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Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Dados dos municípios com 2º turno
Eleitores de oito municípios voltarão às urnas no dia 30 de outubro para escolher seus prefeitos: Belford
Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda. O
segundo turno pode ser realizado apenas nos municípios com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum
candidato obtém a maioria dos votos válidos no primeiro turno.

7.963.675 eleitores
2.611 locais de votação
20.490 seções efetivas
81.960 mesários

151 zonas eleitorais, sendo
54 no interior e 97 na capital.
16 polos de urnas, sendo
7 no interior e 9 na capital.
84 mesas de justificativa
de votos.

22.607 urnas eletrônicas no total.
20.490 para as eleições e outras
2.117 de contingência.
Também estão previstas
140 urnas eletrônicas para
mesas de justificativa.

10 maiores locais de votação
UERJ - São Gonçalo (Patronato) - 68ª ZE ------------------------------------------------------- 13.523 eleitores
Instituto de Educação - Rio de Janeiro (Campo Grande) - 245ª ZE ------------------------------- 12.319 eleitores
Escola Municipal Presidente Castelo Branco - São Gonçalo (Boaçu) - 36ª ZE -------------------- 11.614 eleitores
Escola Estadual Presidente Kennedy - Belford Roxo (PIAM) - 154ª ZE --------------------------- 11.378 eleitores
Universo - Universidade Salgado de Oliveira - São Gonçalo (Trindade) - 137ª ZE----------------- 11.361 eleitores
CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga - Rio de Janeiro (Bangu) - 24ª ZE --------------------------- 11.219 eleitores
Instituto de Educação Clélia Nanci - São Gonçalo (Brasilândia) - 36ª ZE ------------------------- 10.806 eleitores
Santa Mônica Centro Educacional - Rio de Janeiro (Freguesia) - 13ª ZE ------------------------- 10.573 eleitores
CIEP Presidente Tancredo Neves - Rio de Janeiro (Catete) - 163ª ZE ---------------------------- 10.456 eleitores
Colégio São José - Rio de Janeiro (Tijuca) - 171ª ZE -------------------------------------------- 10.383 eleitores
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Rio de Janeiro

Duque de Caxias

4.898.045 eleitores
12.811 urnas eletrônicas,
sendo 1.202 de contingência
97 zonas eleitorais
1.498 locais de votação
11.609 seções efetivas

628.164 eleitores
1.962 urnas eletrônicas,
sendo 184 de contingência
10 zonas eleitorais
235 locais de votação
1.778 seções efetivas

Candidatos:

Candidatos:

Crivella, 842.201 votos

Washington Reis, 149.782 votos

coligação “Por um Rio Mais Humano”
(PRB/PTN/PR)

coligação “Rumo ao Futuro”
(PMDB/PSL/PPS/PRP/PHS/PSB/PSDC)

Marcelo Freixo, 553.424 votos
coligação “Mudar é Possível”
(PSOL/PCB)

Dica, 87.643 votos
coligação “Nossa Gente, Nosso Futuro”
(PTN/PRB/PT/PSC/PMN/PV/PSD/PCdoB/PDT)

São Gonçalo

Nova Iguaçu

686.207 eleitores
2.117 urnas eletrônicas,
sendo 198 de contingência
12 zonas eleitorais
156 locais de votação
1.919 seções efetivas

583.636 eleitores
1.826 urnas eletrônicas,
sendo 169 de contingência
9 zonas eleitorais
245 locais de votação
1.657 seções efetivas

Candidatos:

Candidatos:

Dr. José Luiz Nanci, 82.848 votos

Rogerio Lisboa, 157.986 votos

coligação “Bora Mudar de Verdade”

coligação “Trabalho, Fé e Humildade”

(PPS/PSL/SD)

(PR/PT/PEN/PCdoB/PPS/PDT)

Dejorge Patricio, 81.952 votos

Bornier, 131.531 votos

coligação “Renova São Gonçalo”

coligação “A Mudança Vai Continuar”

(PRB/PMN/PRTB)

