados das tabelas
de:

I - partidos políticos, federações de partidos e coligações;

II - eleitoras e eleitores;

III - seções com as respectivas agregações;

IV -  candidatas e candidatos aptos a concorrer à eleição, da qual
constarão  os  números,  os  nomes � indicados  para  urna  e  as
fotogra�as correspondentes; e

V - candidatas e candidatos inaptos(as) a concorrer à eleição para
cargos  proporcionais,  exceto  os(as)  que  tenham  sido
substituídos(as)  por  candidatas  ou  candidatos  com  o  mesmo
número.

§ 1º Os dados constantes das tabelas a que se referem os incisos IV
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e V do caput deste artigo são�os relativos à data do fechamento do
CAND.

§  2º  As  mídias  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  são  os
dispositivos  utilizados  para  carga  da � urna,  para  votação,  para
ativação de aplicativos de urna e para gravação de resultado.

§ 3º Após o início da geração das mídias, não serão alterados nas
urnas os dados de que tratam�os incisos do caput deste artigo, salvo
por  determinação  do(a)  presidente  do  tribunal  eleitoral
ou � autoridade  designada,  ouvida  a  área  de  tecnologia  da
informação sobre a viabilidade técnica.

§ 4º A geração de mídias se dará em cerimônia pública presidida
pela juíza ou pelo juiz eleitoral,�ou por autoridade designada pelo
TRE.

§ 5º Para a cerimônia de geração das mídias, deverá ser publicado
edital, com antecedência�mínima de 2 (dois) dias, convocando, no
mesmo  ato,  os  partidos  políticos,  as  federações  de � partidos,  as
coligações, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil
para que�acompanhem.

§  6º  Os  TREs  estabelecerão  a  forma  de  publicação  dos  editais,
devendo-se  priorizar  o  Diário  da � Justiça  Eletrônico  (DJe),  sem
prejuízo  de  outros  meios  de  comunicação  sobre  a  cerimônia,
visando � ao  amplo  conhecimento  das  entidades  �scalizadoras,
imprensa,  cidadãs e  cidadãos interessados(as)  em acompanhar o
evento.

§ 7º De acordo com a estratégia adotada pelo TRE, as cerimônias de
geração de mídias e de�preparação das urnas poderão ocorrer em
um único evento, podendo, nesse caso, serem�uni�cados os editais
a que se referem os § 5º deste artigo e o art. 84, assim como as
atas�circunstanciadas de que tratam os arts. 81 e 90, todos desta
Resolução.

§ 8º Na hipótese de a geração das mídias e a preparação das urnas
não ocorrerem em ato�contínuo, ao �nal da geração, as mídias para
carga devem ser acondicionadas em envelopes�lacrados, conforme
logística de cada TRE.

Art. 81. Do procedimento de geração das mídias, deverá ser lavrada
ata  circunstanciada,  que  será � assinada  pela  juíza  ou  pelo  juiz
eleitoral  ou  pela  autoridade  designada  pelo  TRE  para  esse
�m,�pelos(as) representantes do Ministério Público e da Ordem dos
Advogados do Brasil  e pelos(as)��scais dos partidos políticos,  das
federações de partidos e das coligações, bem como pelas�demais
entidades �scalizadoras presentes, se desejarem.

§ 1º A ata de que trata o caput deste artigo deverá registrar, em
formato  de  fácil  visualização  e � compreensão,  no  mínimo,  os
seguintes, dados, especi�cados por dia:

I - identi�cação e versão dos sistemas utilizados;

II - data, horário e local de início e término das atividades;
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III - nome e quali�cação dos(as) presentes; e

IV - quantidade de mídias de carga e de votação geradas.

§ 2º Cópia da ata será a�xada no local de geração das mídias para
conhecimento geral, mantendo-se a original arquivada sob a guarda
da  juíza  ou  do  juiz  eleitoral  ou  da  autoridade  responsável
pelo�procedimento.�

Art.  82.  Havendo necessidade de  nova geração de  mídias,  os(as)
representantes do Ministério�Público, da Ordem dos Advogados do
Brasil  e  os(as)  �scais  dos  partidos  políticos,  das  federações � de
partidos  e  das  coligações  deverão  ser  imediatamente
convocados(as).

Seção II

Da Cerimônia de Preparação das Urnas

Art. 83. A preparação das urnas será realizada em cerimônia pública
presidida pela  juíza  ou pelo � juiz  eleitoral,  por  autoridade ou por
comissão designada pelo TRE.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  criação  da  comissão  citada  no
caput deste artigo, sua presidência�deverá ser exercida por juíza ou
juiz  efetivo  do  TRE  ou  por  juíza  ou  juiz  eleitoral  e  terá
por�integrantes, no mínimo, 2 (dois/duas) servidoras ou servidores
do quadro permanente.

Art.  84.  Para  a  cerimônia  de  preparação  das  urnas,  deverá  ser
publicado  edital,  com  antecedência � mínima  de  2  (dois)  dias,
convocando,  no  mesmo  ato,  os  partidos  políticos,  as  federações
de � partidos,  as  coligações,  o  Ministério  Público  e  a  Ordem  dos
Advogados do Brasil para que�acompanhem.

§  1º  Os  TREs  estabelecerão  a  forma  de  publicação  dos  editais,
devendo-se  priorizar  o  Diário  da � Justiça  Eletrônico  (DJe),  sem
prejuízo  de  outros  meios  de  comunicação  sobre  a  cerimônia,
visando � ao  amplo  conhecimento  das  entidades  �scalizadoras,
imprensa,  cidadãs e  cidadãos interessados(as)  em acompanhar o
evento.

§ 2º Do edital de que trata o caput deste artigo, deverá constar o
nome das técnicas e dos técnicos�responsáveis pela preparação das
urnas.

Art. 85. Durante a cerimônia de preparação das urnas, na presença
das autoridades mencionadas�no art. 84 desta Resolução, serão:

I - preparadas, testadas e lacradas as urnas de votação, bem como
identi�cadas suas embalagens�com a zona eleitoral,  o  município,
local e a seção a que se destinam;

II - preparadas, testadas e lacradas as urnas de contingência, bem
como identi�cadas suas�embalagens com o �m a que se destinam;

III  -  acondicionadas  as  mídias  de  votação  para  contingência,
individualmente, nos "Envelopes de�Segurança" lacrados;

IV - acondicionadas, ao �nal da preparação das urnas eletrônicas, as
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mídias de carga nos�"Envelopes de Segurança" lacrados; e

V - lacradas as urnas de lona a serem utilizadas no caso de votação
por cédula, depois de�veri�cado se estão vazias.

§ 1º Os lacres referidos neste artigo deverão ser assinados pela juíza
ou pelo juiz eleitoral ou pela�autoridade designada pelo TRE ou, no
mínimo, por 2 (dois/duas) integrantes da comissão citada�no art. 83
desta  Resolução  e,  ainda,  pelos(as)  representantes  do  Ministério
Público e da Ordem�dos Advogados do Brasil e pelos(as) �scais dos
partidos  políticos,  das  federações  de  partidos  e � das  coligações
presentes, vedado o uso de chancela.

§ 2º O extrato de carga deverá ser assinado pela técnica ou pelo
técnico  responsável  pela � preparação  da  urna,  colando-se,  no
extrato, a etiqueta relativa ao conjunto de lacres utilizado.

§  3º  Ao  �nal  da  cerimônia,  os  lacres  não  assinados  deverão  ser
acondicionados  em  envelope � lacrado  e  assinado  pelos(as)
presentes.

§ 4º Os lacres assinados e não utilizados deverão ser destruídos,
preservando-se  as  etiquetas  de � numeração,  que  deverão  ser
anexadas à ata da cerimônia.

Art. 86. Durante o período de preparação das urnas, será garantida
aos(às)  representantes  do � Ministério  Público,  da  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil,  dos  partidos  políticos,  das  federações
de�partidos das coligações e  das demais  entidades �scalizadoras
presentes,  a  conferência  dos  dados �constantes  das  urnas,  assim
como  a  veri�cação  da  integridade  e  autenticidade  dos
sistemas�eleitorais instalados em urnas eletrônicas.

Parágrafo  único.  Os  procedimentos  relativos  à  conferência  dos
dados das urnas e veri�cação de�integridade e autenticidade dos
sistemas,  assim  como  as  entidades  legitimadas  para  �scalizar
a � cerimônia  encontram-se  regulamentados  na  Resolução  do  TSE
que dispõe sobre os�procedimentos de �scalização e auditoria do
sistema eletrônico de votação.

Art. 87. Durante a preparação das urnas, deverão ser realizadas a
demonstração de votação e a�veri�cação de autenticidade acionada
pelos  aplicativos  VPP  (Veri�cador  Pré/Pós-Eleição)  da
urna � eletrônica  e  AVPART  (Programa  de  Veri�cação  de
Autenticidade dos Programas da Urna) em pelo�menos uma urna
por zona eleitoral.

§ 1º A demonstração de que trata o caput deste artigo, que poderá
ser  realizada  em  uma  das  urnas � escolhidas  para  a  conferência
prevista no art.  86 desta Resolução,  observará,  obrigatoriamente,
os�seguintes procedimentos:

I - Por meio do VPP:

a)  a  conferência  visual  dos  dados  de  candidatas,  candidatos  e
partidos;

b) a emissão do hash dos programas instalados durante a carga das
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urnas eletrônicas; e

c) a demonstração do processo de votação.

II - Por meio do AVPART:

a) a emissão do hash dos programas instalados durante a carga das
urnas eletrônicas; e

b)  a  validação  das  assinaturas  digitais  dos  arquivos  da  urna
eletrônica.

§ 2º Vias do relatório do resumo digital (hash), emitido nos termos
do § 1º, I, b e II, a, deste artigo,�poderão ser fornecidas ao Ministério
Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, aos partidos�políticos, às
federações de partidos e às coligações,  assim como às entidades
�scalizadoras � presentes,  para  possibilitar  a  conferência  dos
programas instalados.

§ 3º As urnas submetidas à demonstração deverão ser novamente
lacradas, sendo dispensada�nova carga.

Art.  88.  As  mídias  que apresentarem defeito  durante a  carga ou
teste de votação, após tentativa�frustrada de regeração, deverão ser
separadas e preservadas até 10 de janeiro de 2023,�remetendo-as
ao respectivo TRE no prazo e pelo meio por ele estabelecido.

Art. 89. As mídias de votação utilizadas em cargas não concluídas
com sucesso por defeito na�urna poderão ser reutilizadas mediante
nova gravação da mídia.

Art.  90.  Do  procedimento  de  preparação  das  urnas,  deverá  ser
lavrada ata circunstanciada,  que�será assinada pela juíza ou pelo
juiz  eleitoral,  ou  pelos(as)  integrantes  da  comissão  ou
pela�autoridade designada pelo TRE, e pelos(as) representantes do
Ministério Público e da Ordem dos�Advogados do Brasil e pelos(as)
�scais  dos  partidos  políticos,  das  federações  de  partidos  e
das � coligações  presentes,  bem  como  pelas  demais  entidades
�scalizadoras que comparecerem, se�desejarem.

§ 1º A ata de que trata o caput deste artigo deverá registrar, em
formato  de  fácil  visualização  e � compreensão,  no  mínimo,  os
seguintes dados, especi�cados por dia:

I - identi�cação e versão dos sistemas utilizados;

II - data, horário e local de início e término das atividades;

III - nome e quali�cação dos(as) presentes;

IV - quantidade de urnas preparadas para votação e contingência;

V - quantidade e identi�cação das urnas submetidas à conferência e
à demonstração de votação,�com o resultado obtido em cada uma
delas;

VI - quantidade de mídias de votação para contingência;

VII - quantidade de mídias de carga e de votação defeituosas;

VIII - quantidade de mídias geradas, por tipo; e
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IX - quantidade de urnas de lona lacradas.

§  2º  À  ata  de  que  trata  o  caput  devem,  adicionalmente,  ser
anexados os seguintes documentos:

I - relatório emitido pelo sistema GEDAI-UE, contendo a identi�cação
e versão dos sistemas a�serem carregados nas urnas eletrônicas;

II  -  relatórios  emitidos  pelas  urnas  nos  procedimentos  de
conferência  e  demonstração  de  votação, � inclusive  relatórios  de
hash; e

III - os extratos de carga identi�cados com as respectivas etiquetas
de controle dos conjuntos de�lacres, de acordo com o procedimento
descrito no § 2º do art. 85 desta Resolução.

§ 3º Cópia da ata �cará disponível no local de preparação das urnas
para  conhecimento  geral, � mantendo-se  a  original  e  seus  anexos
arquivados  sob  a  guarda  da  juíza  ou  do  juiz  eleitoral  ou
da�autoridade responsável pelo procedimento.

Art. 91. Na hipótese de substituição de lacres, poderá ser utilizado
um equivalente de outro�conjunto, registrando-se em ata.

Seção III

Do Segundo Turno

Art. 92. Onde houver segundo turno, serão observadas, na geração
das mídias, no que couber,�todas as formalidades e procedimentos
adotados para o primeiro turno.

Parágrafo único. As mídias de resultado utilizadas no primeiro turno
não poderão ser utilizadas no�segundo.

Art. 93. A preparação das urnas deverá ser efetuada por meio da
inserção  da  mídia  de  resultado � para  segundo  turno  nas  urnas
utilizadas no primeiro turno.

§ 1º Todos os lacres da urna utilizada no primeiro turno deverão ser
mantidos,  à  exceção  do  "Lacre � do  Compartimento  da  Mídia  de
Resultado",  que  será  substituído  pelo  lacre  especí�co  para
o�segundo turno.

§ 2º As etiquetas identi�cadoras dos conjuntos de lacres utilizados
na  preparação  das  urnas  para  o � segundo  turno  deverão  ser
anexadas à ata da cerimônia, associadas às respectivas seções.

§ 3º Caso o procedimento descrito no caput deste artigo não seja
su�ciente, será observado o�disposto no art. 85 desta Resolução, no
que  couber,  preservando-se  a  mídia  de  votação  utilizada � no
primeiro  turno,  devendo  ser  acondicionada  no  "Envelope  de
Segurança" lacrado, podendo ser�armazenada, em cada envelope,
mais de uma mídia.

§ 4º Para �ns do disposto no § 3º deste artigo, poderá ser usada a
mídia  de  carga  do  primeiro � turno,  que  deverá  ser  novamente
armazenada no "Envelope de Segurança" lacrado após a�conclusão
da preparação.

ESOLUÇÃO Nº 23.669, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-6

8 of 72 31/01/2022 18:3



§ 5º Para a lacração da urna que recebeu nova carga nos termos do
§ 3º deste artigo, deverá ser�utilizado um novo conjunto de lacres do
primeiro turno, à exceção do "Lacre do Compartimento da�Mídia de
Resultado", que deverá ser de um conjunto do segundo turno.

Seção IV

Dos Procedimentos Pós-Preparação das Urnas

Art. 94. Após a cerimônia a que se refere o art. 83 desta Resolução,
�cará facultado à Justiça�Eleitoral realizar a conferência visual dos
dados  constantes  da  tela  inicial  da  urna  mediante  a � ligação  dos
equipamentos, noti�cados por edital o Ministério Público, a Ordem
dos Advogados  do�Brasil,  os  partidos  políticos,  as  federações  de
partidos e as coligações com antecedência mínima�de 1 (um) dia,
sem  prejuízo  da  comunicação  sobre  os  procedimentos  a  serem
realizados  por � outros  meios,  para  conhecimento  das  entidades
�scalizadoras  e  demais  pessoas  interessadas � para  que  possam
acompanhar, se o desejarem.

Art. 95. Após a cerimônia a que se refere o art. 83 desta Resolução,
eventual ajuste de horário ou�do calendário interno da urna deverá
ser feito por meio da utilização de sistema especí�co,�operado por
técnica ou por técnico autorizado(a) pela juíza ou pelo juiz eleitoral,
noti�cados  os � partidos  políticos,  as  federações  de  partidos,  as
coligações, o Ministério Público e a Ordem dos�Advogados do Brasil,
lavrando-se ata.

§ 1º A ata a que se refere o caput deste artigo deverá ser assinada
pelos(as) presentes e conter os�seguintes dados:

I - data, horário e local de início e término das atividades;

II - nome e quali�cação dos(as) presentes; e

III - quantidade e identi�cação das urnas que tiveram o calendário
ou o horário alterado.

§ 2º Cópia da ata deverá ser a�xada no local  onde se realizou o
procedimento,  mantendo-se  a � original  arquivada  no  respectivo
cartório eleitoral.

Art. 96. Na hipótese de ser constatado problema em uma ou mais
urnas antes do dia da votação,  a � juíza ou o juiz  eleitoral  poderá
determinar a substituição por urna de contingência, a substituição
da�mídia de votação ou ainda a realização de nova carga para a
seção,  o  que  melhor  se  aplicar, � sendo  convocados(as)  os(as)
representantes  do  Ministério  Público,  da  Ordem  dos  Advogados
do�Brasil, dos partidos políticos, das federações de partidos e das
coligações para, querendo,�participarem do ato, que deverá, no que
couber, obedecer ao disposto no art. 85 desta Resolução.

Parágrafo  único.  Ocorrendo  a  hipótese  prevista  no  caput  deste
artigo, as mídias de carga utilizadas�para a intervenção, assim como
os lacres restantes não utilizados, serão novamente colocadas�nos
"Envelopes  de  Segurança",  que  deverão  ser  imediatamente
lacrados.
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Art. 97. No dia determinado para a realização das eleições, as urnas
serão utilizadas�exclusivamente para:

I  -  votação  o�cial:  eleições  ordinárias  e,  se  houver,  eleições
suplementares e consultas populares;

II - eleições para o Conselho Distrital do Arquipélago de Fernando
de Noronha, referida no�parágrafo único do art. 2º desta Resolução;

III - recebimento de justi�cativas;

IV - substituições (contingências);

V  -  recuperação  de  dados  ou  apuração  de  cédulas  pela  junta
eleitoral ou pela mesa receptora, nos�termos dos arts. 205 a 207 e
182 a 190, respectivamente, desta Resolução; e

VI - os procedimentos de auditoria previstos na Resolução do TSE
que dispõe sobre a �scalização�e a auditoria do sistema eletrônico
de votação.

Art. 98. Até a véspera da votação, o TSE tornará disponível, em sua
página  na  internet,  arquivo � contendo  as  correspondências
esperadas entre urna e seção.

§ 1º Ocorrendo justo motivo, o arquivo a que se refere o caput deste
artigo  poderá  ser  atualizado � até  as  16  horas  do  dia  da  eleição,
observado o horário de Brasília.

§  2º  A  atualização das  correspondências  esperadas  entre  urna e
seção  divulgadas  na  internet  não � substituirá  as  originalmente
divulgadas e será feita em separado.

CAPÍTULO VII

DO MATERIAL DE VOTAÇÃO E DE JUSTIFICATIVA

Art. 99. As juízas ou os juízes eleitorais, ou quem eles designarem,
entregarão ao(à) presidente de�cada mesa receptora de votos e de
justi�cativas, no que couber, o seguinte material (Código�Eleitoral,
art. 133, caput):

I  -  urna  lacrada,  podendo,  a  critério  do  TRE,  ser  previamente
entregue  no  local  de  votação  por � equipe  designada  pela  Justiça
Eleitoral;

II  -  Cadernos de Votação das eleitoras e dos eleitores da seção e
dos(as) transferidos(as)�temporariamente, assim como as listagens
dos(as) impedidos(as) de votar e das pessoas com�registro de nome
social, onde houver;

III - cabina de votação sem alusão a entidades externas;

IV - formulário "Ata da Mesa Receptora";

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

VI - senhas a serem distribuídas às eleitoras e aos eleitores após as
17 horas;

VII - canetas esferográ�cas e papéis necessários aos trabalhos;
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VIII  -  envelopes  para  remessa  à  junta  eleitoral  dos  documentos
relativos à mesa;

IX  -  embalagem  padronizada  de  acordo  com  a  logística  de  cada
tribunal  regional,  apropriada  para � acondicionar  a  mídia  de
resultado retirada da urna, ao �nal dos trabalhos;

X - exemplar do Manual do Mesário, elaborado pela Justiça Eleitoral,
contendo o disposto no art.�39-A da Lei nº 9.504/1997;

XI - formulários "Requerimento de Justi�cativa Eleitoral" (RJE);

XII  -  formulários  "Identi�cação  de  Eleitor(a)  com  De�ciência  ou
Mobilidade Reduzida", a serem�distribuídos, preferencialmente, nas
seções sem acessibilidade e nas que receberam eleitoras e�eleitores
com  de�ciência  ou  mobilidade  reduzida  transferidos(as)
temporariamente; e

XIII - envelope para acondicionar os formulários "Requerimento de
Justi�cativa  Eleitoral"  (RJE)  e � "Identi�cação  de  Eleitor(a)  com
De�ciência ou Mobilidade Reduzida".

§ 1º A forma de entrega e distribuição dos itens relacionados será
adequada à logística�estabelecida pela juíza ou pelo juiz eleitoral.

§  2º  O  material  de  que  trata  este  artigo  deverá  ser  entregue
mediante  protocolo,  acompanhado  de � relação  na  qual  o(a)
destinatário(a)  declarará  o  que  e  como  recebeu,  apondo  sua
assinatura�(Código Eleitoral, art. 133, § 1º).

Art. 100. A lista contendo o nome e o número das candidatas e dos
candidatos registrados(as)�deverá ser a�xada em lugar visível nas
seções eleitorais,  podendo, a critério da juíza ou do juiz�eleitoral,
quando o espaço disponível no interior da seção eleitoral não for
su�ciente, ser a�xada�em espaço visível a todas eleitoras e eleitores
no interior dos locais de votação (Código Eleitoral,�art. 133, II).

Art. 101. As decisões de cancelamento e suspensão de inscrição que
não  tiverem  sido  registradas � no  Cadastro  Eleitoral  nos  prazos
previstos  no  Cronograma  Operacional  do  Cadastro  deverão
ser �anotadas  diretamente  nos  Cadernos  de  Votação,  de  modo a
impedir o irregular exercício do voto.

TÍTULO II

DA VOTAÇÃO

CAPÍTULO I

DOS PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO

Seção I

Das Providências Preliminares

Art.  102.  No  dia  marcado  para  a  votação,  às  7  horas,  os(as)
componentes da mesa receptora�veri�carão se estão em ordem, no
lugar designado, o material entregue e a urna, bem como se�estão
presentes os(as) �scais dos partidos políticos e das federações de
partidos (Código Eleitoral,�art. 142).
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Parágrafo  único.  A  eventual  ausência  de  �scais  deverá  ser
consignada na Ata da Mesa Receptora,�sem prejuízo do início dos
trabalhos.

Art.  103.  Concluídas  as  veri�cações  do  art.  102  desta  Resolução,
estando  a  mesa  receptora � composta,  o(a)  presidente  emitirá  o
relatório "Zerésima" da urna, que será assinado por ela ou ele,�pelas
demais mesárias e mesários e pelos(as) �scais dos partidos e das
federações de partidos�que o desejarem.

Parágrafo único. O relatório "Resumo da Zerésima", emitido em ato
contínuo à Zerésima, será�igualmente assinado pelo(a) presidente
da  mesa  receptora  e  �scais  presentes,  se  assim  o � desejarem,  e
deverá ser a�xada em local visível da seção eleitoral.

Art. 104. Emitida a Zerésima e antes do início da votação, a presença
das  mesárias  e  dos � mesários  será  registrada  no  Terminal  do
Mesário.

Parágrafo  único.  A  mesário  ou  mesária  que  comparecer  aos
trabalhos  após  o  início  da  votação � terá  seu  horário  de  chegada
consignado na Ata da Mesa Receptora.

Art. 105. As mesárias ou os mesários substituirão o(a) 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(A) presidente deverá estar presente ao ato de abertura e de
encerramento  das  atividades, � salvo  por  motivo  de  força  maior,
comunicando o impedimento à juíza ou ao juiz eleitoral pelo�menos
24  (vinte  e  quatro)  horas  antes  da  abertura  dos  trabalhos  ou,
imediatamente,  ao � representante  do  Cartório  Eleitoral,  se  o
impedimento  se  der  no  curso  dos  procedimentos  de � votação
(Código Eleitoral, art. 123, § 1º).

§ 2º Não comparecendo o(a) presidente até as 7 horas e 30 minutos,
assumirá  a  presidência  uma � das  mesárias  ou  um  dos  mesários
(Código Eleitoral, art. 123, § 2º).

§ 3º Na hipótese de ausência de um ou mais membros(as) da mesa
receptora, o(a) presidente ou�quem assumir a presidência da mesa
comunicará o fato à juíza ou ao juiz eleitoral, que poderá:

I  -  determinar o remanejamento de componentes de outra mesa
receptora; ou

II - autorizar a nomeação ad hoc entre as eleitoras ou os eleitores
presentes,  obedecidas  as � vedações  do  art.  9º  desta  Resolução
(Código Eleitoral, art. 123, § 3º).

§ 4º As ocorrências descritas neste artigo deverão ser consignadas
na Ata da Mesa Receptora.

§ 5º Se a adoção do procedimento for o remanejamento referido no
inciso  I  do  §  3º  deste  artigo,  a � ocorrência  deverá  ser  registrada
igualmente na Ata da Mesa Receptora da seção de origem.
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Seção II

Das Atribuições da Mesa Receptora

Art. 106. Compete ao(à) presidente da mesa receptora de votos e da
mesa receptora de� justi�cativas,  no que couber (Código  Eleitoral,
art. 127):

I - veri�car as credenciais dos(as) �scais dos partidos políticos e das
federações de partidos;

II - adotar os procedimentos para emissão dos relatórios Zerésima e
Resumo da Zerésima antes�do início da votação;

III - a�xar em local visível da seção eleitoral o Resumo da Zerésima
assinado e zelar por sua�conservação;

IV  -  adotar  os  procedimentos  para  o  registro  da  presença  das
mesárias e dos mesários no início e�no �nal dos trabalhos;

V - autorizar as eleitoras e os eleitores a votar ou a justi�car;

VI - resolver as di�culdades ou dúvidas que ocorrerem;

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

VIII  -  comunicar  à  juíza  ou  ao  juiz  eleitoral  as  ocorrências  cujas
soluções dele(a) dependerem;

IX - receber as impugnações concernentes à identidade da eleitora
ou  do  eleitor  apresentadas  por � mesárias,  mesários,  candidatas,
candidatos,  delegadas  e  delegados  e  �scais  dos  partidos
e � federações  de  partidos  ou  por  qualquer  eleitora  ou  eleitor,
consignando-as na Ata da Mesa�Receptora;

X - �scalizar a distribuição das senhas;

XI - zelar pela preservação da urna e sua embalagem;

XII - zelar pela preservação da cabina de votação; e

XIII - zelar pela preservação da lista com os nomes e os números
das candidatas e dos�candidatos, quando disponível no recinto da
seção.

Art. 107. Compete, ao �nal dos trabalhos, ao(à) presidente da mesa
receptora de votos e da mesa�receptora de justi�cativas,  no que
couber:

I - proceder ao encerramento da votação na urna;

II  -  adotar  os  procedimentos  para  o  registro  da  presença  das
mesárias e dos mesários no Terminal�do Mesário;

III - emitir as vias do boletim de urna (BU);

IV - emitir o boletim de justi�cativa (BUJ), acondicionando-o, com os
requerimentos recebidos, em�envelope próprio;

V  -  assinar  todas  as  vias  do  boletim  de  urna  e  o  boletim  de
justi�cativa com as demais mesárias e�mesários e os(as) �scais dos
partidos  políticos,  federações  de  partidos  e  das  coligações
presentes;
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VI - assinar, junto com as demais mesárias e mesários, o "Boletim de
Identi�cação do Mesário"�(BIM);

VII -  registrar o comparecimento das mesárias e dos mesários na
Ata da Mesa Receptora;

VIII - a�xar uma cópia do Boletim de Urna (BU) em local visível da
seção;

IX - romper o "Lacre do Compartimento da Mídia de Resultado" e,
após retirar a mídia, colocar�novo lacre e assiná-lo;

X - desligar a urna;

XI - desconectar a urna da tomada ou da bateria externa;

XII - acondicionar a urna na embalagem própria;

XIII  -  anotar  o  não  comparecimento  da  eleitora  ou  do  eleitor,
fazendo constar  do  local  destinado à �assinatura,  no  Caderno de
Votação, a observação "não compareceu" ou "NC";

XIV - entregar uma das vias obrigatórias e as demais vias adicionais
do boletim de urna,�assinadas, aos(às) interessados(as) dos partidos
políticos, das federações de partidos, da�imprensa e do Ministério
Público,  desde que as  requeiram no momento do encerramento
da�votação;

XV - entregar a mídia de resultado para transmissão de acordo com
a logística estabelecida pela�juíza ou pelo juiz eleitoral;

XVI -  remeter à junta eleitoral,  mediante recibo em 2 (duas) vias,
com a indicação da hora de�entrega:

a) 2 (duas) vias do boletim de urna (BU);

b) o relatório Zerésima;

c) o Boletim de Justi�cativa (BUJ);

d) o Boletim de Identi�cação dos Mesários (BIM);

e) os Requerimentos de Justi�cativa Eleitoral (RJE);

f)  os  formulários  "Identi�cação  de  Eleitor(a)  com  De�ciência  ou
Mobilidade Reduzida";

g) o(s) Caderno(s) de Votação;

h) a Ata da Mesa Receptora; e

i)  os  demais  materiais  sob  sua  responsabilidade,  entregues  para
funcionamento da seção; e

XVII - manter, sob sua guarda, uma das vias do boletim de urna para
posterior conferência dos�resultados da respectiva seção divulgados
na página do TSE na internet, tão logo estejam�disponíveis.

Art. 108. Compete às mesárias e aos mesários, no que couber:

I - identi�car a eleitora ou o eleitor e entregar o comprovante de
votação;

II - conferir o preenchimento dos RJEs e entregar o comprovante;
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III  -  distribuir  e  conferir  o  preenchimento  do  formulário
"Identi�cação de Eleitor(a) com De�ciência�ou Mobilidade Reduzida"
às  eleitoras  e  aos  eleitores  que  se  encontrarem nessa  condição,
sempre � que  autorizada  pela  pessoa  de�ciente  a  anotação  da
circunstância no Cadastro Eleitoral;

IV - distribuir às eleitoras e aos eleitores, às 17 horas, as senhas de
acesso à seção eleitoral,�previamente rubricadas ou carimbadas;

V - lavrar a Ata da Mesa Receptora, na qual deverão ser anotadas,
durante os trabalhos, todas as�ocorrências que se veri�carem;

VI - observar, na organização da �la de votação, as prioridades para
votação relacionadas no art.�109, §§ 2º a 4º, desta Resolução; e

VII - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Seção III

Dos Trabalhos de Votação

Art. 109. O(A) presidente da mesa receptora de votos, às 8 horas,
declarará iniciada a votação�(Código Eleitoral, arts. 143 e 144).

§ 1º  As mesárias,  os mesários e os(as)  �scais  dos partidos e das
federações  de  partidos � presentes,  munidos  da  respectiva
credencial, deverão votar depois das eleitoras e 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 as candidatas, os candidatos, as
juízas e os juízes eleitorais, seus�(suas) auxiliares, as servidoras e os
servidores  da  Justiça  Eleitoral,  as  promotoras  e  os
promotores�eleitorais, os(as) policiais militares em serviço, as idosas
e os idosos com idade igual ou superior a�60 (sessenta) anos, as
pessoas enfermas, as pessoas com de�ciência, as pessoas obesas,
as�gestantes, as lactantes e as pessoas com crianças de colo (Código
Eleitoral,  art.  143,  §  2º;  Lei  nº � 10.048/2000,  art.  1º;  Lei  nº
10.741/2003; e Res.-TSE nº 23.381/2012, art. 5º, § 1º).

§  3º  A  preferência  garantida  no  §  2º  deste  artigo  considerará  a
ordem de chegada à  �la  de  votação, � ressalvados  as  idosas  e  os
idosos com mais de 80 (oitenta) anos, que terão preferência sobre
as�(os) demais, independentemente do momento de sua chegada à
seção eleitoral (Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º, Código Eleitoral, art.
143, § 2º; Lei nº 10.048/2000, art. 1º; e Res.-TSE nº 23.381/2012, art.
5º, § 1º).

§ 4º O direito de preferência é extensivo ao(à) acompanhante da
pessoa com de�ciência ou�atendente pessoal, nos termos do art. 9º,
§  1º,  da  Lei  nº  13.146/2015,  tão  somente  quando
do�acompanhamento de eleitora ou eleitor com de�ciência.

Art.  110.  Só  serão  admitidos  a  votar  eleitoras  e  eleitores  cujos
nomes  estiverem  cadastrados(as) � na  seção  eleitoral  (Código
Eleitoral, art. 146, VI).

§  1º  Poderá  votar  eleitora  ou  eleitor  cujo  nome  não  �gure  no
Caderno de Votação, desde que os�seus dados constem do cadastro
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da urna.

§ 2º A eleitora ou o eleitor cujos dados não constarem do cadastro
da urna será orientado(a) a�contatar o cartório eleitoral,  a �m de
regularizar sua situação.

§  3º  As  ocorrências  devem  ser  consignadas  na  Ata  da  Mesa
Receptora.

Art.  111.  Para  comprovar  a  identidade  da  eleitora  ou  do  eleitor
perante  a  mesa  receptora  de  votos, � serão  aceitos  os  seguintes
documentos o�ciais com foto, inclusive os digitais:

I - e-Título (Res.-TSE nº 23.659/2021, art. 72);

II  -  carteira de identidade,  identidade social,  passaporte ou outro
documento de valor legal�equivalente, inclusive carteira de categoria
pro�ssional reconhecida por lei;

III - certi�cado de reservista;

IV - carteira de trabalho; e

V - carteira nacional de habilitação.

§ 1º Os documentos relacionados no caput deste artigo poderão ser
aceitos  ainda  que  expirada  a � data  de  validade,  desde  que  seja
possível comprovar sua identidade.

§ 2º Não será admitida certidão de nascimento ou de casamento
como prova de identidade no�momento da votação.

Art.  112.  Existindo dúvida quanto à identidade da eleitora ou do
eleitor, mesmo que esteja portando�título de eleitor e documento
o�cial  com  foto,  o(a)  presidente  da  mesa  receptora  de  votos
deverá�(Código Eleitoral, art. 147):

I - interrogá-lo(la) sobre os dados do título, do documento o�cial ou
do Caderno de Votação;

II  -  confrontar  a  assinatura  constante  desses  documentos  com
aquela feita pela eleitora ou pelo�eleitor na sua presença; e

III - fazer constar da Ata da Mesa Receptora os detalhes do ocorrido.

§  1º  Adicionalmente  aos  procedimentos  do caput  deste  artigo,  a
identidade  poderá  ser  validada  por � meio  do  reconhecimento
biométrico na urna eletrônica, quando disponível.

§ 2º A impugnação à identidade da eleitora ou do eleitor, formulada
pela mesa receptora de votos,�por �scais ou por qualquer pessoa,
será apresentada verbalmente ou por escrito antes de ser�admitido
a votar (Código Eleitoral, art. 147, § 1º).

§  3º  Se  persistir  a  dúvida  ou  for  mantida  a  impugnação,  o(a)
presidente  da  mesa  receptora  de � votos  solicitará  a  presença  da
juíza  ou do juiz  eleitoral  para  decisão (Código  Eleitoral,  art.  147,
§�2º).

Art. 113. Serão observados, na votação, os seguintes procedimentos
(Código Eleitoral, art. 146):
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I  -  a  eleitora  ou o  eleitor,  ao apresentar-se  na seção e  antes  de
adentrar o recinto da mesa�receptora de votos, deverá postar-se em
�la;

II  -  admitido  a  entrar,  a  eleitora  ou  o  eleitor  apresentará  seu
documento de identi�cação com foto à�mesa receptora de votos, o
qual  poderá  ser  examinado  por  �scais  dos  partidos  políticos  e
das�federações de partidos;

III - não havendo dúvidas quanto à sua identidade, a mesário ou o
mesário digitará o número do�título no terminal;

IV - aceito o número do título pelo sistema da urna, a mesária ou o
mesário  solicitará  à  eleitora  ou �ao  eleitor  que  posicione  o  dedo
polegar  ou o  indicador  sobre o  sensor  biométrico,  para  habilitar
a�urna para a votação;

V  -  havendo  o  reconhecimento  da  biometria,  a  mesário  ou  o
mesário autorizará a eleitora ou o�eleitor a votar,  dispensando a
assinatura no Caderno de Votação;

VI - na cabina de votação, a eleitora ou o eleitor indicará os números
correspondentes a seus�(suas) candidatos(as); e

VII - concluída a votação, serão restituídos à eleitora ou ao eleitor os
documentos apresentados e�o comprovante de votação.

§ 1º A leitura da biometria a que se refere o inciso IV do caput deste
artigo  poderá  ser  repetida  por � até  4  (quatro)  vezes  para  cada
tentativa de habilitação, observando-se as mensagens�apresentadas
no Terminal do Mesário.

§ 2º A primeira ou o primeiro eleitor(a) a votar será convidado(a) a
aguardar, junto à mesa�receptora de votos, até que a segunda ou o
segundo eleitor(a) conclua o seu voto, com vistas a�possibilitar, em
caso de falha na urna, o procedimento previsto no art. 126 desta
Resolução.

Art. 114. Na hipótese de não reconhecimento da biometria, após a
última  tentativa,  o(a)  presidente � da  mesa  deverá  conferir  se  o
número  do  título  digitado  no  Terminal  do  Mesário  corresponde
à�inscrição da eleitora ou do eleitor e, se con�rmado, indagará o
ano do seu nascimento, digitando-o�no Terminal do Mesário e:

I - se coincidente, autorizará a eleitora ou o eleitor a votar;

II  -  se  não  coincidente,  em  última  tentativa,  repetirá  a  pergunta
quanto ao ano de nascimento e�digitará no Terminal do Mesário;

III  -  se  persistir  a  não  identi�cação,  a  eleitora  ou  o  eleitor  será
orientado(a) a contatar a Justiça�Eleitoral para consultar sobre o ano
de nascimento constante do Cadastro Eleitoral, para que�proceda à
nova tentativa de votação.

§ 1º Comprovada a identidade, a eleitora ou o eleitor:

I - assinará o Caderno de Votação ou premirá sua impressão digital,
se não souber ou não puder�assinar;

II - será habilitado(a) a votar mediante a leitura da digital da mesária
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ou do mesário; e

III - será orientado(a) a procurar posteriormente o cartório eleitoral
para atualização de seus dados�(Res.-TSE nº 23.659/2021, art. 8º, §
4º).

§ 2º As situações ocorridas neste artigo deverão ser consignadas na
Ata da Mesa Receptora.

Art. 115. A eleitora ou o eleitor que não possui dados biométricos
na urna será identi�cado(a)�conforme os incisos I a III do art. 113
desta Resolução e, aceito o número do título pelo sistema,�assinará
ou premirá sua digital no Caderno de Votação e será autorizado(a) a
votar nos termos dos�incisos VI e VII do mesmo artigo.

Art.  116. Na cabina de votação, é vedado à eleitora ou ao eleitor
portar  aparelho  de  telefonia � celular,  máquinas  fotográ�cas,
�lmadoras,  equipamento  de  radiocomunicação  ou
qualquer�instrumento que possa comprometer o sigilo do voto (Lei
nº 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único,�Res.-TSE nº 23.659/2021,
art. 72).

Parágrafo único. Para que a eleitora ou o eleitor possa se dirigir à
cabina de votação, os aparelhos�mencionados no caput deste artigo
deverão ser desligados ou guardados, sem manuseio na�cabine de
votação.

Art.  117.  Será  permitido  o  uso  de  instrumentos  que  auxiliem  a
eleitora  ou  o  eleitor  analfabeto(a)  a � votar,  os  quais  serão
submetidos  à  decisão  do(a)  presidente  da  mesa  receptora,  não
sendo a�Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los (Lei nº 9.504/1997,
art. 89).

Parágrafo único.  O auxílio  de que trata o caput deste artigo não
poderá ser  por meio de� instrumentos ou ações que fragilizem o
sigilo do voto.

Art.  118. A eleitora ou eleitor com de�ciência ou com mobilidade
reduzida, independentemente do motivo ou tipo, ao votar, poderá
ser  auxiliada por pessoa de sua escolha,  ainda que não o tenha
requerido  antecipadamente  à  juíza  ou  ao  juiz  eleitoral,
independentemente do tipo de de�ciência (Lei nº 13.146/2015, art.
76, § 1º, IV, Res.-TSE 23.659/2021, art. 14, § 2º, III).

§ 1º O(A) presidente da mesa, veri�cando ser imprescindível que a
eleitora ou o eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida seja
auxiliado(a) por pessoa de sua escolha, autorizará o ingresso dessa
segunda pessoa com a eleitora ou com o eleitor na cabina, sendo
permitido inclusive digitar os números na urna.

§ 2º A pessoa que auxiliará a eleitora ou o eleitor com de�ciência ou
mobilidade reduzida deverá identi�car-se perante a mesa receptora
e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político
ou de federação de partidos.

§  3º  A  assistência  de  outra  pessoa  à  eleitora  ou  ao  eleitor  com
de�ciência ou mobilidade reduzida de que trata este artigo deverá
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ser consignada na Ata da Mesa Receptora.

§  4º  Para  votar,  serão  assegurados  à  eleitora  ou  ao  eleitor  com
de�ciência 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 - receber das mesárias ou dos mesários orientação sobre o uso
do  sistema  de  áudio  disponível  na  urna  com  fone  de  ouvido
descartável fornecido pela Justiça Eleitoral;

IV - receber das mesárias ou dos mesários orientação sobre o uso
da marca de identi�cação da tecla 5 (cinco) da urna.

§ 5º Para garantir o uso do fone de ouvido previsto no inciso III do §
4º  deste  artigo,  os  TREs  providenciarão  quantidade  su�ciente  de
dispositivos descartáveis por local de votação, para atender a sua
demanda especí�ca.

§ 6º O TSE poderá desenvolver ou incorporar recursos ou elementos
tecnológicos de acessibilidade para ampliar o acesso à pessoa com
de�ciência ao regular exercício do voto em condições de igualdade,
nos termos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com De�ciência
(Lei nº 13.146/2015).

§ 7º À eleitora ou ao eleitor com de�ciência ou mobilidade reduzida
que  desejar  registrar  sua  situação  no  Cadastro  Eleitoral,  será
distribuído  o  Formulário  para  Identi�cação  de  Eleitor(a)  com
De�ciência ou Mobilidade Reduzida, o qual deverá ser preenchido
pela eleitora ou pelo eleitor, datado e assinado ou registrada sua
digital,  para  encaminhamento  ao  cartório  eleitoral  ao  �nal  dos
trabalhos da mesa receptora (Res.-TSE nº 23.381/2012, art. 8º).

Art. 119. A votação será feita no número do(a) candidato(a) ou da
legenda partidária, devendo o nome e a fotogra�a da candidata ou
do candidato, assim como a sigla do partido político, aparecer no
painel da urna, com o respectivo cargo disputado (Lei nº 9.504/1997,
art. 59, § 1º).

§ 1º A urna eletrônica exibirá, primeiramente, os painéis referentes
às eleições proporcionais e, em seguida, os referentes às eleições
majoritárias, nesta ordem (Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 3º):

I - deputado federal;

II - deputado estadual ou distrital;

III - senador;

IV - governador;

V - presidente da República.

§ 2º Os painéis referentes a senador, a governador e a presidente
da  República  exibirão,  também,  as  fotos  e  os  nomes  dos(as)
respectivos(as) candidatos(as) a suplentes e a vice.
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§  3º  O  Terminal  do  Mesário  exibirá  a  indicação  do  cargo  cuja
votação se encontra em curso, a �m de facilitar o fornecimento de
orientações  sobre  o  processo  de  votação,  caso  solicitadas  pela
eleitora ou pelo eleitor.

§ 4º A funcionalidade referida no § 3º deste artigo não abrange as
ações  adotadas  pela  eleitora  ou  pelo  eleitor  na  urna,  restando
preservado, em sua integralidade, o sigilo do voto.

§ 5º Não havendo candidatas ou candidatos aptos(as) ao cargo, a
urna exibirá mensagem informativa à eleitora ou ao eleitor.

§  6º  Na  hipótese  da  realização  de  eleições  suplementares,  de
consultas populares, ou ainda na eleição para o Conselho Distrital
do  Arquipélago  de  Fernando  de  Noronha,  a  que  se  referem  os
incisos I e II do art. 97 desta Resolução, os painéis referentes aos
cargos ou perguntas serão apresentados após a votação para os
cargos majoritários.

Art. 120. Na hipótese de a eleitora ou o eleitor, após a identi�cação,
recusar-se a votar ou apresentar di�culdade na votação eletrônica,
não  tendo  con�rmado  nenhum  voto,  deverá  o(a)  presidente  da
mesa suspender a votação por meio de código próprio.

Parágrafo  único.  Ocorrendo  a  situação  descrita  no  caput  deste
artigo, o(a) presidente da mesa reterá o comprovante de votação,
assegurado à eleitora ou ao eleitor o exercício do direito ao voto em
outro momento até o encerramento da votação.

Art. 121. Se a eleitora ou o eleitor con�rmar pelo menos um voto,
deixando  de  concluir  a  votação,  o  (a)  presidente  da  mesa  o(a)
alertará sobre o fato, solicitando que retorne à cabina e conclua a
votação.

§ 1º Recusando-se a eleitora ou o eleitor a concluir a votação, o(a)
presidente da mesa, utilizando-se de código próprio, liberará a urna,
a �m de possibilitar o devido �uxo da votação.

§ 2º A eleitora ou o eleitor receberá o comprovante de votação e
não poderá retornar para concluir a votação nos demais cargos.

§ 3º Os votos não con�rmados serão considerados nulos.

Art. 122. Na ocorrência de alguma das hipóteses descritas nos arts.
120 ou 121 desta Resolução, o fato deverá ser registrado na Ata da
Mesa Receptora.

Art.  123.  Fica facultado ao TRE o uso da identi�cação biométrica
somente nos municípios da sua jurisdição que não concluíram o
processo de revisão biométrica e que não tenham realizado votação
híbrida em 2018.

Parágrafo  único.  A  indicação  de  uso  da  identi�cação  biométrica
deverá ser feita pelo TRE até o dia 15 de junho de 2022, por meio do
Sistema ELO.

Seção IV

Da Contingência na Votação
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Art. 124. Na hipótese de falha na urna, em qualquer momento da
votação, o(a) presidente da mesa, à vista dos(as) �scais presentes,
deverá desligar e religar a urna, digitando o código de reinício da
votação.

§  1º  Persistindo  a  falha,  o(a)  presidente  da  mesa  solicitará  a
presença de equipe designada pela  juíza  ou pelo  juiz  eleitoral,  à
qual caberá analisar a situação e adotar, em qualquer ordem, um
ou mais dos seguintes procedimentos para a solução do problema:

I - reposicionar a mídia de votação;

II - substituir a urna defeituosa por uma de contingência, remetendo
a urna com defeito ao local designado pela Justiça Eleitoral;

III  -  substituir  a  mídia  defeituosa  por  uma  de  contingência,
acondicionando  a  mídia  de  votação  dani�cada  no  "Envelope  de
Segurança"  lacrado,  remetendo-a  ao  local  designado  pela  Justiça
Eleitoral.