(PMDB/PTB/PSL/PTN/PSC/DEM/PSCD/PHS
/PMN/PTC/PSB/PV/PSD/PROS/PRP/PP/PMB)
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Niterói

Petrópolis

370.958 eleitores
1.370 urnas eletrônicas
com leitura biométrica, sendo
128 de contingência
10 zonas eleitorais
143 locais de votação
1.242 seções efetivas

244.648 eleitores
807 urnas eletrônicas,
sendo 76 de contingência
5 zonas eleitorais
156 locais de votação
731 seções efetivas

(Eleição biométrica)

Candidatos:

Candidatos:

Bernardo Rossi, 68.420 votos

Rodrigo Neves, 109.531 votos

coligação “Petrópolis no Coração”

coligação “Pra Seguir em Frente”

(PMDB/PSL/PSDC/PV/PMB/PRP/PTC/PHS/PP

(PV/PDT/PC do B/PTN/PRB/PT/PSL/SD/PTB

/PSC/PRTB/DEM/ PDT/PTB/PROS/PEN/PSDB)

/PMDB/PPS/PP/PRP/PEN/PMB/PRTB/REDE/DEM/PR)

Rubens Bomtempo, 63.402 votos

Felipe, 70.065 votos
Coligação “Cidade Limpa”

coligação “Unidos por Petrópolis
- O Trabalho Tem que Continuar”

(PSB/PSDB/PHS/PTC/PT do B/PSDC/PMN/PSD

(PSB/REDE/PC do B/PR/SD/PSD

/PROS/PPL/PSC)

/PTN/PT do B/PRB)

Belford Roxo

Volta Redonda

328.777 eleitores
997 urnas eletrônicas,
sendo 93 de contingência
4 zonas eleitorais
102 locais de votação
904 seções efetivas

223.240 eleitores
717 urnas eletrônicas,
sendo 67 de contingência
4 zonas eleitorais
76 locais de votação
650 seções efetivas

Candidatos:

Candidatos:

Waguinho, 102.777 votos

Baltazar, 50.881 votos

coligação “Unidos para Mudar Belford Roxo”

coligação “É daqui pra Melhor”

(PMDB/PSL/PRB/PDT/PR/PT/PV

(PRB/PDT/PT/PSL)

/PRTB/PTN/PSC/PPS/PPL)

Samuca Silva, 39.547 votos
Partido Verde (PV)

Dr. Deodalto, 65.955 votos
coligação “A Verdadeira Mudança”
(DEM/PSDC/PHS/PMN/PMB/PSB/PSD/PROS/PRP/SD)