§  2º  Os  lacres  das  urnas  rompidos  durante  os  procedimentos
deverão ser repostos e assinados no ato pelos(as) componentes da
mesa receptora de votos, pela juíza ou pelo juiz eleitoral e pelos(as)
�scais, se presentes.

§  3º  A  equipe  designada  pela  juíza  ou  pelo  juiz  eleitoral  poderá
realizar mais de uma tentativa entre as previstas neste artigo.

Art. 125. No dia da votação, poderá ser efetuada carga em urnas
para contingência, a qualquer momento, observado, no que couber,
o disposto nos arts. 81, 82, 85 e 90 desta Resolução.

Art.  126.  Na  hipótese  de  ocorrer  falha  na  urna  que  impeça  a
continuidade  da  votação  eletrônica  antes  que  o(a)  segundo(a)
eleitor(a) conclua seu voto e esgotadas as possibilidades previstas
no art. 124 desta Resolução, deverá o(a) primeiro(a) eleitor(a) votar
novamente, em outra urna ou em cédulas, sendo o voto sufragado
na urna dani�cada considerado insubsistente.

Parágrafo único. Na hipótese da ocorrência do caput deste artigo,
para  garantir  o  uso  do  sistema  eletrônico,  poderá  ser  realizada
carga  em  urna  para  a  seção,  obedecendo,  no  que  couber,  ao
disposto nos arts. 81, 82, 85 e 90 desta Resolução.

Art. 127. Não havendo êxito nos procedimentos de contingência, a
votação  se  dará  por  cédulas  até  seu  encerramento,  devendo  a
pessoa  designada  pela  juíza  ou  pelo  juiz  eleitoral  adotar  as
seguintes providências:

I - retornar a mídia de votação à urna defeituosa;

II - lacrar a urna defeituosa, enviando-a, ao �nal da votação, à junta
eleitoral, com os demais materiais de votação;

III - lacrar a urna de contingência, que �cará sob a guarda da equipe
designada pela juíza ou pelo juiz eleitoral; e

IV -  colocar a mídia de contingência no "Envelope de Segurança",
que deverá ser lacrado e remetido ao local designado pela Justiça
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Eleitoral, não podendo ser reutilizada.

Art.  128.  Todas as ocorrências descritas nos arts.  124,  126 e 127
desta  Resolução  deverão  ser  consignadas  na  Ata  da  Mesa
Receptora, com as providências adotadas e o resultado obtido.

Art.  129.  Uma vez iniciada a votação por cédulas,  não se poderá
retornar  ao  processo  eletrônico  de  votação  na  mesma  seção
eleitoral.

Art.  130.  É  proibido  realizar  manutenção  de  urna  eletrônica  na
seção eleitoral no dia da votação, salvo ajuste ou troca de bateria e
de módulo impressor, ressalvados os procedimentos descritos no
art. 124 desta Resolução.

Art.  131.  Todas  as  ocorrências  relativas  às  urnas  deverão  ser
comunicadas pelas juízas e pelos juízes eleitorais aos TREs, durante
o  processo  de  votação,  por  meio  de  sistema  de  registro  de
ocorrências.

Seção V

Da Votação por Cédulas de Uso Contingente

Art.  132.  A  forma de votação descrita  nesta  Seção somente será
realizada na impossibilidade da utilização do sistema eletrônico de
votação.

Parágrafo  único.  As  cédulas  de  uso  contingente  serão
confeccionadas de acordo com o modelo de�nido pelo TSE.

Art.  133.  Para os casos de votação por cédulas,  a  juíza ou o juiz
eleitoral  fará  entregar  ao(à)  presidente  da  mesa  receptora,
mediante recibo, os seguintes materiais:

I - cédulas o�ciais de uso contingente, destinadas à votação;

II - urna de lona lacrada; e

III  -  lacre  para  ser  colado  na  fenda  da  urna  de  lona,  após  o
encerramento da votação ("Lacre da Mesa Receptora").

Art. 134. Serão observadas, na votação por cédulas, no que couber,
as normas do art. 113 desta Resolução, e ainda:

I - será entregue à eleitora ou ao eleitor, primeiramente, a cédula
para a eleição proporcional e em seguida as da eleição majoritária
e, por �m, havendo eleições suplementares, consultas populares ou
para  a  eleição  do  Conselho  Distrital  de  Fernando  de  Noronha
referidas nos incisos I  e II  do art.  97 desta Resolução, as cédulas
correspondentes (Lei nº 9.504/1997, art. 84);

II  -  às  eleitoras  e  aos  eleitores  que  foram  transferidos
temporariamente para votarem na seção, nos termos dos arts. 27 a
34 desta Resolução, serão fornecidas somente cédulas compatíveis
com a abrangência de sua circunscrição, sinalizadas no "Caderno de
Votação  das  Eleitoras  e  dos  Eleitores  Transferidos
Temporariamente", conforme as regras do art. 28;

III - a eleitora ou o eleitor será instruído(a) sobre como dobrar as
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cédulas após a anotação do voto e a maneira de inseri-las na urna
de lona;

IV  -  as  cédulas  serão  entregues  à  eleitora  ou ao  eleitor  abertas,
rubricadas e numeradas pelos(as) mesários(as), em séries de 1 a 9
(um a nove) (Código Eleitoral, art. 127, VI);

V -  para cada cédula,  a eleitora ou o eleitor será convidado a se
dirigir  à  cabina  para  indicar  os  números  ou  os  nomes  das
candidatas ou dos candidatos ou a sigla ou número do partido e,
havendo consulta popular, a opção de sua preferência, e dobrará
cada cédula;

VI - ao sair da cabina, a eleitora ou o eleitor depositará a cédula na
urna de lona, fazendo-o de maneira a mostrar a parte rubricada às
mesárias, mesários e aos(às) �scais presentes, para que veri�quem,
sem nelas tocar,  se não foram substituídas (Código  Eleitoral,  art.
146, XI);

VII - se a eleitora ou o eleitor, ao receber as cédulas, ou durante o
ato  de  votar,  veri�car  que  estão  rasuradas  ou  de  algum  modo
viciadas,  ou se ele,  por imprudência,  negligência ou imperícia,  as
inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir outras à
mesário  ou  ao  mesário,  restituindo-lhe  as  primeiras,  que  serão
imediatamente  inutilizadas  à  vista  das  pessoas  presentes,  sem
quebra de sigilo de seu conteúdo, fazendo constar a ocorrência na
Ata da Mesa Receptora (Código Eleitoral, art. 146, XIII);

VIII - após o depósito das cédulas na urna de lona, a mesário ou o
mesário  entregará  à  eleitora  ou  ao  eleitor  o  comprovante  de
votação (Código Eleitoral, art. 146, XIV).

Art. 135. Ao término da votação, além da aplicação do previsto no
art. 107 desta Resolução, no que couber, o(a) presidente da mesa
receptora tomará as seguintes providências:

I - vedará a fenda da urna de lona com o "Lacre da Mesa Receptora"
e  rubricará  o  lacre,  assim  como  os(as)  demais  mesários(as)  e,
facultativamente, os(as) �scais presentes;

II - entregará a urna de lona, a urna eletrônica e os documentos da
votação de acordo com o estabelecido no art. 107 desta Resolução,
mediante recibo em 2 (duas) vias, com a indicação da hora, devendo
os documentos da seção eleitoral ser acondicionados em envelopes
rubricados pelo (a) presidente e pelos(as) �scais que o desejarem.

Seção VI

Do Encerramento da Votação

Art. 136. O recebimento dos votos terminará às 17 horas, desde que
não haja eleitoras ou eleitores presentes na �la de votação da seção
eleitoral (Código Eleitoral, art. 144).

§ 1º Havendo eleitoras ou eleitores na �la, a mesário ou o mesário
procederá  à  sua  identi�cação  e  entregará  a  respectiva  senha,
começando pelo último da �la, para que sejam admitidos(as) a votar
(Código Eleitoral, art. 153, caput).
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§  2º  A  votação  continuará  na  ordem  decrescente  das  senhas
distribuídas até a última eleitora ou eleitor votar (Código Eleitoral,
art. 153, parágrafo único).

Art. 137. Encerrada a votação, o(a) presidente da mesa receptora de
votos adotará as providências previstas no art. 107 desta Resolução
e  �nalizará  a  Ata  da  Mesa  Receptora,  da  qual  constarão,  sem
prejuízo  de  outras  ocorrências  signi�cativas,  pelo  menos  os
seguintes itens:

I  -  o  nome  dos(as)  componentes  da  mesa  receptora  que
compareceram, consignando atrasos e saídas antecipadas (Código
Eleitoral, art. 154, III, a);

II  -  as  substituições  e  nomeações  de  componentes  da  mesa
receptora eventualmente realizadas (Código Eleitoral, art. 154, III, b);

III - os nomes dos(as) �scais que compareceram durante a votação
(Código Eleitoral, art. 154, III, c);

IV  -  a  causa,  se  houver,  do  retardamento  para  o  início  ou
encerramento da votação;

V  -  o  motivo  de  não  haverem  votado  eleitoras  ou  eleitores  que
compareceram (Código Eleitoral, art. 154, III, g);

VI -  os protestos e as impugnações apresentados, assim como as
decisões proferidas (Código Eleitoral, art. 154, III, h);

VII - a razão e o tempo da interrupção da votação, se tiver havido, e
as providências adotadas (Código Eleitoral, art. 154, III, i);

VIII  -  a  ressalva  das  rasuras,  emendas  e  entrelinhas  porventura
existentes nos Cadernos de Votação e na Ata da Mesa Receptora, ou
a declaração de não existirem (Código Eleitoral, art. 154, III, j).

Art.  138.  Os  boletins  de  urna  serão  impressos  em 5  (cinco)  vias
obrigatórias e em até 5 (cinco) vias adicionais.

Art. 139. Na hipótese de não serem emitidas, por motivo técnico,
todas as vias obrigatórias dos boletins de urna, ou de serem estas
ilegíveis,  após  a  observância  do  disposto  no  art.  124  desta
Resolução, o(a) presidente da mesa tomará, à vista dos(as) �scais
presentes, as seguintes providências:

I - desligará a urna;

II - desconectará a urna da tomada ou da bateria externa;

III - acondicionará a urna na embalagem própria;

IV - registrará a ocorrência na Ata da Mesa Receptora;

V - comunicará o fato à juíza ou ao juiz eleitoral, ou à pessoa por ela
ou por ele designada, pelo meio de comunicação mais rápido; e

VI - encaminhará a urna à junta eleitoral, para a adoção de medidas
que possibilitem a impressão dos boletins de urna.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  ser  emitida  apenas  1  (uma)  via
obrigatória,  esta  deverá  ser  encaminhada  à  junta  eleitoral,  sem
prejuízo das providências previstas neste artigo.
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Art.  140.  O(A)  presidente  da  junta  eleitoral,  ou  quem  for
designado(a),  tomará  as  providências  necessárias  para  o
recebimento  das  mídias  com  os  arquivos  e  dos  documentos  da
votação (Código Eleitoral, art. 155, caput).

Art.  141. Os(As) �scais dos partidos políticos e das federações de
partidos poderão acompanhar a�urna e todo e qualquer material
referente  à  votação,  do  início  ao  encerramento  dos  trabalhos,
até�sua entrega na junta eleitoral, desde que às suas expensas.

Seção VII

Dos Trabalhos de Justi�cativa

Art. 142. A eleitora ou o eleitor ausente do seu domicílio eleitoral na
data do pleito poderá, no�mesmo dia e horário da votação, justi�car
sua falta:

I - por meio do aplicativo e-Título;

II - nos locais de votação, perante as mesas receptoras de votos; ou

III - nas mesas receptoras de justi�cativas instaladas exclusivamente
para  essa  �nalidade,  nos � locais  divulgados  pelos  TREs  e  pelos
Cartórios Eleitorais.

Parágrafo único. A justi�cativa realizada nos termos do caput deste
artigo dispensa a apresentação�de qualquer outra documentação
ou  prova  de  que  a  eleitora  ou  o  eleitor  não  se  encontrava  em
seu�domicílio eleitoral.

Art. 143. As mesas receptoras de justi�cativas funcionarão das 8 às
17 horas do dia da eleição.

Parágrafo único. Havendo eleitoras ou eleitores na �la, a mesária ou
o  mesário  procederá  à � identi�cação  da  eleitora  ou  do  eleitor  e
entregará a respectiva senha, começando pelo(a) último(a)�da �la,
para  que  sejam  admitidos(as)  a  justi�car  a  ausência  (Código
Eleitoral, art. 153, caput).

Art.  144.  A  eleitora  ou  o  eleitor  deverá  comparecer  aos  locais
destinados ao recebimento das�justi�cativas com o formulário RJE
preenchido,  munido  do  número  da  inscrição  eleitoral  e
de � documento  de  identi�cação,  nos  termos  do  art.  111  desta
Resolução.

§ 1º A eleitora ou o eleitor deverá postar-se em �la única à entrada
do recinto da mesa e, quando�autorizado(a), entregará o formulário
preenchido e apresentará o documento de identi�cação à�mesário
ou ao mesário.

§ 2º A mesária ou o mesário da mesa receptora deverá:

I - conferir o preenchimento do RJE;

II - identi�car a eleitora ou o eleitor;

III  -  anotar  no  RJE  a  unidade da  Federação,  o  município,  a  zona
eleitoral e a mesa receptora da�entrega do requerimento;

IV - digitar no Terminal do Mesário o número da inscrição eleitoral,
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caso a justi�cativa seja�consignada em urna; e

V - entregar o comprovante rubricado.

§ 3º O formulário RJE preenchido com dados incorretos, que não
permitam a identi�cação da�eleitora ou do eleitor, não será hábil
para justi�car a ausência na eleição (Res.-TSE nº 23.659/2021, art.
126, II).

Art. 145. Compete ao juízo eleitoral responsável pela recepção dos
RJEs não registrados em urna�lançar as informações no Cadastro
Eleitoral, até 7 de dezembro de 2022, em relação ao primeiro e�ao
segundo turnos, conferindo o seu processamento.

Art. 146. Os formulários RJEs deverão ser conservados no Cartório
Eleitoral  responsável  pela � recepção  das  justi�cativas  até  seu
processamento no sistema, após o que poderão ser�descartados.

Art. 147. O formulário RJE poderá ser obtido nas páginas da Justiça
Eleitoral, na internet, e será�fornecido gratuitamente às eleitoras e
aos eleitores, nos:

I - cartórios eleitorais;

II - locais de votação, no dia da eleição;

III - locais de justi�cativa, no dia da eleição; e

IV  -  outros  locais,  desde  que  haja  prévia  autorização  da  Justiça
Eleitoral.

Art. 148. A eleitora ou o eleitor que deixar de votar e não justi�car a
falta no dia da eleição poderá�fazê-lo até 1º de dezembro de 2022,
em  relação  ao  primeiro  turno,  e  até  9  de  janeiro  de  2023,
em � relação  ao  segundo  turno,  por  meio  de  requerimento  a  ser
apresentado em qualquer zona eleitoral,�ou pelo serviço disponível
no  sítio  eletrônico  do  TSE  e  dos  TREs  (Res.-TSE  nº  23.659/2021,
art.�126).

§ 1º O requerimento de justi�cativa deverá ser acompanhado dos
documentos que comprovem o�motivo declinado pela eleitora ou
pelo eleitor.

§ 2º O cartório eleitoral que receber o requerimento providenciará a
sua  remessa  à  zona  eleitoral � em  que  a  eleitora  ou  o  eleitor  é
inscrito(a) (Res.-TSE nº 23.659/2021, art. 126, parágrafo único).

§ 3º Para a eleitora ou o eleitor inscrito(a) no Brasil que se encontrar
no exterior na data do pleito,�o prazo para requerer sua justi�cativa
será de 30 (trinta)  dias,  contados do seu retorno ao país  (Lei � nº
6.091/1974, art. 16, § 2º; e Res.-TSE nº 23.659/2021, art. 126, b).

§ 4º A eleitora ou o eleitor inscrito(a) no Brasil que se encontre no
exterior  no  dia  do  pleito  e  queira � justi�car  a  ausência  antes  do
retorno ao Brasil  poderá encaminhar  justi�cativa  de ausência  de
voto�diretamente ao cartório eleitoral  de sua inscrição,  por meio
dos  serviços  de  postagens  ou  pelo � serviço  disponível  no  sítio
eletrônico do TSE (Res.-TSE nº 23.659/2021, art. 126, b).

CAPÍTULO II
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DA FISCALIZAÇÃO PERANTE AS MESAS RECEPTORAS

Art.  149.  Cada  partido  político  ou  federação  de  partidos  poderá
nomear  2  (dois/duas)  delegados � (as)  para  cada  município  e  2
(dois/duas)  �scais  para  cada  mesa  receptora  (Código  Eleitoral,
art.�131, caput).

§ 1º Nas mesas receptoras, poderá atuar 1 (um/uma) �scal de cada
partido político ou federação�de partidos por vez, mantendo-se a
ordem no local de votação (Código Eleitoral, art. 131, caput).

§ 2º O(A) �scal poderá acompanhar mais de uma seção eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 65, § 1º).

§ 3º Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada
partido  político  ou  federação � de  partidos  poderá  nomear  2
(dois/duas)  delegados(as)  para  cada  uma  delas  (Código  Eleitoral,
art.�131, § 1º).

§  4º  A  escolha  de  �scal  e  de  delegada  ou  delegado  de  partido
político ou de federação de partidos�não poderá recair em menor
de  18  (dezoito)  anos  ou  em  quem,  por  nomeação  de  juíza  ou
juiz�eleitoral, já faça parte de mesa receptora, do apoio logístico ou
da junta eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 65, caput).

§ 5º As credenciais dos(as) �scais e das delegadas e delegados serão
expedidas,  exclusivamente, � pelos  partidos  políticos  e  pelas
federações  de  partidos,  sendo desnecessário  o  visto  da  juíza  ou
do�juiz eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 2º).

§ 6º Para efeito do disposto no § 5º deste artigo, o(a) presidente do
partido  político,  o(a) � representante  da  federação  de  partidos  ou
outra pessoa por eles  indicada deverá informar às � juízas ou aos
juízes eleitorais, até 30 de setembro, para o primeiro turno, e 28 de
outubro, para o�segundo turno, os nomes das pessoas autorizadas
a  expedir  as  credenciais  dos(as)  �scais, � delegadas  e  delegados,
podendo  os  TREs  adotarem  serviço  virtual  para  este
encaminhamento (Lei�nº 9.504/1997, art. 65, § 3º).

§ 7º O credenciamento de �scais se restringirá aos partidos políticos
e  às  federações  de  partidos � de  partidos  que  participarem  das
eleições na unidade da Federação.

§  8º  O(A)  �scal  de  partido  político  ou  de  federação  de  partidos
poderá ser substituído(a) no curso�dos trabalhos eleitorais (Código
Eleitoral, art. 131, § 7º).

§  9º  Para o  credenciamento e  atuação dos(as)  �scais  nas seções
eleitorais instaladas nos�estabelecimentos penais e de internação
de adolescentes, deverá ser observada a ressalva�contida no § 1º do
art. 49 desta Resolução.

Art. 150. As candidatas e os candidatos registrados(as), as delegadas
e os delegados, assim como�os(as) �scais de partidos políticos e de
federações de partidos serão admitidos pelas mesas�receptoras a
�scalizar  a  votação,  formular  protestos  e  fazer  impugnações,
inclusive  sobre  a � identidade  da  eleitora  ou  do  eleitor  (Código
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Eleitoral, art. 132).

Art. 151. No dia da votação, durante os trabalhos, é obrigatório o
uso de crachá de identi�cação�pelos(as) �scais dos partidos políticos
e das federações de partidos, vedada a padronização do�vestuário
(Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 3º).

§  1º  O  crachá  deverá  ter  medidas  que  não  ultrapassem  15  cm
(quinze centímetros) de�comprimento por 12 cm (doze centímetros)
de largura e conter apenas o nome do(a) �scal e o�nome e a sigla do
partido político ou da federação de partidos que representa, sem
referência que�possa ser interpretada como propaganda eleitoral.

§ 2º Caso o crachá ou o vestuário estejam em desacordo com as
normas previstas neste artigo, o�(a) presidente da mesa receptora
orientará os ajustes necessários para que o �scal possa exercer�sua
função na seção eleitoral.

CAPÍTULO III

DA POLÍCIA DOS TRABALHOS ELEITORAIS

Art.  152. Ao(À) presidente da mesa receptora e à juíza ou ao juiz
eleitoral, caberá a polícia dos�trabalhos eleitorais (Código Eleitoral,
art. 139).

Art.  153.  Somente  poderão  permanecer  no  recinto  da  mesa
receptora as mesárias, os mesários, as�candidatas, os candidatos, 1
(um/uma) �scal e 1 (um/uma) delegado(a) de cada partido político
ou�federação de partidos e, durante o tempo necessário à votação,
a eleitora ou o eleitor, mantendo-se�a ordem no local de votação
(Código Eleitoral, art. 140, caput).

§  1º  O(A)  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  a  compostura  devidas  e
estiver � praticando  qualquer  ato  atentatório  à  liberdade  eleitoral
(Código Eleitoral, art. 140, § 1º).

§ 2º Salvo a juíza ou o juiz eleitoral e as técnicas e os técnicos por ele
designados(as),  nenhuma � autoridade  estranha  à  mesa  receptora
poderá intervir em seu funcionamento (Código Eleitoral, art.�140, §
2º).

Art. 154. A força armada se conservará a 100 m (cem metros) da
seção eleitoral e não poderá�aproximar-se do lugar da votação ou
nele  adentrar  sem  ordem  judicial  ou  do(a)  presidente  da
mesa � receptora,  exceto  nos  estabelecimentos  penais  e  nas
unidades de internação de adolescentes,�respeitado o sigilo do voto
(Código Eleitoral, art. 141).

CAPÍTULO IV

DOS IMPRESSOS PARA A ELEIÇÃO

Seção I

Dos Modelos dos Impressos

Art.  155.  Caberá  ao  TSE  elaborar  os  modelos  e  estabelecer  as
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respectivas  especi�cações  para � confecção  de  formulários,
impressos,  cédulas,  lacres,  etiquetas  e  demais  artefatos  a
serem�utilizados nas eleições de 2022, de acordo com o disposto
neste Capítulo.

Parágrafo único. Os modelos de que trata o caput deste artigo serão
publicados  em  Portaria � especí�ca  e  divulgados  na  página  da
Internet do TSE até 19 de dezembro de 2021.

Seção II

Dos Formulários

Art. 156. Será de responsabilidade do TSE a confecção dos seguintes
impressos:

I -  Caderno de Votação, incluindo as listagens das eleitoras e dos
eleitores impedidos(as) de votar�na seção a partir da última eleição
ordinária e das pessoas com registro de nome social;

II  - Caderno de Votação das Eleitoras e dos Eleitores Transferidos
Temporariamente; e

III - Formulário "Requerimento de Justi�cativa Eleitoral" (RJE).

Art. 157. rá de responsabilidade dos TREs a confecção dos seguintes
impressos:

I - "Ata da Mesa Receptora";

II  -  Formulário  "Identi�cação  de  Eleitor(a)  com  De�ciência  ou
Mobilidade Reduzida".

Art. 158. A distribuição dos impressos a que se referem os arts. 156
a  157  desta  Resolução  será � realizada  conforme  planejamento
estabelecido pelo respectivo TRE.

§ 1º Os formulários "Requerimento de Justi�cativa Eleitoral" (RJE) e
"Identi�cação de Eleitor(a)�com De�ciência ou Mobilidade Reduzida"
em estoque nos TREs poderão ser utilizados.

§  2º  Para  as  MRJs,  deverão  ser  obrigatoriamente  distribuídos  os
modelos de RJE que possuam o�campo "Ano de Nascimento",  de
forma que não inviabilize o lançamento das justi�cativas nas�seções
eleitorais.

Art.  159.  Será  de  responsabilidade  do  TRE-DF,  ou,  quando
autorizado,  das  missões  diplomáticas � ou  repartições  consulares,
utilizando reprodução eletrônica ou impressão grá�ca, a confecção
dos�impressos:

I - "Ata da Mesa Receptora"; e

II - "Boletim de Urna - Exterior" (BUEx).

Seção III

Das Etiquetas para Mídia, Lacres e Envelopes de Segurança

Art. 160. Será de responsabilidade do TSE a confecção de:

I  -  envelopes  de  segurança  para  acondicionamento  das  mídias
utilizadas nas urnas eletrônicas;
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II - lacres para as urnas eletrônicas; e

III - lacres para as urnas de lona.

Art.  161.  Será  de  responsabilidade  dos  TREs  a  confecção  das
etiquetas para identi�cação das�mídias de carga, de votação e de
resultados utilizadas nas urnas.

Seção IV

Das Cédulas O�ciais para Uso Contingente

Art.  162.  As  cédulas  a  serem  utilizadas  pela  seção  eleitoral  que
passar  para  o  sistema  de  votação � manual  serão  confeccionadas
pelo  TRE  e  distribuídas  de  acordo  com  sua  logística  (Lei  nº
9.504/1997, art. 83, § 1º).

Art. 163. Haverá cinco cédulas distintas (Lei nº 9.504/1997, art. 83, §
1º):

I - presidente: para uso no primeiro e no segundo turnos, inclusive
nas seções eleitorais instaladas�no exterior;

II - governador e senador: para uso no primeiro turno;

III - governador: para uso no segundo turno;

IV - deputado estadual e federal: para uso no primeiro turno nos
Estados; e

V  -  deputado  distrital  e  federal:  para  uso  no  primeiro  turno  no
Distrito Federal.

§ 1º A cédula terá espaços para que a eleitora ou o eleitor escreva o
nome ou o número da�candidata ou do candidato escolhido(a), ou a
sigla ou o número do partido político de sua�preferência, ou, em
caso  de  consulta  popular,  as  opções  de  resposta  para  cada
pergunta�formulada (Lei nº 9.504/1997, art. 83, §§ 2º e 3º).

§ 2º As cédulas serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas,
resguardem o sigilo do voto�sem que seja necessário o emprego de
cola para fechá-las (Código Eleitoral, art. 104, § 6º).

§  3º  As  cédulas  serão  confeccionadas  em  papeis  das  seguintes
cores:

I - amarela, para as eleições majoritárias;

II - branca, para as eleições proporcionais;

III  -  verde  para  consulta  popular  de  abrangência  estadual,  se
houver;

IV  -  rosa  para  consulta  popular  de  abrangência  municipal,  se
houver;

V - cinza, para consulta popular de abrangência federal, se houver; e

VI - azul, para eleições suplementares, se houver.

§  4º  Em casos excepcionais,  para o  voto no exterior,  poderá ser
autorizada pelo TSE a reprodução�eletrônica ou impressão grá�ca
da  cédula  pelas  missões  diplomáticas  ou  repartições
consulares,�podendo ser dispensado, em sua confecção, o uso da
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cor amarela.

§ 5º As cédulas para uso contingente nas eleições para o Conselho
Distrital  de  Fernando  de � Noronha  serão  de  exclusiva
responsabilidade  do  TRE  de  Pernambuco,  ao  qual  competirá
as�demais providências correlatas.

TÍTULO III

DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

Seção I

Das Juntas Eleitorais

Art. 164. Em cada zona eleitoral, haverá pelo menos 1 (uma) junta
eleitoral, composta por 1 (um/uma) juíza ou juiz de direito, que será
o(a)  presidente,  e  por  2  (dois/duas)  ou  4  (quatro)  cidadãs
ou�cidadãos que atuarão como membras ou membros titulares, de
notória idoneidade, nomeados(as)�pelo(a) presidente do TRE, até 3
de agosto de 2022 (Código Eleitoral, art. 36, caput e § 1º).

§ 1º Até 22 de julho de 2022, os nomes das pessoas indicadas para
compor as juntas eleitorais�serão publicados em edital, podendo ser
impugnados  em  petição  fundamentada  por  qualquer � partido
político ou federação de partidos no prazo de 3 (três) dias (Código
Eleitoral, art. 36, § 2º).

§ 2º A partir da publicação do edital de registro de candidaturas,
inclusive os de substitutos(as) ou�de vaga remanescente, poderá ser
apresentada impugnação no prazo de 3 (três) dias, na hipótese�de a
nomeada ou o nomeado enquadrar-se na proibição de que trata o
art. 167, I, desta Resolução.

§  3º  Os  TREs  estabelecerão  a  forma  de  publicação  dos  editais,
devendo-se priorizar o Diário da�Justiça Eletrônico (DJe).

Art.  165.  Se  necessário,  poderão  ser  organizadas  tantas  juntas
eleitorais quanto permitir o número�de juízas e juízes de direito que
gozem das garantias do art. 95 da Constituição Federal, mesmo�que
não sejam juízas ou juízes eleitorais (Código Eleitoral, art. 37, caput).

Parágrafo único. Nas zonas eleitorais em que for organizada mais
de 1 (uma) junta, ou quando�estiver vago o cargo de juiz eleitoral, ou
estiver a juíza ou o juiz impedido(a), o(a) presidente do�TRE, com a
aprovação do pleno, designará juízas ou juízes de direito da mesma
ou de outras �comarcas  para  presidir  as  juntas  eleitorais  (Código
Eleitoral, art. 37, parágrafo único).

Art. 166. Ao(À) presidente da junta eleitoral será facultado nomear,
entre cidadãs e cidadãos de�notória idoneidade, até 2 (dois/duas)
escrutinadores(as) ou auxiliares (Código Eleitoral, art. 38,�caput).

§ 1º Até 2 de setembro de 2022, o(a) presidente da junta eleitoral
comunicará ao(à) presidente do�TRE os nomes das escrutinadores,
dos  escrutinadores  e  dos(as)  auxiliares  que  houver  nomeado,
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e�publicará edital, podendo qualquer partido político ou federação
de partidos oferecer impugnação�motivada no prazo de 3 (três) dias
(Código Eleitoral, art. 39).

§  2º  Os  TREs  estabelecerão  a  forma  de  publicação  dos  editais,
devendo-se priorizar o Diário da�Justiça Eletrônico (DJe).

§ 3º O(A) presidente da junta eleitoral designará a secretária ou o
secretário-geral  entre  as � membras,  membros,  escrutinadoras,
escrutinadores e auxiliares, competindo-lhe organizar e�coordenar
os trabalhos da junta eleitoral, lavrar as atas e tomar por termo ou
protocolar os�recursos, neles funcionando como escrivão(ã) (Código
Eleitoral, art. 38, § 3º, I e II).

§  4º  O  TRE  poderá  autorizar,  excepcionalmente,  a  contagem  de
votos  pelas  mesas  receptoras, � designando  as  mesárias  e  os
mesários  como  escrutinadores(as)  da  junta  eleitoral
(Código�Eleitoral, arts. 188 e 189).

Art.  167.  Não  podem  ser  nomeados(as)  membras,  membros,
escrutinadoras,  escrutinadores  ou � auxiliares  da  junta  eleitoral
(Código Eleitoral, art. 36, § 3º):

I  -  candidatas e candidatos e seus(suas)  parentes,  ainda que por
a�nidade, até o segundo grau,�inclusive o cônjuge;

II - integrantes de diretorias de partidos políticos e de federações de
partidos devidamente�registrados(as)  e cujos nomes tenham sido
o�cialmente publicados;

III  -  autoridades  e  agentes  policiais,  bem  como  funcionárias  e
funcionários  no  desempenho  de � cargos  de  con�ança  do  Poder
Executivo; e

IV - os(as) que pertencerem ao serviço eleitoral.

Art. 168. Compete à junta eleitoral (Código Eleitoral, art. 40, I a III):

I  -  apurar  a  votação  realizada  nas  seções  eleitorais  sob  sua
jurisdição;

II  -  resolver  as  impugnações,  dúvidas  e  demais  incidentes
veri�cados durante os trabalhos da�apuração; e

III - expedir os boletins de urna na impossibilidade de sua emissão
normal  nas  seções  eleitorais, � com  emprego  dos  sistemas  de
votação, de recuperação de dados ou de apuração.

Parágrafo único. O(A) presidente da junta eleitoral designará os(as)
responsáveis  pela  operação � do  Sistema  de  Apuração  da  urna
eletrônica.

Art. 169. Havendo necessidade, mais de uma junta eleitoral poderá
ser  instalada  no  mesmo  local � de  apuração,  mediante  prévia
autorização  do  TRE,  desde  que  �quem  separadas,  de  modo
a�acomodar, perfeitamente distinguidos, os trabalhos de cada uma
delas.

Seção II
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Da Fiscalização Perante as Juntas Eleitorais

Art.  170.  Cada  partido  político  ou  federação  de  partidos  poderá
credenciar, perante as juntas�eleitorais, até 3 (três) �scais, que se
revezarão  na  �scalização  dos  trabalhos  de  apuração
(Código�Eleitoral, art. 161, caput).

§  1º  A  escolha  de  �scal  de  partido  político  ou  de  federação  de
partidos não poderá recair em�menor de 18 (dezoito) anos ou em
quem, por nomeação de juíza ou de juiz eleitoral, já faça parte�de
mesa  receptora,  do  apoio  logístico  ou  da  junta  eleitoral  (Lei  nº
9.504/1997, art. 65, caput).

§ 2º As credenciais dos(as) �scais serão expedidas, exclusivamente,
pelos partidos políticos e�federações de partidos, e não necessitam
de visto do(a) presidente da junta eleitoral. (Lei nº 9.504/1997, art.
65, § 2º).

§  3º  Para  efeito  do  disposto  no  §  2º  deste  artigo,  os(as)
representantes dos partidos políticos e das�federações de partidos
deverão informar, até 30 de setembro, para o primeiro turno, e 28
de�outubro, para o segundo, ao(à) presidente da junta eleitoral o
nome  das  pessoas  autorizadas  a � expedir  as  credenciais  dos(as)
�scais,  podendo  os  TREs  adotarem  serviço  eletrônico  para
este�encaminhamento (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º).

§ 4º Não será permitida, na junta eleitoral, a atuação concomitante
de  mais  de  1  (um/uma)  �scal  de � cada  partido  político  ou  de
federação de partidos (Código Eleitoral, art. 161, § 2º).

§  5º  O(A)  �scal  de  partido  político  ou  de  federação  de  partidos
poderá ser substituído(a) no curso�dos trabalhos eleitorais.

§ 6º O credenciamento de �scais se restringirá aos partidos políticos
e às federações de partidos�que participarem das eleições.

§  7º  A expedição dos crachás dos(as)  �scais  das juntas eleitorais
observará,  no  que  couber,  o � previsto  para  a  dos(as)  �scais  das
mesas receptoras, nos termos do art. 151 desta Resolução.

Art.  171. Os(As) �scais dos partidos políticos e das federações de
partidos serão posicionados(as)�à distância não superior a 1 m (um
metro)  de  onde  estiverem  sendo  desenvolvidos  os  trabalhos
da � junta  eleitoral,  de  modo  que  possam  observar  diretamente
qualquer  procedimento  realizado  nas � urnas  eletrônicas  e,  na
hipótese de apuração de cédulas (Lei nº 9.504/1997, art. 87):

I - a abertura da urna de lona;

II - a numeração sequencial das cédulas;

III - o desdobramento das cédulas;

IV - a leitura dos votos; e

V - a digitação dos números no Sistema de Apuração.

CAPÍTULO II

DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO NA URNA
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Seção I

Do Registro e Apuração dos Votos na Urna

Art. 172. Os votos serão registrados individualmente pelo sistema
de  votação  da  urna,  nas  seções � eleitorais,  resguardando-se  o
anonimato da eleitora ou do eleitor.

§ 1º A urna será dotada de arquivo denominado Registro Digital do
Voto (RDV), no qual �cará�gravado cada voto, tal como digitado pelo
eleitor ou pela eleitora na urna, separado por cargo e em�arquivo
único, utilizando os meios tecnológicos adequados para a garantia
do sigilo da votação.

§ 2º Após a con�rmação dos votos de cada eleitora ou eleitor,  o
arquivo RDV será atualizado e�assinado digitalmente, com aplicação
do  registro  de  horário  no  arquivo  log,  de  maneira  a  garantir
a�segurança.

Art. 173. O voto digitado na urna que corresponda integralmente ao
número de candidata ou�candidato apto(a)  será registrado como
voto nominal.

Art. 174. Nas eleições majoritárias, os votos que não correspondam
a número de candidata ou de�candidato constante da urna serão
registrados como nulos.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do  caput  deste  artigo,  antes  da
con�rmação do voto,  a  urna�apresentará  mensagem informando
que, se con�rmado o voto, ele será computado como nulo.

Art. 175. Nas eleições proporcionais, serão registrados como votos
para a legenda os digitados na�urna cujos 2 (dois) primeiros dígitos
coincidam com a numeração de partido político que concorra�ao
pleito  e  os  últimos  dígitos  não  sejam  informados  ou  não
correspondam  a  nenhuma  candidata  ou � candidato  (Lei  nº
9.504/1997, art. 59, § 2º).

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do  caput  deste  artigo,  antes  da
con�rmação  do  voto,  a  urna � apresentará  a  informação  do
respectivo  partido  político  e  mensagem  alertando  que,  se
con�rmado, � o  voto  será  registrado  para  a  legenda  (Lei  nº
9.504/1997, art. 59, § 2º).

Art. 176. Nas eleições proporcionais serão registrados como nulos:

I  -  os  votos digitados cujos  dois  primeiros  dígitos  não coincidam
com a numeração de partido�político que concorra ao pleito; e

II - os votos digitados cujos dois primeiros dígitos coincidam com a
numeração de partido político�que concorra ao pleito e os últimos
dígitos  correspondam  a  candidata  ou  candidato  que,  antes
da�geração dos dados para carga da urna, conste como inapto(a).

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, antes da con�rmação do
voto,  a  urna  apresentará � mensagem  informando  que,  se
con�rmado o voto, ele será computado como nulo.

Art.  177.  Ao  �nal  da  votação,  os  votos  serão  apurados
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eletronicamente e o boletim de urna, o RDV�e os demais arquivos
serão gerados e assinados digitalmente, com aplicação do registro
de horário�em arquivo log, de forma a garantir a segurança.

Seção II

Dos Boletins Emitidos pela Urna

Art. 178. Os boletins de urna conterão os seguintes dados (Lei  nº
9.504/1997, art. 68):

I - a data da eleição;

II - a identi�cação do município, da zona eleitoral e da seção;

III - a data e o horário de encerramento da votação;

IV - o código de identi�cação da urna;

V - a quantidade de eleitoras ou eleitores aptos(as);

VI - a quantidade de eleitoras ou eleitores que compareceram;

VII - a votação individual de cada candidata e candidato;

VIII - os votos para cada legenda partidária;

IX - os votos nulos;

X - os votos em branco;

XI - a soma geral dos votos;

XII  -  a  quantidade de eleitoras  ou eleitores  cuja  habilitação para
votar não ocorreu por�reconhecimento biométrico; e

XIII - código de barras bidimensional (Código QR).

Parágrafo único. O inciso XII deste artigo aplica-se apenas às seções
com biometria.

Art.  179.  A coincidência entre os votos constantes do boletim de
urna emitido pela urna ao �nal da�apuração e o seu correspondente
disponível  na  internet,  nos  termos  do  art.  230  desta
Resolução, � poderá  ser  atestada  mediante  o  boletim  de  urna
impresso ou por meio do código de barras�bidimensional (Código
QR) nele contido.

Parágrafo único.  O TSE disponibilizará aplicativo para dispositivos
móveis para a leitura do código�de barras bidimensional  (Código
QR), sem prejuízo da utilização de outros aplicativos�desenvolvidos
para esse �m (Lei nº 9.504/1997, art. 68).

CAPÍTULO III

DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO POR MEIO DE CÉDULAS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 180. A apuração dos votos das seções eleitorais em que houver
votação  por  cédulas  será � processada  na  junta  eleitoral,  com  a
utilização do Sistema de Apuração, observados, no que�couber, os
procedimentos previstos nos arts. 159 a 187 do Código Eleitoral e o
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disposto nesta�Resolução.

Art.  181.  As  membras,  os  membros,  as  escrutinadoras  e  os
escrutinadores,  assim como os(as) �auxiliares  das juntas  eleitorais
deverão,  no  curso  dos  trabalhos,  utilizar  somente
caneta�esferográ�ca de cor vermelha.

Seção II

Dos Procedimentos

Art. 182. Na hipótese em que a votação tenha iniciado com o uso da
urna  eletrônica,  a  apuração � dos  votos  das  seções  eleitorais  que
passarem à votação por cédulas ocorrerá,  sempre à vista dos(as)
�scais presentes, da seguinte maneira:

I - a equipe técnica designada pelo(a) presidente da junta eleitoral
procederá à geração da mídia�com os dados recuperados, contendo
os  votos  registrados  pelo  sistema  eletrônico  até  o  momento � da
interrupção, imprimirá o boletim parcial da urna em 2 (duas) vias
obrigatórias  e  em  até  3  (três) � vias  opcionais,  entregando-as  à
secretária ou ao secretário da junta eleitoral;

II - a secretária ou o secretário da junta eleitoral colherá, nas vias do
boletim  parcial  da  urna,  a � assinatura  do(a)  presidente  e  dos(as)
componentes da junta e, se presentes, dos(as) �scais dos�partidos
políticos  e  das  federações  de  partidos  e  do(a)  representante  do
Ministério Público;

III - os dados constantes da mídia serão recebidos pelo Sistema de
Apuração; e

IV - em seguida, será iniciada a apuração das cédulas.

Parágrafo único. No início dos trabalhos,  será emitido o relatório
Zerésima  do  Sistema  de � Apuração,  que  deverá  ser  assinado
pelos(as) �scais dos partidos políticos e das federações de�partidos
que o desejarem, assim como pelo(a) presidente da junta eleitoral e
seus(suas)
componentes, o qual deverá ser anexado à Ata da Junta Eleitoral.

Art. 183. Para cada seção a ser apurada, a urna eletrônica utilizada
para a apuração dos votos�será con�gurada com a identi�cação do
município,  da  zona  eleitoral,  da  seção,  da  junta  e  do �motivo  da
operação, no Sistema de Apuração.

Art. 184. Para apuração dos votos consignados em cédulas relativos
às  seções  onde  houve � votação  parcial  ou  totalmente  manual,  a
junta eleitoral deverá:

I  -  havendo mídia com os dados parciais  de votação,  inseri-la  na
urna na qual se realizará a�apuração;

II - separar os diferentes tipos de cédula;

III - contar as cédulas, sem abri-las, numerando-as sequencialmente;

IV - digitar a quantidade total de cédulas na urna;

V  -  iniciar  a  apuração  no  sistema  eletrônico,  obedecendo  aos
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seguintes procedimentos, uma�cédula de cada vez:

a) desdobrar, ler o voto e registrar as expressões "em branco" ou
"nulo", se for o caso, colhendo-se�a rubrica do(a) secretário(a); e

b)  digitar  no  Sistema  de  Apuração  o  número  da  candidata,  do
candidato ou da legenda referente�ao voto consignado na cédula,
bem como se "em branco" ou nulo; e

VI  -  não havendo mais cédulas,  gravar a mídia com os dados da
votação da seção.

§ 1º A junta eleitoral somente desdobrará a cédula seguinte após a
con�rmação do registro da�cédula anterior na urna.

§  2º  Os  eventuais  erros  de  digitação  deverão  ser  corrigidos
enquanto não for comandada a�con�rmação �nal do conteúdo da
cédula.

§  3º  As  ocorrências  relativas  às  cédulas  somente  poderão  ser
suscitadas nessa oportunidade�(Código Eleitoral, art. 174, § 4º).

§ 4º O(A) presidente da junta eleitoral dirimirá, quando houver, as
dúvidas relativas às cédulas.

§ 5º A operação do Sistema de Apuração da urna eletrônica será
realizada pela pessoa designada�pelo presidente da junta eleitoral,
nos termos do parágrafo único do art. 168 desta Resolução.

Art.  185.  Veri�cada  a  não  correspondência  entre  o  número
sequencial  da  cédula  em  apuração  e  o � apresentado  pela  urna,
deverá a junta eleitoral proceder da seguinte maneira:

I - emitir o espelho parcial de cédulas;

II - comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho parcial, a
partir  da  última  cédula  até  o � momento  em  que  se  iniciou  a
incoincidência; e

III  -  comandar  a  exclusão  dos  dados  referentes  às  cédulas
incoincidentes e retomar a apuração.

Parágrafo  único.  Havendo  motivo  justi�cado,  a  critério  da  junta
eleitoral,  a apuração poderá ser�reiniciada, apagando-se todos os
dados da seção até então registrados.

Art.  186.  A  incoincidência  entre  o  número  de  votantes  e  o  de
cédulas apuradas não constituirá�motivo de nulidade da votação,
desde  que  não  resulte  de  fraude  comprovada  (Código  Eleitoral,
art.�166, § 1º).

Parágrafo único. Se a junta eleitoral entender que a incoincidência
resulta de fraude, anulará a�votação, fará a apuração em separado e
recorrerá de ofício para o TRE (Código Eleitoral, art. 166,�§ 2º).

Art.  187.  Concluída  a  contagem  dos  votos,  a  junta  eleitoral
providenciará a emissão de 2 (duas)�vias obrigatórias e até 5 (cinco)
vias adicionais do boletim de urna.

§  1º  Os  boletins  de  urna  serão  assinados  pelo(a)  presidente  e
demais  componentes da junta�eleitoral  e,  se  presentes,  pelos(as)
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�scais  dos  partidos  políticos  e  das  federações  de  partidos,
bem�como pelo(a) representante do Ministério Público.

§  2º  Apenas  os  boletins  de  urna  poderão  servir  como  prova
posterior perante a junta eleitoral.

Art. 188. O encerramento da apuração de uma seção consistirá na
emissão  do  boletim  de  urna  e � na  geração  da  mídia  com  os
resultados,  a  ser  encaminhada  para  transmissão  e
demais�procedimentos descritos no art. 200 desta Resolução.

Art.  189.  Durante  a  apuração,  na  hipótese  de  defeito  da  urna
instalada na junta eleitoral, uma nova�urna deverá ser utilizada e o
procedimento de apuração deverá ser reiniciado.

Art. 190. Concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à
subsequente,  as  cédulas � serão  recolhidas,  no  primeiro  turno  de
votação, em envelope especial, e, no segundo, à urna de�lona, os
quais serão fechados e lacrados,  assim permanecendo até 10 de
janeiro de 2023,  salvo se�houver  pedido de recontagem ou se o
conteúdo  for  objeto  de  discussão  em  processo  judicial � (Código
Eleitoral, art. 183, caput).

CAPÍTULO IV

DA TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Seção I

Dos Sistemas de Transmissão e Totalização

Art. 191. A transmissão dos arquivos de urna e os procedimentos
para  a  totalização  dos  resultados � são  operacionalizados  pelos
sistemas  Transportador  e  de  Gerenciamento  da
Totalização�(SISTOT), utilizados em cada uma das instâncias, Juntas
Eleitorais,  TREs  e  TSE,  de  acordo  com � suas  competências  e
abrangências.

§ 1º Para os efeitos desta Resolução, de�ne-se o�cialização o marco
temporal e técnico, a partir�do qual os sistemas passam a operar de
modo seguro, auditável e com registro de operações,�assegurando
que os dados processados são tão somente os gerados pelas urnas
eletrônicas e�pelos sistemas o�ciais utilizados nas eleições.

§  2º  A  partir  da  o�cialização  dos  sistemas,  as  funcionalidades
especí�cas  de  cada  fase  serão � liberadas  de  acordo  com  a
competência  da  respectiva  instância,  da  forma  como  o  descrito
nesta�Seção.

Art.  192.  A  o�cialização do sistema Transportador  será realizada,
automaticamente, a partir das 12�horas do dia da eleição, após o
primeiro acesso.

Art. 193. A o�cialização do SISTOT pelo TSE antecede a o�cialização
do sistema pelos TREs, e�será realizada pela respectiva autoridade
designada como Gestor de O�cialização do Sistema de�Autenticação
e Autorização da Justiça Eleitoral (Odin).

Art.  194.  A  o�cialização  do  SISTOT  nos  Cartórios  Eleitorais  é
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realizada após o�cialização nos�respectivos TREs, por meio por meio
do Sistema de Autenticação e Autorização da Justiça�Eleitoral (Odin)
e  mediante  senha  de  autoridade  encaminhada  às  juízas  ou  aos
juízes eleitorais.

Art. 195. Os procedimentos descritos nos artigos 193 e 194 desta
Resolução são realizados�posteriormente à Cerimônia de Assinatura
Digital e Lacração dos Sistemas, nos termos da�Resolução do TSE
que dispõe sobre os procedimentos de �scalização e auditoria do
sistema � eletrônico  de  votação,  e  antecedem  necessariamente  a
con�guração do ambiente de votação e�totalização, para a geração
das  mídias  e  preparação  das  urnas,  descritos  na  nos  arts.  78  a
91�desta Resolução.

Art. 196. A partir das 12 doze horas da véspera de cada turno, as
funcionalidades  relativas  ao � gerenciamento  da  totalização  dos
resultados estarão disponíveis no SISTOT, em todas as�instâncias,
mediante os seguintes procedimentos concatenados e sequenciais:

I - processamento das eventuais alterações de situação e de dados
das candidatas, dos�candidatos e dos respectivos partidos (ARC); e

II - emissão do Relatório Zerésima com a �nalidade de comprovar a
inexistência de votos�computados no sistema.

§ 1º Os procedimentos descritos no inciso I do caput deste artigo
serão realizados:

I  -  pelo  TSE,  relativamente  às  eleições  para  presidente  e  vice-
presidente da República; e

II  -  pelos  TREs,  relativamente  às  eleições  para  governador,  vice-
governador, senador, deputados�federais, estaduais e distritais.

§ 2º O relatório Zerésima descrito no inciso II do caput deste artigo
será emitido separadamente�para cada nível  de abrangência  das
eleições, da seguinte forma:

I  -  pelo  TSE,  relativamente  à  eleição  para  presidente  e  vice-
presidente da República;

II - pelos TREs, relativamente às eleições presidenciais e�às eleições
para  governador,  vice-governador,  senador,  deputados  federais,
estaduais e distritais; e

III  -  pelas zonas eleitorais,  relativamente às eleições federais e às
estaduais.

§  3º  Na hipótese de serem realizadas eleições suplementares ou
consultas  populares,  será � igualmente  observado  o  disposto  no
caput e §§ 1º e 2º deste artigo, de acordo com a circunscrição�do
pleito, se federal, estadual ou municipal.

§ 4º A emissão da Zerésima nas Zonas Eleitorais é realizada após a
emissão da Zerésima pelos�respectivos TREs, a qual será precedida
da conclusão dos procedimentos realizados no âmbito do�TSE.

Art. 197. Para a emissão da Zerésima de que trata o art. 196 desta
Resolução,  o  TSE,  os  TREs  e � as  juízas  ou  os  juízes  eleitorais
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convocarão  com  2  (dois)  dias  de  antecedência,  por  edital,
os(as) � representantes  do  Ministério  Público,  da  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil  e  os(as)  �scais, � delegadas  e  delegados  dos
partidos políticos, das federações de partidos e das coligações, com
a�antecedência de 2 (dois) dias, sem prejuízo de ampla divulgação e
publicidade  do  evento,  para � conhecimento  das  entidades
�scalizadoras,  da  imprensa  e  dos  demais  interessados(as)
em�acompanhar o evento.

Art.  198.  O  Relatório  Zerésima  será  assinado  pelas  autoridades
presentes e comporá as�respectivas atas gerais das eleições.

Art. 199. Se, no decorrer dos trabalhos ou momento posterior ao
encerramento do evento, houver�necessidade de reinicialização do
SISTOT,  deverá  ser  utilizada  senha  especí�ca,  comunicando-se � o
fato  imediatamente  aos  partidos  políticos,  às  federações  de
partidos e às coligações, assim como�ao Ministério Público.

Parágrafo  único.  Ocorrendo  a  hipótese  prevista  no  caput  deste
artigo, os relatórios emitidos pelo�sistema e os dados anteriores à
reinicialização serão tornados sem efeito.

Seção II

Dos Procedimentos na Junta Eleitoral

Art. 200. Encerrada a votação, as juntas eleitorais:

I  -  receberão  as  mídias  com  os  arquivos  oriundos  das  urnas  e
providenciarão sua imediata�transmissão;

II  -  receberão  os  documentos  da  votação,  examinando  sua
idoneidade  e  regularidade,  inclusive � quanto  ao  funcionamento
normal da seção (Código Eleitoral, art. 165, § 5º);

III  -  destinarão as vias do boletim de urna recebidas, da seguinte
forma:

a)  uma  via  acompanhará  a  mídia  de  resultado,  para  posterior
arquivamento no cartório eleitoral; e

b) uma via será a�xada no local de funcionamento da junta eleitoral;

IV  -  resolverão  todas  as  impugnações  e  incidentes  veri�cados
durante os trabalhos de apuração�(Código Eleitoral, art. 40, II); e

V - providenciarão a recuperação dos dados constantes da urna, em
caso de necessidade.

Art.  201. A autenticidade e a integridade dos arquivos constantes
das mídias de resultado�recebidas na junta eleitoral são veri�cadas
pelos sistemas eleitorais.

Art.  202.  Detectada  qualquer  irregularidade  na  documentação
referente  a  seção  cuja  mídia  já  tenha � sido  processada,  o(a)
presidente  da  junta  poderá  excluir  da  totalização  os  dados
recebidos,�fundamentando sua decisão.

Art. 203. A transmissão e a recuperação de dados de votação, bem
como a reimpressão dos�boletins de urna, poderão ser efetuadas

ESOLUÇÃO Nº 23.669, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. — Tribuna... https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-6

0 of 72 31/01/2022 18:3



por  técnicas  e  por  técnicos  designados(as)  pelo(a) � presidente  da
junta eleitoral nos locais previamente de�nidos pelos TREs.

Art. 204. Os TREs poderão instalar pontos de transmissão distintos
do  local  de  funcionamento  da � junta  eleitoral,  de  acordo  com as
necessidades  especí�cas,  divulgando previamente  sua � localização
nos respectivos sítios na internet, pelo menos 3 (três) dias antes da
data da eleição de�cada turno.

§ 1º Nos pontos de transmissão mencionados no caput deste artigo
em que forem utilizados�equipamentos que não pertençam à Justiça
Eleitoral, será obrigatório o uso do sistema de conexão�denominado
JE-Connect.

§ 2º As técnicas e os técnicos designadas(os) para operação do JE-
Connect  são responsáveis �pela  guarda e  pelo uso das mídias  de
ativação da solução e de seus conteúdos.

Art. 205. Havendo necessidade de recuperação dos dados da urna,
serão  adotados  um  ou  mais � dos  seguintes  procedimentos,  na
ordem que se �zer adequada, para a solução do problema:

I - inserção da mídia de resultado, original ou vazia, na urna utilizada
na seção, para conclusão do�procedimento de gravação dos dados,
que porventura não tenha sido concluída;

II - geração de nova mídia, a partir da urna utilizada na seção, com
emprego do Sistema�Recuperador de Dados;

III - geração de nova mídia, a partir das mídias da urna utilizada na
seção,  por  meio do Sistema�Recuperador de Dados,  em urna de
contingência;

IV - digitação dos dados constantes do boletim de urna no Sistema
de Apuração.

§ 1º As mídias retiradas das urnas de votação para recuperação de
dados  em  urna  de � contingência  deverão  ser  recolocadas  nas
respectivas urnas de votação utilizadas nas seções.

§ 2º Os boletins de urna, impressos em 2 (duas) vias obrigatórias e
em  até  5  (cinco)  opcionais,  e  o � boletim  de  justi�cativa  serão
assinados pelo(a) presidente e demais integrantes da junta eleitoral
e, � se  presentes,  pelos(as)  �scais  dos  partidos  políticos  e  das
federações  de  partidos  e  pelo(a) � representante  do  Ministério
Público.

§  3º  As  urnas  de  votação  cujos  lacres  forem  removidos  para
recuperação de dados deverão ser�novamente lacradas.

§  4º  É  facultado  aos(às)  �scais  dos  partidos  políticos  e  das
federações de partidos e ao(à)�representante do Ministério Público
o  acompanhamento  da  execução  dos  procedimentos
previstos � neste  artigo,  observado  o  disposto  no  art.  171  desta
Resolução.

Art.  206.  Veri�cada  a  impossibilidade  de  leitura  da  mídia  gerada
pelo  Sistema  de  Apuração,  no � sistema  Transportador,  o(a)
presidente  da  junta  eleitoral  determinará,  para  a  solução  do
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problema,�a realização de um dos seguintes procedimentos:

I -  a geração de nova mídia, a partir da urna na qual a seção foi
apurada; ou

II - a digitação, em nova urna, dos dados constantes do boletim de
urna, utilizando o Sistema de�Apuração.

Art.  207.  Nos  casos  de  perda de  votos  de  determinada seção,  a
junta eleitoral deverá:

I - se parcial, aproveitar os votos recuperados, considerando, para
efeito da veri�cação de�comparecimento na seção,  o  número de
votos apurados; e

II - se total, informar a não apuração da seção no SISTOT.

Art.  208.  Na  impossibilidade  da  transmissão  de  dados,  a  junta
eleitoral  providenciará  a  remessa � das  mídias  ao  ponto  de
transmissão  da  Justiça  Eleitoral  mais  próximo,  para  os
respectivos�procedimentos.

Art.  209.  A  decisão  que  determinar  a  "não  instalação",  a  "não
apuração" ou "a anulação e a�apuração em separado" da respectiva
seção deverá ser fundamentada e registrada em opção�própria do
SISTOT.

Art.  210.  O(A)  presidente  da  junta  eleitoral,  �nalizado  o
processamento dos boletins de urna pelo�SISTOT de sua jurisdição,
lavrará a Ata da Junta Eleitoral.

§ 1º A Ata da Junta Eleitoral, assinada pelo(a) presidente e rubricada
pelos(as)  integrantes  da junta �eleitoral  e,  se  desejarem,  pelos(as)
representantes do Ministério Público, dos partidos políticos e�das
federações de partidos, será composta, no mínimo, dos seguintes
relatórios emitidos pelo�SISTOT:

I - Ambiente de Votação;

II - Zerésima; e

III - Resultado da Junta Eleitoral.

§  2º  A  Ata  da  Junta  Eleitoral  deverá  ser  arquivada  no  cartório
eleitoral, sendo dispensado o envio�de cópia assinada ao TRE.

§ 3º Os relatórios gerados pela zona eleitoral mencionados no caput
deste  artigo estarão�automaticamente disponíveis  no SISTOT dos
TREs correspondentes, assim como do TSE.

Art.  211.  Concluídos  os  trabalhos  de  apuração  das  seções  e  de
transmissão dos dados pela junta�eleitoral, esta providenciará, no
prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  a  transmissão
dos�arquivos log das urnas e da imagem do boletim de urna.

Parágrafo  único.  Havendo  necessidade  de  nova  geração  dos
arquivos de que trata o caput deste�artigo, será adotado o disposto
no art. 212 desta Resolução.

Art.  212.  A  juíza  ou  o  juiz  eleitoral  poderá  autorizar,
excepcionalmente, após a totalização �nal, a�retirada dos lacres da
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urna, a �m de possibilitar a recuperação de arquivos de urna.

§  1º  Os(As)  �scais  dos  partidos  políticos  e  das  federações  de
partidos deverão ser convocados(as)�por edital, com pelo menos 1
(um)  dia  de  antecedência,  para  que  acompanhem  os
procedimentos�previstos no caput deste artigo.

§ 2º Concluído o procedimento de que trata o caput deste artigo, a
urna deverá ser novamente�lacrada, mantendo as mídias originais
em seus respectivos compartimentos.

§  3º  Todos  os  procedimentos  descritos  neste  artigo  deverão  ser
registrados em ata.

Seção III

Das Atribuições dos Tribunais Regionais Eleitorais

Art. 213. Compete aos TREs (Código Eleitoral, art. 197):

I - resolver as dúvidas não decididas e os recursos interpostos sobre
as eleições;

II - totalizar os votos da unidade da Federação e, ao �nal, proclamar
o resultado das eleições no�âmbito da sua circunscrição;

III - veri�car o total de votos apurados, inclusive os em branco e os
nulos, e determinar os�quocientes eleitoral e partidário, bem como
a distribuição das sobras e desempate de candidatos�(as) e médias;

IV  -  proclamar  as  eleitas  e  os  eleitos  e  expedir  os  respectivos
diplomas; e

V  -  fazer  a  apuração  parcial  da  eleição  para  presidente  e  vice-
presidente da República.

§ 1º Os votos das eleitoras e dos eleitores inscritos no exterior serão
totalizados pelo TRE-DF.

§  2º  Os  votos  das  eleitoras  e  dos  eleitores  em  trânsito  serão
totalizados pelos TREs das unidades�da Federação onde os votos
foram registrados.

Art.  214.  O  TRE,  até  a  véspera  das  eleições,  constituirá  uma
Comissão  Apuradora  com 3  (três)  de �suas  membras  ou  de  seus
membros,  presidida  por  1  (um/uma)  deles(as)  (Código  Eleitoral,
art.�199, caput).

Parágrafo  único.  O(A)  presidente  da  Comissão  designará  uma
servidora ou um servidor do TRE�como secretária ou secretário e
tantos(as) outros(as) quanto julgar necessários para auxiliar os�seus
trabalhos (Código Eleitoral, art. 199, § 1º).

Art.  215.  Os  trabalhos  da  Comissão  Apuradora  poderão  ser
acompanhados  pelos  partidos  políticos � e  pelas  federações  de
partidos,  sem  que,  entretanto,  neles  intervenham  com
protestos,�impugnações ou recursos (Código Eleitoral, art. 199, § 4º).

Art.  216.  Finalizado  o  processamento,  a  pessoa  designada  como
responsável pela totalização�providenciará a emissão do relatório
Resultado da Totalização pelo SISTOT e o encaminhará,�assinado, à
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Comissão Apuradora.

Parágrafo único. Do relatório Resultado da Totalização, constarão os
seguintes dados (Código�Eleitoral, art. 199, § 5º):

I  -  as  seções  apuradas  e  a  quantidade  de  votos  apurados
diretamente pelas urnas;

II  -  as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da
utilização  do  Sistema de �Apuração  e  a  respectiva  quantidade de
votos;

III  -  as  seções  anuladas  e  as  não  apuradas,  os  motivos  e  a
quantidade de votos anulados ou não�apurados;

IV - as seções onde não houve votação e os motivos;

V  -  a  votação  de  cada  partido  político,  federação  de  partidos,
coligação,  candidata  e  candidato  nas � eleições  majoritária  e
proporcional, bem como a sua destinação;

VI  -  o  cálculo  do  quociente  eleitoral,  as  vagas  preenchidas  pelo
quociente partidário e pela�distribuição das sobras;

VII - a votação das candidatas e dos candidatos a deputado federal,
estadual e distrital, na ordem�da votação recebida;

VIII  -  a  votação das candidatas e dos candidatos a presidente da
República,  a  governador  e  a � senador,  na  ordem  da  votação
recebida; e

IX - as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram
resolvidas, assim como os�recursos que tenham sido interpostos.

Art. 217. O relatório a que se refere o art. 216 desta Resolução �cará
na Secretaria do TRE pelo�prazo de 3 (três) dias, para exame pelos
partidos  políticos  e  federações  de  partidos  interessados, � que
poderão examinar, também, os documentos nos quais foi baseado,
inclusive arquivo ou�relatório gerado pelo sistema de votação ou
totalização (Código Eleitoral, art. 200, caput).

§ 1º Terminado o prazo previsto no caput deste artigo, os partidos
políticos e federações de�partidos poderão apresentar reclamações
em 2 (dois)  dias,  sendo estas submetidas a parecer da�Comissão
Apuradora, que, no prazo de 3 (três) dias, apresentará aditamento
ao  relatório  com  a � proposta  das  modi�cações  que  julgar
procedentes ou com a justi�cação da improcedência das�arguições
(Código Eleitoral, art. 200, § 1º).

§ 2º O TRE, antes de aprovar o relatório da Comissão Apuradora, em
3 (três) dias, improrrogáveis, � julgará as reclamações não providas
pela Comissão Apuradora e, se as deferir,  devolverá o�relatório a
�m de que sejam feitas as alterações resultantes da decisão (Código
Eleitoral, art. 200,�§ 2º).

§ 3º Os prazos para análise e apresentação de reclamações sobre o
relatório  citado  no  caput  deste �artigo  somente  começarão  a  ser
contados  após  a  disponibilização  dos  dados  de
votação � especi�cados  por  seção  eleitoral  na  página  da  Justiça
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Eleitoral na internet, referida no art. 230�desta Resolução.

Art. 218. Ao �nal dos trabalhos, a Comissão Apuradora apresentará
o  Relatório  de  Totalização  ao � TRE,  com  as  devidas  alterações
resultantes das decisões, se houver.

Art. 219. De posse do Relatório de Totalização referido no art. 218
desta Resolução, o TRE reunir-se-á�para o conhecimento do total de
votos apurados, devendo ser lavrada a Ata Geral das�Eleições, que
será assinada pelas suas membras e pelos seus membros e da qual
constarão os�dados consignados no Resultado da Totalização, com a
indicação das eleitas, dos eleitos e�suplentes (Código Eleitoral, art.
201).

Parágrafo único. Na mesma sessão, o TRE proclamará o resultado
de�nitivo  das  eleições  no � âmbito  daquela  circunscrição  eleitoral,
publicando-se  em  secretaria  a  Ata  Geral  das  Eleições � (Código
Eleitoral, art. 202, § 1º).

Art. 220. Na hipótese de reprocessamento da totalização que enseje
alteração  de  resultado,  nos � termos  da  Resolução  especí�ca
expedida  pelo  TSE,  que  dispõe  sobre  totalização  nas  eleições,
os�partidos políticos, as federações de partidos, o Ministério Público
e a Ordem dos Advogados do�Brasil deverão ser convocados com
antecedência  mínima  de  2  (dois)  dias,  por  edital,
para�acompanhamento dos procedimentos.

Parágrafo único. Se o reprocessamento do resultado for realizado
após a diplomação e houver�alteração de eleitos, eleitas e da ordem
de  suplência,  serão  expedidos  novos  diplomas  e � cancelados  os
anteriores.

Seção IV

Das Atribuições do TSE

Art. 221. O TSE fará a totalização �nal da eleição para os cargos de
presidente  e  vice-presidente � da  República  (Código  Eleitoral,  art.
205).

Art. 222. Na sessão imediatamente anterior à data da eleição, o(a)
presidente  do  Tribunal  sorteará, � entre  suas  membras  e  seus
membros, a relatora ou o relator de cada um dos seguintes grupos,
ao � qual  serão  distribuídos  todos  os  recursos  e  documentos  da
eleição nas respectivas circunscrições�(Código Eleitoral, art. 206):

I - 1º: Amazonas, Alagoas, São Paulo e Tocantins;

II - 2º: Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do
Sul;

III - 3º: Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás;

IV - 4º: Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí;

V - 5º: Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina; e

VI -  6º:  Distrito Federal,  Rio Grande do Sul,  Rio Grande do Norte,
Acre, Amapá, Roraima e�Rondônia.
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Parágrafo único. A Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE
emitirá  o  Relatório  do � Resultado  da  Totalização  da  eleição
presidencial,  contendo os resultados veri�cados nas unidades�da
Federação e no exterior.

Art.  223.  A  partir  do  recebimento  do  Relatório  do  Resultado  da
Totalização  a  que  se  refere  o � parágrafo  único  do  art.  222  cada
relator terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar seu�relatório,
contendo, para cada circunscrição eleitoral, as seguintes conclusões
(Código Eleitoral,�art. 207):

I - os totais dos votos válidos, anulados, nulos e em branco;

II - a votação de cada candidata e candidato; e

III - o resumo das conclusões das decisões do TRE sobre as dúvidas
e impugnações, bem como�dos recursos interpostos perante para o
TSE, com as respectivas decisões e indicação das�implicações sobre
os resultados.

Parágrafo  único.  Antes  de  iniciar  a  apuração,  o  TSE  decidirá  os
recursos interpostos das decisões�dos tribunais regionais (Res.-TSE
nº 4.510/1952, art. 86, parágrafo único).

Art.  224.  Apresentados  os  autos  com o  relatório  de  que  trata  o
caput  do  art.  223  desta  Resolução, � no  mesmo  dia  este  será
publicado no Mural Eletrônico.

§  1º  Nos  2  (dois)  dias  seguintes  à  publicação,  as  candidatas,  os
candidatos,  os  partidos  políticos  e �as  federações  de  partidos  de
partidos  poderão  ter  vista  dos  autos  e  apresentar  alegações
ou�documentos sobre o relatório (Código Eleitoral, art. 208).

§ 2º Findo esse prazo, serão os autos conclusos ao relator, que, em
2 (dois) dias, os apresentará a�julgamento, previamente anunciado
(Código Eleitoral, art. 208, parágrafo único).

Art. 225. Na sessão designada, chamado o processo a julgamento,
com preferência sobre�qualquer outro, e feito o relatório, será dada
a palavra,  se pedida,  a qualquer dos contestantes, �candidatas ou
candidatos,  ou  a  suas  procuradoras  e  seus  procuradores,  pelo
prazo improrrogável�de 15 (quinze) minutos para cada um.

§  1º  Findos  os  debates,  o  relator  proferirá  seu  voto,  votando,  a
seguir, os demais ministros, na�ordem regimental.

§ 2º Se do julgamento resultarem alterações na apuração efetuada
pelo TRE, o acórdão�determinará que o TRE providencie a devida
reti�cação  no  Sistema  de  Gerenciamento  da � Totalização  junto  à
Zona Eleitoral,  se  for  o  caso,  com posterior  reprocessamento da
totalização da�eleição para presidente, pelo TSE.

Art. 226. Os relatórios de todos os grupos com as impugnações que
tenham  sido  apresentadas � serão  autuados  e  distribuídos  a  uma
única relatora ou relator, designado(a) pelo(pela) presidente�(Código
Eleitoral, art. 210, caput).

Parágrafo  único.  Recebidos  os  autos,  será  aberta  vista  à
Procuradora ou Procurador-Geral�Eleitoral por 24 (vinte e quatro)
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horas  e,  nas  48  (quarenta  e  oito)  horas  seguintes,  a  relatora  ou
o�relator apresentará à Corte o relatório �nal (Código Eleitoral, art.
210, parágrafo único).

Art. 227. Aprovado o relatório �nal, o TSE proclamará o resultado
das eleições no País, publicando-se�a decisão no Mural Eletrônico.

Art. 228. Na hipótese de reprocessamento da totalização que enseje
alteração  de  resultado,  nos � termos  da  Resolução  especí�ca
expedida  pelo  TSE  que  dispõe  sobre  totalização  nas  eleições,
os�partidos políticos, as federações de partidos, o Ministério Público
e a Ordem dos Advogados do�Brasil deverão ser convocados com
antecedência  mínima  de  2  (dois)  dias,  por  edital,
para�acompanhamento dos procedimentos.

CAPÍTULO V

DA FISCALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO

Art.  229.  Aos candidatos,  aos partidos políticos,  às federações de
partidos e às coligações,  à�Ordem dos Advogados do Brasil  e  ao
Ministério  Público  é  garantido  amplo  direito  de  �scalização � dos
trabalhos de transmissão e totalização de dados (Lei nº 9.504/1997,
art. 66).

Parágrafo  único.  O  acompanhamento  dos  procedimentos  de
transmissão e totalização é garantido�às entidades �scalizadoras,
imprensa,  cidadãs e cidadãos interessados,  desde que o número
de�pessoas não comprometa o bom andamento dos trabalhos, não
sendo  permitido  se  dirigir � diretamente  às  operadoras  e  aos
operadores  dos  sistemas  e  às  servidoras  e  aos
servidores�diretamente envolvidos(as) com o serviço.

Art. 230. Em até 3 (três) dias após o encerramento da totalização, o
TSE disponibilizará em sua�página na internet opção de visualização
dos boletins de urna recebidos para a totalização, assim�como as
tabelas  de  correspondências  efetivadas,  dando  ampla  divulgação
nos meios de�comunicação.

CAPÍTULO VI

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art.  231.  Para  a  divulgação dos resultados parciais  ou totais  das
eleições pela Justiça Eleitoral,�deverão ser utilizados exclusivamente
sistemas desenvolvidos ou homologados pelo TSE, nos�termos do
art. 4º desta Resolução.

Parágrafo  único.  A  divulgação  será  feita  nas  páginas  da  Justiça
Eleitoral na internet ou por outros�recursos autorizados pelo TSE.

Art. 232. Os resultados das votações para todos os cargos, incluindo
os  votos  em  branco,  os  nulos � e  as  abstenções  veri�cadas  nas
eleições,  serão  divulgados  na  abrangência  estadual  e  distrital,
e � para  o  cargo  de  presidente  da  República,  serão  igualmente
divulgados na abrangência nacional,�serão liberados a partir das 17
horas do horário o�cial de Brasília.

§  1º  É  facultado  à  presidência  do  TRE  suspender,
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fundamentadamente, a divulgação dos�resultados da eleição de sua
unidade  da  Federação  a  qualquer  momento,  bem  como  à
Presidência � do  TSE,  suspender  a  divulgação  dos  resultados  da
eleição para o cargo de presidente da�República.

§ 2º Os painéis para divulgação do resultado das candidatas, dos
candidatos  e  dos  respectivos � partidos  apresentarão  sempre  os
votos a elas ou a eles consignados, informando sobre sua�situação,
se válida, sub judice ou anulada.

Art. 233. Até 4 de julho de 2022, o TSE realizará audiência com as
entidades interessadas em�divulgar os resultados da eleição, para
apresentar as de�nições do modelo de distribuição e os�padrões
tecnológicos  e  de  segurança  exigidos  para  a  divulgação  dos
resultados.

Art. 234. Os dados dos resultados das eleições estarão disponíveis
em centro  de  dados  provido �pelo  TSE  no período de  2  a  15  de
outubro  de  2022,  no  primeiro  turno,  e  de  30  de  outubro  a  12
de�novembro de 2022, no segundo turno.

§  1º  Os  dados  do  resultado  das  eleições  serão  distribuídos  pela
Justiça Eleitoral às entidades�interessadas na divulgação por meio
de arquivo digital ou de programa de computador.

§  2º  Será  de  responsabilidade  das  entidades  interessadas  em
divulgar  os  resultados estabelecer � infraestrutura de comunicação
com o centro de dados provido pelo TSE.

§  3º  As  entidades  interessadas  na  divulgação  dos  resultados
deverão buscar os arquivos�periodicamente à medida que forem
atualizados,  em  conformidade  com  os  padrões  de�nidos
pela�Justiça Eleitoral.

Art. 235. É vedado às entidades envolvidas na divulgação o�cial dos
resultados  promover  qualquer �alteração  de  conteúdo dos  dados
produzidos pela Justiça Eleitoral.

Art.  236.  Na  divulgação  dos  resultados  parciais  ou  totais  das
eleições, as entidades envolvidas não�poderão majorar o preço de
seus serviços em razão dos dados fornecidos pela Justiça Eleitoral.

Art.  237.  O  não  cumprimento  das  exigências  descritas  neste
Capítulo impedirá o acesso da�entidade ao centro de dados provido
pelo TSE ou acarretará a sua desconexão.

CAPÍTULO VII

DA DIPLOMAÇÃO

Art. 238. As candidatas e os candidatos eleitos serão diplomados(as)
até 19 de dezembro de 2022.

§ 1º As eleitas e os eleitos para o cargo de presidente e o de vice-
presidente receberão diplomas�assinados pelo(a) presidente do TSE.

§  2º  As  eleitas  e  os  eleitos  aos  cargos  de  governador,  vice-
governador,  senador,  deputado  federal, � deputado  distrital  e
deputado  estadual  receberão  diplomas  assinados  pelos(as)
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presidentes dos�TREs das respectivas UFs nas quais concorreram.

§  3º  A  critério  do(a)  presidente  do  Tribunal  Eleitoral,  o  ato  de
diplomação  poderá  ocorrer  na � modalidade  presencial  ou  virtual,
podendo  os  diplomas  serem  disponibilizados  nas
respectivas�páginas dos Tribunais Eleitorais.

Art.  239.  O  diploma  emitido  deverá  apresentar  código  de
autenticidade gerado pelo Sistema de�Candidaturas (CAND) após o
registro da diplomação.

TÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS COM AS URNAS APÓS AS ELEIÇÕES

Art. 240. Encerrada a apuração, as urnas de votação e as mídias de
carga deverão permanecer�lacradas até o dia 10 de janeiro de 2023.

§ 1º As urnas que apresentarem defeito no dia da eleição e forem
substituídas com sucesso por�urnas de contingência poderão ser
encaminhadas para manutenção, a qualquer tempo.

§  2º  Decorrido  o  prazo  de  que  cuida  o  caput  deste  artigo  e  de
acordo com os procedimentos�de�nidos pelo TRE, serão permitidas:

I - a remoção dos lacres das urnas;

II - a retirada e a formatação das mídias de votação;

III - a formatação das mídias de carga;

IV - a formatação das mídias de resultado; e

V - a manutenção das urnas.

§ 3º A manutenção relativa à carga das baterias das urnas poderá
ser realizada após o prazo�previsto no caput deste artigo, ainda que
estejam  sub  judice,  de  forma  a  não  comprometer
seu�funcionamento futuro.

Art. 241. Poderão ser reutilizadas, a qualquer tempo, as urnas de
contingência não utilizadas, as�mídias de votação de contingência e
as mídias de resultado que não contenham dados de votação.

Art. 242. Havendo ação judicial relativa aos sistemas de votação ou
de  apuração,  a  autoridade � judiciária  designará  dia  e  hora  para
realização  de  audiência  pública,  intimando  os  interessados,
de�acordo com o estabelecido na resolução que dispõe sobre os
procedimentos de �scalização e�auditoria do sistema eletrônico de
votação.

Parágrafo  único.  As  ações  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo
devem tramitar no PJe na classe�"Apuração de Eleição".

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 243. Até 17 de dezembro de 2021, os TREs designarão as juízas
e  os  juízes  auxiliares  para  a � apreciação  das  representações,
reclamações  e  pedidos  de  direito  de  resposta  previstos  na  Lei
das�Eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 3º).
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Art.  244.  A  Justiça  Eleitoral,  por  meio  de  ampla  campanha,
esclarecerá à eleitora e ao eleitor sobre�o que é necessário para
votar em seções com melhores condições de acessibilidade.

Art. 245. Os TREs, a partir de 26 de setembro de 2022, esclarecerão
a eleitora e o eleitor sobre o�que é necessário para votar, vedada a
prestação de tal serviço por terceiros.

Parágrafo único. A vedação prevista no caput deste artigo não se
aplicará à contratação de mão de�obra para montagem de central
de atendimento telefônico em ambiente supervisionado pelos�TREs,
assim como para divulgação de dados referentes ao endereço de
seções e locais de�votação.

Art.  246.  Bases  externas  de  biometria  oriundas  de  entidades
conveniadas com o TSE poderão ser�utilizadas para �ns de validação
da eleitora ou do eleitor na seção eleitoral.

Art. 247. Os comprovantes de comparecimento que permanecerem
junto ao Caderno de Votação�poderão ser descartados depois de
�nalizado o processamento dos arquivos de faltosos pelo TSE.

Art. 248. É nula a votação (Código Eleitoral, art. 220):

I - quando feita perante mesa não nomeada pela juíza ou pelo juiz
eleitoral, ou constituída com�ofensa à letra da lei;

II - quando efetuada com caderno de votação falso;

III - quando realizada em dia, hora ou local diferentes do designado
ou encerrada antes das 17
horas;

IV - quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios;
e

V - quando a seção eleitoral tiver sido localizada em propriedade
pertencente a candidata ou�candidato, a integrante de diretório de
partido, a delegada ou delegado de partido ou a autoridade�policial,
bem  como  dos(as)  respectivos(as)  cônjuges  e  parentes,
consanguíneos(as) ou a�ns, até o�2º grau, inclusive em fazenda sítio
ou  qualquer  propriedade  rural  privada,  mesmo  existindo  no
local�prédio público.

Parágrafo  único.  A  nulidade  será  pronunciada  quando  o  órgão
apurador  conhecer  do  ato  ou  dos � seus  efeitos  e  a  encontrar
provada,  não  lhe  sendo  lícito  supri-la,  ainda  que  haja  consenso
das�partes (Código Eleitoral, art. 220, parágrafo único).

Art. 249. A nulidade de qualquer ato não decretada de ofício pela
junta eleitoral só poderá ser�arguida por ocasião de sua prática, não
mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear�em motivo
superveniente  ou  de  ordem  constitucional  (Código  Eleitoral,  art.
223, caput).

§ 1º Caso ocorra em fase na qual não possa ser alegada no ato, a
nulidade poderá ser arguida na�primeira oportunidade subsequente
que para tanto houver (Código Eleitoral, art. 223, § 1º).
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§  2º  A  nulidade  fundada  em  motivo  superveniente  deverá  ser
alegada imediatamente, assim que�se tornar conhecida, podendo as
razões  do  recurso  ser  aditadas  no  prazo  de  2  (dois)  dias
(Código�Eleitoral, art. 223, § 2º).

§  3º  A  nulidade  de  qualquer  ato  baseada  em  motivo  de  ordem
constitucional não poderá ser�conhecida em recurso interposto fora
do prazo; perdido o prazo numa fase própria, só em outra�que se
apresentar poderá ser arguida (Código Eleitoral, art. 223, § 3º).

Art. 250. Se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país,
nas eleições presidenciais, ou do�estado ou do Distrito Federal, nas
eleições  federais  e  estaduais,  as  demais  votações  serão � julgadas
prejudicadas,  e  o  tribunal  eleitoral  marcará  o  dia,  observando  a
primeira data disponível�no Calendário estabelecido pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Código Eleitoral, art. 224, caput).

Art. 251. É cabível reclamação:

I - contra inércia ou morosidade da Justiça Eleitoral no cumprimento
dos  dispositivos  da  Lei  nº � 9.504/1997  sempre  que  não  houver
recurso próprio;

II  -  contra  juíza,  juiz,  membro  ou  membra  do  tribunal  que
descumprir  as  disposições  desta � Resolução  ou  der  causa  a  seu
descumprimento,  inclusive  quanto  aos  prazos  processuais,  caso
em�que, ouvido o representado ou a representada em 1 (um) dia, o
tribunal  ordenará  a  observância  do �procedimento  que  explicitar,
sob pena de incorrer  a  juíza  ou o juiz  em desobediência  (Lei  nº
9.504/1997, art. 97, caput).

§ 1º São competentes para apreciar as reclamações contra juízes e
juízas  eleitorais  os  respectivos � TREs  (Lei  nº  9.504/1997,  art.  97,
caput).

§  2º  No caso de  reclamações  contra  membros  ou membras  dos
TREs, é competente o TSE (Lei nº�9.504/1997, art. 97, caput).

§  3º  As  reclamações  de  que  trata  este  artigo  observarão  o
procedimento  previsto  no  Capítulo  II  da � Resolução  do  TSE  nº
23.608/2019,  que  dispõe  sobre  representações,  reclamações  e
pedidos de�direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para
as eleições.

Art.  252.  É  obrigatório,  para  as  membras  e  os  membros  dos
tribunais eleitorais e do Ministério�Público, �scalizar o cumprimento
desta  Resolução  e  da  Lei  nº  9.504/1997  pelos  juízes,
juízas,�promotores e promotoras eleitorais das instâncias inferiores,
determinando,  quando  for  o  caso,  a � abertura  de  procedimento
disciplinar  para  apuração  de  eventuais  irregularidades  que
veri�carem�(Lei nº 9.504/1997, art. 97, § 1º).

Art. 253. Na hipótese de situações de pandemia reconhecidas por
autoridades  governamentais,  o � TSE  poderá  expedir  instruções
adicionais  com  protocolos  sanitários  de  contingência,  a  �m
de�resguardar a saúde coletiva das pessoas que atuam no dia da
eleição.

� Mapa do
site
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Art.  254.  Nas Eleições 2022,  no dia da eleição,  todas as unidades da
federação, sem exceção,�observarão o mesmo horário o�cial de Brasília.

Art.  255.  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação
o�cial.

Brasília, 14 de dezembro de 2021.

MINISTRO EDSON FACHIN - RELATOR

Este texto não substitui o publicado no�DJE-TSE, nº 236, de 23.12.2021,
p. 67-132.
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TRIBUNAL�SUPERIOR�ELEITORAL

Of��cio-Circular GAB-DG nº 7/2020

Bras��lia, 17 de janeiro de 2020.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

Diretor(a)-Geral do Tribunal Regional Eleitoral

Assunto: Fim�de�suporte�do�fabricante.�Windows�7.�Eleições�Municipais�de�2020

Senhor(a) Diretor(a)-Geral,

Considerando  o  comunicado  o�icial  da  Microsoft  (https://support.microsoft.com
/pt-br/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020),  por  meio  do  qual
informa que,  a  partir  de  14 de  janeiro  de  2020,  deixaria  de  prestar  suporte  e  fornecer
de atualizaço�es de segurança ao sistema operacional Windows 7, dirijo-me a Vossa Senhoria
para, como aça�o preventiva, recomendar que tal sistema operacional na�o seja utilizado nos
ambientes  de  carga  de  urnas  e  transmissa�o  de  boletins  de  urna  durante  as  Eleiço�es
Municipais de 2020, conforme sugerido pela Secretaria de Tecnologia da Informaça�o deste
Tribunal Superior.

Frente a tal situaça�o, recomenda-se a utilizaça�o do Windows�10,�versão�1903�ou
posterior,  em todas as estaço�es que fara�o uso dos sistemas eleitorais, sobretudo, as que
forem destinadas a�  geraça�o de m��dias, assim como para transfere�ncia de Boletins de Urna
(BUs).

Como forma de assegurar a mitigaça�o de riscos associados ao �im do suporte ao
Winfows  7,  o  SIS  (Subsistema  de  Instalaça�o  e  Segurança)  realizara�  o  bloqueio  das
instalaço�es dos sistemas eleitorais nos microcomputadores que estiverem funcionando o
sistema operacional depreciado (Windows�7�e�Windows�10�versões�anteriores�à�1903).

Esclarecemos,  por  �im,   que  tal  bloqueio  na�o  alcança  a  utilizaça�o  de  sistemas
eleitorais que sa�o acess��veis exclusivamente por meio do sistema ODIN.

Atenciosamente,
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ANDERSON�VIDAL�CORRÊA
DIRETOR-GERAL

  Documento assinado eletronicamente em 20/01/2020,�às�16:08, conforme art. 1º, §2º, III,
b, da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL�SUPERIOR�ELEITORAL

Of��cio-Circular GAB-DG nº 281/2020

Bras� �lia, 30 de julho de 2020.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 

Diretor(a)-Geral do Tribunal Regional Eleitoral

Assunto: Utilização�de�microcomputadores�com�Chip�TPM�(Trusted�Platform
Module)�para�realização�de�processo�de�carga�de�urnas.

Senhor(a) Diretor(a)-Geral,

Considerando compromisso da Justiça Eleitoral quanto ao cont��nuo aprimoramento
da segurança dos sistemas eleitorais, comunico Vossa Senhoria da necessidade de utilizaça�o
de  microcomputadores  com  Chip �TPM  (Trusted � Platform �Module)  para  realizaça�o  de
processo de carga de urnas.

A  nova  versa�o  do  sistema  GEDAI-UE,  utilizado  para  carga  de  urnas,  exige  a
utilizaça�o de recursos de criptogra�ia e funcionara�  apenas em microcomputadores onde o
Chip TPM estiver presente e habilitado para uso.

Adicionalmente, rememoro comunicado encaminhado no Of� �cio-Circular GAB-DG nº
7/2020, de 20 de janeiro de 2020, por meio do qual se informou que os sistemas eleitorais
funcionara�o apenas nos microcomputadores com SIS e sistema operacional Windows 10,
versa�o 1903 ou posterior.

A restriça�o indicada no para�grafo anterior na�o se aplica a sistemas WEB que sa�o
acessados por meio do sistema ODIN.

Atenciosamente,

RUI�MOREIRA�DE�OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL

  Documento assinado eletronicamente em 02/08/2020,�às�10:50, conforme art. 1º, §2º, III,
b, da Lei 11.419/2006.

2020.00.000005001-0 Documento no 1393077 v4

EI/TSE - 1393077 - Ofício-Circular https://sei.tse.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

of 2 31/01/2022 17:32



A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0&cv=1393077&crc=7C413E0D, informando, caso na�o
preenchido, o co�digo veri�icador 1393077 e o co�digo CRC 7C413E0D.

2020.00.000005001-0 Documento no 1393077 v4

EI/TSE - 1393077 - Ofício-Circular https://sei.tse.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

of 2 31/01/2022 17:32









 

Página 1 de 31 

 

 
Anexo IV – Especificações Técnicas - Segurança 

 

URNA ELETRÔNICA – UE2020 

 



 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

Anexo IV – Especificações Técnicas - 
Segurança 

Página 2 de31 

Sumário  
 

A. Aspectos Gerais ............................................................................................................................................. 3 
A.1. Arquitetura de Segurança da UE .......................................................................................................................... 3 
A.2. O Módulo de Segurança Embarcado (MSE) ......................................................................................................... 5 
A.3. Nomenclatura para os Fluxos de Inicialização ..................................................................................................... 6 

B. Requisitos de Especificação do MSE ................................................................................................................ 7 
B.4. Microprocessadores ............................................................................................................................................. 7 
B.5. Armazenamento ................................................................................................................................................... 7 
B.6. Especificação ........................................................................................................................................................ 8 

C. Requisitos de Portas e Interfaces do MSE ........................................................................................................ 9 
D. Requisitos de Papéis, Serviços e Autenticação .............................................................................................. 10 

D.7. Serviços .............................................................................................................................................................. 10 
D.8. Autenticação ...................................................................................................................................................... 11 

E. Requisitos do Modelo de Estado Finito ......................................................................................................... 11 
F. Requisitos do Nível de Segurança Física......................................................................................................... 12 
G. Requisitos do Ambiente Operacional ............................................................................................................ 13 

G.9. Requisitos operacionais para o Processo Produtivo e Manutenção ................................................................. 15 
H. Requisitos de Gerenciamento das Chaves Criptográficas ............................................................................... 15 

H.10. Importação e Exportação de Chaves Criptográficas ........................................................................................ 17 
H.11. Geradores de Números Aleatórios .................................................................................................................. 17 

I. Requisitos de Interferência e Compatibilidade Eletromagnética ..................................................................... 19 
J. Requisitos de Auto-testes ............................................................................................................................. 19 
K. Requisitos de Garantia do Projeto ................................................................................................................ 20 
L. Requisitos de Mitigação a Ataques ................................................................................................................ 23 

L.12. Comunicação segura entre periféricos e o terminal do eleitor ........................................................................ 23 
M. Requisitos de Gerenciamento do MSE ......................................................................................................... 23 

M.13. Cadeia de Segurança ....................................................................................................................................... 23 
M.14. Logs e registros ............................................................................................................................................... 26 

N. Requisitos de Interoperabilidade ................................................................................................................. 27 
N.15. Características da API (Application Programmable Interface)......................................................................... 27 
N.16. Sustentação ...................................................................................................................................................... 27 
N.17. Características do Firmware ............................................................................................................................ 27 

O. Algoritmos Criptográficos Obrigatórios......................................................................................................... 28 
P. Requisitos de Documentação ....................................................................................................................... 28 

P.18. Manuais ............................................................................................................................................................ 29 
Q. Requisitos Gerais ......................................................................................................................................... 30 

Q.19. Requisitos Gerais de Desenvolvimento ........................................................................................................... 30 
Q.20. Requisitos Gerais de Segurança ....................................................................................................................... 30 
Q.21. Requisitos do Display do MSE .......................................................................................................................... 30 
Q.22. Requisitos de Certificação................................................................................................................................ 30 

R. Verificação dos requisitos de Segurança ....................................................................................................... 30 

 



 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

Anexo IV – Especificações Técnicas - 
Segurança 

Página 3 de31 

A. Aspectos Gerais  

A.1. Arquitetura de Segurança da UE 

1. A segurança da Urna Eletrônica (UE) deve incluir os seguintes dispositivos: (1) Módulo de Segurança 
Embarcado (MSE); (2) Módulo de Segurança do Teclado do Eleitor (MSTE); (3) Módulo de Segurança da 
Impressora de Relatórios (MSIR) (4) Módulo de Segurança do Leitor Biométrico (MSLB); (5) Módulo de 
Segurança Genérico (MSG); 

1.1. O Módulo de Segurança Genérico (MSG) consiste de um modelo conceitual de dispositivo periférico 
seguro, que poderá ser adquirido em momento posterior ao da aquisição da UE2020. Portanto, a 
implementação do hardware e firmwares de segurança da UE2020 deverá prever a conexão, no futuro, de 
novos periféricos. 

1.2. O Módulo de Segurança Genérico (MSG) não é objeto deste Projeto Básico, ressalvado o disposto no 
item 1.1; 

1.3. O Módulo de Segurança do Leitor Biométrico (MSLB): 

1.3.1. Deve se comunicar com a UCP (Unidade Central de Processamento) da placa-mãe apenas por 
meio de um canal seguro (autenticado e cifrado), estabelecido a cada vez que a urna é iniciada; 

2. O perímetro criptográfico consiste de uma fronteira explicitamente definida, que estabelece os limites 
físicos do respectivo módulo criptográfico. 

2.1. Qualquer perímetro criptográfico deve ter seu fornecimento da energia elétrica obrigatoriamente 
originado das fontes de alimentação da urna, sendo vedado o uso de bateria interna dentro do perímetro 
criptográfico e/ou uso de bateria adicional ou específica. 