* Para informações mais detalhadas e atualizadas sobre as candidaturas, favor acessar
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas
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Dúvidas frequentes
Quais são os documentos necessários para votar?
Um documento oficial com foto e dentro da validade: carteira de identidade ou identidade funcional, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. Em Niterói, onde os eleitores
vão ser identificados biometricamente, também é necessário apresentar um documento oficial com foto.
O eleitor pode votar sem título?
Sim. Para votar o eleitor poderá apresentar um documento oficial com foto (carteira de identidade ou identidade funcional, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação). Caso
tenha perdido o título, o eleitor pode consultar qual a sua seção eleitoral e local de votação no site do TSE
(www.tse.jus.br), em “Serviços ao Eleitor”, opção “Título e local de votação”, ou no site do TRE-RJ (www.
tre-rj.jus.br), em “Eleitor”, opção “Local de votação”.
Como deve ser feita a justificativa eleitoral?
Todo eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição tem de justificar sua ausência.
Para isso, basta que, no dia da votação, se dirija a uma seção eleitoral ou a uma mesa receptora de justificativa e entregue o formulário de requerimento de justificativa eleitoral devidamente preenchido. Vale
lembrar que é necessário levar o título eleitoral e um documento oficial de identificação com foto e dentro
da validade.
Em que local está disponível o formulário necessário para a justificativa eleitoral?
O formulário pode ser obtido, gratuitamente, nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor,
nas páginas da internet do TRE-RJ (www.tre-rj.jus.br) ou do TSE (www.tse.jus.br), assim que for colocado
à disposição pela Justiça Eleitoral, e em outros locais previamente autorizados pelo juiz eleitoral, bem
como no dia da eleição, nos locais de votação ou de justificativa.
Caso o eleitor não possa comparecer no dia da votação para justificar a ausência, que providências
deve tomar?
Ele deverá fazer a justificativa, até 60 dias após cada turno da eleição, pelo site do TRE-RJ ou na própria
zona eleitoral. Após esse prazo, o eleitor que não votou nem justificou a ausência no dia da eleição ainda
deverá procurar regularizar sua situação junto a qualquer cartório eleitoral, mas, neste caso, estará sujeito
à cobrança de multa no valor de R$ 3,51 por turno.
O que acontece ao eleitor que não votar e não justificar sua ausência no dia da eleição?
O eleitor em situação irregular não está quite com a Justiça Eleitoral e, por isso, não pode:
* inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles;
* receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico
ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer
natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;
* participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, ou das respectivas autarquias;
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* obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito
mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos;
* obter passaporte ou carteira de identidade;
* renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;
* praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.
Quem votou no primeiro turno é obrigado a votar também em eventual segundo turno?
Sim, pois os turnos são eleições distintas. Da mesma forma, é preciso justificar ausência em cada um dos
turnos em que deixar de votar.
Haverá restrição de venda de bebidas alcoólicas no fim de semana da eleição (a chamada “Lei
Seca”)?
Por ser uma questão de segurança pública, a aplicação da “Lei Seca” fica a critério das Secretarias de
Segurança Pública em cada estado, por meio de portaria. No Rio de Janeiro, a “Lei Seca” não é aplicada
desde 1996.
Há alguma restrição quanto ao traje do eleitor para votar?
Não há nenhuma previsão legal com relação a esse assunto. O TRE-RJ recomenda o bom senso: traje
de banho deve ser evitado.
Como é assegurado o direito ao voto do eleitor com deficiência?
O eleitor com deficiência poderá ser auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, ainda que não o
tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral. O presidente da mesa receptora de votos, verificando
ser imprescindível que o eleitor seja auxiliado por pessoa da confiança do eleitor para votar, autorizará
o ingresso dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, podendo ela, inclusive, digitar os números
na urna. A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral,
de partido político ou de coligação. A assistência de outra pessoa ao eleitor com deficiência deverá ser
registrada em ata.
Serão também assegurados ao eleitor com deficiência visual:
* a utilização do alfabeto comum ou do sistema braile para assinar o caderno de votação ou assinalar
as cédulas, se for o caso;
* o uso de qualquer instrumento mecânico que portar ou lhe for fornecido pela mesa receptora de votos;
* uso do sistema de áudio, quando disponível na urna, sem prejuízo do sigilo do voto;
* uso da marca de identificação da tecla número 5 da urna.
Quem tem preferência para votar?
Os candidatos, os juízes eleitorais, os funcionários a serviço da Justiça Eleitoral, os promotores públicos
a serviço da Justiça Eleitoral, os policiais militares em serviço, os idosos, enfermos, portadores de necessidades especiais, grávidas e lactantes.
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Quem não pode votar?
Não podem votar os eleitores que, de posse ou não de seu título, não constem do caderno de votação e
da urna, ou aqueles que, por alguma razão, tenham cancelada a sua inscrição eleitoral. Na contracapa do
caderno de votação é apresentada a relação dos eleitores impedidos de votar.
Como deve proceder o eleitor com deficiência visual?
É assegurado ao eleitor portador de necessidade especial de caráter visual:
* a utilização do alfabeto comum ou do sistema braile para assinar o caderno de votação ou assinalar
as cédulas, se for o caso;
* o uso de qualquer instrumento mecânico que portar ou lhe for fornecido pela mesa receptora de votos;
* o uso do sistema de áudio, quando disponível na urna, sem prejuízo do sigilo do voto;
* o uso da marca de identificação da tecla número 5 da urna.
Que tipo de manifestação política é permitida no dia da eleição?
Só é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor por meio de adesivos, bandeiras, broches
e dísticos. No dia da eleição, são proibidos a aglomeração de pessoas e veículos com material de propaganda, o uso de alto-falantes, a realização de comícios, carreatas, transporte de eleitores e boca-de-urna,
e qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos em publicações, como panfletos
e cartazes.
O eleitor pode entrar com o celular na cabina de votação?
Os eleitores não poderão portar celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer equipamento que
coloque sob suspeita o sigilo do voto. Os celulares e qualquer outro dispositivo multimídia devem ser entregues aos mesários antes de o eleitor ingressar na cabina de votação. Quem descumprir a regra será
inicialmente advertido, mas a insistência pode levar o eleitor a receber voz de prisão por crime de desobediência, previsto no artigo 347 do Código Eleitoral.
O que é votação paralela?
A votação paralela é um dos diversos mecanismos criados pela Justiça Eleitoral para comprovar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. O procedimento é uma espécie de auditoria para mostrar à
sociedade que a urna eletrônica utilizada no Brasil é realmente segura. Ela ocorre no mesmo dia e horário
das eleições e conta com a participação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e de
representantes dos partidos políticos, além de ser aberta à imprensa e à sociedade civil.

Assessoria de Comunicação Social do TRE-RJ
Av. Presidente Wilson, 198, Centro, Rio de Janeiro
Contatos: (21) 3436-8006/8008 e ascom@tre-rj.jus.br

7

Sobre a segurança das urnas eletrônicas
Nas Eleições 2016, todo o processo eleitoral está sendo fiscalizado pelos partidos políticos, coligações,
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Congresso Nacional, Supremo Tribunal
Federal (STF), Controladoria-Geral da União (CGU), Departamento de Polícia Federal, Sociedade
Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e departamentos de Tecnologia
da Informação de universidades.
A essas entidades, de acordo com a Resolução nº 23.458/2015 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é
garantido acesso antecipado aos programas de computador desenvolvidos pelo Tribunal ou sob sua encomenda a serem utilizados nas eleições, para fins de fiscalização e auditoria, em ambiente específico e
sob a supervisão do TSE.
Além de poderem acompanhar as fases de especificação, desenvolvimento e lacração dos sistemas, as
entidades também podem participar da cerimônia de assinatura digital dos programas eleitorais que serão
utilizados na votação e apuração dos votos, junto com autoridades do TSE. A transparência do processo
eleitoral ainda pode ser aferida pelo Registro Digital do Voto (RDV), auditoria de funcionamento das urnas
eletrônicas, por meio de votação paralela, e pelo Boletim de Urna (BU).
Os mecanismos de segurança adotados pelo TSE garantem a confiabilidade dos sistemas e o sucesso
das eleições, e estão sempre sendo testados. Ao longo de quase 20 anos de utilização do sistema informatizado de voto, várias auditorias e perícias já foram realizadas, não apenas por partidos políticos, mas
também por especialistas na área de Tecnologia da Informação (TI) e universidades renomadas.