3. Toda comunicação entre a UCP (Unidade Central de Processamento) da UE e cada um de seus dispositivos 
periféricos (Teclado do Eleitor, Módulo de Impressão de Relatórios, Leitor Biométrico e o Dispositivo 
Genérico) deve ser realizada estabelecendo-se canais seguros de comunicação, que utilizem módulos 
criptográficos próprios de cada periférico e do Módulo de Segurança Embarcado (MSE). 
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Figura 1 - Arquitetura de segurança da comunicação entre os dispositivos seguros da UE 

4. Um módulo criptográfico contém, no mínimo, salvo disposição em contrário neste Projeto Básico: 

4.1. um microprocessador (ou microcontrolador); 

4.2. memória não-volátil; 

4.3. memória não-regravável; 

4.4. memória volátil; 

4.5. cada uma das unidades de memória, dos itens 4.2, 4.3 e 4.4, não deve ter acesso físico externamente 
ao perímetro criptográfico; 

4.6. gerador de números realmente aleatórios (TRNG);  

4.6.1. com projeto completo e fonte de aleatoriedade auditados pelo TSE, para os casos do MSE e 
MSTE; 

4.6.2. embutido em chip específico, em conformidade com as normas NIST SP 800-90A/B/C, para o 
MSLB, MSIR e MSG; 

4.7. firmwares. 
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Figura 2 - Componentes mínimos de um módulo criptográfico 

A.2. O Módulo de Segurança Embarcado (MSE) 

5. O Módulo de Segurança Embarcado (MSE) consiste de um sistema computacional confinado a perímetros 
físicos restritos, embarcado em um sistema computacional hospedeiro, que em conjunto com um firmware, 
implementa funções criptográficas e/ou processos, inclusive algoritmos criptográficos e geração de chaves 
criptográficas. 

6. A Contratada deverá implementar solução baseada em microprocessador (ou microcontrolador), que 
deverá estar soldado na placa-mãe, não sendo permitida uma solução conectada por cabos e/ou conectores; 

7. O MSE deve ser utilizado na carga do sistema operacional das UEs.  

7.1. A carga do sistema operacional nas UEs deve se basear em soluções de carga usuais do mercado de 
computadores pessoais, adicionados dos meios necessários para prover, nas UEs, autenticação na 
execução de seus firmwares, loaders, sistemas operacionais e aplicativos.  

7.2. O loader do sistema operacional deverá: 

7.2.1. Residir em mídia não-volátil com sistema de arquivos ou particionamento; 

7.2.2. Fazer parte da cadeia de confiança e ter sua autenticidade e integridade comprováveis; 

7.2.3. Ser distinguível entre os elementos dessa cadeia de confiança (MSE, Firmware da Placa-mãe, e 
Kernel); 

8. O MSE tem como características básicas: 

8.1. Funcionar como única raiz de confiança, implementada em hardware, de uma pilha de inicialização 
segura que não poderá ser desabilitada; 

8.2. Ser dedicado às funções criptográficas de: 

8.2.1.  assinatura e verificação com primitivas de chaves assimétricas;  

8.2.2. cifração e decifração com primitivas de chaves simétricas e assimétricas; 

8.2.3. resumo digital; 

8.2.4. autenticação com chaves assimétricas; 

8.3. Possuir funções para geração, armazenamento e uso seguro de chaves criptográficas; 
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8.4. Possibilitar a autenticação de dispositivos seguros conectados à urna; 

8.5. Prover método seguro e auditável de atualização de seu próprio firmware; 

8.6. Prover método seguro para provar o conteúdo completo de seu próprio firmware; 

8.7. Permitir o bloqueio das funcionalidades do hardware da urna; 

9. Estão obrigatoriamente inclusos no conceito de PCS (Parâmetros Críticos de Segurança), para as Urnas 
Eletrônicas, os seguintes itens de hardware: 

9.1. Dispositivos que lidam com materiais de chaves em claro (microprocessador/microcontrolador); 

9.2. Geradores de números aleatórios e suas fontes de entropia (TRNG); 

9.3. Dispositivos de guarda de chaves (memória); 

9.4. Eventuais controles lógicos ou circuitos que sejam críticos à inicialização segura da urna; 

10. A solução proposta pela Contratada deverá ser aceita pela equipe técnica do TSE. 

A.3.  Nomenclatura para os Fluxos de Inicialização 

11. As urnas poderão utilizar as seguintes abordagens para implementar o software básico: 

11.1. BIOS, bootloader, Kernel do UENUX; 

11.1.1. Para efeito de compatibilidade com a nomenclatura utilizada nesse anexo, entende-se o BIOS 
como o “Firmware da placa-mãe”, o bootloader como o “Loader do Kernel” e o Kernel do UENUX pelo 
mesmo nome; 

11.2. Conforme especificação da versão 2.71 do UEFI (Unified Extensible Firmware Interface): 

11.2.1. SEC: fase “Security”; 

11.2.2. PEI: fase “Pre-EFI Initalization”; 

11.2.3. DXE: fase “Driver Execution Dispatcher”; 

11.2.4. BDS: fase “Boot Device Selection”; 

11.2.5. TSL: fase “Transient System Load”; 

11.2.6. RT: fase “Runtime”; 

11.2.7. AL: fase “Afterlife; 

11.2.8. Para efeito de compatibilidade com a nomenclatura utilizada neste anexo, entende-se as fases 
SEC, PEI, DXE e parte da fase BDS compreendidas como o “Firmware da placa-mãe”, parte da fase BDS e 
a fase TSL como “Loader do Kernel” e o RT como “Kernel do UENUX”; 

11.2.9. Não será permitido o salvamento de estados de execução que não possam ser autenticados por 
parâmetros críticos de segurança de propriedade do TSE; 

11.2.10. A fase AL poderá ser tratada de maneira assíncrona, por sistema computacional que venha 
controlar a fonte de energia, desde que sob autorização do TSE; 

11.2.11. Não será permitido o uso de abordagem que utilize “BIOS legado” (BIOS legacy) implementado 
em UEFI; 

                                                           
1 http://www.uefi.org/specifications 
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11.2.12. Qualquer partição de sistema utilizada por uma cadeia de validação UEFI deve ter sua 
integridade e autenticidade validadas, antes de sua utilização. 

B. Requisitos de Especificação do MSE 

B.4. Microprocessadores 

12. O(s) microprocessador(es) do MSE devem ter desempenho suficiente para realizar tarefas de assinatura e 
verificação. 

12.1. Para efeito de aferição, o microprocessador (microcontrolador) proposto do MSE deverá executar o 
algoritmo P-521 (secp521r1) da implementação de referência da biblioteca BearSSL (versão 0.5)2.  

12.2. Os tempos máximos a serem atingidos são: 

12.2.1.  Tempo de assinatura ECDSA (com algoritmo hash SHA512) de um bloco maior ou igual a 1 
Kbytes em até 1.000 milissegundos;  

12.2.2. Tempo de verificação da assinatura ECDSA (com algoritmo hash SHA512) de um bloco maior ou 
igual a 1 Kbytes em até 1.200 milissegundos;  

12.2.3. Tempo de cifração simétrica AES-CTR (128 bits) de um bloco de pelo menos 5 MBytes, em 
menos de 5 segundos; 

12.2.4. Tempo de decifração simétrica AES-CTR (128 bits) de um bloco de pelo menos 5 MBytes, em 
menos de 5 segundos; 

13. O microprocessador principal da placa-mãe deve dispor de subconjuntos de instruções SSE3 e AES; 

14. Os tempos registrados no item 12 deverão consistir das respectivas operações criptográficas e eventuais 
sobrecargas causadas pela comunicação de dados e/ou implementações exigidas nos protocolos 
implementados pela solução apresentada pela Licitante/Contratada. Tais tempos serão verificados pela 
realização dos testes de desempenho do Anexo Ia; 

B.5. Armazenamento 

15. Deverá ser previsto o armazenamento de 12 certificados digitais, sendo 8 certificados para autenticação 
com o mecanismo (EdDSA) descrito no item 42 e 4 certificados para sigilo, com o mecanismo descrito no item 
41. O TSE fornecerá todos os certificados; 

16. Deverá ser previsto o armazenamento de 8 pares de chaves assimétricas, sendo 1 para o processo fabril e 
de manutenção das urnas, 3 pares de chaves para assinatura digital e 4 pares de chaves para sigilo. A urna 
eletrônica deverá gerar os pares de chaves para assinatura e sigilo, exceto aquele par de chaves de sigilo 
indicado no item 17; 

17. Um dos 4 pares de chaves de sigilo deverá ser igual para todas as urnas.  Esse par de chaves será utilizado 
para cifração e decifração, e sua geração obedecerá processo definido pelo TSE e informado após a assinatura 
do contrato; 

18. Deverá ser previsto espaço para o armazenamento equivalente a 5 (cinco) certificados digitais, referentes 
aos modos de operação (Oficial, Simulado, Desenvolvimento, Inicializador e Manutenção); 

19. Deverá ser previsto o armazenamento de uma assinatura digital, com o mecanismo (EdDSA) descrito no 
item 42, referente à assinatura utilizada para autenticar o firmware da placa-mãe com a chave de nível 0; 

                                                           
2 https://bearssl.org/#download-and-installation 
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20. A Contratada deverá prever espaço de armazenamento suficiente para até mais 2 (dois) níveis acima do 
nível mais alto da estrutura de chaves ilustrada na Figura 3, para atendimento a possível vinculação com 
autoridades certificadoras ICP Brasil; 

21. Deverá ser previsto espaço para armazenamento de um identificador único, não regravável e gravado 
durante a fabricação, de no mínimo 64 bits de tamanho, que será denominado número interno da urna. 

21.1. A faixa de números e eventual regra de formação dos números internos será fornecida pelo TSE e a 
Contratada deverá fornecer, posteriormente, o identificador de cada equipamento relacionado ao número 
de patrimônio; 

22. Deverá ser previsto espaço para o armazenamento equivalente a, pelo menos, 20 pares de chaves 
assimétricas RSA 2048, que poderão ser geradas pela própria urna eletrônica e/ou implantadas em processo a 
ser definido pelo TSE. 

23. A Contratada deverá reservar espaço em hardware para as bibliotecas criptográficas a serem fornecidas 
pelo TSE; 

23.1. Tais bibliotecas exigem, no mínimo, 64KBytes de espaço em memória não-volátil (para armazenar o 
binário do firmware) e 32KBytes de espaço em memória volátil (para tempo de execução); 

24. Além desse espaço de memória, deverão ser consideradas as necessidades das implementações de 
mecanismos de verificação de autenticidade e integridade do firmware, durante o processo de atualização, 
bem como das implementações da API para atendimento dos serviços de segurança exigidos, para cada 
módulo criptográfico;   

24.1. Para que seja possível evoluir os firmwares e conexões das urnas eletrônicas, ao longo de sua vida 
útil, devem ser previstos espaços de armazenamento não utilizados, tanto para conter o próprio firmware, 
quanto para sua execução e ainda para eventuais chaves e certificados que vierem a ser utilizados. 

B.6. Especificação 

25. A Contratada deve fornecer documentação específica de todas as portas físicas, interfaces lógicas e 
caminhos de dados definidos como de entrada e saída do respectivo módulo criptográfico; 

26. A Contratada deve fornecer documentação específica dos controles lógicos e manuais do perímetro 
criptográfico; 

27. A Contratada deve fornecer documentação específica de todos os indicadores de estados lógicos e físicos 
do perímetro criptográfico; 

28. A Contratada deve fornecer documentação específica das características elétricas, lógicas e físicas 
aplicáveis ao perímetro criptográfico; 

29. A Contratada deve fornecer documentação específica que: 

29.1. liste todas as funções de segurança e operações criptográficas que são empregadas pelo perímetro 
criptográfico; 

29.2. especificar todos os modos de operação suportados, para cada função de segurança/operação 
criptográfica listada no item 29.1 acima; 

30. A Contratada deve fornecer documentação contendo diagramas de blocos detalhando todos os principais 
componentes de hardware e de interconexão, incluindo: 

30.1. Microprocessadores; 

30.2. Buffers de entrada e saída; 

30.3. Buffers com conteúdo de texto em claro; 
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30.4. Buffers com conteúdo de texto cifrado; 

30.5. Buffers de controle; 

30.6. Memórias de armazenamento das chaves criptográficas; 

30.7. Memórias de armazenamento dos componentes de software do respectivo módulo criptográfico, 
tornando explícito onde foram implementados o Sistema Operacional e os algoritmos criptográficos; 

30.8. Memória de trabalho ou operacional; 

30.9. Memória de programa; 

30.10. Quaisquer outros componentes não listados acima e que façam parte da solução. 

31. A Contratada deve fornecer documentação específica do projeto dos componentes de hardware, software 
e firmware do respectivo módulo criptográfico. Linguagens de especificação de alto nível para software e 
firmware, além de esquemas para hardware, devem ser usados para documentar o projeto; 

32. A Contratada deve fornecer documentação específica de todos os dados que são relacionados à 
segurança, demonstrando como e onde são armazenados tais dados nos componentes de hardware. Dados 
relacionados à segurança incluem, mas podem não estar limitados a: 

32.1. Chaves criptográficas secretas e privadas em texto em claro e cifradas; 

32.2. Dados de autenticação, como por exemplo, senhas e PIN; 

32.3. Parâmetro Crítico de Segurança - PCS; 

32.4. Outras informações protegidas e de caráter sigiloso (por exemplo, dados de auditoria e eventos de 
auditoria), cuja divulgação ou modificação possa comprometer a segurança do perímetro criptográfico. 

33. A Contratada deve fornecer documentação específica da política de segurança adotada pelos módulos 
criptográficos. A política de segurança deve conter explicitamente regras e/ou procedimentos derivados de 
quaisquer outros padrões ou requisitos adicionais impostos pela Contratada; 

C. Requisitos de Portas e Interfaces do MSE 

34. Devem ser documentadas todas as interfaces lógicas e físicas presentes no perímetro criptográfico; 

35. O perímetro criptográfico deve assegurar que o fluxo de informação e acesso físico sejam realizados 
apenas pelas portas físicas e interfaces lógicas relacionadas na documentação referida no item 34; 

36. Todo dado que entra no perímetro criptográfico via respectiva interface de entrada deve seguir somente 
pelo caminho de entrada definido para essa finalidade. Da mesma forma, todo dado que sai do perímetro 
criptográfico via respectiva interface de saída deve seguir somente pelo caminho de saída definido para essa 
finalidade; 

37. Todo caminho de saída de dados deve ser logicamente desconectado dos circuitos e processos durante a 
geração, entrada ou destruição (preenchimento com zeros “0” binários) de chaves criptográficas; 

37.1. As portas físicas e interfaces lógicas para a entrada e saída de componentes de chaves criptográficas, 
dados de autenticação e PCS, devem ser fisicamente e logicamente separadas de qualquer outra porta e 
interface do perímetro criptográfico. 

37.2. Componentes de chaves criptográficas, dados de autenticação e outras PCS, devem entrar ou sair 
diretamente do perímetro criptográfico (via caminho confiado ou cabo diretamente ligado). 
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D. Requisitos de Papéis, Serviços e Autenticação 

D.7. Serviços 

38. Deverá ser permitida a troca das chaves criptográficas, em qualquer etapa do ciclo de vida da urna, por um 
processo seguro a ser definido entre o TSE e a Contratada; 

39. Cifração e decifração simétricas; 

40. Geração de chaves assimétricas; 

41. Cifração e decifração assimétrica (ECIES, com chaves de pelo menos 521 bits); 

41.1. Conforme padrão SECG SEC 1 (sem a XOR para cifração) ou IEEE 1363a; 

42. Assinatura digital e verificação; 

42.1. EdDSA com chaves de pelo menos 521 bits; 

42.2. RSA com chaves de tamanho de 2048 e de 4096 bits; 

43. Algoritmo de resumo digital: 

43.1. SHA-1; 

43.2. Família SHA-2, inclusive SHA-256, SHA-384 e SHA-512; 

43.3. Família SHA-3, inclusive Shake256; 

44. Algoritmos de autenticação com chave: 

44.1. HMAC com Família SHA-2; 

44.2. MAC com SIPHASH; 

45. Gerador de número aleatório em hardware, conforme definido nos itens 100 e 101; 

46. Gerador de número aleatório PRNG. 

47. Mostrar e/ou disponibilizar o resultado do estado corrente do módulo criptográfico; 

47.1. Os estados serão baseados no Modelo de Estado Finito, com requisitos definidos no item E e 
subitens; 

48. Atualizar firmwares dos dispositivos listados no item 1 e subitens, permitindo a atualização completa dos 
firmwares de todos os dispositivos ou individualmente, para cada dispositivo e cada firmware, conforme 
definido no item 66.  

48.1. Os módulos criptográficos deverão ter implementados, em seus firmwares, funcionalidade que 
forneça prova de conteúdo por meio de técnica criptográfica que não possa ser falseada por firmware não 
autêntico. 

48.1.1. A prova de conteúdo não deverá envolver espaço de memória que contenha as chaves privadas, 
mas deverá envolver espaços livres da memória que armazena o firmware criptográfico dos módulos 
criptográficos. 

48.2. Os métodos para a prova de conteúdo na atualização dos firmwares serão tratados em reunião inicial 
com a Contratada; 

49. Executar os auto-testes especificados na seção J; 

50. Realizar no mínimo uma operação de uma função de segurança aprovada pelo TSE num modo 
criptográfico de operação (por exemplo, utilizando o algoritmo criptográfico simétrico no modo de operação 
CBC). 
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51. As bibliotecas criptográficas previstas nos itens 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 consistirão de implementações 
proprietárias e serão fornecidas pelo TSE. 

51.1. Todas as operações que exigirem uso de fonte de aleatoriedade real (física), devem utilizar os 
serviços do item 45; 

51.2. Todos os demais serviços e funcionalidades descritas neste e nos demais anexos a este Projeto Básico 
deverão ser implementados pela Contratada, que deverá se responsabilizar pelo funcionamento completo 
da urna eletrônica; 

51.3. Adicionalmente, o TSE fornecerá a especificação das interfaces e informações que considerar 
necessárias, cabendo à Contratada a integração das mesmas ao hardware ofertado; 

52. Os serviços 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 se referem a todos os módulos criptográficos 
listados no item 1; 

D.8. Autenticação 

53. Dados de autenticação armazenados no perímetro criptográfico devem ser protegidos contra divulgação, 
modificação e substituição não autorizada; 

E. Requisitos do Modelo de Estado Finito 

54. A operação dos módulos criptográficos da UE deve ser especificada através de um modelo de estado finito 
(ou equivalente) representado por um diagrama de transição de estados e/ou uma tabela de transição de 
estados. 

54.1. Cada módulo criptográfico, o que inclui o MSE e os módulos criptográficos dos periféricos indicados 
no item 1, devem ter seus respectivos Modelos de Estado Finito. 

54.2. O diagrama de transição de estados e/ou a tabela de transição de estados deve incluir: 

54.2.1. Todos os estados operacionais e estados de erro de cada módulo criptográfico; 

54.2.2. As transições de um estado ao outro; 

54.2.3. Os eventos de entrada que causam transições de um estado para outro; 

54.2.4. Os eventos de saída resultantes das transições de um estado para outro. 

54.3. O módulo criptográfico deve incluir os seguintes estados operacionais e estados de erro: 

54.3.1. Estados de alimentação de energia: estados para alimentação de energia primária, secundária 
ou backup. Esses estados podem se diferenciar em função das fontes de energia que estão sendo 
aplicadas ao módulo criptográfico; 

54.3.2. Estados “Entrada de chave ou PCS”: Estados para a inserção de chaves criptográficas e PCS no 
módulo criptográfico; 

54.3.3. Estados de usuário: Estados nos quais os usuários autorizados obtêm serviços de segurança, 
realizam operações criptográficas ou desempenham outras funções; 

54.3.4. Estados de auto-teste: Estados nos quais o módulo criptográfico realiza auto-testes; 

54.3.5. Estados de erro: Estados quando o módulo criptográfico encontra um erro (por exemplo, falha 
em um auto-teste ou tentativa de criptografar quando chaves operacionais ou PCS foram perdidos). 
Estados de erro poderiam incluir: a) “Erros críticos”, os quais indicam um mal funcionamento do 
equipamento, podendo ser necessário executar serviços de manutenção ou reparo no módulo 
criptográfico; b) “Erros leves e recuperáveis”, os quais requerem apenas uma nova inicialização 
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(resetting) do módulo criptográfico. A recuperação a partir de estados de erro deve ser possível, exceto 
para os casos em que ocorram os “Erros críticos”. 

54.3.6. Um módulo criptográfico pode, ainda, utilizar outros estados, incluindo, mas não limitado a: 

a) Estados de manutenção: Estados para manutenção e prestação de serviços ao módulo 
criptográfico, incluindo testes de manutenção lógicos e físicos. Se o módulo criptográfico 
contiver um papel de acesso de manutenção, então um estado de manutenção deve ser 
incluído. 

54.4. Não será aceito qualquer tipo de estados de desvio (by-pass). 

54.5. A documentação de cada módulo criptográfico deve incluir uma representação do modelo de estado 
finito (ou equivalente), utilizando um diagrama de transição de estados e/ou uma tabela de transição de 
estados que deve especificar: 

54.5.1. Todos os estados de erro e operacionais do módulo criptográfico; 

54.5.2. As transições correspondentes de um estado para outro; 

54.5.3. Os eventos de entrada, incluídas as inserções de dados e controles que causem transições de um 
estado para outro; 

54.5.4. Os eventos de saída, incluídas condições internas do módulo criptográfico, saídas de dados e 
saídas de estado resultantes de transições de um estado para outro. 

F. Requisitos do Nível de Segurança Física 

55. O dispositivo de segurança deverá ser crítico para o funcionamento da solução, ou seja, qualquer violação 
ou remoção de um dos seus componentes de hardware ou de software deverá impedir o funcionamento da 
urna eletrônica; 

56. Todas as memórias voláteis e não voláteis, para dados e programas do dispositivo 
microcontrolador/microprocessador dos dispositivos listados no item 1 deverão ser embarcadas e não 
poderão ser acessíveis externamente para leitura, por nenhum tipo de interface (GPIO, Serial, JTAG etc); 

56.1. Para realização de testes ou em determinadas etapas do processo fabril, deverá ser possível o uso de 
interfaces para leitura/gravação em memórias internas, porém apenas depois de acordado entre o TSE e a 
Contratada; 

57. Pode haver mais de um perímetro criptográfico na UE; 

58. Os perímetros criptográficos das urnas eletrônicas, cujos TRNGs não estiverem embarcados em um 
circuito integrado, devem estar protegidos por resina, com as seguintes características: 

58.1. espessura mínima de 5 mm; 

58.2. grau mínimo de dureza de 85 SHORE-D, que dificulte e evidencie tentativas de violação dos 
dispositivos; 

58.3. Temperatura de transição vítrea acima do ponto de fusão do material a ser empregado para 
emoldurar a resina (e.g. plástico);  

58.4. A resina deverá ser totalmente opaca ao espectro de luz visível e a raios-X, devendo ser empregada, 
se necessário, substância adicional; 

58.5. Deverá haver alguma solução para impedir o funcionamento, caso haja algum acesso físico pela face 
inferior da placa de circuito impresso de um perímetro criptográfico;  
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59. Portas, tampas ou interfaces de acesso para manutenção, quando presentes no perímetro criptográfico, 
devem ser protegidas com sensores que detectam o acesso a estas portas. A ativação de tais sensores deve 
iniciar instantaneamente no perímetro criptográfico um processo de destruição de informações críticas 
armazenadas em sua memória, como por exemplo, chaves criptográficas ou parâmetros críticos de segurança; 

60. Se o perímetro criptográfico possuir orifícios ou fendas para ventilação, então estas devem ser construídas 
de forma a prevenir qualquer tipo de sondagem ou observação indevida do interior deste perímetro; 

61. Quaisquer ligações entre componentes do perímetro criptográfico e elementos externos que possam 
resultar em possíveis ataques à correta execução dos serviços do perímetro criptográfico e verificação da 
cadeia de segurança devem ser protegidas (ex: trilhas internas), sendo que a solução sugerida pela Contratada 
deverá ser aprovada pelo TSE;  

61.1. Todas as ligações entre o MSE e a CPU deverão ser inacessíveis externamente (ex: por trilhas internas 
entre componentes BGA), salvo aprovação contrária do TSE; 

62. A documentação técnica do respectivo módulo criptográfico deve especificar todos os componentes de 
hardware, software, firmware que estão contidos dentro da fronteira criptográfica e protegidos pelos 
mecanismos de segurança física, além da fronteira criptográfica que delimita tais componentes; 

63. A documentação técnica do respectivo módulo criptográfico deve especificar quais mecanismos de 
segurança física estão implementados neste perímetro e seus respectivos componentes; 

64. Quando aplicável, a documentação técnica do respectivo módulo criptográfico deve descrever as 
interfaces de acesso para manutenção e os mecanismos de destruição de chaves criptográficas simétricas e 
assimétricas privadas e PCSs, que são ativados quando a interface de acesso para manutenção for utilizada; 

G. Requisitos do Ambiente Operacional 

65. O uso de dispositivo de memória externa ao microcontrolador/microprocessador é somente permitido 
para armazenamento de dados não voláteis e se: 

65.1. Todo o conteúdo armazenado no dispositivo externo for embalado criptograficamente (cifrado, 
autenticado, com garantia de proteção contra ataques de repetição); 

65.2. As chaves utilizadas na embalagem do conteúdo da memória externa estiverem armazenadas 
exclusivamente na memória interna do microcontrolador; 

65.3. Os algoritmos criptográficos empregados forem aprovados pelo TSE. 

66. Deverá ser permitida a atualização do firmware de cada um dos dispositivos relacionados à solução de 
segurança da urna eletrônica, listados no item 1.  

66.1. Essa atualização deverá ser realizada por procedimento de IAP (In Application Programming), no qual 
o próprio dispositivo realiza a sua atualização de firmware.  

66.2. O dispositivo somente realizará a sua atualização, mediante assinatura digital feita pelo TSE, contra 
certificado constante no próprio firmware, garantindo-se a integridade e autenticidade do novo firmware.  

66.3. Essa atualização deverá ser realizada sem a necessidade de abertura do gabinete da urna eletrônica; 

66.4. O processo de atualização deve: 

66.4.1. Possibilitar a prova do conteúdo gravado a partir da comparação com o conteúdo a ser gravado; 

66.4.2. Impedir que a atualização chegue a qualquer estado inalcançável, ou seja, que a urna sempre 
possa ser reiniciada em estado operacional; 

66.4.3. Permitir o acompanhamento do estágio em que se encontra durante a atualização; 
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66.4.4. Manter registros de eventos (logs) das últimas 10 (dez) atualizações ocorridas; 

a) Tais registros de eventos devem ser mantidos em área de memória persistente do respectivo 
dispositivo de segurança; 

b) Tais registros de eventos devem ser recuperáveis; 

c) Deve ser possível autenticar tais registros de eventos; 

67. Quando os componentes de software e firmware forem carregados para dentro do perímetro 
criptográfico, deverá ser utilizado um método de autenticação aprovado pelo TSE. Esse método de 
autenticação deverá ser utilizado para todos componentes de software e firmware validados. 

68. Todo componente de software/firmware que vier a ser carregado, de fora para dentro do perímetro 
criptográfico deverá ser testado: 

68.1.  Para aferir a integridade de sua amostra original: 

68.1.1. Se a amostra original não estiver íntegra, de acordo com o teste de integridade, a amostra 
original do software/firmware não deverá ser carregada; 

68.2. Para aferir o sucesso da operação de carga: 

68.2.1. Depois de completamente carregado, o conteúdo gravado deverá ser comparado com a amostra 
original; 

68.2.2. Caso o conteúdo carregado for diferente da amostra original, deverá ser indicado um erro;  

68.2.3. O processo de carga não deve permitir que haja qualquer estado inalcançável, ou seja, o 
processo de carga deve garantir que a urna sempre possa ser reiniciada em estado operacional; 

69. Qualquer código de detecção de erro, que venha a ser utilizado em algum teste, deve ter, no mínimo, 16 
bits de tamanho; 

69.1. Caso não seja possível verificar o código de detecção de erro, o respectivo teste que o utiliza deve 
falhar; 

70. Todos os dispositivos de hardware que representam ou lidam com PCSs (Parâmetros Críticos de 
Segurança) devem estar contidos conceitualmente em um perímetro criptográfico sujeito aos seguintes 
requisitos: 

70.1. PCSs somente podem adentrar ou deixar o perímetro criptográfico de forma cifrada e com verificação 
de integridade e autenticidade, por meio de assinaturas digitais; 

71. O perímetro criptográfico deve incluir os seguintes estados operacionais e estados de erro: 

71.1. Estados de alimentação de energia:  

71.1.1. Estados para alimentação de energia primária, secundária ou backup. Esses estados podem se 
diferenciar em função das fontes de energia que estiverem sendo aplicadas ao perímetro criptográfico; 

71.2. Estados nos quais serviços são realizados  

71.2.1. por exemplo, inicialização e gerenciamento de chaves criptográficas; 

71.3. Estados “Entrada de chave ou de Parâmetro Crítico de Segurança (PCS)”: 

71.3.1. Estados para a inserção de chaves criptográficas e PCS no perímetro criptográfico; 

71.4. Estados de auto-teste:  

71.4.1. Estados nos quais são realizados auto-testes no perímetro criptográfico; 

71.5. Estados de erro: 
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71.5.1.  “Erros críticos”: indicam um mal funcionamento da urna, podendo ser necessário executar 
serviços de manutenção da urna; 

71.5.2. “Erros leves e recuperáveis”: exigem apenas uma nova inicialização do perímetro criptográfico. 

G.9. Requisitos operacionais para o Processo Produtivo e Manutenção 

72. Será definido pelo TSE, em conjunto com a Contratada, um processo específico para segurança no 
processo de gravação dos firmwares dos dispositivos seguros listados no item A.1.1; 

73. Este processo será baseado na estrutura de produção do hardware definida pela Contratada, e envolverá o 
desenvolvimento de versões de firmware para utilização em locais diversos do local de integração final da 
urna eletrônica; 

74. Estas versões de firmware não deverão incluir a lógica de negócio e os algoritmos criptográficos 
especificados neste Anexo. Incluirão funções de auto-teste, verificação de Hash, verificação de assinatura 
digital e outras, garantindo a integridade do conteúdo gravado e a integridade e autenticidade dos firmwares 
que serão gravados posteriormente; 

75. Deverá ser desenvolvido mecanismo que garanta a integridade do firmware gravado nos dispositivos 
seguros antes que a placa-mãe seja inserida no processo de integração final da urna eletrônica; 

76. Após a gravação da versão final de firmware, todos os refugos e restos de produção que contenham os 
dispositivos seguros especificados neste Anexo deverão ser entregues ao TSE após o processo produtivo; 

77. Será estabelecido pelo TSE, e implementado pela Contratada, um processo de controle das placas que 
contenham os dispositivos seguros, permitindo seu rastreamento durante toda a produção e prestação de 
serviços de manutenção e garantia. 

H. Requisitos de Gerenciamento das Chaves Criptográficas 

78. A hierarquia de chaves e certificados digitais das urnas modelo 2009 a 2020 está descrita na Figura 3. 

78.1. A Contratada deverá implementar, no MSE, todo o firmware e bibliotecas que deem suporte às 
operações com essa estrutura de chaves e certificados digitais; 

79. A estrutura dos certificados armazenados no dispositivo de segurança possui 3 níveis (Nível 0, Nível 1 e 
Nível 2) e 5 modos (Oficial, Simulado, Desenvolvimento, Inicializador e Manutenção), sendo esses modos 
aplicáveis apenas aos Níveis 1 e 2; 

80. Os modos Oficial, Simulado e Desenvolvimento são modos de Eleição e, após as verificações necessárias, 
deverão permitir o funcionamento pleno da urna, conforme item 150.2; 

81. Os modos Inicializador e Manutenção devem permitir apenas o funcionamento restrito, conforme item 
150.1; 

82. Ao iniciar em um modo, o MSE não deverá permitir o acesso a informações exclusivas dos demais modos; 

82.1. Todos os certificados digitais de todos os níveis deverão estar disponíveis via API, assim como a 
recuperação de campos específicos destes, exceto no modo manutenção; 

82.2. As chaves especiais (veja Figura 3) e respectivo certificado de sigilo também deverão estar disponíveis 
em qualquer modo, exceto o modo manutenção; 

82.3. Todos os parâmetros acessíveis no modo manutenção deverão ser aprovados pelo TSE e, em caso de 
necessidade de manutenção, o TSE poderá aprovar o acesso a parâmetros públicos, incluindo dados de 
certificados; 
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83. No momento da inicialização do dispositivo de segurança, este deverá: 

83.1. receber os certificados digitais do TSE “AC Urna” e “Inicializador”, e a assinatura do “Firmware da 
placa-mãe”, assinado pela chave privada correspondente à chave pública do certificado “Inicializador”. 

83.2. A inserção destes certificados e da assinatura do Firmware da placa-mãe no dispositivo de segurança 
somente será realizada mediante confirmação de autenticidade e integridade, por meio de verificação de 
assinatura digital com uma chave pública de um certificado fornecido pelo TSE e armazenado no código do 
firmware do dispositivo de segurança (hardcoded); 

 

  

 

Figura 3 - Estrutura de chaves assimétricas da Justiça Eleitoral 

84. Após o processo descrito no item 83, o dispositivo de segurança deverá gerar 6 (seis) pares de chaves 
relativos aos modos de eleição do dispositivo de segurança. As chaves privadas deverão ser mantidas em 
modo privado e as chaves públicas deverão ser exportadas em forma de requisição de certificado (CSR, 
compatível com o padrão X509v3), para que possam ser certificadas pela Justiça Eleitoral. O gerador TRNG do 
MSE (item 100) deverá ser utilizado para a geração destas chaves; 

84.1. A exportação de chaves públicas na forma de requisição de certificado (CSR, compatível com o 
padrão X509v3) também poderá ocorrer em procedimento de atualização, em momento definido de 
acordo com a necessidade e conveniência do TSE, em momento diferente do processo descrito no item 83;  
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85. Estes certificados, juntamente com os demais certificados e chaves gerados pelo TSE, serão inseridos no 
dispositivo de segurança da UE2020 conforme estrutura definida na Figura 3. 

86. Chaves secretas, chaves assimétricas privadas e PCSs devem estar protegidas, dentro do perímetro 
criptográfico, contra divulgação, modificação e substituição não autorizada; 

87. Chaves assimétricas públicas devem estar protegidas dentro do perímetro contra modificação e 
substituição não autorizada; 

88. Quando geradas internamente ao perímetro criptográfico, chaves criptográficas devem ser, 
obrigatoriamente, configuradas com um dos seguintes atributos: exportável ou não exportável; 

89. O sistema deve impedir o acesso, por meio de outros processos, às chaves privadas e secretas, PCS e 
valores intermediários de geração de chaves enquanto o perímetro criptográfico estiver em execução; 

90. Uma chave criptográfica simétrica ou assimétrica privada quando importada ou exportada do perímetro 
criptográfico deve ser cifrada utilizando algoritmo aprovado pelo TSE; 

91. Uma chave pública pode ser importada ou exportada do perímetro criptográfico; 

92. Deve ser possível configurar, no perímetro criptográfico, com atributo “não exportável”, uma chave 
criptográfica assimétrica privada, para fins de assinatura digital. Tão logo seja gerada tal chave, deve ser 
definido tal atributo como “não exportável” e não deverá ser possível alterar seu valor para “exportável”; 

93. Deve ser possível configurar, no perímetro criptográfico, com atributo “não exportável”, uma chave 
criptográfica simétrica e/ou assimétrica privada, para fins de sigilo. Tão logo tenha sido gerada tal chave, deve 
ser definido tal atributo como “não exportável” e não deverá ser possível alterar seu valor para “exportável”; 

94. Chaves criptográficas devem ser armazenadas dentro do perímetro criptográfico em claro ou cifradas; 

95. Chaves assimétricas privadas e simétricas secretas não devem ser acessíveis; 

96. Se as chaves (públicas e privadas) forem utilizadas para realizar um método de transporte de chaves, a 
chave pública deve cifrar uma sequência bem conhecida. O conteúdo cifrado deve ser comparado a essa 
sequência. Se essas duas sequências forem iguais o teste deve falhar. Se as sequências forem diferentes, a 
chave privada deve ser utilizada para decifrar o cifrado, e o resultado deve ser comparado à sequência 
conhecida. Se as duas sequências forem diferentes, o teste deve falhar. Quando componentes de software e 
firmware forem carregados externamente para dentro do perímetro criptográfico, este teste deve ser 
executado; 

H.10. Importação e Exportação de Chaves Criptográficas 

97. A documentação deve especificar os métodos de importação e ou de exportação de chaves criptográficas 
empregados pelo perímetro criptográfico; 

H.11. Geradores de Números Aleatórios 

98. Se cada chamada de um gerador de números aleatórios produzir menos que 16 bits, os primeiros n bits 
gerados depois da energização, inicialização ou reset (para algum n > 15) não serão utilizados, mas 
armazenados para comparação com os próximos n bits gerados. Cada subsequência gerada, de n bits, deve ser 
comparada com os n bits previamente gerados. O teste deve falhar se quaisquer das sequências comparadas 
de n bits forem iguais; 

99. O algoritmo RNG aprovado pelo TSE deve ser usado somente para gerar um único inicializador para 
geração da chave assimétrica comum a todas as urnas eletrônicas, apenas nesse caso; 
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100. Cada um dos módulos criptográficos presentes no MSE e MSTE deve conter um gerador de número 
realmente aleatório implementado em hardware (TRNG – True Random Number Generator). Cada um desses 
TRNGs deve: 

100.1. Possuir fonte de ruído redundante; 

100.2. Possuir fonte de entropia própria implementada em hardware; 

100.3. Possuir teste contínuo da fonte de entropia; 

100.4. Possuir controle contínuo de qualidade; 

100.5. Possuir auto-teste, da saída dos valores aleatórios, para indicar; 

100.5.1. se o TRNG está energizado; 

100.5.2. se o TRNG está apresentando valores inadequados (constantes ou restritos a um intervalo 
muito pequeno); 

100.6. Estar em conformidade com o preconizado no documento AIS 31, PTG.2, em sua versão 2.0; 

100.7. Não apresentar desconformidade com os testes estatísticos NIST e Diehard; 

100.8. Não estar embutido em circuito integrado; 

100.9. Possuir Interface de Aplicação (API) que permita acesso aos valores gerados, bem como aos 
indicadores de qualidade. Os códigos fonte dessa API deverão ser entregues ao TSE de forma que possam 
ser submetidos para futuras auditorias as quais as urnas eletrônicas forem submetidas; 

100.10. Disponibilizar projeto (esquema elétrico, B.O.M., firmwares e respectivos códigos-fonte) ao TSE, de 
forma que possa ser entregue para futuras auditorias as quais as urnas eletrônicas forem submetidas; 

100.10.1. Quando submetido a auditorias, deverá ser possível comprovar, por inspeção visual em 
amostra sem resina, que o circuito implementado (real) corresponde ao circuito que consta no esquema 
elétrico (projetado); 

100.11. Ter projeto aceito pela equipe técnica do TSE. 

101. Cada um dos módulos criptográficos presentes no MSLB, MSIR e MSG deve conter um gerador de 
número aleatório implementado em hardware. Cada um desses geradores de números aleatórios deve: 

101.1. Atender as recomendações contidas nos documentos: 

101.1.1. NIST 800-90A – Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random 
Bit Generators 

101.1.2. NIST 800-90B – Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation 

101.1.3. NIST 800-90C – Recommendations for Random Bit Generator (RBG) Constructions 

101.2. Possuir fonte de entropia própria implementada em hardware; 

101.3. Possuir teste contínuo da fonte de entropia; 

101.4. Possuir controle contínuo de qualidade; 

101.5. Possuir auto-teste, da saída dos valores aleatórios, para indicar; 

101.5.1. se o gerador de números aleatórios está energizado; 

101.5.2. se o gerador de números aleatórios está apresentando valores inadequados (constantes ou 
restritos a um intervalo muito pequeno); 
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101.6. Possuir Interface de Aplicação (API) que permita acesso aos valores gerados, bem como aos 
indicadores de qualidade. Os códigos fonte dessa API deverão ser entregues ao TSE de forma que possam 
ser submetidos para futuras auditorias as quais as urnas eletrônicas forem submetidas; 

101.7. Disponibilizar projeto (esquema elétrico, B.O.M., firmwares e respectivos códigos-fonte) ao TSE, de 
forma que possa ser entregue para futuras auditorias as quais as urnas eletrônicas forem submetidas; 

101.8. Ter especificação aceita pela equipe técnica do TSE. 

 

I. Requisitos de Interferência e Compatibilidade Eletromagnética 

102. O dispositivo contido no perímetro criptográfico será protegido contra ataques de emanações 
eletromagnéticas, de acordo com as normas IEC 61.000-6-3 (relativo à emissão) e IEC 61.000-6-1 (relativo à 
imunidade). Dentro dessas normas, a urna eletrônica deverá ser avaliada e classificada no nível: Classe B; 

103. O dispositivo contido no perímetro criptográfico não deve gerar emanações eletromagnéticas que 
permitam, mesmo que parcialmente, a extração ou determinação probabilística de qualquer PCS (Parâmetro 
Crítico de Segurança), considerando a metodologia de medição estipulada no item 102. 

104. A UE deve ser protegida contra ataques e análises de radiações eletromagnéticas emanadas e 
conduzidas. Em especial a UE deve: 

104.1. Impossibilitar que um adversário situado a uma distância de 0,5 metro da cabina de votação, 
mesmo que utilize equipamentos especializados, seja capaz de violar o sigilo do voto, ainda que 
estatisticamente; 

104.2. O Terminal do Mesário (TM), o Terminal do Eleitor (TE), o Módulo Impressor de Relatórios (MIR), os 
módulos criptográficos listados no item 1 e o Display da urna eletrônica devem ser construídos de forma a 
impedir que emanações eletromagnéticas capturadas de fora da cabina de votação ou emanadas para fora 
da cabina de votação sejam capazes de: 

104.2.1. violar, mesmo que estatisticamente, o sigilo do voto; 

104.2.2. interferir ou alterar as características especificadas da urna eletrônica; 

104.2.3. ferir qualquer princípio, garantido por legislação, relacionado ao voto. 

105. A Contratada deverá apresentar documentação comprovando conformidade da Urna Eletrônica às 
normas de EMI/EMC para equipamentos de tecnologia da informação compatíveis com as normas 
reconhecidas internacionalmente (IEC CISPR 22 E 24, FCC CFR 47); 

106. A Contratada deverá apresentar documentação constando o nome do laboratório responsável onde foi 
obtida para a Urna Eletrônica a certificação de conformidade EMI/EMC para equipamentos de tecnologia da 
informação; 

J. Requisitos de Auto-testes 

107. Para verificar o funcionamento apropriado do perímetro criptográfico, duas categorias de auto-testes 
devem ser realizadas: 

107.1. auto-testes de energização: 

107.1.1. tais testes devem ser executados quando o perímetro é energizado (ou alimentado com 
energia elétrica); 
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107.2. auto-testes condicionais: 

107.2.1. tais testes devem ser executados quando uma operação ou função de segurança aplicável é 
solicitada. 

108. Se o perímetro criptográfico falhar durante um auto-teste, o perímetro criptográfico deve ser conduzido 
a um estado de erro e emitir um indicador de erro com mensagem adequada pelo Display do MSE e pelo Led 
da Cadeia de Segurança. 

109. O perímetro criptográfico não deve realizar qualquer operação criptográfica enquanto persistir o estado 
de erro provocado por falhas em um auto-teste; 

110. Os testes de energização serão executados pelo perímetro criptográfico, assim que a urna eletrônica for 
energizada; 

111. Os testes de energização deverão ser executados automaticamente e sem exigir a intervenção de 
qualquer operador. O módulo criptográfico deve realizar testes dos algoritmos criptográficos do tipo “resposta 
conhecida” para todas as funções criptográficas (cifração/decifração, assinatura digital/verificação e geração 
de números aleatórios); 

112. A documentação deve listar todos os testes de funções criptográficas do tipo “resposta conhecida”; 

113. A documentação do respectivo módulo criptográfico deve especificar os seguintes itens: 

113.1. Os auto-testes realizados pelo respectivo módulo criptográfico; 

113.2. O estado de erro que o respectivo módulo criptográfico puder entrar quando um auto-teste falha; 

113.3. As condições e ações necessárias para sair dos estados de erro e reiniciar a operação normal do 
respectivo módulo criptográfico (por exemplo, isto pode incluir a manutenção ou retorno da urna à 
Contratada para fins de reparo); 

113.4. Testes da integridade de software e firmware; 

113.5. Testes de funções críticas; 

113.6. Outros testes realizados na energização ou sob demanda. 

K. Requisitos de Garantia do Projeto 

114. Todos os códigos-fonte de firmwares e APIs devem ser abertos ao TSE, que por sua vez, deve poder 
torná-los disponíveis aos interessados em auditar as urnas eletrônicas; 

114.1. O código-fonte em assembly que não tiver código-fonte em linguagem de alto nível correspondente 
deve vir acompanhado do pseudo-código correspondente, em linguagem natural e documentado; 

114.2. O código-fonte do Firmware da placa-mãe deve ser compilável de forma repetível, por meio de um 
ambiente computacional que gere códigos binários a partir dos códigos-fonte. Ou seja, o conjunto de 
códigos-fonte do Firmware da placa-mãe, caso não sofra alterações, deve sempre, por meio do referido 
ambiente computacional, gerar códigos binários idênticos. 

115. Todos os protocolos, esquemas e algoritmos criptográficos a serem utilizados deverão ser aprovados pelo 
TSE. 

116. A documentação da Contratada deve descrever o sistema de gerenciamento de configuração para o 
respectivo módulo criptográfico, com detalhamento sobre os componentes do respectivo módulo 
criptográfico; 
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117. A documentação deve listar os procedimentos específicos de instalação segura e inicialização do 
perímetro criptográfico; 

118. A documentação deve especificar a relação entre o projeto dos componentes de hardware, o software e 
o firmware do respectivo módulo criptográfico; 

119. O documento “Guia do Administrador” deve especificar: 

119.1. Funções administrativas, eventos de segurança, parâmetros de segurança, portas físicas e as 
interfaces lógicas do respectivo módulo criptográfico; 

119.2. Procedimentos de como administrar o respectivo módulo criptográfico de modo seguro; 

119.3. Suposições relacionadas ao comportamento do usuário que são relevantes à operação segura do 
respectivo módulo criptográfico. 

120. O documento “Guia do Usuário” deve especificar: 

120.1. As funções, portas físicas e interfaces lógicas de segurança disponíveis para o usuário do respectivo 
módulo criptográfico; 

120.2. Todas as responsabilidades do usuário necessárias para a operação segura do respectivo módulo 
criptográfico. 

121. Se o respectivo módulo criptográfico contiver componentes de software ou firmware, a documentação 
deve especificar o código-fonte com comentários que esclareçam a correspondência dos componentes do 
respectivo módulo criptográfico; 

122. Se o respectivo módulo criptográfico contiver componentes de hardware, a documentação deve listar 
tais componentes, apresentando os esquemas elétricos e/ou a linguagem de baixo nível; 

123. A documentação deve descrever a especificação das portas externas e interfaces do respectivo módulo 
criptográfico e o propósito dessas interfaces; 

124. Todos os circuitos geradores de números aleatórios (TRNG) deverão passar por testes que atestem a 
conformidade com o item 100.  