Testes Públicos de Segurança
Neste ano, a Justiça Eleitoral também realizou a terceira edição do Teste Público de Segurança (TPS) do
Sistema Eletrônico de Votação e Apuração, que tem por objetivo fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da votação e da apuração, propiciando melhorias em todo o processo eleitoral.
A obrigatoriedade e a periodicidade dos testes públicos de segurança estão previstas na Resolução nº
23.444/2015 do Tribunal, que instituiu o evento como parte integrante do processo eleitoral brasileiro,
devendo ser realizado antes de cada eleição ordinária. De acordo com a norma, os sistemas eleitorais
que poderão ser objeto dos testes são aqueles utilizados para a geração de mídias, votação, apuração,
transmissão e recebimento de arquivos, lacrados em cerimônia pública, incluindo o hardware da urna e
seus softwares embarcados.
Na prática, os testes de segurança consistem na concessão de acesso aos componentes internos e externos do sistema eletrônico de votação a órgãos públicos, estudiosos e qualquer interessado devidamente
inscrito. Nos dias do evento, os programas que integram o processo eletrônico de votação são colocados
à prova para que os participantes possam identificar eventuais falhas e apresentem contribuições para o
aperfeiçoamento do sistema. Podem participar do evento cidadãos brasileiros maiores de 18 anos, individualmente ou em grupo, que preencham os requisitos definidos pela Justiça Eleitoral.
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Votação paralela: conheça esse importante procedimento de auditoria das urnas
A votação paralela é um dos diversos mecanismos criados pela Justiça Eleitoral para comprovar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. O procedimento é uma espécie de auditoria para mostrar à
sociedade que a urna eletrônica utilizada no Brasil é realmente segura. Ela ocorre no mesmo dia e horário
das eleições e conta com a participação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e de
representantes dos partidos políticos, além de ser aberta à imprensa e à sociedade civil.
A seguir, explicamos detalhadamente como funciona esse procedimento.
No sábado, véspera da eleição, as urnas que serão utilizadas na votação paralela são escolhidas por
meio de sorteio feito pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de cada estado. Esse sorteio é realizado
entre as seções eleitorais que vão ceder as urnas para serem testadas, conforme definição após audiência pública. No estado do Rio, são sorteadas cinco urnas.
Em seguida, os equipamentos são retirados dos seus locais de origem e levados, ainda no sábado, para
as sedes dos Tribunais Regionais, onde permanecem sob vigilância. A Justiça Eleitoral já tem preparada
uma estrutura logística para a retirada das urnas, que são levadas em veículos seguros para a capital.
Os juízes eleitorais das zonas que tiveram suas urnas sorteadas são comunicados pelo TRE-RJ para que
possam providenciar a substituição dos equipamentos por outros do estoque de reserva. Dessa forma, o
eleitor dessas zonas poderá votar normalmente no dia 2 de outubro.
No domingo, no mesmo dia e hora da votação oficial, depois que os fiscais dos partidos e representantes
das coligações verificam a assinatura e o resumo digital dos sistemas eleitorais, a votação paralela já
pode começar. Esses fiscais votam em cédulas de papel, que são armazenadas em urnas de lona.
Os candidatos a serem votados, que são previamente estabelecidos e de conhecimento de todos os presentes, deverão constar da urna eletrônica. A urna de lona é aberta e os votos são retirados, um a um,
lidos e digitados em um microcomputador, no qual está instalado o sistema de apoio à votação paralela.
O sistema imprime duas vias de cada voto. Uma via é anexada à cédula em papel, e a outra, utilizada
para a votação na urna eletrônica.
Neste momento, quem for votar na urna eletrônica deve permitir a filmagem da via impressa pelo sistema
de vídeo e ler em voz alta o conteúdo da cédula ao mesmo tempo em que digita os dados no equipamento.
A votação paralela se encerra às 17h, mesma hora do fim do pleito oficial. O sistema então imprime
relatórios contendo comparativos com o sistema de votação paralela, para aferição dos resultados. Os
dados impressos no boletim das urnas eletrônicas utilizadas na votação paralela são comparados com a
lista de votação, a fim de conferir se o que foi digitado na urna eletrônica é idêntico aos votos das cédulas
de papel. Trata-se, portanto, de um procedimento que reproduz, de forma aberta, o processo normal de
votação e apuração, permitindo a fácil conferência por todos os presentes.
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Calendário Eleitoral