124.1. Esses testes deverão ser condição para aprovação do Modelo de Qualificação e deverão ocorrer 
após a entrega dos equipamentos citados no item 125, em bancada com energia, espaço e tempo 
disponíveis para que permaneçam em execução por, pelo menos, 7 (sete) dias corridos. 

124.2. O local onde tal bancada será instalada deverá ser definido pelo TSE; 

124.3. Tais testes, chamados de Testes do TRNG, se iniciarão logo após as entregas dos equipamentos 
citados no item 125. 

124.3.1. Caso ocorram insucessos na realização dos testes, a Contratada poderá implementar as 
correções até atingir a conformidade com o item 100, desde que a citada conformidade seja atingida 
até a aprovação do Modelo de Qualificação. 

125. Para dar cabo dos testes do item 124, deverão ser disponibilizados: 

125.1. Uma placa-mãe, com a resina aplicada (item 58), da UE2020 com o MSE contendo o circuito TRNG a 
ser testado; 

125.2. Uma placa de cada um dos periféricos contendo os módulos de segurança listados no item 1, com 
TRNG e também com a resina aplicada (item 58), quando aplicável.  

125.3. Firmwares específicos para a coleta das massas de valores aleatórios de cada um dos dispositivos 
TRNG dos itens 125.1 e 125.2. 
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125.3.1. Tais firmwares deverão ser carregados nos respectivos dispositivos de maneira segura, 
conforme preconiza o item 75; 

125.3.2. Os códigos-fonte desses firmwares deverão ser previamente entregues ao TSE, para que 
possam ser analisados, antes de serem testados. Deverá ser possível verificar se os códigos-fonte 
entregues e analisados correspondem àqueles que estão em execução; 

125.3.3. As massas de valores aleatórios geradas devem possibilitar a verificação da origem (do 
dispositivo periférico ou MSE que a originou), bem como da ordem na qual foi gerada. O tamanho em 
bytes também deverá estar disponível. 

126. Cada dispositivo listado no item 1 deverá dispor de 5 kits de desenvolvimento de firmware, a ser 
entregue conforme Cronograma de Eventos do Anexo I – Descrição de Produtos e Serviços UE2020.  

126.1. Tais kits deverão permitir o desenvolvimento de firmwares para cada módulo criptográfico listado 
no item 1, em bancada, pela equipe técnica do TSE. 

126.2. Tais kits poderão ser únicos para um ou mais conjuntos de dispositivos do item 1 ou então distintos, 
para cada um deles, conforme aplicável. 

126.3. Cada um dos kits deve ter a possibilidade de conexão com um computador hospedeiro PC (Windows 
ou Linux), executando um software que permita o desenvolvimento de firmwares para cada um dos 
módulos criptográficos listados no item 1. Esse software deve ser fornecido ao TSE, e, minimamente: 

126.3.1. Compilar códigos em linguagens de baixo e alto nível; 

126.3.2. Gerar código realocável; 

126.3.3. Ligar códigos para gerar executáveis binários; 

126.3.4. Dispor de ambiente IDE (Interactive Development Environment); 

126.3.5. Monitoramento de hardware; 

126.3.6. Monitoramento da execução da aplicação; 

126.3.7. Geração eficiente de código; 

126.3.8. Otimização de código quanto a tempo e espaço; 

126.3.9. Caso seja proprietário, o software deve ser licenciado, para cada um dos kits, ao TSE; 

126.4. A Contratada deverá expor, para a área técnica do TSE, o processo de desenvolvimento de softwares 
embarcados, firmwares e drivers usando os referidos kits de desenvolvimento; 

126.4.1. A carga horária deve prever o treinamento de 8 pessoas, com pelo menos 24 horas por pessoa 
(total de 192 horas); 

126.4.2. O treinamento deve ser obrigatoriamente presencial; 

126.4.3. O treinamento deve ser realizado em um período de 3 (um) dias úteis consecutivos; 

126.4.4. O treinamento deve ser iniciado conforme indicado no Cronograma de Eventos (Anexo I); 

126.4.5. O treinamento deve ser realizado nas instalações do TSE e dispor, para uso durante todo o 
tempo da capacitação, para cada pessoa: um kit de desenvolvimento, um PC (já instalado no TSE) com o 
software do referido kit de desenvolvimento, uma gravadora de firmwares para as memórias onde 
serão gravados os firmwares, conforme especificado pela Contratada, na Proposta; 

126.4.6. O treinamento deve tornar os servidores da área técnica do TSE capazes de compilar, ligar, usar 
o ambiente do IDE, compreender as ferramentas de monitoramento, usar as ferramentas para geração 
de código eficiente e otimizado por tempo/espaço, gravar e descarregar firmwares. 
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L. Requisitos de Mitigação a Ataques 

127. Todas as chaves criptográficas e PCSs, dados de autenticação, entradas de controle e saídas de status 
devem ser comunicadas por meio de um mecanismo confiável que utilize portas físicas de E/S dedicadas ou 
caminho confiável; 

128. O uso das chaves privadas da urna eletrônica deverá ser restrito ao hardware de segurança e ao modo na 
qual o loader do Kernel do UENUX foi verificado, ou seja, caso este tenha sido verificado na fase de 
desenvolvimento, o dispositivo deverá permitir apenas o uso da chave privada de desenvolvimento, e assim 
respectivamente. 

129. A documentação técnica do respectivo módulo criptográfico deve especificar quais os tipos de ataques 
classificados como não invasivos são mitigados por este respectivo módulo; 

130. A documentação técnica do respectivo módulo criptográfico deve especificar quais outros tipos de 
ataques são mitigados por este respectivo módulo; 

L.12. Comunicação segura entre periféricos e o terminal do eleitor 

131. A Contratada deverá prover solução com autenticação segura para estabelecer canais seguros de 
comunicação entre a placa-mãe da UE e 

131.1. o leitor de impressão digital; 

131.2. o teclado do eleitor (TE); 

131.3. o módulo impressor de relatórios (MIR); 

131.4. um dispositivo genérico (DG). 

132. Os canais de comunicação dos itens 131.1 e 131.2 devem ser cifrados e autenticados.  

132.1. Para o canal seguro do item 131.2, a criptografia utilizada deve gerar um conjunto de dados 
diferente a cada tecla pressionada, inclusive se pressionada a mesma tecla repetidamente; 

133. A decifração e a autenticação dos dados provenientes dos dispositivos periféricos do item 131 deverão 
ser realizadas pelo MSE, em hardware, com chave específica e protegida pelo dispositivo; 

134. A chave utilizada para estabelecer a sessão segura deverá ser assinada por um certificado da hierarquia 
de chaves (Figura 3), que deverá ser implantado em cada um dos módulos listados no item 1; 

135. A solução proposta pela Contratada deverá ser aceita pela equipe técnica do TSE. 

M. Requisitos de Gerenciamento do MSE 

136. Se a Contratada dispuser de utilitários de gerenciamento e diagnósticos de problemas, então deve tornar 
a respectiva documentação detalhada sobre esses utilitários disponíveis ao TSE. 

M.13. Cadeia de Segurança 

137. O Firmware da placa-mãe deverá permitir a inicialização da UE2020 pela Mídia de Aplicação (MA) ou pela 
Memória Interna (MI); 

138. Não deve ser possível gravar o Loader do Kernel no Firmware da placa-mãe da UE2020. A tarefa do 
Firmware da placa-mãe deverá ser a de carregar e dar partida no Loader do Kernel, de acordo com as 
definições a serem repassadas pelo TSE. Tais definições incluirão, por exemplo, os procedimentos para realizar 
verificação de assinatura digital (criptografia assimétrica) do Loader do Kernel, entre outros; 
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139. Todas as sinalizações de hardware especificadas neste Projeto Básico deverão ser implementadas de 
maneira assíncrona, ou seja, a aplicação deverá ser notificada das alterações de estado ocorridas no hardware 
pelo driver do dispositivo, sem a necessidade de consultas (polling) ao driver; 

140. Ao ser energizada, o primeiro dispositivo a ser executado será o MSE, que executará a autenticação 
(verificação de assinatura digital) do Firmware da placa-mãe de forma ativa, não exigindo qualquer forma de 
intervenção da CPU da placa-mãe, com seguintes características: 

140.1. O firmware da placa-mãe não poderá ser executado enquanto não houver sua validação completa e 
bem sucedida pelo MSE; 

140.2. O processador deverá estar desligado (desenergizado) ou em modo reset, até que a validação 
completa e bem sucedida do MSE sobre o firmware da placa-mãe esteja concluída, observado, 
especialmente, o item 144.1; 

140.3. O acesso às interfaces USB e mídias deverá estar desabilitado até que a validação completa e bem 
sucedida sobre o firmware da placa-mãe esteja concluída, observado, especialmente, o item 144.1; 

140.4. Após a verificação do firmware da placa-mãe ser bem sucedida e finalizada, o controle poderá ser 
entregue a esse firmware e o processador poderá ser ligado/liberado; 

140.5. A leitura, verificação e entrega para execução do firmware da placa-mãe corresponde à etapa 1 
descrita na Figura 4; 

140.6. O tempo total entre a urna ser ligada e o início da execução do firmware da placa-mãe 
(correspondente à etapa 1, conforme ilustrado na Figura 4), não pode exceder 1,0s; 

141. O dispositivo deverá fornecer interface de aplicação (API) para que o Firmware da placa-mãe valide o 
Loader do Kernel do UENUX por meio de verificação de assinatura digital; 

142. O dispositivo deverá fornecer interface de aplicação (API) para que o Loader do Kernel valide o Kernel do 
UENUX por meio de verificação de assinatura digital; 

143. As interfaces entre o dispositivo, o Firmware da placa-mãe, o Loader do Kernel, e o Kernel do UENUX 
deverão ser aprovada pelo TSE; 

144. Caso a autenticação do Firmware da placa-mãe, do Loader do Kernel ou dos dispositivos de hardware não 
tenha sido completada com sucesso, o dispositivo de segurança se encarregará de bloquear o funcionamento 
da urna eletrônica; 

144.1. Não deverá haver microcontroladores ou outros dispositivos externos ao perímetro criptográfico 
que, se atacado, permita a continuidade do funcionamento da urna eletrônica, caso a autenticação descrita 
no item 144 não tenha sido completada com sucesso. 

145. Na autenticação do Firmware da placa-mãe (e Extensão de BIOS, caso exista no projeto) deverá ser 
verificada a assinatura digital de todo o conteúdo da memória que contiver o Firmware da placa-mãe (seja 
esse Firmware da placa-mãe correspondente ao BIOS ou de etapas do UEFI gravadas em firmware), com as 
seguintes características:  

145.1. Ao iniciar a autenticação do Firmware da placa-mãe, o Led da Cadeia de Segurança deverá ser aceso 
com a cor VERDE, piscando em 8 Hz;  

145.2. O certificado digital do nível 0 “Inicializador” utilizado para a verificação do Firmware da placa-mãe 
(e Extensão do BIOS, caso exista) deverá estar guardado dentro do perímetro criptográfico do MSE; 

145.3. Caso o Firmware da placa-mãe (incluindo a Extensão de BIOS, caso exista) não seja autêntico, a urna 
deverá ter o seu funcionamento impedido e acender o Led da Cadeia Segurança do TE (Terminal do Eleitor) 
com a cor VERDE, piscando em 2 Hz. 
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145.4. Não será considerado, para fins de verificação, o espaço variável do Firmware da placa-mãe (caso 
for utilizado o BIOS, a NVRAM Non-Volatile Random Access Memory); 

146. Deverá autenticar o Loader do Kernel por meio de assinatura digital de todo o seu conteúdo. A assinatura 
digital do Loader do Kernel deverá estar guardada dentro da Mídia de Aplicação (MA)/Memória Interna (MI). A 
verificação da assinatura digital do Loader do Kernel deverá ser realizada, pelo dispositivo de segurança (MSE), 
com uso de uma das chaves relacionadas aos seguintes certificados (Figura 3): AC Urna e “Inicializador” (nível 
0), Oficial, Simulado e Desenvolvimento (nível 1) ou pela chave de Manutenção. Caso o Loader do Kernel não 
seja autêntico, a urna deverá ter o seu funcionamento impedido e acender a cor AMARELA no Led da Cadeia 
Segurança do TE, piscando em 2 Hz; 

146.1. Ao iniciar a autenticação do Loader do Kernel, o Led da Cadeia de Segurança deverá ser aceso na cor 
AMARELA, piscando em 8 Hz; 

147. A autenticação do Kernel do UENUX, quando configurada para ser realizada pelo dispositivo de 
segurança, deve seguir o mesmo critério descrito no item 146, ou seja, utilizando a mesma chave que validou 
o Loader do Kernel. Após a carga do Kernel do UENUX, caso o sistema não seja autêntico, a urna eletrônica 
deverá ter o seu funcionamento impedido depois de 4 minutos a partir do início da execução do Loader do 
Kernel e acenderá a cor VERMELHA no Led da Cadeia de Segurança do TE, piscando em 2 Hz; 

147.1. Ao iniciar a autenticação do Kernel do UENUX, o Led da Cadeia de Segurança deverá ser aceso na 
cor VERMELHA, piscando em 8 Hz; 

148. Quando a autenticação do Kernel do UENUX ocorrer com um certificado de nível 1, deverá ser feita uma 
autenticação do dispositivo de segurança (MSE), conforme ilustra a Figura 4. Essa autenticação corresponde a 
um protocolo de desafio-resposta executado por uma aplicação em nível de usuário. Em resumo, a 
autenticação deverá ser implementada da seguinte forma: 

148.1. a aplicação autenticadora acende o Led da Cadeia de Segurança na cor AMARELA, piscando em 4 Hz; 

148.2. a aplicação autenticadora requisita os certificados da urna ao MSE; 

148.3. o dispositivo de segurança MSE envia os certificados da urna para a aplicação autenticadora; 

148.4. a aplicação autenticadora compara os certificados recebidos, após a requisição do passo do item 
148.2, com sua cópia local do certificado AC Urna; 

148.5. a aplicação autenticadora gera 16 bytes aleatórios; 

148.6. o dispositivo de segurança MSE assina o dado gerado do item 148.5, com o componente de chave 
privada do certificado nível 2; 

148.7. o dispositivo de segurança MSE envia a assinatura realizada no item 148.6 para a aplicação 
autenticadora e libera o MSE para uso; 

148.8. a aplicação autenticadora verifica a assinatura com o certificado nível 2 enviado pelo MSE, no passo 
do item 148.3; 

148.9. caso a verificação do passo do item 148.8 for bem sucedida: 

148.9.1.  libera a placa-mãe para uso 

148.9.2. caso o certificado de nível 2 utilizado no passo do item 148.8 tenha sido o Oficial, acende o Led 
da Cadeia de Segurança do TE com a cor VERDE, continuamente, sem piscar; 

148.9.3. caso o certificado de nível 2 utilizado no passo do item 148.8 tenha sido diferente do Oficial, 
acende o Led da Cadeia de Segurança do TE com a cor VERMELHA, continuamente, sem piscar; 

148.10. caso a verificação do passo do item 148.8 for mal sucedida: 
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148.10.1. impede o uso da placa-mãe; 

148.10.2. impede o funcionamento dos teclados do TE e do TM;  

148.10.3. acende o Led da Cadeia de Segurança do TE com a cor VERMELHA, piscando em 1 Hz; 

149. uma versão mais detalhada do processo de autenticação será repassada para a Contratada. 

150. O estado inicial dos módulos TE (Terminal do Eleitor) e TM (Terminal do Mesário) deve ser bloqueado. O 
desbloqueio só poderá ser realizado pelo Kernel do UENUX e deverá atender às seguintes regras de 
funcionamento: 

150.1. Funcionamento restrito: somente as teclas BRANCO e CORRIGE, do TE ficarão liberadas. Isso 
ocorrerá quando os itens 146 e 147 forem atendidos utilizando-se apenas uma chave do nível 0, modo 
Manutenção ou modo Inicializador; 

150.2. Funcionamento pleno: o teclado do TE e do TM deverá operar normalmente, ou seja, todas as teclas 
devem ser reconhecidas. Isso ocorrerá quando os itens 146 e 147 forem atendidos utilizando-se uma chave 
do nível 1; 

151. Quando a autenticação pela chave de manutenção for utilizada, o Led da Cadeia de Segurança do TE deve 
acender na cor AMARELA, continuamente. Somente as chaves de autenticação do TSE poderão permitir que a 
urna eletrônica possa operar sem restrições; 

152. O TSE poderá solicitar modificações na forma de sinalização e nas mensagens retornadas ao usuário 
durante a autenticação dos dispositivos de segurança, devendo estas serem formalizadas na avaliação do 
Modelo de Qualificação. 

 

Figura 4 - Cadeia de Segurança 

M.14. Logs e registros 

153. O sistema deve prover mecanismo para registrar qualquer tipo das seguintes operações nos dados 
criptográficos e PCSs: 
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153.1.  modificação,  

153.2. acesso,  

153.3. apagamento e 

153.4.  adição; 

N. Requisitos de Interoperabilidade 

N.15. Características da API (Application Programmable Interface) 

154. Disponibilizar aos aplicativos o acesso estruturado a todos os recursos da UE2020, como mostrar uma 
informação textual e gráfica, armazenar, recuperar, imprimir e transmitir as informações tratadas e geradas na 
UE2020; 

155. Permitir que o desenvolvimento de aplicativos da urna seja baseado somente nas interfaces 
especificadas nas APIs; 

156. Todos os dispositivos da urna eletrônica devem utilizar estruturas internas do kernel; 

157. Quando da inexistência de definições específicas, seguir padrões de mercado: ISO 15435/1999, ISO 9945-
1/2002 [IEE 1003.1-2001], WOSA, Motif, PKCS#11 v2.30 ou superior. 

158. Relógio Interno: 

158.1. Os ajustes posteriores àquele realizado em fábrica somente poderão ser realizados via software. O 
BIOS não deverá permitir o ajuste de data e hora pelo setup. 

159. Assinatura e Criptografia: Interface para assinatura digital, criptografia simétrica e assimétrica para 
arquivos, PKCS#11 v2.30 ou superior 

160. Não utilizar tecnologia tida como obsoleta tanto pelo mercado como pelo meio acadêmico 

N.16. Sustentação 

161. A biblioteca criptográfica (com funções assimétricas de curvas elípticas) irá permitir utilização de 
quaisquer curvas de quaisquer tamanhos. Os parâmetros das curvas, inclusive seus tamanhos, serão 
argumentos de entrada dessa biblioteca; 

162. Não será fornecido à Contratada o código fonte das bibliotecas criptográficas. Somente serão fornecidos 
os binários compilados pelo TSE em máquina de sua propriedade. 

163. A critério do TSE, qualquer algoritmo acima poderá ser excluído ou substituído; 

164. A Contratada é responsável pela realização de testes das bibliotecas fornecidas pelo TSE quando da 
integração ao seu hardware, não podendo, após o fornecimento das urnas eletrônicas, alegar defeitos nas 
mesmas para se isentar da prestação da garantia técnica prevista neste edital; 

N.17. Características do Firmware 

165. Todos os componentes do perímetro criptográfico devem ser implementados por uma linguagem de alto 
nível, exceto se o uso de uma linguagem de baixo nível (ex.: Assembly) for tido como essencial em relação ao 
desempenho e seu uso for expressamente autorizado pelo TSE. Neste caso, quando um código em assembly 
for implementado, o código-fonte correspondente a esse assembly deve ser entregue ao TSE; 



 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

Anexo IV – Especificações Técnicas - 
Segurança 

Página 28 de31 

O. Algoritmos Criptográficos Obrigatórios 

166. O módulo criptográfico deve suportar, no mínimo, as seguintes funções criptográficas, que serão 
fornecidas na forma de API, pelo TSE: 

166.1. Criptografia de Dados: 

166.1.1. Cifração e decifração simétricas AES-CTR com tamanho de chave de no mínimo 256 bits, nos 
modos de operação ECB e CBC (conforme padrão NIST FIPS PUB 197); 

166.1.2. Cifração e decifração assimétricas ECIES com chaves de no mínimo 521 bits (conforme padrão 
SECG SEC 1 (sem a XOR para cifração) ou IEEE 1363a); 

166.2. Autenticação de Entidades com Criptografia de Chave Pública: 

166.2.1. EdDSA com chaves de pelo menos 521 bits (a ser fornecida pelo TSE); 

166.2.2. RSA com chaves de tamanho entre 2048 e 4096 bits (conforme padrão ANSI X9.31 e PKCS#1 
v1.5); 

166.3. Resumo Digital Criptográfico de Dados 

166.3.1. SHA-1 (conforme padrão NIST FIPS PUB 180-2); 

166.3.2. Família SHA-2, inclusive SHA-256, SHA-384 e SHA-512 (conforme padrão NIST FIPS PUB 180-4); 

166.3.3. Família SHA-3, inclusive Shake256 (conforme padrão NIST FIPS 202); 

166.4. Funções para Autenticação e Verificação de Integridade 

166.4.1. CBC-MAC baseado nos algoritmos AES (conforme padrão NIST PUB 800-38B); 

166.4.2. HMAC baseado nos algoritmos de resumo criptográficos implementados (conforme padrão 
NIST FIPS PUB 198); 

166.4.3. MAC com SIPHASH (conforme implementação de Aumasson & Bernstein – SipHash: a fast 
short-input PRF); 

166.5. CMAC baseado nos algoritmos AES (conforme padrão NIST PUB 800-38B); 

166.6. CCM-MAC baseado nos algoritmos AES (conforme padrão NIST PUB 800-38C). 

166.7. Outros algoritmos propostos serão submetidos ao TSE para aprovação; 

P. Requisitos de Documentação 

167. Os requisitos do perímetro criptográfico são baseados em um subconjunto de itens contidos no Manual de 
Condutas Técnicas 7 - Volume I, versão 1.0 (MCT-7), publicado pela Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – 
ICP-Brasil, os quais o TSE entende como requisitos mínimos para o projeto da Urna Eletrônica. Os textos 
referentes aos requisitos foram alterados com o objetivo de ajustá-los às necessidades do projeto da Urna 
Eletrônica; 

168. A Contratada deve entregar documentação completa da solução ao TSE, abrangendo todos os módulos de 
segurança: MSE e os módulos criptográficos dos periféricos. Nos próximos itens, a palavra “documentação” se 
refere à documentação de todos os módulos criptográficos da UE2020. 

169. A documentação deve especificar todas as chaves criptográficas, seus componentes e PCSs empregados 
pelo perímetro criptográfico; 
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170. A documentação deve especificar quais métodos são usados, pelo respectivo módulo criptográfico, para 
proteger chaves públicas e secretas, chaves privadas, programas e firmwares, e PCSs, contra divulgação, 
modificação e substituição não autorizada; 

171. A Contratada deve fornecer documentação específica de qualquer componente de hardware, software 
ou firmware que esteja excluído dos requisitos de segurança apresentados neste documento e explicar a razão 
para tal exclusão; 

172. A documentação deve especificar o ambiente de desenvolvimento utilizado para implementar o 
respectivo módulo criptográfico; 

173. A documentação sobre o armazenamento e a proteção de dados em claro, de softwares e firmwares, de 
chaves criptográficas, dos PCSs e dos dados de autenticação deve estar muito bem detalhada; 

174. A documentação deve especificar o método de RNG, detalhado passo a passo;A documentação deve 
especificar os métodos de armazenamento de chaves criptográficas empregados no respectivo módulo 
criptográfico; 

175. A documentação deve especificar o código-fonte com comentários que esclareçam a correspondência 
dos componentes do respectivo módulo criptográfico; 

176. A documentação do perímetro criptográfico deve especificar: 

176.1. Os mecanismos de autenticação suportados pelo perímetro criptográfico; 

176.2. Os tipos de dados de autenticação que são requisitados pelo perímetro para implementar os 
mecanismos de autenticação suportados; 

176.3. Os métodos autorizados que são utilizados para realizar o controle de acesso ao perímetro 
criptográfico no seu primeiro acesso e, em seguida, inicializar o mecanismo de autenticação. 

177. A Contratada deve fornecer documentação técnica de projeto e de produto, completa, da Urna 
Eletrônica, e de cada módulo criptográfico; 

178. Toda a documentação prevista neste Anexo deverá ser entregue ao TSE até a entrega do Modelo de 
Produção – MP. 

P.18. Manuais 

179. A Contratada deve fornecer: 

179.1. Manual de Instalação, especificando a arquitetura da Urna Eletrônica na qual é suportada a 
instalação de cada módulo criptográfico; 

179.2. Manual de Configuração, detalhando as ferramentas e recursos disponíveis para a configuração de 
cada módulo criptográfico na Urna Eletrônica onde o mesmo será implantado; 

179.3. Manual de Operador, detalhando as ferramentas e recursos disponíveis de cada módulo 
criptográfico; 

179.4. Manual de Administrador (Security Officer), detalhando as ferramentas e recursos disponíveis 
somente aos administradores de cada módulo criptográfico; 

179.5. Manual de desenvolvedor detalhando a(s) API(s) proprietária(s) para desenvolvimento de 
aplicações utilizando o perímetro criptográfico; 

179.6. Manual de Integração de cada módulo criptográfico com a(s) API(s) de mercado para 
desenvolvimento de sistemas integrados; 
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179.7. Manual de Importação de Chaves para dentro de cada módulo criptográfico, detalhando a 
aplicabilidade do uso de outros hardwares externos ao respectivo módulo. 

Q.  Requisitos Gerais 

Q.19. Requisitos Gerais de Desenvolvimento 

180. O projeto de desenvolvimento do hardware criptográfico, incluindo suas interfaces com outros módulos 
e dispositivos será feito de modo interativo, sendo a solução para os requisitos validada e aprovada pelo TSE; 

Q.20. Requisitos Gerais de Segurança 

181. A versão de produção dos firmwares deverá ser compilada com a presença de técnicos do TSE, com os 
seguintes requisitos mínimos: 

181.1. As respectivas ferramentas de compilação deverão ser disponibilizadas, em licença definitiva, 
incluindo eventuais bibliotecas de terceiros, para o TSE atualizar e recompilar o firmware fornecido pela 
Contratada; 

181.2. A Contratada deverá disponibilizar documentação de instalação do ambiente e geração do firmware 
reproduzindo as mesmas condições do ambiente de geração da versão de produção; 

181.3. Quaisquer atualizações de versão e correções durante o período da garantia do Software ficará por 
conta da Contratada e, após este período, deverá haver apenas a geração de nova versão com a correção; 

Q.21. Requisitos do Display do MSE 

182. O Display do MSE deverá mostrar mensagens específicas de sucesso e modo de inicialização em todas as 
fases durante a cadeia de segurança, no mínimo para todas as fases onde há indicação diferenciada pelo Led 
da Cadeia de Segurança descritos neste Anexo e quaisquer mensagens de erro correspondentes nessas fases; 

182.1. A Contratada, durante o desenvolvimento da segurança em hardware, deverá sugerir as mensagens 
de sucesso e erro a serem apresentadas no Display do MSE, relacionadas a todo o fluxo de inicialização da 
urna e utilização dos serviços do MSE e demais dispositivos de segurança, as quais serão aprovadas pelo 
TSE; 

Q.22. Requisitos de Certificação 

183. O perímetro criptográfico do MSE deverá ser homologado ICP-Brasil, atendendo, no mínimo, os 
requisitos necessários para a geração de certificados tipo A4 e S4 (sob a hierarquia da raiz da cadeia V7 da ICP-
Brasil – E-521) com Nível de Segurança de Homologação 3 – NSH3; 

183.1. A homologação será por conta da Contratada e deverá utilizar laboratórios acreditados no âmbito 
do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade – SBAC do INMETRO e Organizações Certificadoras de 
Produtos para esta finalidade; 

183.2. Como referência, deverá ser utilizado o Manual de Condutas Técnicas – 03 do ITI ou outro conjunto 
de requisitos equivalente a este Anexo deste Projeto Básico; 

R. Verificação dos requisitos de Segurança 

184. Os requisitos deste Anexo IV ao Projeto Básico serão verificados durante a licitação nos testes de 
segurança descritos no Anexo Ia; 
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185. Os demais requisitos serão aferidos pelo TSE durante o desenvolvimento do projeto da UE2020, de 
acordo com o item 180, sempre com o objetivo de conferir efetividade das implementações de segurança 
conforme os propósitos de cada item, resultando em um hardware adequadamente seguro. 
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A. Objeto 

1. Registro de Preço para eventual aquisição dos seguintes produtos e serviços: 

1.1. Produção e fornecimento de até 180.000 (cento e oitenta mil) urnas eletrônicas (UE2020); 

1.2. Produção e fornecimento de até 180.000 (cento e oitenta mil) embalagens para urnas eletrônicas 
(UE2020); 

1.3. Desenvolvimento dos modelos da UE2020; 

1.4. Desenvolvimento de software básico da UE2020; 

1.5. Garantia das UE2020; 

1.6. Fornecimento de módulos sobressalentes;  

1.7. Fornecimento de suprimentos (Mídias de Aplicação – MA e de Resultado – MR); 

1.8. Elaboração de projeto para cabina de votação; 

1.9. Elaboração de projeto para embalagem para UE2020; 

1.10. Elaboração de documentos técnicos de especificação da UE2020; 

1.11. Treinamento dos kits de desenvolvimento de firmwares. 

B. Justificativa 

2. A demanda de aquisição de urnas eletrônicas para as Eleições 2020 decorre da não contratação destes 
equipamentos para as Eleições 2018, da necessidade de aprimoramento tecnológico da urna eletrônica, da 
substituição das urnas modelo 2006 e 2008, bem como da necessidade de suprir o crescimento vegetativo de 
seções eleitorais até 2020. 

3. Sobre o aprimoramento tecnológico da urna eletrônica, a evolução tecnológica impõe a necessidade de 
alteração dos requisitos de hardware decorrente da descontinuidade na fabricação dos chips que controlam 
os cartões de memória do tipo PATA (Parallel ATA). Essa descontinuidade impede o uso de mídias do tipo 
CompactFlash, que simulam um disco rígido do tipo PATA, em um novo modelo de urna eletrônica. 

4. Ainda no tocante ao aprimoramento tecnológico, no que tange à segurança tecnológica, o aperfeiçoamento 
das urnas eletrônicas é exigência decorrente da implementação dos Testes Públicos de Segurança - TPS. 
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Nestes eventos, a Justiça Eleitoral convoca interessados para contribuir com o aprimoramento da segurança 
dos sistemas eleitorais e dos componentes das urnas eletrônicas. 

5. A cada edição do TPS, melhorias são identificadas e implementadas para aumentar a segurança de todo o 
processo eletrônico de votação. Nesse quesito, destaca-se a necessidade de substituição das urnas eletrônicas 
modelos 2006 e 2008. Esses modelos de urna, além de completarem mais de 10 anos de uso em 2020, não 
possuem hardware específico de segurança capaz de implementar a chamada “cadeia de segurança de 
hardware”.  

6. Essa “cadeia de segurança de hardware” está implementada em um hardware de segurança dedicado à 
segurança digital, implantado a partir das urnas eletrônicas modelo 2009, que tem como característica básica 
garantir que as urnas executem somente softwares desenvolvidos e assinados digitalmente pelo TSE. 
Qualquer software sem a assinatura digital do TSE não consegue iniciar a urna eletrônica, evitando assim, de 
maneira inicial e taxativa, eventual tentativa de subverter o funcionamento dos softwares eleitorais nas urnas 
eletrônicas. Adicionalmente, tal hardware de segurança permite a custódia de chaves criptográficas e 
parâmetros críticos de segurança de maneira robusta e segura, o que não é possível de ser implementado nas 
UE2006 e UE2008. 

7. Ademais, complementa a necessidade de aquisição de urnas eletrônicas o crescimento vegetativo do 
eleitorado brasileiro e do número de seções eleitorais a cada pleito. 

8. Nesse cenário atual, a demanda está estimada em 103.598 urnas, com lote inicial de 43.000 unidades, 
considerando a disponibilidade orçamentária para o ano de 2019.  

8.1. Todavia, será acrescida de uma margem, totalizando um registro de preço de até 180.000 urnas 
eletrônicas para 2020, visando possibilitar uma suavização da curva de substituição das UE2009. As 
informações sobre os quantitativos constam do Anexo I dos Estudos Técnicos Preliminares. 

C. Especificação Técnica 

9. As especificações dos produtos e serviços a serem adquiridos através deste Projeto Básico se encontram 
nos seguintes documentos: 

9.1. Anexo Ia - Testes Complementares para Avaliação do Modelo de Engenharia 

9.2. Anexo II – Especificações Técnicas - Hardware 

9.3. Anexo III – Especificações Técnicas - Software 

9.4. Anexo IV – Especificações Técnicas - Segurança 

9.5. Anexo V – Garantia e Manutenção 

9.6. Anexo Va – Locais de Armazenamento 

9.7. Anexo Vb – Integração 

9.8. Anexo VI – Controle de Qualidade  

9.9. Anexo VII - Testes Complementares do Modelo de Qualificação - MQ 

9.10. Anexo VIII – Termo de Confidencialidade 
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D. Critérios de Seleção do Fornecedor 

D.1. Condições de participação: 

10. O fornecimento dos objetos licitados deve ser atendido por uma única empresa Licitante, ou empresas 
Licitantes associadas na forma de Consórcio. 

11. Tendo em vista a complexidade e especificidade dos objetos licitados, bem como seu relevante vulto, será 
admitida a participação de empresas associadas em forma de consórcio, nos termos do disposto no art. 33 da 
Lei nº 8.666/93. Nesta hipótese, deverão ser apresentados, juntamente com os documentos de habilitação, os 
seguintes documentos: 

11.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado por instrumento público ou 
particular, subscrito pelos representantes das empresas participantes, indicando, no mínimo, o nome do 
consórcio, as empresas participantes e a respectiva “empresa líder” (Responsável do Consórcio), o número 
da licitação; a duração, o endereço do consórcio, as obrigações e responsabilidades a serem assumidas 
pelo futuro consórcio e as relativas a cada uma das consorciadas, a forma de administração do consórcio, 
bem como da repartição das futuras despesas e resultados, a representatividade social de cada uma das 
empresas consorciadas, o modo de deliberação dos interesses comuns, conforme artigos 278 e 279 da Lei 
nº 6.404/76. 

11.1.1. A empresa Líder do Consórcio deve:  

a) Obrigatoriamente, ser empresa brasileira, no caso de consórcio entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, conforme descrito no art. 33, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 

b) Ser responsável pelo gerenciamento e coordenação das atividades e pelo relacionamento 
com a Justiça Eleitoral em nome do Consórcio. 

11.1.2. No caso de formação de consórcio com empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil, 
essas poderão apresentar, em substituição aos documentos de habilitação exigidos no Edital, 
documentos equivalentes de seu país de origem, devidamente autenticados pelos respectivos 
consulados ou registrados em cartório de títulos e documentos e traduzidos por tradutor juramentado, 
devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa e judicialmente. 

a) Este dispositivo não se aplica ao exigido no item 17.2. 

11.2. Declaração expressa de responsabilidade solidária das empresas consorciadas, pelos atos praticados 
pelo consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do futuro contrato, assim como durante a 
vigência da garantia técnica. 

11.3. Compromisso expresso de cada empresa consorciada de não estar participando desta Licitação por 
meio de outro Consórcio ou isoladamente e, também, de não participar, direta ou indiretamente, do 
capital de qualquer outra empresa que esteja participando desta licitação por meio de outro Consórcio. 

11.4. Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob 
qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa concordância do TSE. 

11.5. As empresas consorciadas deverão promover a constituição e o registro do consórcio, se vencedor da 
licitação, antes da assinatura do Ata de Registro de Preços. 

D.2. Da Subcontratação 

12. Não poderão ser objeto de subcontratação os produtos ou serviços decorrentes da habilitação técnica das 
UE2020. 
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12.1. Destaca-se exceção prevista no item 17.2, quanto à garantia ordinária ou estendida, cujo 
atendimento poderá ser realizado por meio de equipe técnica da Contratada, de filial(is), ou de empresa(s) 
credenciada(s) e autorizada(s), sendo  a Contratada responsável por todos os atos praticados pelas citadas 
equipes técnicas. 

13. Poderão ser subcontratados, além do fornecimento de embalagens, o transporte dos produtos 
contratados, mediante prévia autorização do TSE. 

14. Em caso de subcontratação, a Contratada deverá apresentar ao TSE o respectivo contrato no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos após a sua assinatura. 

14.1. Para a subcontratação do transporte, o respectivo contrato deverá ser apresentado juntamente com 
a apólice do seguro de transporte. 

15. Demais produtos ou serviços não elencados poderão ser objeto de subcontratação, desde que solicitado 
com as justificativas cabíveis ao TSE e aprovado por este. 

16. A contratada deverá demonstrar ao contratante que a subcontratada detém a qualificação técnica 
proporcional à parcela do objeto a ser por ela assumida, bem assim a sua regularidade fiscal e trabalhista, para 
fins de autorização, conforme abaixo: 

16.1. Para a subcontratação das embalagens, a subcontratada deverá apresentar atestado(s) ou 
declaração(ões) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando que executou a contento a entrega de embalagem de papelão, no quantitativo mínimo de 10 
% (dez por cento) do quantitativo total registrado. 

16.1.1. Para fins deste atestado, considera-se embalagem de papelão, exclusivamente, o objeto 
fabricado com material do tipo papelão ondulado para acondicionamento e transporte de produtos ou 
mercadorias. 

16.1.2. Será admitido o somatório de declarações ou atestados para comprovação do quantitativo 
mínimo de fornecimento. 

16.2. Para a subcontratação do transporte, a subcontratada deverá apresentar atestado(s) ou 
declaração(ões) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando que executou a contento serviço de transporte de material para qualquer região geográfica 
do Brasil. 

D.3. Documentos de habilitação técnica 

17. Devem ser fornecidos juntamente com os demais documentos exigidos para habilitação no certame 
licitatório: 

17.1. Declaração(ões) ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado 
comprovando que a empresa licitante coordenou tecnicamente e foi responsável técnica, ainda que em 
parceria com outras instituições/empresas, de projeto similar, quanto às características técnicas, ao que é 
objeto deste projeto básico, cumprindo com os prazos predeterminados, cujo resultado tenha sido a 
produção de, pelo menos, 40.000 (quarenta mil) produtos. 

17.1.1. Considera-se similar, exclusivamente, o desenvolvimento e a produção de equipamento 
embarcado que contenha, no mínimo, microprocessador, memória, dispositivo de armazenamento, 
teclado, display gráfico de vídeo e impressora; 

a) Entende-se, neste Projeto Básico, como um equipamento embarcado aquele que confina, 
em um único equipamento, hardware e software computacionais combinados, destinado a realizar 
uma função dedicada (e.g. ATM - Automated Teller Machine, Terminal Financeiro Lotérico, máquinas 
portáteis de cartão de crédito/débito, urnas eletrônicas, coletores de dados com impressora etc.). 
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17.1.2. Não serão considerados similares, equipamentos embarcados de simples integração, tal como 
quiosques de autoatendimento montados a partir de módulos genéricos (e.g. CPU e monitor disponível 
no varejo a pessoas físicas). Também não serão considerados equipamentos embarcados com CPU 
customizável (eg. PLAs, FPGAs). 

17.1.3. A(s) declaração(ões) ou atestado(s) deverão somar uma quantidade mínima de 40.000 (quarenta 
mil) unidades fornecidas; 

a) Será admitido o somatório de declarações e/ou atestados. 

17.2. Declaração(ões) ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado 
mencionando o bom atendimento do serviço técnico de manutenção corretiva em equipamentos 
eletrônicos, prestado pela licitante, por meio de equipe técnica própria, de sua(s) filial(is) ou de empresa(s) 
credenciada(s) e autorizada(s), de maneira simultânea, em no mínimo 445 (quatrocentos e quarenta e 
cinco) cidades distintas distribuídas em todas as regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul), incluindo neste universo todas as capitais dos Estados brasileiros. 

17.2.1. Será admitido o somatório de declarações e/ou atestados; 

17.3. Declaração(ões) ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado 
comprovando que a empresa licitante integrou/montou, cumprindo com os prazos predeterminados, um 
mínimo de 40.000 (quarenta mil) equipamento(s) eletrônico(s). 

17.3.1. Será admitido o somatório de declarações e/ou atestados. 

18. No caso de empresa estrangeira, as exigências de habilitação serão atendidas mediante apresentação de 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por 
tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser apresentados na forma e prazos indicados neste edital. 

19. As declarações mencionadas nesta seção deverão ser entendidas como atestados de capacidade técnica 
expedidos por terceiros e que visam comprovar a capacidade da licitante. 

 

D.4. Proposta Técnica 

20. Sem prejuízo de outros dados e informações que cada licitante julgue necessário acrescentar, a Proposta 
Técnica deverá incluir; 

20.1. Descrição da Proposta Técnica, conforme item 23; 

20.2. Modelo de Engenharia da UE2020, conforme item 24; 

20.3. Projeto da UE2020, conforme item 25; 

20.4. Resumo da Pontuação Técnica almejada pela Licitante, conforme item 27; 

20.5. A especificação técnica (descrição, folder, datasheet, entre outros) de todos os componentes físicos 
da UE2020; 

20.6. O projeto de design candidato da UE2020, de maneira que seja demonstrada todas as faces do 
equipamento (frontal, traseira, superior e inferior); 

20.7. Informações sobre a forma pretendida para atendimento dos requisitos de software, tais como 
arquitetura inicial, diagrama de blocos, drivers e outros detalhes pertinentes; 

20.8. Adicionalmente, a licitante poderá incrementar outras informações estritamente necessárias à 
comprovação do atendimento aos requisitos especificados no Edital, que serão utilizadas na análise técnica 
da proposta. 
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20.9. A Proposta Técnica deve incluir valores aproximados de peso e volume da UE2020, excluindo a 
embalagem para armazenamento. 

21. Junto com a proposta, deverá ser apresentada tabela de apontadores indicando o 
documento/manual/catálogo, incluindo o item e a página, que contém a prova de atendimento aos 
requisitos do Anexo II – Especificações Técnicas - Hardware e do Anexo IV – Especificações Técnicas – 
Segurança. A não apresentação da tabela poderá inviabilizar a análise da equipe técnica. 

22. Após a análise da documentação anexada à Proposta Técnica, o TSE poderá solicitar informações 
complementares e efetuar as diligências que se entendam necessárias. 

23. Descrição da proposta técnica: 

23.1. Descrição de todos os itens relacionados com o atendimento aos requisitos do Edital, tomando como 
base o Edital e seus Anexos, mencionando pormenores técnicos e comerciais, excluídos os preços. 

24. Modelo de Engenharia da UE2020 

24.1. Entrega de um protótipo denominado Modelo de Engenharia (ME), que será avaliado e validado de 
acordo com os critérios estabelecidos no Anexo Ia - Testes Complementares para Avaliação do Modelo de 
Engenharia, Anexo II – Especificações Técnicas – Hardware e Anexo IV – Especificações Técnicas - 
Segurança. 

24.2. Descrição técnica completa do equipamento ME-UE2020 apresentado. Esta descrição técnica deverá 
conter toda a especificação necessária à avaliação e à validação da proposta. 

24.3. O ME de cada licitante será apresentado sem ônus para o TSE. 

24.4. O ME será tratado como protótipo, podendo ser manuseado e desmontado pela licitante, a pedido da  
equipe técnica do TSE, responsável pela análise, após a realização dos testes previstos nos Anexo II – 
Especificações Técnicas - Hardware e Anexo IV – Especificações Técnicas – Segurança, até o encerramento 
da sessão de testes. 

24.4.1. A responsabilidade pelo funcionamento do equipamento após eventual manuseio e 
desmontagem será da licitante. 

 

25. Projeto da UE2020: 

25.1. Projeto da UE2020 é um documento técnico que deverá apresentar os detalhes de hardware, de 
software e a integração destes, os serviços agregados e o cronograma de execução para a UE2020, 
devendo conter todos os detalhes necessários para a avaliação e a validação da proposta e atendendo os 
requisitos do Anexo II – Especificações Técnicas – Hardware, do Anexo III – Especificações Técnicas – 
Software e do Anexo IV – Especificações Técnicas - Segurança. 

25.1.1. No caso de requisitos não comprováveis, a CAT poderá solicitar maiores esclarecimentos caso 
haja dúvidas sobre o atendimento dos citados requisitos.  

25.1.2. Deve ser apresentado o tempo necessário para carga plena (100%) da bateria. 

25.1.3. O design da UE2020, incluindo seus gabinetes plásticos, será finalizado durante o 
desenvolvimento do Modelo de Design. Contudo, a proposta técnica deve conter desenho técnico do 
projeto de design candidato da licitante. Este design candidato será o ponto de partida do Modelo de 
Design. 

26. Local de integração/montagem da UE2020 
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26.1. Deve ser obrigatoriamente no Brasil e contará com processo de auditoria de equipe da Justiça 
Eleitoral, conforme previsto neste projeto básico, especialmente no Anexo VI – Controle de Qualidade da 
UE2020. 

26.2. Deve indicar os prováveis locais onde serão realizadas as montagens, integrações e testes dos lotes 
produzidos das UE2020. 

26.3. As exigências referentes aos controles de software no local de integração/montagem constam do 
Anexo IV – Especificações técnicas – Segurança e Anexo VI – Controle de Qualidade da UE2020. 

27. Resumo da pontuação técnica almejada pela licitante. 

27.1. Tabela de Pontuação: deve conter todos os itens previstos para o Julgamento das Propostas, com o 
objetivo de calcular o Índice Técnico (IT) previsto no item D.8.46. A tabela deve estar preenchida com as 
pontuações almejadas pela Licitante; 

28. Comprovação de Pontuação: a Proposta Técnica deve conter toda a documentação necessária à 
comprovação da pontuação almejada, separada por item, conforme previsto no Julgamento das Propostas 

D.5. Classificação da Proposta Técnica 

29. A Proposta Técnica será classificada se: 

29.1. For elaborada de modo a atender a todos os requisitos do projeto básico; 

29.2. O Modelo de Engenharia (ME-UE2020) for aprovado com sucesso em todos os testes dos requisitos 
Classe 1 especificados no Anexo II – Especificações Técnicas - Hardware e aprovado com sucesso em todos 
os testes do Anexo Ia – Testes Complementares do Modelo de Engenharia..  

29.3. O Modelo de Engenharia (ME-UE2020) não ultrapassar 20 períodos de manutenção, conforme 
estabelecido no item 32.7 e seus subitens. 

D.6. Avaliação do Modelo de Engenharia 

30. O ME-UE2020 será testado e avaliado pela Comissão de Assessoramento Técnico (CAT) da licitação, 
composta pela equipe técnica do TSE, após autorização da Comissão Permanente de Licitação (CPL). A CAT 
deverá verificar a conformidade do ME com os requisitos do Anexo II – Especificações Técnicas – Hardware e 
Anexo IV – Especificações Técnicas – Segurança, constantes da coluna Critérios de Verificação de cada anexo, 
sempre que houver a menção de Modelo de Engenharia como modelo a ser verificado. Deverá, também, 
efetuar os testes descritos no Anexo Ia – Testes Complementares para Avaliação do Modelo de Engenharia da 
UE2020, ressalvado o disposto no item 29.1, que trata da obrigatoriedade de atendimento de requisitos Classe 
1 para o Modelo de Engenharia. A execução dos testes obedecerá ao estabelecido na seção D.6 e seus 
subitens. 

31. Para apoio na realização dos testes de qualquer requisito especificado neste projeto básico, o TSE poderá, 
a seu critério, solicitar avaliação de instituição pública apta a realizar teste de conformidade e certificação (ex. 
IPT, INPE ou CTI). 

32. A execução dos testes deverá obedecer às seguintes normas: 

32.1. Os testes serão realizados no Tribunal Superior Eleitoral, podendo o público acompanhá-los desde 
que observado o disposto no art. 4º, da Lei no 8.666/93, transcrito abaixo. 

“Art. 4o Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm 

direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer 

cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 

realização dos trabalhos. 
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Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele 

praticado em qualquer esfera da Administração Pública.” 

32.2. Os dias e horários de realização dos testes serão definidos pela CPL, podendo ocorrer inclusive em 
finais de semana e feriados. A ordem dos testes será definida pela Comissão de Assessoramento Técnico 
(CAT), cabendo às licitantes estarem preparadas para todos os testes em todas as sessões públicas de 
análise das propostas técnicas; 

32.3. Cabe a cada Licitante indicar à Comissão Permanente de Licitação, no momento em que for arguida, 
os responsáveis e técnicos a serem credenciados para acompanhar os testes de todas as licitantes, sendo 
vedada a entrada de pessoas não credenciadas na área delimitada para a execução destes testes; 

32.3.1. A fim de se garantir o bom andamento dos testes, sem aglomeração de pessoas na área, será 
permitida a presença de apenas um técnico de cada licitante para acompanhamento dos testes junto 
aos modelos de engenharia das demais licitantes, salvo autorizado pela CAT; 

32.3.2. Mediante solicitação, a CAT poderá autorizar mais de um técnico para acompanhamento dos 
testes de empresa concorrente, mediante fundamentação formalizada documentalmente e submetida 
à CAT. 

32.3.3. A substituição de técnicos previamente credenciados para acompanhamento do ME da licitante 
concorrente poderá ocorrer a qualquer momento, bastando o aviso a algum membro da CAT; 

32.3.4. Técnicos adicionais poderão ser credenciados a qualquer momento, mediante solicitação e 
aprovação prévia da CAT; 

32.3.5. A fim de se permitir que os técnicos das licitantes possam trabalhar regularmente, 
representantes da sociedade somente poderão acompanhar os testes de fora da área delimitada para 
testes. 

32.4. A CAT utilizará seus próprios instrumentos de medição, suficientes para formar sua convicção quanto 
ao atendimento dos requisitos da amostra definidos neste Projeto Básico e seus anexos. 

32.4.1. Inicialmente, está prevista a utilização dos instrumentos listados abaixo. Contudo, em caso de 
necessidade, outros equipamentos poderão ser utilizados. 

a) Multímetro; 

b) Paquímetro; 

c) Densitômetro; 

d) Computador (diversos softwares serão instalados); 

e) Câmera de vídeo (no mínimo, 100 FPS); 

f) Espelho; 

g) Fone de ouvido; 

h) Varivolt; 

i) Gerador de tensão. 

32.4.2. Quando não houver definição dos critérios de arredondamento neste Projeto Básico, será 
utilizada a norma ABNT NBR 5891:2014 como critério de arredondamento para o número de casas 
decimais definidas no teste ou medição;  

32.5. Todos os programas e dados necessários para a realização dos testes previstos na coluna Critérios de 
Verificação do Anexo II – Especificações Técnicas - Hardware são parte integrante do ME-UE2020 entregue, 
ou seja, deverão estar previamente carregados.  
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32.5.1. Qualquer carga adicional de programa ou dados será considerada como procedimento de 
manutenção, para fins de contagem de pontos especificada no item 46.6 e seus subitens; 

32.6. Não será permitida nenhuma atuação no ME-UE2020 após a sua instalação na área reservada para os 
testes sem prévia autorização da CAT, exceto as previstas neste Projeto Básico como manutenção, 
previstas no item 32.7 e seus subitens; 

32.7. No caso de o ME-UE2020 sob  teste necessitar de manutenção pela Licitante, serão observadas as 
seguintes regras: 

32.7.1. As manutenções serão realizadas durante o decorrer dos testes, no local reservado para estes; 

32.7.2. Durante as manutenções poderão ser substituídos quaisquer componentes ou módulos, mas 
não será permitida a troca do ME-UE2020 trazido com a Proposta Técnica; 

a) Não será permitida a troca de componentes ou de placas por outros de especificação diversa 
do contido na proposta técnica;  

b) Constatada diferença na identificação dos componentes a serem empregados na 
manutenção, a Licitante deverá comprovar, com documentação técnica do fabricante, a equivalência 
da especificação; 

c) Os componentes ou materiais substituídos não poderão ser retirados do recinto dos testes e 
permanecerão sob a guarda do TSE. Todos os componentes (circuitos integrados, placas, memórias, 
etc.) que forem utilizados no Modelo de Engenharia deverão ali permanecer até o encerramento da 
licitação; 

32.7.3. A contagem do tempo de manutenção será iniciada quando a Licitante solicitar autorização à 
CAT para efetuar o reparo, ou transcorridos vinte minutos após a paralisação do ME-UE2020, 
impossibilitando o prosseguimento dos testes; 

32.7.4. A manutenção será dividida em duas etapas: identificação do problema e correção do problema; 

32.7.5. O tempo total de manutenção será a soma dessas duas etapas; 

32.7.6. As manutenções serão contabilizadas em número de Períodos de Manutenção (PM), da seguinte 
forma: se o tempo de manutenção for entre 1s, 29 minutos e 59 segundos, conta-se 1 (um) PM; se o 
tempo de manutenção for entre 30 minutos, 59 minutos e 59 segundos, conta-se outro PM; se o tempo 
de manutenção for “n” minutos, o número de PM será igual a um mais a parte inteira da divisão “n”/30. 

32.7.7. O número máximo de PM permitidos para cada licitante será igual a 20 (vinte) 

32.7.8. Após iniciados os testes funcionais, será considerada como manutenção a atuação em qualquer 
parte do ME-UE2020 que não esteja prevista como procedimento de testes, tais como: substituição de 
componentes, conexão/desconexão não prevista e/ou alteração de software, excetuado o disposto no 
item D.8.46.3.2.a.6); 

a) O requisito em teste será pausado e reiniciado após a manutenção efetuada pela licitante, salvo 
regras específicas de teste definidas no respectivo requisito. 

32.7.9. A manutenção será realizada com a presença de no máximo 03 (três) pessoas credenciadas da 
licitante e 01 (um) representante de cada concorrente; 

32.7.10. Não serão executados testes no ME-UE2020 que estiver em manutenção; 

33. Os testes de cada requisito serão considerados como encerrados se:   

33.1.1. forem aprovados;  
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33.1.2. continuar como reprovados até exceder os Períodos de Manutenção (PM) restantes ou o 
número de tentativas definido no item. 

33.2. Os testes considerados como encerrados não serão repetidos; 

33.3. Em caso de reprovação do ME-UE2020, este será lacrado e guardado sob responsabilidade da CPL, 
para que os testes sejam retomados em caso de recurso acolhido contra a decisão que reprova o ME. 

33.4. O Modelo de Engenharia da licitante vencedora permanecerá sob posse do TSE. Os Modelos de 
Engenharia de todas as licitantes serão lacrados e serão devolvidos somente após a homologação da 
licitação e se não houver qualquer recurso judicial ou no Tribunal de Contas da União que questione a 
licitação. 

33.5. Cada manutenção do ME-UE2020, durante a execução dos testes de avaliação, será controlada 
através da utilização da “Ficha de Controle de Manutenção” abaixo. 

Ficha de Controle de Manutenção 

    

Licitante:  Intervenção 

nº 

 

     

Diagnóstico: Data: __/__/2019 Hora Início: __:__ Hora Término: __:__ 

Manutenção: Data: __/__/2019 Hora Início: __:__ Hora Término: __:__ 

     

  TOTAL DE MINUTOS: ________ 

     

     

Diagnóstico:  

  

  

  

     

Solução:  

  

  

  

     

Observação:  
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Técnico Responsável: Nome:  

     

 Assinatura:  

     

     

Comissão/CAT:    

    

D.7. Proposta de Preço 

34. Os preços dos produtos e serviços deverão ser apresentados, obrigatoriamente, em forma de planilhas, 
contendo os itens descritos na Tabela D-1: Planilha de preços gerais, na Tabela D-2: Planilha de preços da 
UE2020 por itens e na Tabela D-3: Planilha de preços de peças de reposição, devendo acrescentar outros itens 
que julgar relevantes dentro de cada subitem. 

35. Os valores apresentados devem discriminar a quantidade e o valor unitário para cada subitem, os 
subtotais e total da proposta. 

36. Deve ficar destacado o Valor Global da Proposta (VP), que será utilizado no cálculo previsto para o 
Julgamento das Propostas e é igual à soma do valor total dos itens A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K da Tabela D-1: 
Planilha de preços gerais. 

 
Tabela D-1: Planilha de preços gerais 

Item Descrição 
Valor 

unitário 
(R$) 

Quant. Valor total 
(em R$) 

A.      Produção da UE2020 com a respectiva 
embalagem   180.000   

A.1.    Serviços e componentes de Produção   180.000   

A.2.    Transporte com seguro   180.000   

A.3 Embalagem  180.000  

B.      Desenvolvimento dos modelos da 
UE2020 - -   

B.1.    Desenvolvimento do Modelo de Design   1   

B.2.    Desenvolvimento e produção do Conjunto 
de Modelos de Qualificação   1*   

B.3.    Desenvolvimento e produção dos Modelos 
de Produção   10   

C.      Desenvolvimento de Software e 
Firmware -     

C.1.    
Desenvolvimento de software básico da 
UE2020 (Drivers e adaptação à API do 
TSE) 

  1   

C.2. Desenvolvimento da BIOS/UEFI - 1  
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Tabela D-1: Planilha de preços gerais 

C.3. Desenvolvimento de firmwares    1   

D.      Fornecimento de Suprimentos -     

D.1.    Mídia de Aplicação   165.600   

D.2.    Mídia de Resultado   486.000   

E.      
Fornecimento de Peças de Reposição 
(total da Tabela D-3: Planilha de preços de 
peças de reposição) 

      

F.      Projeto da Cabina de Votação   1**   

G.      Projeto da Embalagem   1***   

H. Treinamento dos kits de 
desenvolvimento de firmwares   192****   

I. Documentos Técnicos       

J. Certificação do MSE para ICP-Brasil       

K. Valor anual da Garantia Estendida (por 
urna)***** - 1 - 

Valor Global da Proposta (VP)   
* Considerar o previsto nos itens 52.3, 52.4 e 52.5. 

** Considerar o previsto na seção referente a Cabinas de Votação do Anexo II – Especificações Técnicas – Hardware 

*** Considerar o previsto na seção referente a Embalagem do Anexo II – Especificações Técnicas – Hardware 

**** Treinamento citado na seção K do Anexo IV e contempla 8 pessoas, com pelo menos 24 horas por pessoa, e deverá 
ser indicado o valor da hora aula na coluna Valor Unitário e o valor total das 192 (cento e noventa e duas) horas na 
coluna Valor Total.  

***** Considerar o previsto na seção Garantia Estendida do Anexo V – Garantia e Manutenção. O valor deverá ser 
informado de maneira unitária. 

 

36.1. No cálculo do Valor Global da Proposta (VP) será considerado o custo total. 

37. Planilha de preços da UE2020 por itens 

37.1. A Licitante deverá preencher a Tabela D-2: Planilha de preços da UE2020 por itens, que corresponde 
ao detalhamento do item A.1 da Tabela D-1: Planilha de preços gerais, informando: 

37.1.1. Os preços em moeda nacional; 

37.1.2. Se há previsão de importação do item indicando na coluna “item importado”; 

37.1.3. A cotação do dólar (US$) utilizado para conversão do valor do item em reais. 

38. A Licitante tem liberdade para incluir na planilha da Tabela D-2: Planilha de preços da UE2020 por itens os 
itens que julgar necessários. 

Tabela D-2: Planilha de preços da UE2020 por itens 

Item Descrição 
Preço unitário 

(em R$) 
Item 

importado 
1  Terminal do Eleitor – TE   

1.1  Gabinete   
1.1.1     
1.1.2     
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Tabela D-2: Planilha de preços da UE2020 por itens 

Item Descrição 
Preço unitário 

(em R$) 
Item 

importado 
    

1.2   Placa-mãe   
1.2.1     
1.2.2     

    
1.3  Display TE   

    
1.4  Teclado TE   

    
1.5  Fonte de Alimentação   

1.5.1     
1.5.2     
    
1.6   Embalagem   

   
1.7   Cabos internos   

   
1.8   Cabos externos   

1.8.1     
1.8.2     
    

2  Módulo Impressor de Relatórios   
2.1     
2.2     

    
3  Terminal do Mesário – TM   

3.1  Display do TM   
3.2  TouchScreen   
3.3  Leitor Biométrico   

    
4  Outros componentes:   

4.1     
4.2     

    
5  Serviços (considerar todos os serviços necessários para 

montar a UE2020) 
  

TOTAL    

Cotação do dólar considerado pela licitante (US$) =  

Tipo do dólar, data e fonte da cotação =  

 

39. A aquisição de peças de reposição também será por Registro de Preços. 
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40. O valor total da Tabela D-3: Planilha de preços de peças de reposição deve corresponder ao valor 
constante do item E peças de reposição da Tabela D-1: Planilha de preços gerais. 

41. Os quantitativos de peças de reposição a serem adquiridos serão informados juntamente com o 
quantitativo de UE2020. 

 
Tabela D-3: Planilha de preços de peças de reposição  

Item Descrição das peças de reposição das 
UE2020 

Preço 
Unitário 
(R$) 

Quantidade 
Preço 
Total 
(R$) 

1.            
  PEÇAS FUNCIONAIS 

1.1.        Placa-mãe   51    
1.2.        Fonte de alimentação   31    
1.3.        Display do Terminal do Eleitor   145    
1.4.        Terminal do Mesário completo   31    
1.5.        Módulo Impressor de Relatórios   93    
1.6.        Teclado   31    
1.7.        Display do TM com Touch   207    
1.8.        Leitor Biométrico   31    
1.9.        Cabo AC   93    
1.10.      

  Cabo de comunicação entre TE e TM   93    

2.            
  PEÇAS NÃO FUNCIONAIS 

2.1.        Conjunto Gabinete do Terminal do Eleitor*   155    

2.2.        Mecanismo de proteção física do Drive da 
Mídia de Aplicação   5.179    

2.3.        Mecanismo de proteção física do Drive da 
Mídia de Resultado   10.359    

2.4.        Mecanismo de proteção física da Bateria 
Interna   3.107    

2.5.        Mecanismo para proteção das interfaces de 
acoplamento do TE   1.035    

2.6.        Conjunto Gabinete do Terminal do Mesário**   103    

2.7.        Conjunto de Pés de borracha do Terminal 
do Eleitor***   1.035    

2.8.        Conjunto de Pés de borracha do Terminal 
do Mesário****   1.035    

2.9.        Mecanismo de proteção física dos Bornes 
da Bateria   3.107    

2.10.      Mecanismo para proteção das interfaces de 
acoplamento do TM   1.035    

2.11.      Protetor do display do Terminal do Eleitor    5.179    
2.12.      Fio de nylon fixa tampa*****   31.079    

  TOTAL (item E – Tabela D-1: Planilha de preços gerais)   
* formado pelo conjunto de peças plásticas principais para a formação do Gabinete do TE, conforme conceito definido no 
Anexo II 
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** formado pelo conjunto de peças plásticas principais para a formação do Gabinete do TM 

*** cada conjunto contempla a quantidade de pés de borracha para um Terminal do Eleitor 

**** cada conjunto contempla a quantidade de pés de borracha para um Terminal do Mesário 

***** Caso não haja fio de nylon no projeto, o valor unitário deverá ser "N/A" 

Obs: Quando o mecanismo de proteção demandar uso de ferramenta para sua retirada, conforme Anexo II, a respectiva 
peça deverá ser entregue com o respectivo parafuso e anel elástico. 

D.8. Julgamento das Propostas 

42. Será considerada vencedora a Licitante que, tendo atendido a todas as condições deste Edital, obtiver a 
maior pontuação na Avaliação Final (AF). 

43. Para fins de contagem da pontuação, serão consideradas 03 (três) casas decimais para cálculo dos índices 
e a 4ª casa decimal será truncada, da seguinte maneira:  

43.1. Quando a 4ª decimal for maior ou igual a 05 (cinco), arredondar-se-á a 3ª casa decimal para cima, 
conforme exemplo abaixo:  

Exemplo 1: AF = 2,4555 é AF = 2,456 

43.2. Quando a 4ª decimal for menor que 05 (cinco), arredondar-se-á a 3ª casa decimal para baixo, 
conforme abaixo:  

Exemplo 2: AF = 2,4553 é AF = 2,455 

44. Avaliação final de cada proposta 

44.1. A pontuação da Avaliação Final (AF) de cada proposta será obtida pela combinação da pontuação do 
Índice de Preço e do Índice Técnico através da seguinte expressão: 

AF = (IP x 5 + IT x 5), 

 Onde: 

 AF é a Avaliação Final da proposta; 

 IP é o Índice de Preço da proposta; 

IT é o Índice Técnico da proposta. 

45. Índice de Preço da proposta 

45.1. O Índice de Preço (IP) de cada proposta será obtido através da aplicação da seguinte fórmula: 
IP = VMP/VP, 

 Onde: 

IP é o Índice de Preço da proposta; 

VMP é o Valor Global da Proposta de Menor Preço entre todas as propostas 

classificadas; 

VP é o Valor Global da Proposta em exame. 

46. Índice Técnico da proposta 
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46.1. O Índice Técnico (IT) de cada proposta será determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 
IT = NT/MNT, 

Onde: 

 IT é o Índice Técnico; 

 NT é a Nota Técnica da proposta em exame; 

 MNT é a Maior Nota Técnica entre todas as propostas. 

46.2. A Nota Técnica (NT) será definida pela seguinte fórmula:  

 

Onde: 

NT é a Nota Técnica da Proposta em exame; 

EC é a pontuação relativa à Eficiência de consumo de energia utilizando a bateria 

interna (46.3.1); 

PROC é a pontuação relativa à capacidade de processamento da urna eletrônica 

(46.3.2); 

REC_BAT é a pontuação referente ao itervalo de tempo para recarga da bateria 

(46.4.1); 

LB é a pontuação relativa à Padronização do Módulo de Segurança do Leitor e a área 

de aquisição da imagem (46.5.1). 

ME é a pontuação relativa ao fator Modelo de Engenharia da UE2020 (46.6). 

46.3. Pontuação para o fator Desempenho 

46.3.1. Eficiência de consumo de energia utilizando a bateria interna (EC) 

a) A autonomia do ME-UE2020 está relacionada à eficiência do circuito durante o teste de 
autonomia, resultando em maior tempo sem energia elétrica AC, relacionado com a capacidade de 
carga da bateria ofertada; 

b) A eficiência será aferida em função do tempo atingido no teste de Autonomia definido no 
Anexo Ia – Testes Complementares do Modelo de Engenharia e da capacidade da bateria ofertada; 

c) Quanto maior o tempo de autonomia com uma bateria com menor capacidade, maior será a 
eficiência de consumo de energia do ME-UE2020 utilizando a bateria interna; 

d) A pontuação relacionada à Eficiência utilizando bateria  do ME-UE2020 com a Bateria Interna 
(EC) é dada por: 
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e) A Capacidade da Bateria Interna (em Ah) não poderá ser superior a 10,00 Ah, e terá precisão 
de duas casas decimais, sem arredondamento; 

f) A autonomia mínima do ME-UE2020 conforme Teste de Autonomia definido no Anexo Ia – 
Testes Complementares do Modelo de Engenharia, não poderá ser inferior a 10,00 horas; 

g) A fração de horas do tempo de autonomia apurado será convertida para decimal, com 
precisão de duas casas, sem arredondamento (ex: 10h43min = 10,71 horas); 

h) O valor calculado para EC terá precisão de duas casas decimais, sem arredondamento; 

46.3.2. Capacidade de processamento da urna eletrônica (PROC) 

a) A capacidade de processamento (PROC) do ME-UE2020 será avaliada por meio da execução 
do software CoreMark versão 1.0.1 disponível em https://github.com/eembc/coremark/releases 
com as seguintes especificações: 

a.1) Resumo digital MD5 do download da versão = a87572b06cc99c0fcef3501ec45bd0fd 
coremark-1.01.zip  

a.2) Compilado com o GNU Compiler Collection – GCC versão 5.5,  Kernel Linux versão 4.9, 64 bits 
e  utilizando a linha de comando: make XCFLAGS="-g -DMULTITHREAD=4 -DUSE_FORK=1 -static"; 

a.3) O resultado final será a média do número de iterações por segundo (da linha Iteration / Sec), 
com uma casa decimal sem arredondamento, dos resultados de três execuções realizadas com as 
opções da linha de comando abaixo: 

 
./coremark.exe  0x0 0x0 0x66 0 7 1 2000 > run1.log 
./coremark.exe  0x3415 0x3415 0x66 0 7 1 2000 > run2.log 
./coremark.exe  0x6415 0x6415 0x66 0 7 1 2000 > run3.log 
 

 

a.4) O executável do CoreMark , com resumo digital MD5 7b649262b801d606c0df90aa8cafbb6d, 
será fornecido pela Comissão de Assessoramento Técnico à Licitação, previamente compilado 
pelo TSE com as mesmas especificações acima e será executado durante a licitação no respectivo 
Modelo de Engenharia de cada licitante; 

a.5) A responsabilidade pelo sistema operacional Linux que executará o CoreMark será da 
licitante, utilizando, obrigatoriamente, os drivers necessários e o kernel  4.9 64 bits; 

a.6) A licitante poderá utilizar outra mídia contendo o sistema operacional Linux conforme 
especificado. Para tanto, poderá abrir o Modelo de Engenharia somente para troca da mídia sem 
que isso seja considerado manutenção. Nenhuma outra intervenção além do necessário para a 
troca da mídia será permitida. 

a.7) Caso seja necessária manutenção, o Modelo de Engenharia deverá ser fechado para que, 
então, seja iniciado o procedimento de manutenção.  

b) A pontuação para a capacidade de processamento da urna eletrônica é dada por: 
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Resultado do benchmark 
Pontuação 

Maior ou igual a Menor que 
                   10.000           11.000  PROC = 0 
                   11.000           12.000  PROC = 0,4 
                   12.000           13.000  PROC = 0,8 
                   13.000           14.000  PROC = 1,2 
                   14.000           15.000  PROC = 1,6 
                   15.000           16.000  PROC = 2 
                   16.000           17.000  PROC = 2,5 
                   17.000           18.000  PROC = 3 
                   18.000           19.000  PROC = 3,5 
                   19.000           20.000  PROC = 4 
                   20.000           21.000  PROC = 4,5 
                   21.000           22.000  PROC = 5 
                   22.000           23.000  PROC = 5,5 
                   23.000           24.000  PROC = 6 
                   24.000           25.000  PROC = 6,5 
                   25.000           26.000  PROC = 7 
                   26.000           27.000  PROC = 7,5 
                   27.000           28.000  PROC = 8 
                   28.000           29.000  PROC = 8,5 
                   29.000           30.000  PROC = 9 
                   30.000  SUPERIOR PROC = 10 
Observação: O resultado do benchmark inferior a 10.000 iterações 
por segundo, implicará no não atendimento de 01 (um) requisito 
Classe 1.  

 

46.4. Pontuação para o fator Qualidade 

46.4.1. Intervalo de tempo para recarga da bateria (REC_BAT) 

a) A tecnologia da bateria do ME-UE2020 será avaliada de acordo com sua respectiva 
especificação técnica em relação à: necessidade de recarga suficiente para que a bateria resista, sem 
se danificar, até o próximo ciclo de carga; e sua vida útil média especificada. 

b) A pontuação relacionada à necessidade de recarga periódica e vida útil da bateria do ME-
UE2020 é dada por: 

 
Descrição Pontuação 

Se tempo para recarga for maior que 4 horas 

Bateria que requeira recarga em período menor ou 

igual a 12 (doze) meses e vida útil média de 5 (cinco) 

anos. 

REC_BAT = 0 

Bateria que requeira recarga em período menor ou REC_BAT = 3 
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igual a 12 (doze) meses e vida útil média maior que 5 

(cinco) anos e menor que 10 (dez) anos. 

Bateria que requeira recarga em período menor ou 

igual a 12 (doze) meses e vida útil média maior ou 

igual a 10 (dez) anos. 

REC_BAT = 5 

Bateria que requeira recarga em período maior que 12 

(doze) meses e vida útil média de 5 (cinco) anos. 
REC_BAT = 2 

Bateria que requeira recarga em período maior que 12 

(doze) meses e vida útil média maior que 5 (cinco) 

anos e menor que 10 (dez) anos 

REC_BAT = 5 

Bateria que requeira recarga em período maior que 12 

(doze) meses e vida útil média maior ou igual a 10 

(dez) anos. 

REC_BAT = 7 

Se tempo para recarga for de até 4 horas 

Bateria que requeira recarga em período menor ou 

igual a 12 (doze) meses e vida útil média de 5 (cinco) 

anos. 

REC_BAT = 1 

Bateria que requeira recarga em período menor ou 

igual a 12 (doze) meses e vida útil média maior que 5 

(cinco) anos e menor que 10 (dez) anos. 

REC_BAT = 4 

Bateria que requeira recarga em período menor ou 

igual a 12 (doze) meses e vida útil média maior ou 

igual a 10 (dez) anos. 

REC_BAT = 6 

Bateria que requeira recarga em período maior que 12 

(doze) meses e vida útil média de 5 (cinco) anos. 
REC_BAT = 3 

Bateria que requeira recarga em período maior que 12 

(doze) meses e vida útil média maior que 5 (cinco) 

anos e menor que 10 (dez) anos. 

REC_BAT = 8 

Bateria que requeira recarga em período maior que 12 

(doze) meses e vida útil média maior ou igual a 10 

(dez) anos. 

REC_BAT = 10 

Observação: O intervalo de recarga e a vida útil média deverá ser 

comprovada por meio de especificação técnica da bateria, considerando as 

condições ambientais necessárias para seu uso e armazenamento. 
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46.5. Pontuação para o fator Padronização 

46.5.1. Padronização do Módulo de Segurança do Leitor Biométrico (MSLB) e área de aquisição da 
imagem da impressão digital (LB) 

a) O MSLB se trata de um sensor de coleta de impressões digitais, cuja finalidade é a verificação 
da identidade biométrica do eleitor antes da votação e consiste de: (i) um leitor de impressões 
digitais em modo batido; (ii) um mecanismo de segurança que assegure que a informação (imagem) 
coletada, que trafega entre o leitor biométrico e o processador principal da placa-mãe, não possa ser 
interceptada por um atacante.  

b) Assim, serão avaliadas três características, para compor o índice LB:  

b.1) Tecnologia: 

b.1.1) Óptica 

b.1.2) Eletroluminescente 

b.1.3) Multiespectral 

b.2) Área de coleta (caso tecnologia óptica ou eletroluminescente) 

b.2.1) FAP 30 

b.2.2) FAP 40 

b.3) Segurança - Implementação de comunicação segura entre o MSLB e o processador principal 
da placa-mãe, com RNG (Random Number Generator) em conformidade com os padrões NIST 800 
180A/B/C e memória para abrigar parâmetros críticos de segurança, implementando um desses 
dois modos: 

b.3.1) PROP – Dispositivo que implementa o canal seguro com projeto desenvolvido 
especificamente (solução da licitante) para atender os requisitos da UE2020; 

b.3.2) PRONTA - Dispositivo que implementa o canal seguro já integrado ao próprio leitor 
biométrico a partir de um projeto já existente e empregado em outros equipamentos também 
de maneira integrada (ex: ATMs, controles de acesso etc); 

 
Descrição Pontuação 

Tecnologia Óptica 

FAP 30 e solução PROP LB = 0 

FAP 30 e solução PRONTA LB = 1 

FAP 40 e solução PROP LB = 2 

FAP 40 e solução PRONTA LB = 3 

Tecnologia Eletroluminescente 

FAP 30 e solução PROP LB = 4 

FAP 30 e solução PRONTA LB = 5 

FAP 40 e solução PROP LB = 7 
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FAP 40 e solução PRONTA LB = 9 

Tecnologia Multiespectral 

Multiespectral e solução PROP LB = 7 

Multiespectral e solução PRONTA LB = 10 

 
46.6. Pontuação para o fator modelo de engenharia da UE2020 (ME) 

46.6.1. A pontuação obtida para cada proposta no fator Modelo de Engenharia da UE2020 (ME) está 

relacionada com o número de períodos de Manutenção, conforme estabelecido no item D.6.32.7 e seus 

subitens, e será assim pontuada de acordo com a tabela abaixo: 

Nº manutenções ME 
0 10,0 
1 9,5 
2 9,3 
3 9,1 
4 8,9 
5 8,7 
6 8,4 
7 8,2 
8 7,8 
9 7,5 

10 7,1 
11 6,7 
12 6,2 
13 5,7 
14 5,1 
15 4,4 
16 3,7 
17 2,9 
18 2,0 
19 1,0 
20 0,0 

 

46.6.2. A contagem do número de Períodos de Manutenção é feita de acordo com o item D.6.32.7 e 
seus subitens. 

46.6.3. Comprovação de Atendimento 

a) A comprovação do atendimento a este item decorrerá dos testes a serem realizados no 
Modelo de Engenharia entregue junto com a Proposta Técnica. 

D.9. Documentação a ser apresentada antes da assinatura do contrato 

46.7. Em até 03 dias após a adjudicação do objeto a licitante vencedora deverá apresentar a seguinte 
documentação: 

46.7.1. Locais de Fabricação da UE2020, conforme item D.4.26; 
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46.7.2. No caso de utilização de baterias de chumbo-ácido, a declaração de Ciência e Obediência às 

Resoluções nº 267/2000, alterada pela Resolução nº 340/2003, e 401 – CONAMA e Decreto nº 2.783, de 

que os componentes utilizados na fabricação da UE2020 são isentos das substâncias vedadas pela 

Resolução CONAMA nº. 267, de 14 de setembro de 2000 (alterada pela Resolução CONAMA nº 

340/2003), em consonância também com o Decreto Federal nº. 2.783, de 17 de setembro de 1998; 

46.7.3. Declaração de que a empresa licitante atende aos ditames de responsabilidade social e 

ambiental previstos na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 12.349/2010 e no Decreto nº 7.746/2012. 

46.7.4. Comprovação de que a empresa licitante ou empresa participante do consórcio está 

regularmente inscrita no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF. 

E. Modelo de Execução do Objeto 

E.10. Bobinas de Papel, Modelo das Embalagens e Testes de Conformidade no IPT 

47. A Contratada deverá desenvolver embalagens para as UE2020 nos termos da seção Requisitos da 
Embalagem da UE2020, constante do Anexo II – Especificações Técnicas – Hardware. 

48. Para garantir a conformidade das embalagens e das bobinas de papel com os requisitos constantes deste 
Projeto Básico, a Contratada deverá submeter amostras a testes perante o IPT, nos termos descritos no Anexo 
II – Especificações Técnicas – Hardware. 

49. Os custos decorrentes da contratação do IPT, para realização dos testes, serão de responsabilidade 
exclusiva da Contratada. 

E.11. Desenvolvimento dos Modelos de UE2020 

50.  A Contratada deverá fornecer os modelos de UE2020 abaixo listados, antes do início da produção 
das UE2020: 

50.1. Modelo de Design: consiste na solução de design da UE2020 antes da sua “prototipação”. 

50.2. Modelo de Qualificação: consiste no protótipo a ser submetido a testes para se avaliar a 
conformidade de todos os requisitos exigidos neste Projeto Básico e seus anexos. 

50.3. Modelo de Produção: consiste no protótipo contendo os requisitos necessários para que a UE2020 
possa ser produzida em série conforme as exigências definidas no Edital e seus Anexos. 

51. Modelo de Design (MD): 

51.1. A Contratada deverá apresentar o leiaute técnico da UE2020 para avaliação do TSE, conforme prazo 
estabelecido na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

51.2. O leiaute deverá ser apresentado em ferramenta de análise 3D para melhor visualização dos detalhes 
técnicos. 

51.2.1. Caso seja utilizada ferramenta que não possua visualizador público, a contratada deverá 
fornecer 01 (uma) licença do software ao TSE, sem limite de tempo de uso. 

51.3. O TSE apresentará relatório de avaliação do leiaute técnico da UE2020, conforme prazo estabelecido 
na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 
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51.3.1. Eventuais melhorias identificadas na proposta de design candidata, contidas na proposta técnica 
também serão apontadas neste relatório. 

51.4. Para fins de avaliação, será verificado o atendimento dos itens do Anexo II – Especificações Técnicas – 
Hardware que constem Modelo de Design (MD) como modelo a ser verificado na coluna Critério de 
Verificação. 

51.5. Eventuais solicitações de alteração serão feitas com o objetivo de que design da UE2020 atenda 
adequadamente às necessidades de manuseio e uso da urna no armazenamento, transporte e eleições; 

51.5.1. Essas alterações não modificarão substancialmente o projeto apresentado de modo a impactar 
nos custos estimados pela contratada. 

51.5.2. O contrato poderá ser reequilibrado economicamente, mediante solicitação e prova documental 
pela contratada, após análise e autorização da Administração. 

51.6. A Contratada poderá oferecer soluções alternativas que julgar necessárias para o bom atendimento 
da UE2020 à Justiça Eleitoral; 

51.7. A Contratada deverá entregar 1 (um) protótipo físico para avaliação final do TSE do Modelo de 
Design, sendo que eventuais melhorias deverão ser corrigidas e representadas no Modelo de Qualificação; 

51.7.1. Juntamente com o protótipo, deverão ser entregues as 3 (três) peças para cada lado (direito e 
esquerdo) para acoplamento de outros equipamentos, conforme Anexo II – Especificações técnicas – 
Hardware. 

52. Modelo de Qualificação (MQ): 

52.1. Deverá apresentar características superiores ao Modelo de Engenharia entregue na licitação e 
atenderá aos requisitos de Hardware e Desempenho do Anexo II – Especificações Técnicas - Hardware, 
Anexo III – Especificações Técnicas - Software, Anexo IV - Especificações Técnicas - Segurança que 
constarem Modelo de Qualificação (MQ) como modelo a ser verificado na coluna Critério de Verificação, 
refletindo as eventuais alterações solicitadas pelo TSE no Relatório do Modelo de Design em decorrência 
de revisão do Modelo de Design, podendo as peças de plástico injetado ser prototipadas; 

52.2. O Modelo de Qualificação deverá incluir software para validação dos requisitos técnicos, igual ou 
superior ao software exigido para o Modelo de Engenharia, além de atender, no mínimo, aqueles itens do 
Anexo III Especificações Técnicas – Software que constem Modelo de Qualificação (MQ) como modelo a ser 
verificado na coluna Critério de Verificação; 

52.3. Deverão ser entregues 25 (vinte e cinco) Modelos de Qualificação com gabinete; 

52.3.1. Desse total, 5 unidades deverão ser entregues sem resina nos módulos criptográficos. 

52.4. Além do quantitativo acima, deverão ser entregues:  

52.4.1. 20 (vinte) displays do Terminal do Eleitor, 20 (vinte) displays do Terminal do Mesário, 20 (vinte) 
displays do Módulo de Segurança Embarcado, 20 (vinte) Módulos Impressores de Relatório, 20 (vinte) 
Leitores de Impressões Digitais, 20 (vinte) Mídias de Aplicação, 20 (vinte) Mídias de Resultado, 20 (vinte) 
baterias, 20 (vinte) fontes de alimentação, 20 (vinte) baterias do Relógio de Tempo Real, 10 (dez) 
Placas-mãe, 10 (dez) Placas de Fonte, 10 (dez) Placas do terminal do mesário, 20 (vinte) unidades de 
cada um dos tipos/valores/tensões de capacitores eletrolíticos utilizados na urna (fonte, CPU e TM); 

52.4.2. 1 (uma) placa-mãe com o MSE resinado contendo o circuito TRNG; 

52.4.3. 1 (uma) placa de CADA um dos periféricos contendo os módulos de segurança (MSTE resinado e 
com TRNG, MSIR e MSLB, resinados e com TRNG, se for o caso) (citados na seção A.1. Arquitetura de 
Segurança na UE do Anexo IV – Especificações Técnicas - Segurança) e respectivos firmwares;  
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52.4.4. Kits de desenvolvimento de firmwares (e respectivos softwares) para cada um dos módulos de 
segurança (caso um kit abarque o desenvolvimento de firmware para mais de um módulo, haverá a 
redução proporcional na quantidade a ser entregue), conforme seção K - Requisitos de Garantia do 
Projeto do Anexo IV – Especificações Técnicas - Segurança. 

52.5. O conjunto formado pelas 25 (vinte e cinco) unidades de Modelos de Qualificação, das placas e 
capacitores solicitados no item anterior será pago de forma unitária. Assim, o valor do item B.1 da Tabela 
D-1: Planilha de preços gerais corresponderá ao valor total dos 25 (vinte e cinco) MQs somados ao valor 
das placas, capacitores e firmwares solicitados. 

52.6. A avaliação do Modelo de Qualificação se dará na forma que consta do Anexo II – Especificações 
Técnicas - Hardware, do Anexo III – Especificações Técnicas - Software, do Anexo IV - Especificações 
Técnicas - Segurança e do Anexo VII – Testes de Complementares do Modelo de Qualificação - MQ. 

52.6.1. A placa-mãe com o MSE resinado e contendo o circuito TRNG, as placas de CADA um dos 
periféricos contendo os módulos de segurança, resinados e com TRNG, quando for o caso (citados na 
seção A.1. Arquitetura de Segurança na UE do Anexo IV) e os respectivos firmwares serão objeto dos 
testes citados na seção K - Requisitos de Garantia do Projeto do Anexo IV. 

53. Modelo de Produção (MP): 

53.1. Deverá apresentar características superiores ao Modelo de Qualificação e atenderá a todos os 
requisitos do Anexo II – Especificações Técnicas - Hardware, Anexo III – Especificações Técnicas – Software 
e Anexo IV - Especificações Técnicas - Segurança, contemplando todas as alterações solicitadas pelo TSE 
resultantes da revisão do Modelo de Qualificação.  

53.2. Deverão ser entregues 10 (dez) Modelos de Produção para fins de revisão e aprovação. 

53.3. O Modelo de Produção deverá incluir software para validação dos requisitos técnicos, igual ou 
superior ao software exigido para o Modelo de Qualificação; 

53.4. A aprovação do MP será condicionada à: 

53.4.1. entrega do laudo de aprovação dos testes do Anexo II e IV que descrevem ensaios do 
Laboratório de Integração e Testes – LIT do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

53.4.2. entrega do laudo técnico emitido por entidade acreditada pelo INMETRO para comprovar que o 
material plástico injetado utilizado está em conformidade com a norma UL94HB. 

54. Qualquer módulo ou placa da urna eletrônica produzido antes da aprovação do Modelo de Produção só 
poderá ser utilizado para fins de integração e montagem do produto final se atender aos padrões aprovados 
no Modelo de Produção. 

55. Somente após a apresentação dos laudos técnicos atendendo as exigências deste Projeto Básico, a 
Contratada poderá iniciar a produção das UE2020. 

56. Revisões dos Modelos de UE2020 

56.1.  As revisões dos Modelos da UE2020 compreendem: 

56.1.1. Relatório do Modelo de Design (RD); 

56.1.2. Relatório do Modelo de Qualificação (RQ); 

56.1.3. Relatório do Modelo de Produção (RP); 

56.2. As revisões serão efetuadas pela equipe técnica do TSE e CTI e/ou INPE; 

56.3. Os prazos relativos às revisões dos Modelos da UE2020 estão definidos na Tabela F-10 – Cronograma 
de Eventos; 
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56.4. A aprovação dos modelos não exime a Contratada de responsabilidade sobre a qualidade dos 
produtos oferecidos. 

56.5. Relatório do Modelo de Design (RD) 

56.5.1. O RD tem como objetivo definir o design da UE2020 e apontar as alterações necessárias no 
Modelo de Engenharia apresentado na licitação, para gerar as especificações do Modelo de Qualificação 
(MQ), o qual deverá atender aos requisitos definidos no item 51; 

56.6. Relatório do Modelo de Qualificação (RQ) 

56.6.1. A RQ tem como objetivo verificar se o Modelo de Qualificação (MQ) está de acordo com os 
requisitos definidos no item 52 e com as alterações que resultaram do Relatório do Modelo de Design 
(RD). 

56.6.2. Nesta revisão deverão ser solicitadas as últimas alterações no hardware, nas peças de plástico 
injetado e demais componentes. 

56.6.3. Após a entrega do RQ, nos prazos estabelecidos na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos, a 
contratada deverá entregar documento de análise das conclusões nele constantes, seguido de revisão 
de tal documento pelo TSE. 

56.7. Relatório do Modelo de Produção (RP) 

56.7.1. A RP tem como objetivo avaliar se as alterações solicitadas na RQ foram realizadas no Modelo 
de Produção (MP) e verificar se o mesmo está atendendo a todos os requisitos especificados no Edital. 
Caso o MP esteja de acordo com Edital e com as alterações determinadas no RQ, o equipamento estará 
aprovado para produção. 

56.7.2. Todas as urnas deverão ser produzidas de acordo com a especificação do Modelo de Produção 
aprovado. 

E.12. Desenvolvimento de Software 

57. Software Básico 

57.1. O desenvolvimento do Software Básico, com a eventual compatibilização e suporte ao bootloader e 
módulos do Kernel do UENUX, poderá ser realizado nas dependências da Contratada. 

57.2. Nas entregas de software (firmwares, drivers e respectivos códigos-fonte) previstas neste Projeto 
Básico, a contratada deverá prestar suporte presencial às atividades de integração e compatibilização do 
software fornecido, as quais serão realizadas exclusivamente pela equipe técnica do TSE. 

57.3. As atividades de integração e compatibilização do software fornecido pela Contratada serão 
realizadas nas dependências do TSE, pelo tempo que for necessário para o cumprimento dos testes de 
aceitação, respeitados os prazos estabelecidos na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

57.4. Durante as atividades de integração e compatibilização do software, fica garantido o repasse de 
conhecimento da equipe técnica da Contratada à equipe técnica do TSE, por meio de fornecimento de 
documentação técnica em formato digital e, se solicitado, impressa. 

57.5. A Contratada será responsável pela segurança lógica do desenvolvimento de software, devendo 
garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados e informações. 

57.6. Para o desenvolvimento do software básico, o TSE fornecerá à Contratada a API dos sistemas da urna 
eletrônica, o sistema operacional (baseado na versão do kernel Linux 4.9), o bootloader (Syslinux), as 
bibliotecas, o framework de testes e o padrão de codificação, no prazo estabelecido na Tabela F-10 – 
Cronograma de Eventos, que deverão ser utilizados durante todo o processo de desenvolvimento da 
Contratada nos eventuais ajustes de compatibilidade com o hardware e com os outros modelos de urna. 
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57.7. Caso alguma alteração de hardware ou software básico tenha impacto na API, no kernel ou no 
bootloader fornecidos pelo TSE, será necessário que a Contratada configure, compile e teste os módulos 
impactados em todos os modelos de urna. O software básico deverá ser o mesmo em todos os modelos de 
urna – a mesma base de código-fonte, com os mesmos binários (exceto para o bootloader, que poderá ter 
binários diferentes). 

57.8. Para ciência por parte das licitantes, as versões utilizadas pelo TSE são: 

57.8.1. A urna eletrônica utiliza como bootloader o Syslinux versão 3.62 com capacidade de realizar 
operações criptográficas e de hash, contando com os algoritmos AES e SHA 512 integrado. 

57.8.2. Kernel Linux: a versão utilizada pelo TSE é a 4.9, disponível no sítio eletrônico kernel.org. Ele foi 
recompilado a partir dos fontes, com uma configuração específica para as aplicações da Justiça Eleitoral. 
Sua configuração foi feita evitando a geração de módulos, quando o mesmo pode ser oferecido 
monoliticamente. Desta forma, o Kernel tem todas as funcionalidades que se pode incluir com um 
número mínimo de módulos. 

57.8.3. Alguns módulos do Kernel foram desabilitados por questões de segurança ou por ausência de 
hardware correspondente. O Kernel compilado inclui somente o estritamente necessário para o 
funcionamento da urna eletrônica. 

57.8.4. API (Interface de Programação de Aplicativos): corresponde a um conjunto de módulos que 
descrevem os recursos disponíveis no sistema e que se comunicam com o sistema operacional. A 
contratada atualizará a API fornecida pelo TSE com as funções e rotinas para acesso aos recursos dos 
periféricos da UE2020. 

57.8.5. Na urna eletrônica, a Camada de Abstração de Hardware (hwil), que é parte da API fornecida 
pelo TSE, tem por finalidade abstrair os detalhes de cada hardware, de forma a tornar mais simples as 
aplicações. Sua implementação deve manter a compatibilidade com os modelos anteriores da urna 
eletrônica. 

57.9. Dos softwares fornecidos: 

57.9.1. A porção de software básico fornecido compreende o bootloader Syslinux (software livre 
disponível em https://www.syslinux.org), o sistema operacional Linux, que é público e notório também 
tratar-se de software livre e disponível gratuita e abertamente na Internet (www.kernel.org - The Linux 
Kernel Archives), bibliotecas de código aberto (OpenSSL, SDL, entre outras) e bibliotecas que são 
responsáveis pela abstração do hardware para as aplicações. Estas bibliotecas que permitem o acesso 
uniforme ao hardware de diferentes modelos de urna eletrônica foram desenvolvidas pela equipe do 
TSE. A porção que é software livre e de código aberto também precisa ser fornecida pelo TSE, pois em 
muitos casos contém adaptações feitas por sua equipe técnica para a compatibilização com os 
diferentes modelos de urnas eletrônicas. 

57.9.2. A Contratada deverá atualizar o syslinux do TSE para adapta-lo ao firmware da placa-mãe e 
sistema de inicialização da UE2020, principalmente no caso de uso de UEFI. 

57.9.3. Também serão fornecidos o framework de testes e o padrão de codificação de software do TSE, 
que são itens importantes para que a Contratada desenvolva software com os padrões de qualidade 
exigidos pelo TSE e em conformidade com padrões consagrados de gestão de processos em Engenharia 
de Software, tais como: alta cobertura de testes unitários, compatibilização com as rotinas de 
integração contínua e padronização do código-fonte. 

57.9.4. A adoção do framework de testes e do padrão de codificação de software é de suma 
importância, haja vista todo o software desenvolvido ou adaptado pela contratada passará por 
criteriosa revisão e testes realizados pela equipe técnica do TSE. Isso para garantir, sobretudo, a 
ausência do risco de presença de código-fonte malicioso no software desenvolvido ou adaptado. 
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57.9.5. Não serão fornecidas à eventual Contratada chaves de criptografia e assinatura digital usadas 
nos processo de carga das urnas, votação e apuração. Também não serão fornecidos códigos-fonte dos 
softwares aplicativos da urna eletrônica. 

57.10. A Contratada deverá: 

57.10.1. Disponibilizar os meios e ferramentas, em licença definitiva, inclusive bibliotecas de terceiros, 
para o TSE atualizar e recompilar o firmware fornecido pela Contratada. 

57.10.2. A gravação do firmware embarcado no dispositivo poderá, a critério do TSE, ser acompanhada 
por seus técnicos e deverá ser realizada em território nacional. 

57.10.3. Disponibilizar todos os códigos fontes, em licença definitiva, de todos os firmwares dos 
dispositivos programáveis dos periféricos, incluindo dispositivos de segurança, bibliotecas 
criptográficas, entre outros. 

57.10.4. Ajustar o Kernel caso um driver fornecido junto com o Software Básico não funcione 
adequadamente com o Kernel hoje utilizado no Sistema Operacional das urnas eletrônicas (UENUX). 

57.10.5. Ajustar ou atualizar a versão do Syslinux para suporte ao UEFI (caso empregado), mantendo os 
mecanismos de criptografia e hash já presentes. Poderão existir dois binários do Syslinux (um para 
suporte às urnas atuais com BIOS e outro para UEFI). 

E.13. Fornecimento de Suprimentos 

58. A especificação técnica das Mídias de Aplicação (MA) e das Mídias de Resultado (MR) a serem fornecidas 
como suprimentos será a mesma das fornecidas junto com as UE2020. 

59. O padrão do código de barras e o formato do número de série, que deverá ser o mesmo das fornecidas 
junto com as UE2020, serão definidos pelo TSE após assinatura do contrato e comunicados à Contratada 
conforme definido na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos e na seção referente a Mídias de Aplicação e 
Resultado constante do Anexo II – Especificações Técnicas - Hardware.  

E.14. Fornecimento de Documentos Técnicos 

60. A documentação técnica da UE2020 deve possibilitar a produção do equipamento por terceiro que não a 
contratada, contemplando hardware, software, firmware, produção e programas de testes. A documentação 
deve ser redigida em língua portuguesa, permitida a adoção de idioma estrangeiro para a descrição dos 
datasheets dos componentes. 

61. A contratada deverá fornecer as seguintes documentações técnicas dos Modelos de Qualificação e 
Produção: 

61.1. Lista de materiais (BOM - Bill of Materials) completa da solução devidamente precificada, com 
seguintes requisitos: 

61.1.1. Os preços em moeda nacional; 

61.1.2. Se há previsão de importação do item indicando na coluna “item importado”; 

61.1.3. A cotação do dólar (US$) utilizada para conversão do valor do item em reais. 

61.2. Esquemáticos e layouts de todas as placas de circuito impresso; 

61.3. Desenho mecânico de todos os módulos do equipamento; 

61.4. Desenhos em 3D de todos os módulos e peças injetadas do equipamento; 

61.5. Catálogo de peças, com especificação e desenho técnicos; 
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61.6. Descrição de todos os protocolos de comunicação entre os dispositivos, incluindo diagramas de 
estados e outros adequados ao pleno entendimento da implementação dos protocolos; 

61.7. Documentação e ferramentas, com código fonte, para gravação e atualização de firmware. 

62. A documentação de produção, especificada na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos, deverá conter no 
mínimo: 

62.1. Plano de Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento, contendo as informações necessárias ao 
acompanhamento da produção e à aceitação durante o processo de produção abaixo listadas: 

62.1.1. Descrição da infraestrutura utilizada na produção; 

62.1.2. Mapa de risco do(s) ambiente(s) fabril(is); 

a) Este documento deverá mapear, em matrizes de risco, as vulnerabilidades, ameaças e 
consequências do ambiente fabril, conforme preconizado no guia NIST SP 800-30 rev. 1 
(https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-30/rev-1/final). 

62.1.3. Metodologia para a garantia da qualidade, atendendo aos requisitos mínimos de controle de 
qualidade no processo de fabricação, conforme especificado neste Projeto Básico; 

62.1.4. Descrição da equipe técnica mobilizada pela Contratada no processo de produção, atendendo 
aos requisitos mínimos de pessoal necessário para controle de qualidade, conforme especificado neste 
Projeto Básico; 

62.1.5. Cronograma detalhado das atividades de produção. Para o caso de produção em mais de uma 
fábrica deve ser apresentado um cronograma detalhado de produção por fábrica; 

62.1.6. Cronograma previsto para produção e entrega de insumos na(s) fábrica(s) (placas CPU, 
memórias, gabinetes, embalagens e demais componentes); 

62.2. Plano de importação de módulos: 

62.2.1. Descrição do cronograma de importação dos módulos incluindo suas datas de saída da origem, 
tempo de transporte, tipo de transporte internacional (aéreo/marítimo), data de chegada ao Brasil, 
período esperado para liberação aduaneira, tipo de transporte no Brasil (aéreo/terrestre/marítimo) e 
chegada na respectiva planta fabril no Brasil; 

62.3. Plano de Entregas, elaborado com base nas informações fornecidas pelo TSE, especificando 
quantidades, destino, previsão de data de saída da fábrica, previsão de data de chegada ao destino, 
especificando a capacidade e o tipo de transporte utilizado. 

62.4. Relatórios de produtividade e qualidade; 

62.4.1. Este relatório demonstrará a produção por período (dia, semana, mês) indicando os itens 
produzidos, desmembrados etc.  

62.5. Procedimentos de armazenamento, retirada de caixa, de operação, dentre outros necessários para o 
correto manuseio e manutenção dos equipamentos durante sua vida útil; 

62.6. Procedimentos de manutenção preventiva; 

62.7. Procedimentos de manutenção corretiva, se for o caso; 

62.8. Procedimentos de operação e contingência no caso de falhas; 

63. Documentação de Software, em meio digital (formato editável e não editável), com as seguintes 
informações: 

63.1. Descrição técnica dos drivers desenvolvidos com código fonte e documentação; 
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63.2. Descrição técnica dos firmwares desenvolvidos com código fonte e documentação; 

63.3. Descrição técnica e código fonte das modificações realizadas no Kernel, caso necessárias; 

63.4. Descrição técnica e código fonte da API para acesso aos drivers atualizada e/ou criada; 

63.5. Descrição técnica e código fonte do dispositivo de segurança descrito no Anexo II – Especificações 
Técnicas; 

63.6. Documentação e ferramentas, com código fonte, para gravação e atualização do firmware dos 
dispositivos de segurança. 

64. Documentação de pós-produção, meio digital (formato editável e não editável), com ao menos as 
seguintes informações: 

64.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Licença Ambiental de Funcionamento, conforme 
dispõe a Lei n. 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei n. 6.938/1981 – Política Nacional 
de Meio Ambiente.Relatório de E&O (Excesso e obsolescência)  

64.1.1. Este relatório indicará a quantidade e a descrição das peças que sobraram ou obsolescentes ao 
final da produção; 

64.2. Relatório de comprovação da desintegração do modelo de produção (se houver algum na fábrica); 

64.3. Relatório de falhas no RUN-IN; 

64.4. Projeto mecânico (incluindo arquivos em CAD) e todas as informações da interface elétrica e lógica 
(ex: conectores adequados para o dispositivo, tolerâncias etc.) da parte minimamente necessária dos 
módulos acopláveis, de maneira a permitir o desenvolvimento futuro de tais módulos; 

64.5. Toda a documentação citada no Anexo IV – Especificações Técnicas – Segurança; 

64.6. Quaisquer outras informações, ou documentação que a Contratada entenda pertinentes, ou 
solicitadas pelo TSE, deverão ser encaminhadas juntamente com os relatórios a serem entregues após o 
final da produção. 

64.7. Documentação dos Moldes 

64.7.1. A Contratada deverá entregar:  

a) Documentação Técnica de todos os moldes utilizados para produção dos componentes de 
plástico injetável que compõem os gabinetes e tampas. A documentação entregue deverá estar 
atualizada, conforme eventuais ajustes efetuados durante a produção das urnas. 

b) Os arquivos deverão ser fornecidos no formato “.igs” ou “.x_t”. 

64.8. A documentação entregue deverá conter todos os arquivos e projetos nas devidas extensões. 

65. Deverá, também, fornecer qualquer informação técnica adicional solicitada pelo TSE. 

66. Todos os documentos relacionados nos subitens da seção E.14 deverão ser entregues também em 
arquivos editáveis e nas extensões originais, indicando, quando aplicável, os visualizadores adequados. 

E.15. Confidencialidade e Responsabilidade 

67. A contratada compromete-se a manter o sigilo e confidencialidade de todo o teor das informações a que tiver 
acesso por força do Contrato assinado para cumprimento das obrigações deste Projeto Básico. 

68. O sigilo e a confidencialidade aplicam-se, inclusive e especialmente, ao “Know-how” utilizado no Contrato, 
que venha a ser conhecido e eventualmente compartilhado pelo TSE para a execução do Contrato. 
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69. Entende-se por “know-how” o conhecimento não protegido por patente ou qualquer outro direito de 
propriedade de acesso restrito, passível de ser retransmitido e que, quando aplicado ao processo produtivo ou 
execução do serviço a que se destina, implique vantagem para seu titular. 

70. Entende-se por informações confidenciais ou privilegiadas toda e qualquer informação ou documento de 
qualquer espécie que seja entregue à Contratada que sejam relativos ao negócio do TSE ou de seus parceiros, 
fornecedores e órgão associado. 

71. A Contratada reconhece que todas as informações confidenciais fornecidas pelo TSE constituem propriedade 
exclusiva do TSE e que sua revelação não implica, de maneira alguma, licença, autorização, concessão, cessão, 
transferência expressa, tácita ou implícita.  

72. A Contratada deverá assinar Termo de Confidencialidade, conforme Anexo VIII – Termo de Confidencialidade, 
no momento de assinatura do contrato com o TSE. 

E.16. Direitos de Propriedade 

73. O projeto completo da UE2020 será de propriedade da Justiça Eleitoral, sendo vedada a sua reprodução, total 
ou parcialmente, sem autorização do TSE, exceto das partes que não tenham sido desenvolvidas exclusivamente 
para a urna eletrônica. 

73.1. Após o recebimento definitivo de todos os objetos do contrato, o TSE terá o direito de reproduzir e 
alterar o projeto da UE2020, sempre que julgar necessário. 

E.17. Ensaios e Homologações 

74. Para efeito de homologação de qualquer requisito especificado neste projeto básico, o TSE poderá solicitar 
avaliação de instituição apta a realizar análise, teste de conformidade e certificação (ex. IPT, INPE ou CTI). 

74.1. Eventuais custos de análises ou testes não previstos neste Projeto Básico serão de responsabilidade 
da Justiça Eleitoral. 

E.18. Obrigações Socioambientais da Contratada 

75. Além das diversas obrigações socioambientais previstas neste Projeto Básico e seus anexos, a Contratada 
deverá: 

75.1. Entregar, juntamente com a Documentação para Produção, prevista na Tabela F-10 – Cronograma de 
Eventos, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Licença Ambiental de Funcionamento, conforme 
dispõe a Lei n. 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei n. 6.938/1981 – Política Nacional 
de Meio Ambiente; 

E.19. Controle de Qualidade na Fabricação das UE2020 

76. As informações referentes à fabricação constam do Anexo VI - Controle de Qualidade da UE2020. 

77. A Contratada deverá permitir o livre acesso às suas instalações aos técnicos do TSE ou a outros indicados por 
este, para o acompanhamento de todas as atividades relativas à produção e ao fornecimento de hardwares, e 
softwares. 

78. A Contratada deverá ser responsável pela segurança física e lógica dos ambientes de produção de hardware e 
de desenvolvimento e gravação de software objeto deste Projeto Básico, devendo garantir a integridade, 
disponibilidade e confidencialidade dos dados e informações.  

79. O acesso ao ambiente de produção deverá ser restrito apenas aos técnicos e funcionários da Contratada e a 
pessoal autorizado pelo TSE, por meio de controle de identificação e segurança na entrada do mesmo.  
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80. A Contratada deverá garantir inteiro sigilo do objeto contratado e dos dados processados, bem como de todo 
e qualquer programa e sistema desenvolvidos, incluindo sua documentação, reconhecendo a propriedade e uso 
exclusivo do TSE, sendo vedada à Contratada, sua cessão, locação ou venda a terceiros. 

E.20. Equipe Técnica de Gerenciamento e Acompanhamento 

81. A Contratada e o TSE deverão designar, de cada uma das partes, uma equipe técnica para o 
acompanhamento dos produtos e serviços contratados. 

82. Equipe técnica do TSE 

82.1. O TSE deverá designar Equipe Técnica que será responsável pelo acompanhamento das atividades de 
desenvolvimento de hardware e software, produção e logística, além de outros técnicos/especialistas para 
o acompanhamento dos trabalhos. 

82.2. Cabe à Equipe Técnica do TSE decidir sobre eventuais questões concernentes a especificações, 
ocorridas em razão de dificuldades que possam comprometer a fabricação das UE2020, desde que 
devidamente justificadas e aceitas pelo TSE, além de questões que envolvam inspeções e revisões. 

83. Equipe técnica da Contratada 

83.1. A Contratada deverá: 

83.1.1. Apresentar a Relação da Equipe Técnica em até 10 (dez) dias corridos após a publicação do 
extrato do contrato na imprensa oficial, relacionando nominalmente todos os profissionais; 

83.1.2. Anexar o Certificado de Gerenciamento PMP (Project Management Professional), emitido pelo 
PMI (Project Management Institute), para o Gerente Técnico, válido em todo o período compreendido 
entre a data de assinatura do contrato e a data de entrega do último lote de UE2020; 

83.1.3. Anexar o Certificado Certified Information Systems Security Professional (CISSP®) do Gerente de 
Segurança, válido em todo o período compreendido entre a data de assinatura do contrato e a data de 
entrega do último lote de UE2020.  

83.2. Os gerentes devem ter vínculo trabalhista com a Contratada, comprovado mediante cópia da carteira 
de trabalho ou relação societária ou de trabalho (sócio, prestadores de serviço) mediante comprovação de 
sociedade ou contrato de prestação de serviço; 

83.3. A Contratada deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços 
contratados, especialmente os referentes à segurança, meio ambiente e medicina do trabalho. 

83.4. A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

83.5. Um único profissional poderá acumular as funções de Gerentes Técnico, de Desenvolvimento de 
Software, de Manutenção e Suporte e de Produção. 

83.6. Os Gerentes Técnico e de Segurança deverão estar presentes na fábrica durante todo o período de 
produção e entrega das urnas. 

83.7. A equipe técnica mínima aqui definida não exime a responsabilidade da Contratada de contratar 
quantos profissionais forem necessários para execução dos produtos e serviços descritos neste projeto 
básico. 

83.8. A equipe técnica da Contratada para o gerenciamento e acompanhamento das atividades deverá ter, 
no mínimo, a seguinte composição: 

Tabela 5 1: Composição da Equipe Mínima da Contratada gerenciamento e acompanhamento 
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QTD Função Escolaridade 

1 Gerente Técnico Superior 

1 Gerente de Desenvolvimento de Software Superior 

1 Gerente de Manutenção e Suporte Superior 

1 Gerente de Produção Superior 

1 Gerente de Segurança Superior 

* 
Responsável de Produção 

* 01 (um) por local de produção 
Superior 

1 Gerente de Controle de Qualidade Superior 

** 
Responsável pelo Controle de Qualidade 

** 02 (dois) por local de produção 
Superior 

*** 

Técnicos em Controle de Qualidade 

*** 03 (três) por turno de produção, em cada local 

de produção 

Nível Médio ou Nível 

Superior 

 

84. A equipe técnica da Contratada terá, no mínimo, as seguintes responsabilidades: 

84.1. Gerente Técnico: Gerenciar todas as atividades descritas neste projeto básico, tais como o 
desenvolvimento dos modelos, desenvolvimento de software, fornecimento de suprimentos e peças de 
reposição, produção e suporte. Será o contato direto do TSE. 

84.2. Gerente de Desenvolvimento de Software: Realizar o planejamento, o controle do desenvolvimento e 
o acompanhamento de revisões, bem como as necessidades de garantia referente ao software. É 
responsável pelo desenvolvimento do software básico e será o contato da equipe de desenvolvimento de 
software para a urna eletrônica do TSE. 

84.3. Gerente de manutenção e suporte: Gerenciar as atividades de manutenção e suporte técnico do 
hardware da urna eletrônica, bem como quaisquer atividades de atualização e reparo durante o período de 
garantia da urna. 

84.4. Gerente de Produção da UE2020: responsável geral pelas atividades de produção das UE2020, com as 
funções de informar o andamento das atividades, implementar mudanças no procedimento de produção 
que sejam acordadas entre a Contratada e a Justiça Eleitoral, zelar para o cumprimento dos prazos e 
manter o padrão de produção segundo os níveis de qualidade definidos pela Gerência de Controle de 
Qualidade. Deve coordenar os trabalhos dos Responsáveis pela Produção da UE2020 por local de 
produção. 

84.5. Gerente de Segurança: responsável geral pela segurança (física e lógica) dos dados de 
fabricação/produção das urnas eletrônicas em ambiente fabril, incluindo o gerenciamento das requisições 
de certificados digitais gerados por urna. Deve atuar para manutenção da conformidade do Mapa de riscos 
da(s) fábrica(s). 

84.6. Responsável de Produção da UE2020 (um por local de produção): responsável pelas atividades de 
produção no local de produção, com as funções de manter a fábrica em condições adequadas para o 
cumprimento dos prazos de produção e manter o padrão de qualidade de acordo com o exigido pela 
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equipe responsável pelo Controle de Qualidade. Deve informar o andamento das atividades relacionadas à 
Produção das UE2020 para a equipe técnica da Justiça Eleitoral presente no local de produção. 

84.7. Gerente de Controle de Qualidade: responsável por garantir que os procedimentos de testes e 
aceitação e garantia da qualidade das UE2020 produzidas seguirão os padrões adotados e descritos na 
Seção E.19. Deve coordenar os trabalhos dos Responsáveis pelo Controle de Qualidade por local de 
produção. Deve informar o andamento das atividades e implementar procedimentos acordados com a 
Justiça Eleitoral que visem melhorar a qualidade das UE2020 produzidas. 

84.8. Responsável pelo Controle de Qualidade (dois por local de produção): responsável por supervisionar 
os procedimentos de testes, de aceitação e de garantia da qualidade no local de produção segundo os 
padrões adotados (NBR 5426 e tabelas NQA); 

84.9. Técnico em Controle de Qualidade (três em cada turno de produção, em cada local de produção): 
responsáveis por realizar os procedimentos de testes e aceitação e garantir a qualidade das UE2020 
produzidas segundo os padrões adotados (NBR 5426 e tabelas NQA). 

85. A Contratada deverá substituir qualquer técnico indicado na Relação da Equipe Técnica por outro com a 
mesma qualificação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação efetuada pelo TSE, devidamente 
motivada, especialmente em casos de: 

85.1. Não adaptação do técnico ao serviço; 

85.2. Falta de experiência prática na execução dos trabalhos, embora tenha tempo de serviço demonstrado 
no currículo; 

85.3. Existência de problemas de qualquer ordem que impossibilitam o técnico de executar suas 
atividades; 

85.4. Conduta do técnico prejudicial ou inconveniente no ambiente de trabalho; 

86. A Contratada poderá substituir qualquer técnico indicado na Relação da Equipe Técnica por outro com a 
mesma qualificação, devendo informar e justificar previamente ao TSE a necessidade da substituição. Esta 
documentação deve ser enviada com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência para o TSE para a 
devida autorização.  

E.21. Acesso ao Ambiente de Desenvolvimento e Produção 

87. A Contratada deverá permitir o livre acesso às suas instalações aos técnicos do TSE ou a outros indicados 
por este, para o acompanhamento de todas as atividades relativas ao desenvolvimento, à produção e ao 
fornecimento dos softwares, hardwares e suprimentos. 

88. A Contratada deverá ser responsável pela segurança física e lógica do ambiente de desenvolvimento de 
hardware e software objetos deste Projeto Básico, devendo garantir a integridade, disponibilidade e 
confidencialidade dos dados e informações, em conformidade com a seção E.15.  

89. O acesso ao ambiente de desenvolvimento deverá ser restrito apenas ao pessoal técnico da Contratada, 
envolvido no processo de Análise, Especificação, Prototipação, Documentação, Desenvolvimento, Teste e 
Homologação.  

90. A Contratada deverá garantir inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como 
de todo e qualquer programa e sistema desenvolvidos, incluindo sua documentação, reconhecendo a 
propriedade e uso exclusivo do TSE, sendo vedado à Contratada, sua cessão, locação ou venda a terceiros. 

E.22. Acompanhamento das Atividades e Troca de Informações 

91. Poderão ser programadas reuniões quinzenais ou semanais entre as equipes técnicas da Contratada e do 
TSE, em local definido a critério do TSE. 
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92. A Contratada deverá entregar, sempre que solicitado, relatórios de acompanhamento cobrindo todas as 
atividades em execução previstas no contrato.  

93. A transmissão de qualquer documento deverá ocorrer de forma criptografada e assinada digitalmente, a 
ser definida pelo TSE após assinatura do contrato. 

94. Até o término da entrega das UE2020, a Contratada deverá ter entregado todas as requisições de 
certificado de todas as placas-mãe, inclusive aquelas a serem utilizadas para substituir outras que venham a 
apresentar problemas. 

94.1. Deverá informar, também, o quantitativo de placas produzidas a serem utilizadas para substituir 
outras que venham a apresentar problemas. 

94.2. Placas-mãe utilizadas pela contratada para manutenção em UE2020, cujas requisições não houverem 
sido geradas e disponibilizadas previamente ao TSE, serão objeto de penalidade prevista no item 9 da 
Tabela F-9 – Regra de penalidades para casos diversos. 

94.3. Caso a contratada constate que necessitará produzir mais placas-mãe, deverá solicitar autorização 
antecipadamente ao TSE.  

94.4. A contratada deverá informar ao TSE os números internos de placas-mãe inutilizadas e com 
requisições já geradas.  

94.4.1. Tais números não poderão ser utilizados em outras placas-mãe.  

94.4.2. A reutilização de número interno incidirá na penalidade prevista no item 10 da Tabela F-9 – 
Regra de penalidades para casos diversos. 

E.23. Forma de Atendimento do Registro de Preços 

95. A Contratada deverá entregar os quantitativos estabelecidos na Tabela D-1: Planilha de preços gerais nos 
prazos determinados na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

96. A distribuição e os quantitativos por UF contratados será informada à Contratada no momento da 
aprovação do Modelo de Produção. 

97. Em caso de fato superveniente, por ocasião do início da produção das UE2020, ou em caso de aquisições 
subsequentes, poderá ser estabelecido com a Contratada um cronograma de percentuais de entrega de urnas, 
o qual deverá ser seguido fielmente sob pena de aplicação das penalidades previstas na Tabela F-1 – Regra de 
penalidades para a Entrega de Urnas Eletrônicas. 

98. As aquisições subsequentes  de UE2020 obedecerão às seguintes regras: 

98.1. Caso haja fabricação de UE2020 em curso, a quantidade mínima de 2.000 (dois mil) unidades; 

98.2. Caso não haja fabricação de UE2020 em curso, a quantidade mínima de 20.000 (vinte mil) unidades; 

98.3. Prazo de atendimento de 90 (noventa) dias corridos para a quantidade mínima prevista no item 98.1, 
caso haja fabricação de UE2020 em curso, contados da data da publicação do extrato do contrato na 
imprensa oficial; 

98.4. Caso não haja fabricação de UE2020 em curso, o prazo definido no item 98.2 será de 120 (cento e 
vinte) dias corridos; 

98.5. A cada 1.000 (mil) UE2020 excedentes à quantidade mínima estabelecida por aquisições 
subsequente, será concedido 01 (um) dia corrido a mais para entrega; 

99. A Contratada deverá realizar as entregas da seguinte forma: 

99.1. As UE2020 deverão ser entregues nas capitais e/ou regiões metropolitanas. 
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99.1.1. A critério do TSE, os locais de entrega e quantitativos informados poderão ser alterados e 
comunicados à Contratada com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis da data prevista para a 
entrega que terá sua destinação e/ou quantitativo alterados. 

99.2. Os modelos de qualificação e produção deverão ser entregues no TSE e/ou em laboratório indicado 
por este. 

99.3. Os Suprimentos de Urna (Mídias de Aplicação e de Resultado) deverão ser entregues nas capitais 
e/ou regiões metropolitanas. Os locais de entregas serão informados em conjunto com a indicação da 
distribuição de entrega das urnas eletrônicas.  

99.4. As peças de reposição definidas na Tabela D-3: Planilha de preços de peças de reposição e os 
documentos técnicos deverão ser entregues no TSE. 

100. As aquisições de Suprimentos de Urna (Mídias de Aplicação e de Resultado) obedecerão às seguintes 
regras: 

100.1. Quantidade mínima de 3.000 (três mil) unidades de Mídias de Aplicação ou de Mídias de Resultado, 
caso a aquisição não seja feita em conjunto com a aquisição das UE2020; 

100.2. Não haverá quantidade mínima de Mídias de Aplicação ou de Mídias de Resultado caso a aquisição 
seja feita em conjunto com a aquisição  de UE2020; 

100.3. Caso a aquisição de Mídias de Aplicação ou de Mídias de Resultado seja feito juntamente com a 
aquisição inicial de UE2020, o prazo será o mesmo definido para a entrega do Lote Final na Tabela F-10 – 
Cronograma de Eventos. 

100.4. Para as demais aquisições, o prazo de entrega de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da data 
da publicação do extrato do contrato na imprensa oficial; 

101. Desenvolvimento de Software 

101.1. A contratada deverá entregar os produtos descritos no Anexo III – Especificações Técnicas - 
Software, de acordo com a Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

101.2. A contratada deverá entregar 02 (duas) versões do software básico para avaliação por parte da 
equipe técnica do TSE, nas datas informada na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

101.2.1. O procedimento de avaliação das versões do Software Básico se dará pela avaliação prévia da 
versão entregue e de patches, sua aplicação, compilação no branch específico e execução nos 
hardwares a serem utilizados nos diversos testes, revisão do código fonte e do código dos testes 
unitários, execução dos testes unitários e avaliação de sua qualidade. 

101.2.2. Estas versões serão utilizadas para fins de recebimento definitivo do desenvolvimento do 
Software básico. 

101.2.3. A última versão do software deverá atender completamente todos os requisitos exigidos neste 
Projeto Básico. 

101.3. A cada versão, será elaborado um Relatório de Revisão de Software, que contemplará as 
inconformidades detectadas e as recomendações de melhoria, que deverão ser implementadas na versão 
de software seguinte. 

101.4. A Contratada poderá entregar versões intermediárias às versões definidas na Seção E.11, as quais 
não serão objeto de relatório formal por parte da equipe técnica do TSE. 

102. As entregas deverão ser realizadas em dias úteis (segunda a sexta-feira), em horário compreendido entre 
10 e 17 horas, podendo também ocorrer, caso o TSE julgue necessário, em sábados, domingos e feriados. 
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103. A Certificação INMETRO para ICP-Brasil deverá atender aos requisitos definidos na seção Requisitos de 
Certificação  do Anexo IV; 

E.24. Garantia 

104. Os aspectos, critérios e demais informações sobre a prestação da garantia técnica dos produtos e 
serviços estão descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção. 

F. Elementos para Gestão do Contrato 

F.25. Indicação dos Fiscais do Contrato 

105. No âmbito do TSE: 

105.1. Fiscal técnico de hardware: responsável por certificar a conformidade e aprovar as amostras (MD, 
MQ e MP) entregues pela Contratada antes do início da produção, indicando a conformidade ou não das 
UE2020 entregues no TSE com o Projeto Básico; 

105.2. Fiscal técnico de software: responsável por efetuar testes de funcionamento, verificar adequação do 
produto, indicando a conformidade ou não dos softwares entregues no TSE com o Projeto Básico e a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo de Softwares; 

105.3. Comissão de Recebimento Provisório: responsável pelo Recebimento Provisório do material de valor 
superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). A referida comissão será composta de no 
mínimo 03 (três) servidores designados mediante portarias do TSE e dos TREs. 

105.4. Fiscal administrativo do contrato: responsável por acompanhar a execução e fiscalizar o contrato 
quanto a prazos, sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais e emitir Nota Técnica 
de Atesto, encaminhando à CEOFI os documentos necessários para liquidação de despesa; 

105.5. Fiscalização da garantia das UE2020 no âmbito do TSE: responsável por acompanhar a correta 
aplicação das regras de garantia das UE2020. 

106. No âmbito dos TREs: 

106.1. Fiscais regionais: responsáveis por certificar a conformidade das UE2020 e Suprimentos de urna 
(Mídias de Aplicação e de Resultado) entregues nos TREs, de acordo com este Projeto Básico e com as 
instruções a serem fornecidas pelo TSE até o início da produção das UE2020, bem como dar o respectivo 
recebimento definitivo; 

106.2. Fiscalização da garantia das UE2020 no âmbito dos TREs: responsável por acompanhar a correta 
aplicação das regras de garantia das UE2020 no âmbito dos TREs. 

F.26. Faturamento 

107. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado, conforme descrito neste item, até o 8º 
(oitavo) dia útil, a partir da emissão da Nota Técnica de Atesto – NTA pelo Fiscal Administrativo, com a 
emissão de ordem bancária para o crédito em conta corrente da Contratada, observada a ordem cronológica 
estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/1993; 

108. O Fiscal Administrativo do contrato terá prazo de até 4 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is) e encaminhar a(s) Nota(s) Técnica(s) de Atesto – NTA à unidade responsável, para fins de liquidação 
de despesas. 

109. As notas fiscais de venda/serviços devem ser emitidas em nome do Tribunal Superior Eleitoral, CNPJ 
00.509.018/0001-13 e encaminhadas, juntamente com a documentação exigida no Edital para pagamento, à 
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Seção de Gestão de  Almoxarifado do Tribunal Superior Eleitoral, SAF Sul Quadra 7 Lotes 01/02 Sala A454, ou 
se for eletrônica para o email almox@tse.jus.br.  

109.1. As notas fiscais de simples remessa, correspondentes às entregas nos tribunais regionais eleitorais, 
deverão ser emitidas com as informações exatas da nota de empenho, em relação à especificação, valores 
unitários e totais, e CNPJ da empresa, e encaminhadas aos locais de entrega dos produtos; 

109.2. Os CNPJs dos tribunais regionais eleitorais deverão constar somente nas notas fiscais de remessa; 

109.3. No caso de fornecimento de bens importados, a Contratada deve apresentar a documentação que 
comprove a origem dos bens e a quitação dos tributos de importação a eles referentes. 

110. As notas fiscais de venda deverão ser individualizadas para o TSE e os TREs (uma para uma, porém nas 
duas notas deve constar a devida correspondência. Exemplo: nota de venda A refere-se à nota de remessa B). 

111. Notas fiscais apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto Básico serão devolvidas à 
Contratada. 

112. Na fase de liquidação e pagamento da despesa, a unidade de execução orçamentária e financeira 
realizará consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou nos sítios de 
cada órgão regulador, com fins de verificar a regularidade da Contratada perante a Seguridade Social e a 
Fazenda Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a Justiça Trabalhista. 

F.27. Recebimento dos Produtos e Serviços 

113. Recebimento Provisório e Definitivo do Modelo de Design (MD) 

113.1. Recebimento Provisório 

113.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no protótipo físico (51.7) nas dependências do TSE. 

113.1.2. No ato da entrega do protótipo físico, será emitido Termo de Recebimento Provisório, por 
servidor devidamente identificado, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for 
superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 02 (duas) vias, uma a ser enviada à 
Contratada, outra a ser arquivada no TSE. 

113.2. Recebimento Definitivo: 

113.2.1. O Recebimento Definitivo implica na aceitação do protótipo físico entregue no TSE, e se dará 
de acordo com verificação da conformidade da proposta de design ajustada, conforme previsto na 
Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

113.2.2. Estando o protótipo físico entregue em conformidade, o(s) Fiscal(is) Técnico(s) de Hardware 
emitirá(ão) o Relatório do Modelo de Design (56.5), equivalente ao Termo de Recebimento Definitivo. 

113.2.3. O prazo para realização das verificações e emissão do Relatório do Modelo de Design e 
encaminhamento à Seção de Gestão de Patrimônio do TSE está definido na Tabela F-10 – Cronograma 
de Eventos. 

113.2.4. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, os Fiscais 
Técnicos de Hardware deverão notificar a Contratada, por meio da central de atendimento ou email 
descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção, para que providencie a substituição do material em um 
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação.  

113.2.5. O prazo citado no item 114.2.3 será interrompido quando da comunicação do fato descrito no 
item 114.2.4 à Contratada e será iniciado novo prazo a partir da data de recebimento do material 
entregue em substituição, no respectivo local. 
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113.2.6. A Seção de Gestão de  Almoxarifado do TSE terá o prazo de até 06 (seis) dias úteis, a partir do 
recebimento do Termo de Recebimento Definitivo, para realizar os registros contábeis necessários e 
encaminhar ao Fiscal Administrativo do Contrato a documentação prevista para realizar os registros 
contábeis da(s) Nota(s) Fiscal(is). 

113.2.7. O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is), mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à 
unidade responsável, para fins de liquidação de despesas. 

114. Recebimento Provisório e Definitivo do Modelo de Qualificação (MQ) 

114.1. Recebimento Provisório 

114.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no mero recebimento do MQ nas dependências do TSE ou 
de instituição indicada pelo TSE. 

114.1.2. No ato da entrega do MQ, será emitido Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
devidamente identificado, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for superior a 
R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 02 (duas) vias, uma a ser enviada à Contratada, 
outra a ser arquivada no TSE. 

114.2. Recebimento Definitivo: 

114.2.1. O Recebimento Definitivo implica na aceitação do MQ entregue no TSE, e se dará de acordo 
com as instruções específicas aplicáveis ao MQ contidas na coluna Critério de Verificação do Anexo II – 
Especificações Técnicas - Hardware, Anexo III – Especificações Técnicas -Software e Anexo IV - 
Especificações Técnicas - Segurança. 

114.2.2. Estando o MQ entregue em conformidade com as especificações deste Projeto Básico, o(s) 
Fiscal(is) Técnico(s) de Hardware emitirá(ao) o Relatório do Modelo de Qualificação (56.6), equivalente 
ao Termo de Recebimento Definitivo. 

114.2.3. O prazo para realização das verificações e emissão do Relatório do Modelo de Qualificação e 
encaminhamento à Seção de Gestão de Patrimônio do TSE está definido na Tabela F-10 – Cronograma 
de Eventos. 

114.2.4. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, os Fiscais 
Técnicos de Hardware deverão notificar a Contratada, por meio da central de atendimento ou email 
descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção, para que providencie a substituição do material em um 
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação.  

114.2.5. O prazo citado no item 114.2.3 será interrompido quando da comunicação do fato descrito no 
item 114.2.4 à Contratada e será iniciado novo prazo a partir da data de recebimento do material 
entregue em substituição, no respectivo local. 

114.2.6. A Seção de Gestão de  Almoxarifado do TSE terá o prazo de até 06 (seis) dias úteis, a partir do 
recebimento do Termo de Recebimento Definitivo, para realizar os registros contábeis necessários e 
encaminhar ao Fiscal Administrativo do Contrato a documentação prevista para realizar os registros 
contábeis da(s) Nota(s) Fiscal(is). 

114.2.7. O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is), mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à 
unidade responsável, para fins de liquidação de despesas. 

115. Recebimento Provisório e Definitivo do Modelo de Produção (MP) 

115.1. Recebimento Provisório 

115.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no mero recebimento do MP nas dependências do TSE. 
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115.1.2. No ato da entrega do MP, será emitido Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
devidamente identificado, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for superior a 
R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 02 (duas) vias, uma a ser enviada à Contratada, 
outra a ser arquivada no TSE. 

115.2. Recebimento Definitivo: 

115.2.1. O Recebimento Definitivo implica a aceitação do MP entregue no TSE, e se dará de acordo com 
as instruções específicas aplicáveis ao MP contidas na coluna Critério de Verificação do Anexo II – 
Especificações Técnicas - Hardware, Anexo III – Especificações Técnicas -Software e Anexo IV - 
Especificações Técnicas - Segurança. 

115.2.2. Estando o MP entregue em conformidade com as especificações deste Projeto Básico, os 
Fiscais Técnicos de Hardware e de Software emitirão o Relatório do Modelo de Produção (56.7), 
equivalente ao Termo de Recebimento Definitivo. 

115.2.3. O prazo para realização das verificações e emissão do Relatório do Modelo de Produção e 
encaminhamento à Seção de Gestão de Patrimônio do TSE está definido na Tabela F-10 – Cronograma 
de Eventos. 

115.2.4. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, os Fiscais 
Técnicos de Hardware e de Software deverão notificar a Contratada, por meio da central de 
atendimento ou email descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção, para que providencie a 
substituição do material em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação. 

115.2.5. O prazo citado no item 115.2.3 será interrompido quando da comunicação do fato descrito no 
item 115.2.4 à Contratada e será iniciado novo prazo a partir da data de recebimento do material 
entregue em substituição, no respectivo local. 

115.2.6. A Seção de Gestão de  Almoxarifado do TSE terá o prazo de até 06 (seis) dias úteis, a partir do 
recebimento do Termo de Recebimento Definitivo, para realizar os registros contábeis necessários e 
encaminhar ao Fiscal Administrativo do Contrato a documentação prevista para realizar os registros 
contábeis da(s) Nota(s) Fiscal(is). 

115.2.7. O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is), mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à 
unidade responsável, para fins de liquidação de despesas. 

116. Recebimento Provisório e Definitivo das amostras das cabinas de votação 

116.1. Recebimento Provisório 

116.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no mero recebimento das amostras das cabinas de 
votação nas dependências do TSE. 

116.1.2. No ato da entrega das amostras, será emitido Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
devidamente identificado, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for superior a 
R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 02 (duas) vias, uma a ser enviada à Contratada, 
outra a ser arquivada no TSE. 

116.2. Recebimento Definitivo: 

116.2.1. O Recebimento Definitivo implica a aceitação das amostras de cabinas de votação entregues no 
TSE, e se dará de acordo com verificação da conformidade com o Relatório do Modelo de Design, 
conforme previsto na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

116.2.2. Estando as amostras entregues em conformidade com O Relatório do Modelo de Design, os 
Fiscais Técnicos de Hardware emitirão o Termo de Recebimento Definitivo. 
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116.2.3. O prazo para realização das verificações e emissão do Termo de Recebimento Definitivo e 
encaminhamento à Seção de Gestão de  Patrimônio do TSE será de até 5 (cinco) dias úteis a partir do 
Recebimento Provisório no TSE. 

116.2.4. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, os Fiscais 
Técnicos de Hardware deverão notificar a Contratada, por meio da central de atendimento ou email 
descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção, para que providencie a substituição do material em um 
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação. 

116.2.5. O prazo citado no item 115.2.3 será interrompido quando da comunicação do fato descrito no 
item 115.2.4 à Contratada e será iniciado novo prazo a partir da data de recebimento do material 
entregue em substituição, no respectivo local. 

116.2.6. A Seção de Gestão de Almoxarifado do TSE terá o prazo de até 06 (seis) dias úteis, a partir do 
recebimento do Termo de Recebimento Definitivo, para realizar os registros contábeis necessários e 
encaminhar ao Fiscal Administrativo do Contrato a documentação prevista para realizar os registros 
contábeis da(s) Nota(s) Fiscal(is). 

117. O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is), 
mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à unidade 
responsável, para fins de liquidação de despesas. 

118. Recebimento Provisório e Definitivo das UE2020 e respectivas embalagens 

118.1. Recebimento Provisório 

118.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no mero recebimento das UE2020 e respectivas 
embalagens nos locais designados pelo TSE. 

118.1.2. Será de responsabilidade da Contratada a descarga das urnas do meio de transporte utilizado 
(caminhões, ônibus, automóveis, aviões, barcos etc.) até o interior do local de armazenamento; 

118.1.3. No Local de Recebimento, deverão ser recebidos: as UE2020 e respectivas embalagens e as 
Fichas Impressas de Romaneio contendo o número do lote e os números de patrimônio das UE2020 que 
compõem o lote; 

118.1.4. No ato da entrega dos objetos, será emitido Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
devidamente identificado, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for superior a 
R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 03 (três) vias, uma a ser enviada à Contratada, uma 
para o TSE e outra a ser arquivada no local de entrega. 

118.1.5. No caso de recebimento dos objetos no TSE, serão emitidas 02 (duas) vias do Termo de 
Recebimento Provisório, uma a ser enviada à Contratada, outra a ser arquivada no TSE. 

118.2. Recebimento Definitivo: 

118.2.1. O Recebimento Definitivo implica a aceitação das UE2020 e respectivas embalagens entregues 
nos TREs ou no TSE, quando for o caso, após inspeção que deverá incluir, no mínimo: 

a) Realização do autoteste das UE2020; 

b) Verificação das condições de gabinete, embalagem e acessórios das UE2020 e respectivas 
embalagens; 

118.2.2. A identificação das UE2020 nos locais de entrega será feita por meio da etiqueta de 
patrimônio.  

118.2.3. Serão rejeitados todos os lotes que não estiverem em conformidade com os requisitos a serem 
inspecionados.  
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a) Caso seja necessária, a manipulação de lotes rejeitados (transporte para manutenção e novo 
procedimento de entrega) será de responsabilidade da Contratada; 

118.2.4. Os TREs providenciarão, em cada local de entrega, uma área adequada para realização da 
inspeção dos lotes entregues; 

118.2.5. As UE2020 serão inspecionadas de acordo com os seguintes critérios: 

a) Lotes de, no máximo, 50 urnas, conforme apresentadas em cada Nota Fiscal; 

b) Poderão ser efetuados testes de 100% ou amostrais, de no mínimo 10%, a critério dos TREs 
ou do TSE, conforme o caso; 

c) As urnas serão enviadas juntamente com uma Ficha Impressa de Romaneio, item “G” do 
Anexo VI, contendo os números de patrimônio das UE2020 que compõem o lote. As informações 
digitais do lote deverão ser enviadas previamente à Justiça Eleitoral, por meio da interface de 
comunicação com o TSE. 

d) Após os testes das urnas, a equipe presente no Local de Recebimento registrará as 
informações e as ocorrências durante os testes de aceitação em sistema próprio da Justiça Eleitoral; 

e) Em caso de defeitos nas urnas testadas, a equipe da Justiça Eleitoral, presente ao Local de 
Recebimento, acionará a Contratada para sanar os problemas encontrados, por meio de informações 
de não conformidades disponibilizadas pelo sistema da Justiça Eleitoral ou de comunicação à central 
de atendimento ou email descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção. Estes problemas estarão 
relatados nas Fichas Impressas de Romaneio preenchidas. A Contratada deve providenciar a 
manutenção ou substituição da urna em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da 
notificação; 

f) Estando as UE2020 e respectivas embalagens entregues em conformidade com as 
especificações deste Projeto Básico, o Fiscal Técnico de Hardware ou os Fiscais Regionais emitirá(ão) 
o(s) respectivo(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo. 

g) O prazo para realização das verificações e emissão do Termo de Recebimento Definitivo e 
encaminhamento à(s) Seção(ões) de Gestão de Patrimônio do TSE ou dos TREs será de até 05 (cinco) 
dias úteis a partir do Recebimento Provisório no TSE ou nos TREs, respeitada a capacidade de 
realização dos procedimentos de teste em até 200 urnas por dia útil por local de entrega. 

h) Exemplos: 

i) Caso 1 - 300 urnas entregues no dia 2, segunda-feira, terão até 05 (cinco) dias úteis para 
realizar o recebimento definitivo, assim, o prazo máximo para isto dar-se-á no dia 9, segunda-feira. 

j) Caso 2 - 1300 urnas entregues no dia 2, segunda-feira, teriam o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. Entretanto, respeitando a regra da capacidade de realização dos procedimentos de teste, o 
prazo findar-se-á no dia 11, quarta-feira. 

k) Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, os fiscais 
regionais nos TREs ou o Fiscal Técnico de Hardware, se for o caso, deverão notificar a Contratada, 
por meio da central de atendimento ou email descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção, para 
que providencie a substituição do material em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, 
contados da notificação. Ao mesmo tempo, tal ocorrência deverá ser comunicada pelos fiscais 
regionais aos Fiscais Administrativo e Técnico de Hardware no TSE; 

k.1) Os problemas detectados após o recebimento definitivo de um lote entregue, deverão ser 
solucionados pela Contratada através dos procedimentos normais de assistência técnica durante 
a garantia; 
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l) O prazo citado na alínea g) do item 118.2.5 será interrompido quando da comunicação de 
impropriedades à Contratada e será iniciado novo prazo a partir da data de recebimento do material 
entregue em substituição ou a manutenção da urna, no respectivo local. 

m) As Seções de Gestão de Patrimônio dos TREs terão o prazo de até 06 (seis) dias úteis, a partir 
do recebimento do Termo de Recebimento Definitivo, para realizar os registros contábeis e 
encaminhar a documentação (nota fiscal de remessa, via do Termo de Recebimento Provisório e 
Definitivo e a Nota de Lançamento/SIAFI) à Seção de Gestão de Almoxarifado do TSE, SAF Sul Quadra 
7 Lotes 01/02 Sala A454. 

n) A Seção de Gestão de  Almoxarifado do TSE terá até 06 (seis) dias úteis, contados do 
recebimento da documentação do Fiscal Técnico e dos TREs, para realizar os registros contábeis 
necessários e encaminhar ao Fiscal Administrativo do Contrato a documentação prevista para atesto 
das Notas Fiscais. Será considerado o mesmo prazo para o material entregue diretamente no TSE, 
contado da emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Fiscal Administrativo. 

o) O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is), mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à 
unidade responsável, para fins de liquidação de despesas. 

119. Recebimento do desenvolvimento da BIOS/UEFI e firmwares 

119.1. Recebimento Provisório da BIOS/UEFI e firmwares 

119.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no mero recebimento da BIOS/UEFI, firmwares e 
documentação pelo TSE para avaliação. A Contratada deverá entregar da BIOS/UEFI e firmwares 
gravados em mídia digital, ou fazer o upload no repositório de controle de versões a ser disponibilizado 
pelo TSE.  

119.1.2. Após a entrega da BIOS/UEFI e firmwares, será emitido Termo de Recebimento Provisório, pelo 
Fiscal Técnico de Hardware, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for superior a 
R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 02 (duas) vias, uma a ser arquivada no TSE e outra a 
ser enviada à Contratada. 

119.2. Recebimento Definitivo da BIOS/UEFI e firmwares 

119.2.1. O Recebimento Definitivo implica na aceitação da BIOS/UEFI e firmwares pelo TSE, após testes 
a serem realizados por equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral, para verificação do atendimento 
dos requisitos especificados neste Projeto Básico e de seu funcionamento adequado. 

119.2.2. As datas para entrega da BIOS/UEFI e firmwares, bem como do Relatório de Recebimento 
Definitivo estão previstas na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

119.2.3. O Relatório de Recebimento Definitivo será emitidos pelo Fiscal Técnico de Hardware e 
encaminhado à Fiscalização Administrativa do TSE em no máximo 03 (três) dias úteis após encerrado o 
prazo de Recebimento Definitivo previsto na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

119.2.4. O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is), mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à 
unidade responsável, para fins de liquidação de despesas. 

120. Recebimento do desenvolvimento de software básico 

120.1. Recebimento Provisório de Software 

120.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no mero recebimento do software e documentação pelo 
TSE para avaliação. A Contratada deverá entregar o software básico gravado em mídia digital, ou fazer o 
upload no repositório de controle de versões a ser disponibilizado pelo TSE.  
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120.1.2. Após a entrega do software, será emitido Termo de Recebimento Provisório, pelo Fiscal 
Técnico de Software, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for superior a R$ 
176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 02 (duas) vias, uma a ser arquivada no TSE e outra a ser 
enviada à Contratada. 

120.2. Recebimento definitivo de software básico 

120.2.1. O Recebimento Definitivo implica na aceitação do software pelo TSE, após testes a serem 
realizados por equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral, para verificação do atendimento dos 
requisitos especificados neste Projeto Básico e do funcionamento adequado do software básico. 

a) Após cada teste, o TSE entregará à Contratada Relatórios de Revisão de Software, listando 
quais requisitos foram aprovados ou reprovados em cada versão entregue: 

a.1) Relatório de Revisão da 1ª versão do Software: a ser preenchido pelo Fiscal Técnico de 
Software quando da análise da 1ª versão do Software Básico; 

a.2) Relatório de Recebimento Definitivo do Software: a ser preenchido pelo Fiscal Técnico de 
Software quando da análise da versão final do Software Básico; 

b) A Contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários para a 
realização dos processos de recebimento descritos. 

c) Os testes das versões entregues serão feitos com hardware dos Modelos de Qualificação e 
de Produção. 

d) As datas para entrega de cada versão do Software Básico e dos respectivos relatórios de 
entrega, bem como do Relatório de Recebimento Definitivo do Software Básico estão previstas na 
Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

120.2.2. O Relatório de Recebimento Definitivo do Software Básico e o Termo de Recebimento 
Definitivo serão emitidos pelo Fiscal Técnico de Software e encaminhados à Fiscalização Administrativa 
do TSE em no máximo 03 (três) dias úteis após encerrado o prazo de Recebimento Definitivo previsto na 
Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

120.2.3. O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is), mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à 
unidade responsável, para fins de liquidação de despesas. 

121. Recebimento Provisório e Definitivo de Suprimentos (Mídias de Aplicação e de Resultado) e das Peças: 

121.1. Recebimento Provisório 

121.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no mero recebimento dos objetos nos locais designados 
pelo TSE. 

121.1.2. No ato da entrega dos objetos, será emitido Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
devidamente identificado, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for superior a 
R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 03 (três) vias, uma a ser enviada à Contratada, uma 
para o TSE e outra a ser arquivada no local de entrega. 

121.1.3. No caso de recebimento dos objetos no TSE, serão emitidas 02 (duas) vias do Termo de 
Recebimento Provisório, uma a ser enviada à Contratada, outra a ser arquivada no TSE. 

121.2. Recebimento Definitivo: 

121.2.1. O Recebimento Definitivo implica a aceitação dos objetos entregues nos TREs ou no TSE, 
quando for o caso, e se dará de acordo com as instruções específicas para cada um dos itens. 
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121.2.2. Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo, os Fiscais Regionais ou Fiscal Técnico de 
Hardware, deverão(á): 

a) Realizar testes em um mínimo de 2% das Mídias de Aplicação e de Resultado, as quais 
passaram por verificação de conformidades com especificações constantes deste Projeto Básico, 
bem como testes de gravação e leitura de dados, utilizando-se de conexão com computadores da 
Justiça Eleitoral; 

b) Inspecionar visualmente um mínimo de 1% das unidades de cada tipo de peça não funcional 
(descritas na Tabela D-3: Planilha de preços de peças de reposição). Caso a quantidade 
correspondente a esse percentual seja menor que uma unidade, a quantidade que deverá passar 
pela inspeção visual será de uma unidade. A inspeção visual consistirá na confrontação entre as 
unidades recebidas de cada um dos itens e as respectivas características (inclusive o respectivo 
desenho técnico) constantes da documentação técnica entregue pela contratada, e que deverá ser 
disponibilizada aos TREs, e serão aprovadas caso sejam iguais.  

c) Testes funcionais em urnas eletrônicas de, no mínimo, 2% das unidades de cada tipo das 
peças funcionais (descritas na Tabela D-3: Planilha de preços de peças de reposição). 

d) Estando os produtos em conformidade com as especificações deste Projeto Básico, o Fiscal 
Técnico de Hardware ou os Fiscais Regionais emitirá(ão) o(s) respectivo(s) Termo(s) de Recebimento 
Definitivo. 

e) O prazo para realização das verificações e emissão do Termo de Recebimento Definitivo e 
encaminhamento à(s) Seção(ões) de Gestão de Almoxarifado do TSE ou dos TREs será de 05 (cinco) 
dias úteis a partir do Recebimento Provisório no TSE ou nos TRE’s; 

f) Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, os fiscais 
regionais nos TREs ou o Fiscal Técnico de Hardware, se for o caso, deverão notificar a Contratada, 
por meio da central de atendimento ou email descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção, para 
que providencie a substituição do material em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, 
contados da notificação. Ao mesmo tempo, tal ocorrência deverá ser comunicada pelos fiscais 
regionais aos Fiscais Administrativo e Técnico de Hardware no TSE; 

g) O prazo citado na alínea e) do item 121.2.2 será interrompido quando da comunicação do 
fato à Contratada e será iniciado novo prazo a partir da data de recebimento do material entregue 
em substituição, no respectivo local. 

h) As Seções de Gestão de Almoxarifado dos TREs terão o prazo de até 04 (quatro) dias úteis, a 
partir do recebimento do Termo de Recebimento Definitivo, para realizar os registros contábeis e 
encaminhar a documentação (nota fiscal de remessa, via do Termo de Recebimento Provisório e 
Definitivo e a Nota de Lançamento/SIAFI) à Seção de Gestão de. Almoxarifado do TSE, SAF Sul 
Quadra 7 Lotes 01/02 Sala A454. 

i) A Seção de Gestão de Almoxarifado do TSE terá até 04 (quatro) dias úteis, contados do 
recebimento da documentação do Fiscal Técnico e dos TREs, para realizar os registros contábeis 
necessários e encaminhar ao Fiscal Administrativo do Contrato a documentação prevista para atesto 
das Notas Fiscais. Será considerado o mesmo prazo para o material entregue diretamente no TSE, 
contado da emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Fiscal Administrativo. 

j) O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is), mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à 
unidade responsável, para fins de liquidação de despesas. 

122. Recebimento Provisório e Definitivo dos Documentos Técnicos 
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122.1. Recebimento Provisório 

122.1.1. O Recebimento Provisório consistirá no mero recebimento dos Documentos Técnicos no TSE. 

122.1.2. No ato da entrega dos Documentos Técnicos, será emitido Termo de Recebimento Provisório, 
por servidor devidamente identificado, ou pela Comissão de Recebimento Provisório, quando o valor for 
superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), em 02 (duas) vias, uma a ser enviada à 
Contratada, outra a ser arquivada no TSE. 

122.2. Recebimento Definitivo: 

122.2.1. O Recebimento Definitivo implica a aceitação dos Documentos Técnicos, e se dará após a 
verificação pelos Fiscais Técnicos de Hardware e Software da conformidade da documentação referente 
a aquisição de urnas. 

122.2.2. Estando os Documentos Técnicos em conformidade com as especificações deste Projeto 
Básico, os Fiscais Técnicos emitirão o respectivo Termo de Recebimento Definitivo. 

122.2.3. O prazo para realização da verificação, emissão do Termo de Recebimento Definitivo e 
encaminhamento à Seção responsável pela guarda dos documentos será de 30 (trinta) dias corridos a 
partir do Recebimento Provisório no TSE; 

122.2.4. Constatando-se quaisquer problemas, os Fiscais Técnicos deverão notificar a Contratada, por 
meio da central de atendimento ou email descritos no Anexo V – Garantia e Manutenção, para que 
providencie a correção dos Documentos Técnicos em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, 
contados da notificação. Ao mesmo tempo, tal ocorrência deverá ser comunicada pelos Fiscais Técnicos 
ao Fiscal Administrativo no TSE; 

122.2.5. O prazo citado no item 122.2.3 será interrompido quando da comunicação do fato à 
Contratada e será iniciado novo prazo a partir da data de recebimento do material entregue em 
substituição. 

122.3. O Fiscal Administrativo terá prazo de até 04 (quatro) dias úteis para atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is), 
mediante emissão de Nota(s) Técnica(s) de Atesto - NTA e  encaminhar a documentação à unidade 
responsável, para fins de liquidação de despesas. 

123. A fiscalização que será realizada pelo TSE não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração, em 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

124. A contratada deverá recolher os materiais reprovados no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. 
Caso não os recolha, poderão ser descartados ou doados. 

F.28. Forma de Pagamento 

125. O pagamento será efetuado até o 8º (oitavo) dia útil, a partir da emissão da Nota Técnica de Atesto - NTA 
pelo Fiscal Administrativo, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta corrente da Contratada, 
observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

126. Na fase de liquidação e pagamento da despesa, a unidade de execução orçamentária e financeira 
realizará consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou nos sítios de 
cada órgão regulador, com fins de verificar a regularidade da Contratada perante a Seguridade Social e a 
Fazenda Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a Justiça Trabalhista. 

127. O pagamento das UE2020 se dará por lote, assim considerado o limite máximo de 50 (cinquenta) 
unidades por Nota Fiscal de Remessa. 
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128. A contratada fará jus aos pagamentos referentes às UE2020 e respectivas embalagens quando ocorrer o 
recebimento definitivo de TODAS as UE2020 relacionadas na Nota Fiscal de Remessa, e após o trâmite no local 
de recebimento até o setor responsável pelo pagamento no TSE. 

128.1. Para o pagamento dos valores relacionados nas Notas Fiscais, as embalagens deverão ser entregues 
em perfeito estado. 

129. O pagamento dos Suprimentos de Urna (Mídias de Aplicação e de Resultado) será efetuado por UF, após 
suas entregas em cada TRE e no TSE e após a emissão da respectiva Nota de Atesto pelo Fiscal Administrativo. 

130. O pagamento de eventual garantia estendida das UE2020 se dará bimestralmente e será feito por 
unidade de UE2020 adquirida e sem baixa patrimonial, independentemente de comunicação de serviços 
prestados pelos fiscais de garantia no âmbito do TSE ou dos TREs. 

131. Quanto aos demais objetos desse Projeto Básico, o pagamento será devido após seus respectivos 
recebimentos definitivos e emissão das respectivas Notas de Atesto pelo Fiscal Administrativo. 

F.29. Penalidades 

132. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, caso a licitante contratada descumpra total ou 
parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará sujeita às seguintes 
penalidades: 

132.1. Advertência; 

132.2. Multa; 

132.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

132.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do 
inciso IV, do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 

133. As sanções previstas nos itens 132.1 e 132.3 poderão ser aplicadas à Contratada, juntamente com as 
multas convencionais e de mora, podendo essas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após 
o encerramento do procedimento de apuração de penalidades e, quando cabível, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos causados à Administração e das demais cominações legais; 

134. Para efeito de aplicação das penas de advertência e multa, serão aplicadas as penalidades conforme as 
tabelas que seguem: 

134.1. Entrega de urnas eletrônicas: 
Item Evento Penalidade 

1 Atraso injustificado de até 5% das urnas do contrato em até 7 
(sete) dias corridos Advertência 

2 
Atraso injustificado acima de 5% das urnas do contrato ou 

atraso injustificado acima de 7 (sete) dias corridos, ambos os 
casos limitados a 30 (trinta) dias corridos. 

Multa conforme abaixo, 
com M = 1 

3 Atraso injustificado acima de 30 (trinta) dias corridos, limitado 
a 60 (sessenta) dias corridos. 

Multa conforme abaixo, 
com M = 1,5 

4 Atraso injustificado acima de 60 (sessenta) dias corridos Multa conforme abaixo, 
com M = 2 
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Tabela F-1 – Regra de penalidades para a Entrega de Urnas Eletrônicas 

 

134.1.1. Fórmula de multa:  VM = (TUA/TUP) * AMV * M * 0,0045 * VTC 
VM = Valor da Multa 

TUA = Total de urnas em atraso 

TUP = Total de urnas do contrato ou do percentual definido de entrega (conforme item 97) 

AMV = Atraso máximo verificado – quantidade de dias corridos de atraso 

VTC = Valor total do contrato ou do percentual definido de entrega (conforme item 97) 

 

 

Exemplo 1: 

� Contrato: 50.000 UE2020 

� Data de entrega: 14/08/2020 

� Quantidade entregue em atraso (ex: 21/08/2020 ou 5 dias corridos): 5.000 

� VM = (5.000/50.000) * 5 * M = 1 * 0,0045 * VTP = 0,00225 * VTC 

� O VTC será o valor total do contrato relativo às 50.000 UE2020. 

 

Exemplo 2: 

� Contrato: 50.000 UE2020 

� Definição de 15% a ser entregue em 14/08/2020, ou seja, 7.500 UE2020 (conforme 

item 97) 

� Quantidade entregue em atraso referente ao quantitativo de 15% (ex: 26/08/2020 

ou 8 dias corridos): 2.500 

� VM = (2.500/7.500) * 8 * M = 1 *  0,0045 * VTP = 0,012 * VTC 

� O VTP será o correspondente aos 15% definidos por meio do item 97, ou seja o valor 

total relativo às 7.500 UE2020. 

134.2. Entrega do Modelo de Design da UE2020 e cabinas de votação: 
Item Evento Penalidade 

1 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias úteis nas entregas 
previstas na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. Advertência 

2 
Atraso injustificado acima de 5 (cinco) dias úteis e de até 10 

(dez) dias úteis nas entregas previstas na Tabela F-10 – 
Cronograma de Eventos. 

0,02% sobre o valor 
total do contrato 

3 Atraso injustificado acima de 10 (dez) dias úteis e de até 15 
(quinze) dias úteis nas entregas previstas na Tabela F-10 – 

0,04% sobre o valor 
total do contrato 
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Cronograma de Eventos. 

4 
Atraso injustificado acima de 15 (quinze) dias úteis e de até 22 
(vinte e dois) dias úteis nas entregas previstas na Tabela F-10 

– Cronograma de Eventos. 

0,06 sobre o valor total 
do contrato 

5 Atraso injustificado acima de 22 (vinte e dois) dias úteis nas 
entregas previstas na Tabela F-10 – Cronograma de Eventos. 

Inexecução total do 
contrato 

Tabela F-2 – Regra de penalidade para entrega da proposta de design da UE2020 

 

134.3. Desenvolvimento dos modelos da UE2020: 
Item Evento Penalidade 

1 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias úteis na entrega do 
MQ ou MP. Advertência 

2 Atraso injustificado acima de 5 (cinco) dias úteis e de até 10 
(dez) dias úteis na entrega do MQ ou MP. 

Multa de 5% sobre o 
valor total do item 

3 Atraso injustificado acima de 10 (dez) dias úteis e de até 15 
(quinze) dias úteis na entrega do MQ ou MP 

Multa de 7% sobre o 
valor total do item 

4 Atraso injustificado acima de 15 (quinze) dias úteis e de até 22 
(vinte e dois) dias úteis na entrega do MQ ou MP 

Multa de 10% sobre o 
valor total do item 

5 Atraso injustificado acima de 22 (vinte e dois) dias úteis na 
entrega do MQ ou MP 

Inexecução parcial do 
contrato 

Tabela F-3 – Regra de penalidade para Desenvolvimento de modelos da UE2020 

134.4. Desenvolvimento de BIOS, firmware e Software Básico: 
Item Evento Penalidade 

1 
Atraso injustificado na entrega de quaisquer versões de BIOS, 

firmware e Software Básico estabelecidas na Tabela F-10 – 
Cronograma de Eventos, em até 03 (três) dias corridos 

Advertência 

2 

Atraso injustificado na entrega de quaisquer versões de BIOS, 
firmware e Software Básico estabelecidas na Tabela F-10 – 

Cronograma de Eventos, por mais de 03 (três) dias corridos e 
limitado a 07 (sete) dias corridos  

0,0015% sobre o valor 
total do contrato, por 

dia de atraso 

3 

Atraso injustificado na entrega de quaisquer versões de BIOS, 
firmware e Software Básico estabelecidas na Tabela F-10 – 

Cronograma de Eventos, por mais de 07 (sete) dias corridos, 
limitado a 30 (trinta) dias corridos, no caso da Primeira Versão 

de Software Básico. 

0,002% sobre o valor 
total do contrato, por 

dia de atraso 

4 

Atraso injustificado na entrega da Versão Final de BIOS, 
firmware e Software Básico estabelecida na Tabela F-10 – 

Cronograma de Eventos, por mais de 07 (sete) dias corridos, 
ou entrega de BIOS, firmware e Versão Final de Software 

Inexecução parcial do 
contrato  
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Básico que não atenda a todos requisitos estabelecidos neste 
Projeto Básico, ou não entrega da Primeira Versão do 

Software Básico em até 30 (trinta) dias corridos. 

Tabela F-4 – Regra de penalidades para o Desenvolvimento de Software  

 

134.5. Fornecimento de Peças de Reposição: 
Item Evento Penalidade 

1 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias corridos na entrega 
de até 5% do total de peças de reposição Advertência 

2 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias corridos na entrega 
de mais de 5% do total de peças de reposição 

Multa conforme abaixo, 
com M = 0,5 

3 
Atraso injustificado na entrega de peças de reposição, por 
mais de 05 (cinco) dias corridos e limitado a 30 (trinta) dias 

corridos, com a ressalva do item 1 desta tabela 

Multa conforme abaixo, 
com M = 1 

4 
Atraso injustificado acima de 30 (trinta) dias corridos e 

limitado a 60 (sessenta) dias corridos na entrega de peças de 
reposição 

Multa conforme abaixo, 
com M = 1,5 

4 Atraso injustificado acima de 60 (sessenta) dias corridos na 
entrega de peças de reposição 

Multa conforme abaixo, 
com M = 2 

Tabela F-5 – Regra de penalidades para o Fornecimento de Peças de Reposição 

134.5.1. Fórmula de multa: VM = (TUN/TUC) * AV * M*0,0025 * VTC 

TUN = Total de unidades em atraso 

AV = Atraso verificado (dias corridos) 

TUC = Total de unidades contratadas 

M = Multiplicador 

VTC = Valor total do contrato 

VM = Valor da Multa 

134.6. Fornecimento de Suprimentos: 
Item Evento Penalidade 

1 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias corridos na entrega 
de até 5% do total dos suprimentos  Advertência 

2 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias corridos na entrega 
de mais de 5% do total dos suprimentos  

Multa conforme abaixo, 
com M = 1 

3 
Atraso injustificado na entrega de suprimentos, por mais de 
05 (cinco) dias corridos e limitado a 30 (trinta) dias corridos, 

com a ressalva do item 1 desta tabela 

Multa conforme abaixo, 
com M = 1,5 

4 
Atraso injustificado acima de 30 (trinta) dias corridos e 

limitado a 60 (sessenta) dias corridos na entrega de 
suprimentos 

Multa conforme abaixo, 
com M = 2 
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4 Atraso injustificado acima de 60 (sessenta) dias corridos na 
entrega de suprimentos  

Multa conforme abaixo, 
com M = 2,5 

Tabela F-6 – Regra de penalidades para o Fornecimento de Suprimentos 

134.6.1. Fórmula de multa: VM = (TUN/TUC) * AV * M*0,0045 * VTC 

TUN = Total de unidades em atraso 

AV = Atraso verificado (dias corridos) 

TUC = Total de unidades contratadas 

M = Multiplicador 

VTC = Valor total do contrato 

VM = Valor da Multa 

134.7. Treinamento dos kits de desenvolvimento de firmwares: 
Item Evento Penalidade 

1 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias úteis no início do 
treinamento Advertência 

2 Atraso injustificado acima de 5 (cinco) dias úteis no início do 
treinamento e de até 10 (dez) dias úteis. 

Multa de 5% sobre o do 
item na Tabela D-1: 
Planilha de preços 

gerais 

3 Atraso injustificado acima de 10 (dez) dias úteis no início do 
treinamento e de até 15 (quinze) dias úteis 

Multa de 7% sobre o do 
item na Tabela D-1: 
Planilha de preços 

gerais 

4 Atraso injustificado acima de 15 (quinze) dias úteis no início 
do treinamento e de até 22 (vinte e dois) dias úteis 

Multa de 10% sobre o 
do item na Tabela D-1: 

Planilha de preços 
gerais 

5 Atraso injustificado acima de 22 (vinte e dois) dias úteis no 
início do treinamento 

Inexecução parcial do 
contrato 

Tabela F-7 – Regra de penalidades para o treinamento dos kits de desenvolvimento de firmwares 

134.8. Fornecimento de Documentos Técnicos: 
Item Evento Penalidade 

1 Atraso injustificado de até 7 (sete) dias corridos na entrega de 
qualquer Documento Técnico Advertência 

2 
Atraso injustificado acima de 7 (sete) dias corridos, limitado a 
15 (quinze) dias corridos na entrega de qualquer Documento 

Técnico. 

Multa de 5% sobre o 
valor do item na Tabela 
D-1: Planilha de preços 

gerais 

3 
Atraso injustificado acima de 15 (quinze) dias corridos, 
limitadosa 22 (vinte e dois) dias corridos na entrega de 

qualquer Documento Técnico  

Multa de 7% sobre o 
valor do item na Tabela 
D-1: Planilha de preços 

gerais 
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4 
Atraso injustificado acima de 22 (vinte e dois) dias corridos, 
limitado a 30 (trinta) dias corridos na entrega de qualquer 

Documento Técnico  

Multa de 10% sobre o 
valor do item na Tabela 
D-1: Planilha de preços 

gerais 

5 Atraso injustificado acima de 30 (trinta) dias corridos na 
entrega de qualquer Documento Técnico 

Multa de 30% sobre o 
valor do item na Tabela 
D-1: Planilha de preços 

gerais 

Tabela F-8 – Regra de penalidades para o Fornecimento de Documentos Técnicos 

134.9. Casos Diversos: 
Item Evento Penalidade 

1 

Atraso injustificado na entrega do Relatório de Ensaio das 
embalagens ou de bobinas junto ao Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas - IPT, citado Anexo II – Especificações Técnicas - 
Hardware, de até 05 (cinco) dias úteis 

Advertência 

2 

Atraso injustificado na entrega do Relatório de Ensaio das 
embalagens ou de bobinas junto ao Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas - IPT, citado Anexo II – Especificações Técnicas - 
Hardware, por mais de 5 (cinco) dias úteis  

0,001% sobre o valor 
total do contrato, por 

dia de atraso 

3 Atraso injustificado na entrega dos laudos técnicos, citados no 
item 53.4.1, de até 05 (cinco) dias úteis Advertência 

4 Atraso injustificado na entrega dos laudos técnicos, citados no 
item 53.4.1, por mais de 05 (cinco) dias úteis 

0,001% sobre o valor 
total do contrato, por 

dia de atraso 

5 
Deixar de cumprir os prazos estabelecidos no Projeto Básico, 
não previstos nas tabelas de multas, por ocorrência, limitado 
a 05 (cinco) ocorrências 

0,001% sobre o valor 
total do contrato, por 

dia de atraso para cada 
ocorrência 

6 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução dos 
fiscais ou Comissão de Recebimento, por ocorrência limitado a 
05 (cinco) ocorrências 

0,001% por dia sobre o 
valor total do contrato 

7 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico, não 
previstos nas tabelas de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelos fiscais, limitado a 05 (cinco) 
ocorrências 

0,005% por dia sobre o 
valor total do contrato 

8 
Reprovação nos Testes do TRNG previstos na seção K - 
Requisitos de Garantia do Projeto do Anexo IV – 
Especificações Técnicas - Segurança 

Inexecução parcial do 
Contrato 

9 
Entregar urna eletrônica ou manutenir urna eletrônica 
utilizando placa-mãe sem requisição de certificado 
previamente disponibilizada ao TSE 

2 vezes o valor da 
UE2020, por ocorrência 

10 Entregar urna eletrônica ou placa-mãe com número interno 
duplicado 

5 vezes o valor da 
UE2020, por ocorrência 
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Tabela F-9 – Regra de penalidades para casos diversos 

134.10. Regras de Penalidade para Garantia e Manutenção 

134.10.1. Integração do sistema de Garantia 
Item Evento Penalidade 

1 
Atraso na disponibilização da versão de homologação dos 
serviços para controle do ciclo de vida dos chamados de 

manutenção até o 5º (quinto) dia corrido 
Advertência 

2 

Atraso na disponibilização da versão de homologação dos 
serviços para controle do ciclo de vida dos chamados de 

manutenção entre o 6º (sexto) e o 10º (décimo) dia 
corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 2000 

3 

Atraso na disponibilização da versão de homologação dos 
serviços para controle do ciclo de vida dos chamados de 

manutenção entre o 11º (décimo primeiro) e o 15º 
(décimo quinto) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 4000 

4 
Atraso na disponibilização dos serviços para controle do 

ciclo de vida dos chamados de manutenção até 5º (quinto) 
dia corrido 

Advertência 

5 
Atraso na disponibilização dos serviços para controle do 
ciclo de vida dos chamados de manutenção entre o 6º 

(sexto) e o 10º (décimo) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 1000 

6 
Atraso na disponibilização dos serviços para controle do 
ciclo de vida dos chamados de manutenção entre o 11º 
(décimo primeiro) e o 15º (décimo quinto) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 4000 

7 

Não manter a correspondência entre número de 
patrimônio e número interno da urna em até 5% das 

urnas que passarem por manutenção dentro do mês de 
faturamento 

Advertência 

8 

Não manter a correspondência entre número de 
patrimônio e número interno da urna acima de 5% até 

10% das urnas que passarem por manutenção dentro do 
mês de faturamento 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 100 

9 

Não manter a correspondência entre número de 
patrimônio e número interno da urna acima de 10% até 
15% das urnas que passarem por manutenção dentro do 

mês de faturamento 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 500 

10 
Atraso na sincronização das informações dos chamados 

abertos devido antes da criação do sistema e por 
indisponibilidade deste até o 5º (quinto) dia corrido 

Advertência 

11 
Atraso na sincronização das informações dos chamados 

abertos devido antes da criação do sistema e por 
indisponibilidade deste entre o 6º (sexto) e o 10º (décimo) 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 1000 
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dia corrido 

12 

Atraso na sincronização das informações dos chamados 
abertos devido antes da criação do sistema e por 

indisponibilidade deste entre o 11º (décimo primeiro) e o 
15º (décimo quinto) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 3000 

13 

Atraso no encaminhamento de relatório estatístico dos 
reparos efetuados em laboratório conforme Item 31 do 
Anexo V – Garantia e Manutenção até o 5º (quinto) dia 

corrido 

Advertência 

14 

Atraso no encaminhamento de relatório estatístico dos 
reparos efetuados em laboratório conforme Item 31 do 
Anexo V – Garantia e Manutenção entre o 6º (sexto) e o 

10º (décimo) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 100 

15 

Atraso no encaminhamento de relatório estatístico dos 
reparos efetuados em laboratório conforme Item 31 do 
Anexo V – Garantia e Manutenção entre o 11º (décimo 

primeiro) e o 15º (décimo quinto) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 500 

16 
Atraso na disponibilização dos técnicos previstos no item 

33 do Anexo V – Garantia e Manutenção até o 1º 
(primeiro) dia corrido 

Advertência 

17 
Atraso na disponibilização dos técnicos previstos no item 

33 do Anexo V – Garantia e Manutenção entre o 2º 
(segundo) e o 3º (terceiro) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 2000 

18 
Atraso na disponibilização dos técnicos previstos no item 

33 do Anexo V – Garantia e Manutenção  entre o 4º 
(quarto) e o 5º (quinto) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 5000 

19 
Atraso na criação do laboratório de manutenção previsto 
no item 28 do Anexo V – Garantia e Manutenção  até o 5º 

(quinto) dia corrido 
Advertência 

20 
Atraso na criação do laboratório de manutenção previsto 
no item 28 do Anexo V – Garantia e Manutenção  entre o 

6º (sexto) e o 10º (décimo) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 1000 

21 
Atraso na criação do laboratório de manutenção previsto 
no item 28 do Anexo V – Garantia e Manutenção  entre o 
11º (décimo primeiro) e o 15º (décimo quinto) dia corrido 

Multa (VM) conforme 
fórmula abaixo, com 

MT = 3000 

a) Fórmula de multa:  VM = VUMU * MT 
VM = Valor da Multa 

VUMU = R$ 5,03 (cinco reais e três centavos)* 

MT = Multiplicador 

* O VUMU teve por base o valor unitário mensal por urna extraído do 1ª Apostila ao CT 40/2014. 

134.10.2. Garantia técnica das UE2020 
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a) A aplicação de penalidade por atraso no atendimento seguirá as regras da tabela abaixo, de 
acordo com o percentual de não atendimento, definido por: [(QNAP / QTOT)*100], atingido em cada 
Unidade da Federação, onde: 

QNAP = Quantidade de urnas Não Atendidas no Prazo; 

QTOT = Quantidade Total de urnas da UF. 

% de não atendimento (x) Penalidade 
2% < x <= 3% Advertência 
3% < x <= 10% Multa 
Reincidir em qualquer UF em 2% < x <= 
3%, dentro do mesmo mês apurado Multa 

b) Para efeito de enquadramento nos níveis de penalidade não haverá arredondamento dos 
percentuais de não atendimento. 

c) O cálculo das multas por dia de atraso no atendimento será realizado da seguinte forma: 

c.1) Será adotado um VBCM (Valor Base para o Cálculo de Multas), sendo este igual ao valor 
mensal por urna multiplicado por 36 (prazo da garantia ordinária). 

c.1.1) Em caso de garantia estendida, o valor mensal por urna será multiplicado pelos meses 
contratados.  

 

c.2) O valor do VBCM será multiplicado pelo total de dias em atraso (somatório dos dias de atraso 
de cada urna da UF em um mesmo mês apurado), resultando no valor da multa (R$); 

d) Considera-se atraso a extrapolação do PTM (prazo total de manutenção), conforme item 60 
do Anexo V -Garantia e Manutenção; 

e) Para efeito do cálculo de multa, o atraso será contado a partir do primeiro dia subsequente à 
extrapolação. 

134.11. Será passível de inexecução total do contrato caso a Contratada deixe de entregar todos os 
produtos a serem fornecidos até a data estabelecida como Lote Final (LF) definida na Tabela F-10 – 
Cronograma de Eventos. 

134.12. Na ocorrência de inexecução total será aplicada exclusivamente a multa convencional de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e no caso de ocorrência de inexecução parcial será 
aplicada multa, cumulativamente com outras sanções, de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, reconhecendo, desde já, a Contratada os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei 
nº 8.666/93. 

 

F.30. Cronograma de Eventos 

135. A Contratada deverá cumprir os eventos descritos a seguir para a aquisição inicial de urnas, respeitando 
os prazos estabelecidos, contados da data de publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. 
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Tabela F-10 – Cronograma de Eventos 

Item Marco/Prazo Evento Responsável 

1.  D Publicação do extrato do contrato na imprensa oficial TSE/Contratada 
2.  D + 10 Entrega da relação da equipe técnica Contratada 

Modelo de design (MD) 

3.  D+10 

Apresentação: (MD.1) 

Contratada 
a) da proposta de design da urna, cabina de votação e embalagem; 
b) de leiaute da etiqueta de identificação da bateria; 
c) de leiaute das mídias de aplicação e resultado. 
Fornecimento: 

TSE 
a) da numeração e do leiaute da etiqueta de patrimônio; 
b) da tabela com os números de série das baterias; 
c) da tabela com os números de série das mídias de aplicação e de 
resultado, bem como código Pantone. 

4.  MD.1 + 7 Apresentação das solicitações de ajuste no design da urna (MD.2) TSE 
5.  MD.2 + 5 Apresentação de proposta de design ajustada (MD.3) Contratada 

6.  MD.3 + 7 

Avaliação do leiaute técnico, contendo: (MD.4) 

TSE 
a) a proposta de design da urna  
b) a proposta de etiqueta da bateria 
c) a proposta de layout das mídias de aplicação e resultado 
d) a proposta de layout das cabinas de votação e da embalagem 

7.  MD.4 + 15 Entrega de 1 (um) protótipo físico, conforme item E.11.51.7  (MD.5) Contratada 

8.  MD.5 + 7 Aprovação do design da urna, cabina de votação e embalagem, por 
meio da apresentação do Relatório do Modelo de Design (MD.F) TSE 

9.  MD.F + 5 Entrega do projeto da cabina de votação (MD.C1) Contratada 
10.  MD.C1 + 15 Entrega das amostras das cabinas de votação (MC.CF) Contratada 

Modelo de qualificação (MQ) 

11.  D + 90 

Entrega: (MQ.1) 

Contratada 

a) das peças avulsas do MQ, conforme item E.11.52.4.1. 
20 (vinte) displays do Terminal do Eleitor, 20 (vinte) displays do 
Terminal do Mesário, 20 (vinte) displays do Módulo de Segurança 
Embarcado, 20 (vinte) Módulos Impressores de Relatório, 20 (vinte) 
Leitores de Impressões Digitais, 20 (vinte) Mídias de Aplicação, 20 
(vinte) Mídias de Resultado, 20 (vinte) baterias, 20 (vinte) fontes de 
alimentação, 20 (vinte) baterias do Relógio de Tempo Real, 10 (dez) 
Placas-mãe, 10 (dez) Placas de Fonte, 10 (dez) Placas do terminal 
do mesário, 20 (vinte) unidades de cada um dos 
tipos/valores/tensões de capacitores eletrolíticos utilizados na urna 
(fonte, CPU e TM); 
b) de 1 (uma) placa-mãe, com o MSE resinado contendo o circuito 
TRNG, 1 (uma) placa de CADA um dos periféricos contendo os 
módulos de segurança (resinados e com TRNG, quando for o caso) 
(citados na seção A.1. Arquitetura de Segurança na UE do Anexo 
IV) e respectivos firmwares para a realização dos Testes de TRNG, 
conforme seção K - Requisitos de Garantia do Projeto do Anexo IV; 
c) de 5 (cinco) kits de desenvolvimento de firmwares (e respectivos 
softwares) para cada um dos módulos de segurança (caso um kit 
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abarque o desenvolvimento de firmware para mais de um módulo, 
haverá a redução proporcional na quantidade a ser entregue), 
conforme seção K - Requisitos de Garantia do Projeto do Anexo IV; 
d) de 10 Etiquetas de patrimônio e adesivo de fixação; 
e) de 05 (cinco) amostras de bobinas de papel térmico; 
Realização do treinamento citado na seção K - Requisitos de 
Garantia do Projeto do Anexo IV; 

12.  MQ.1 + 15 

Entrega: (MQ.2) 

Contratada 

a) de 25 (vinte e cinco) unidades do Modelos de Qualificação - MQ 
com gabinete, contendo baterias com etiquetas e midias de 
aplicação e de resultado, de acordo com o leiaute aprovado. 
b) da documentação do MQ; 
c) da documentação comprobatória das certificações de bobinas e 
da inscrição do fornecedor de baterias no CTF, conforme Anexo II 
d) da documentação comprobatória do Registro do Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras – CTF, 
conforme Anexo II 

13.  MQ.2 + 80 

Entrega das solicitações de alteração do MQ (Revisão do Modelo 
de Qualificação – item E.11.56.6) (MQ.3) 

TSE 
Aprovação da etiqueta de patrimônio e de seu adesivo de fixação, 
conforme requisitos do Anexo II 

14.  MQ.3 + 10 Entrega de documento com análise das solicitações de alteração do 
MQ (MQ.4) Contratada 

15.  MQ.4 + 5 Aprovação do MQ, por meio do Relatório do Modelo de Qualificação 
(MQ.F) TSE 

Modelo de produção (MP) 

16.  MQ.F + 50 

Entrega: (MP.1) 

Contratada 

a) de 10 (dez) unidades do Modelo de Produção – MP;  
b) do Documentação do MP; 
c) dos relatórios de homologação, certificação e ou aderência às 
normas e ensaios exigidos na Seção - F. Requisitos gerais de 
hardware do Anexo II; 
d) do Laudo técnico comprovando o tipo de material utilizado 
conforme item E.11.53.4.2. 

e) do Certificado de homologação ICP-Brasil do perímetro 
criptográfico do MSE, conforme exigido no Anexo IV. 

17.  MP.1 +10 

Informação da distribuição por quantitativo e UF das UE2020 e 
suprimentos e lista de números internos únicos (assinados 
digitalmente) a serem utilizados TSE 
Aprovação do MP, por meio do Relatório do Modelo de Produção 
(MP.F) 

BIOS e Firmwares (FWR) 
18.  D+210 Entrega do BIOS/UEFI e firmware, com código-fonte (FWR.1) Contratada 

19.  FWR.1 + 30 Aprovação da BIOS/UEFI e firmwares (Relatório de recebimento 
definitivo) TSE 

Software Básico (SWB) 

20.  D+10 
Entregas definidas no item E.12.57.6. (API dos sistemas da urna 
eletrônica, o bootloader, o sistema operacional) (SWB.1) TSE 
Entrega das bibliotecas criptográficas conforme Anexo IV. 

21.  SWB.1 + 95 Entrega da Primeira versão do Software Básico. (SWB.2) Contratada 
22.  SWB.2 + 30 Relatório de análise da primeira versão do software básico. TSE 
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(SWB.3) 

23.  SWB.3 + 80 Entrega da Versão final do Software Básico; (SWB.4) Contratada 

24.  SWB.4 +30 Aprovação do Software Básico (Recebimento Definitivo de Software 
Básico) TSE 

Softwares Garantia e Produção (SWGP)  

25.  D + 10 

Reunião para definição dos parâmetros para integração do sistema 
informatizado para controle de abertura e fechamento de chamados 
de garantia ao sistema de gerenciamento de urnas da Justiça 
Eleitoral e do sistema de controle de produção com o Sistema 
Aceitus 

TSE/Contratada 

26.  D + 90 

Entrega da 1ª versão do serviço de integração do sistema 
informatizado para controle de abertura e fechamento de chamados 
de garantia ao sistema de gerenciamento de urnas da Justiça 
Eleitoral e do sistema de controle de produção com o Sistema 
Aceitus (SWGP.1) 

Contratada 

27.  SWGP.1 + 
30 

Entrega do 1º Relatório de testes da integração do sistema 
informatizado para controle de abertura e fechamento de chamados 
de garantia ao sistema de gerenciamento de urnas da Justiça 
Eleitoral e do sistema de controle de produção com o Sistema 
Aceitus (SWGP.2) 

TSE 

28.  SWGP.2 + 
60 

Entrega da versão final do serviço de integração do sistema 
informatizado para controle de abertura e fechamento de chamados 
de garantia ao sistema de gerenciamento de urnas da Justiça 
Eleitoral e do sistema de controle de produção com o Sistema 
Aceitus. (SWGP.3) 

Contratada 

29.  SWGP.3 +30 

Entrega do Relatório Final da integração do sistema informatizado 
para controle de abertura e fechamento de chamados de garantia 
ao sistema de gerenciamento de urnas da Justiça Eleitoral e do 
sistema de controle de produção com o Sistema Aceitus 

TSE 

Integração/Montagem 
30.  IP -20 Entrega da documentação de produção (Item 62) Contratada 

31.  IP -10 Entrega do Relatório de Ensaio das Embalagens e bobinas do IPT, 
bem como as 3 (três) amostras de embalagens Contratada 

32.  MP.F +1 
Início da Produção (IP) 

Contratada Entrega do cronograma planejado de entrega das urnas nos 
regionais 

33.  
Lote Final 

(LF) = 
14/08/2020 

Término da entrega das UE2020 
Contratada Data máxima de entrega das peças de reposição 

Data máxima para a entrega dos suprimentos 
Data máxima para entrega de todas as requisições de certificado de 
todas as placas-mãe, inclusive aquelas a serem utilizadas para 
substituir outras que venham a apresentar problemas e para 
informar o quantitativo de placas-mãe produzidas a serem utilizadas 
para substituir outras que venham a apresentar problemas 

 

34.  LF+10 
Documentação de Pós-produção e de Software Contratada 

Documentação de números internos e patrimônios Contratada 

Observação 1: Os prazos referem-se a dias corridos, quando não houver menção expressa.  

F.31. Obrigações Gerais 

136. Das obrigações da Contratada 



 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

Anexo I – Descrição de Produtos e 
Serviços – UE2020 

Página 60 de 62 

136.1. Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações constantes deste Projeto 
Básico. 

136.2.  Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução dos serviços objetos deste Projeto 
Básico. 

136.3. Informar, no momento da assinatura do contrato, nome do responsável (preposto), nome do 
responsável, os contatos de telefone, fax, e-mail ou outro meio hábil para comunicação com o TSE, bem 
como manter os dados atualizados durante toda a fase de execução da contratação. 

136.3.1. Toda a comunicação referente à execução do objeto será realizada através do e-mail 
informado pela Contratada no momento da assinatura do contrato. 

136.3.2. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega automática 
encaminhada pelo Outlook, independentemente de confirmação de recebimento por parte da 
contratada, ficando sob sua responsabilidade a verificação da conta de e-mail. 

136.3.3.  A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou quando a 
contratada demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de outra forma. 

136.4. Acatar as recomendações efetuadas pela fiscalização do contrato. 

136.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de culpa ou dolo na execução do objeto do Projeto Básico. 

136.6. Fornecer relação nominal, com os respectivos números de documento de identidade, de todos os 
funcionários que necessitaram ter acesso as dependências do Tribunal em razão do serviço com 
antecedência de no mínimo um dia útil. 

136.7. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de segurança e disciplina durante 
o período de permanência nas dependências dos órgãos da justiça eleitoral, recomendando-se o uso de 
uniforme da empresa, não sendo permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes 
sumários (shorts, chinelos de dedo, camisetas regatas ou sem camisa). 

136.8. Comunicar ao TSE, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a 
iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem 
solicitados pelos fiscais. 

136.9.  Fornecer aos seus funcionários EPIs adequados à execução dos serviços e responsabilizar-se por seu 
uso obrigatório, durante todo período de execução do objeto, bem como as ferramentas e os 
equipamentos necessários para a execução de todos os serviços previstos nesse Projeto. 

136.10. Participar da reunião inaugural a ser agendada com a fiscalização do contrato. 

136.11.  Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação. 

136.11.1. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à 
regularidade fiscal, a contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação da 
fiscalização, para regularizar a situação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo da 
rescisão do contrato a critério da Administração. 

136.12. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

136.12.1. A inadimplência da contratada com referência aos encargos suportados não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato. 

136.13. Descaracterizar todos os refugos da produção, que contenham partes de segurança crítica da urna 
eletrônica, bem como etiquetas ou dispositivos identificadores únicos dessas partes. Caso sejam 
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reutilizadas, as partes que contenham gravados os firmwares, identificadores únicos ou chaves 
criptográficas deverão ser retiradas e destruídas, de modo irrecuperável. 

137. Das obrigações do Contratante 

137.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

137.2. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem como indicar as ocorrências verificadas. 

137.3. Designar servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do objeto contratual. 

137.4. Permitir que os funcionários da contratada, desde que devidamente identificados, tenham acesso 
aos locais de execução dos serviços. 

137.5.  Recusar qualquer serviço entregue em desacordo com as especificações constantes desse Projeto 
Básico ou com defeito. 

137.6. Efetuar o pagamento à contratada, segundo as condições estabelecidas nesse Projeto Básico. 

137.7.  Realizar reunião inaugural antes do início efetivo da prestação de serviço entre a fiscalização e a 
Contratada e juntar aos autos posteriormente a ata de reunião, com informações sobre participantes e 
assuntos discutidos. 

 

F.32. DOS PREÇOS ESTIMADOS 

 

Item Descrição Valor unitário (R$) Quant. Valor total (em R$) 

A.      Produção da UE2020 com a 
respectiva embalagem R$            3.583,92 180.000  R$        645.105.600,00 

A.1.    Serviços e componentes de 
Produção R$            3.492,14 180.000  R$        628.585.200,00 

A.2.    Transporte com seguro R$                 27,89 180.000  R$             5.020.200,00 

A.3 Embalagem R$                  63,89 180.000 R$            11.500.200,00 

B.      Desenvolvimento dos modelos da 
UE2020 - - R$          1.442.873,02 

B.1.    Desenvolvimento do Modelo de 
Design  R$       106.680,00 1 R$               106.680,00 

B.2.    
Desenvolvimento e produção do 
Conjunto de Modelos de 
Qualificação 

 R$    1.242.203,82 1 R$             1.242.203,82 

B.3.    Desenvolvimento e produção dos 
Modelos de Produção  R$           9.398,92 10 R$                  93.989,20 

C.      Desenvolvimento de Software e 
Firmware -   R$          1.396.550,64 

C.1.    
Desenvolvimento de software 
básico da UE2020 (Drivers e 
adaptação à API do TSE) 

R$        462.250,64 1 R$                462.250,64 

C.2. Desenvolvimento da BIOS/UEFI R$        420.435,00 1 R$                 420.435,00 

C.3. Desenvolvimento de firmwares  R$        513.865,00 1 R$                513.865,00 
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D.      Fornecimento de Suprimentos -    R$           45.584.316,00 

D.1.    Mídia de Aplicação R$                 81,66  165.600  R$           13.522.896,00 

D.2.    Mídia de Resultado R$                 65,97 486.000  R$           32.061.420,00 

E.      

Fornecimento de Peças de 
Reposição (total da Tabela D-3: 
Planilha de preços de peças de 
reposição) 

R$    1.460.703,10     R$             1.460.703,10 

F.      Projeto da Cabina de Votação R$          15.240,00 1 R$                   15.240,00 

G.      Projeto da Embalagem R$          34.290,00 1 R$                   34.290,00 

H. Treinamento dos kits de 
desenvolvimento de firmwares  R$           1.617,32 192 R$                310.525,44 

I. Documentos Técnicos R$         80.815,34    R$                700.725,00 

J. Certificação do MSE para ICP-Brasil R$       443.792,50    R$                443.792,50 

K. Valor anual da Garantia Estendida 
(por urna)  R$                104,47 1 R$                         104,47 

Valor Global da Proposta (VP)  R$ 696.494.720,17 

 