Resolução TSE 23.450/15

OUTUBRO
25 de outubro - terça-feira
1. Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236,
caput).
2. Último dia para que os representantes dos partidos políticos e coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil,
do Ministério Público e as pessoas autorizadas em resolução específica formalizem pedido ao juízo eleitoral para
a verificação das assinaturas digitais do Sistema de Transporte de Arquivos da Urna Eletrônica, do Subsistema de
Instalação e Segurança e da Solução JE-Connect instalados nos equipamentos da Justiça Eleitoral.
3. Último dia para os tribunais regionais eleitorais divulgarem na Internet os pontos de transmissão de dados que
funcionarão em locais distintos do local de funcionamento da junta eleitoral.
27 de outubro - quinta-feira
1. Início do prazo de validade do salvo-conduto expedido pelo juízo eleitoral ou pelo presidente da mesa receptora
(Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
2. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha,
que poderá ser prorrogado por mais duas horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art.
39, §§ 4º e 5º, inciso I).
3. Último dia para o juízo eleitoral remeter ao presidente da mesa receptora o material destinado à votação (Código
Eleitoral, art. 133).
4. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem aos juízos eleitorais o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e dos delegados habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante o
segundo turno das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º).
5. Data a partir da qual, até 29 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral poderá divulgar comunicados, boletins e
instruções ao eleitorado, em até dez minutos diários requisitados das emissoras de rádio e de televisão, contínuos
ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para
utilização por Tribunal Regional Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93).
28 de outubro - sexta-feira
1. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno no rádio e na televisão (Lei nº
9.504/1997, art. 49, caput).
2. Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral do segundo turno (Lei nº
9.504/1997, art. 43, caput).
3. Último dia para a realização de debate, não podendo estender-se além da meia-noite (Resolução nº 22.452/2006).
4. Data em que o presidente da mesa receptora que não tiver recebido o material destinado à votação deverá diligenciar para recebê-lo (Código Eleitoral, art. 133, § 2º).
29 de outubro - sábado
1.Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, inciso I).
2. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei nº 9.504/1997,
art. 39, § 9º).
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3. Data em que a Comissão de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas deverá promover, entre as 9 e as
12 horas, em local e horário previamente divulgados, os sorteios das seções eleitorais cujas urnas serão submetidas aos procedimentos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela.
4. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral tornar disponível, na sua página da Internet, arquivo contendo as
correspondências esperadas entre urna e seção.
5. Data em que será realizada, no Tribunal Superior Eleitoral, a cerimônia de verificação dos Sistemas de Gerenciamento, Preparação e Receptor de arquivos.
6. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, em até
dez minutos diários requisitados das emissoras de rádio e de televisão, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para utilização por Tribunal
Regional Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93).
7. Data em que, após as 12 horas, será realizada a oficialização do Sistema de Gerenciamento nas zonas eleitorais.
30 de outubro - domingo
DIA DAS ELEIÇÕES (2º turno)
1. Data em que se realizará a votação do segundo turno das eleições, observando-se, de acordo com o horário local:
Às 7 horas: Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142).
Às 7h30: Constatado o não comparecimento do presidente da mesa receptora, assumirá a presidência o primeiro
mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente, podendo o membro
da mesa receptora que assumir a presidência nomear ad hoc, entre os eleitores presentes, os que forem necessários para completar a mesa (Código Eleitoral, art. 123, §§ 2º e 3º).
Às 8 horas: Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
A partir das 12 horas: Oficialização automática do Sistema de Transporte de Arquivos da Urna Eletrônica.
Até as 16 horas: Horário final para a atualização da tabela de correspondência, considerando o horário local de
cada unidade da Federação, na hipótese de ocorrer falha na urna que impeça a continuidade da votação eletrônica
antes que o eleitor seguinte conclua seu voto e desde que esgotadas as possibilidades previstas em resolução
específica.
Às 17 horas: Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
A partir das 17 horas:
- Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
- Realização da verificação da assinatura digital e dos resumos digitais (hash), se determinada pelo juiz eleitoral.
2. Data em que há possibilidade de funcionamento do comércio, desde que os estabelecimentos que funcionarem
neste dia proporcionem efetivas condições para que seus funcionários possam exercer o direito/dever do voto
(Resolução nº 22.963/2008).
3. Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, caput).
4. Data em que é vedada, até o término da votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado,
bem como bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação coletiva, com ou sem utilização
de veículos (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 1º).
5. Data em que, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral,
aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido
político, de coligação ou de candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 2º).
6. Data em que, no recinto da cabina de votação, é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas
fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o
sigilo do voto, devendo a mesa receptora, em caso de porte, reter esses objetos enquanto o eleitor estiver votando
(Lei nº 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único).
7. Data em que é vedado aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, o uso de vestuário padronizado, sendolhes permitido tão só o uso de crachás com o nome e a sigla do partido político ou coligação (Lei nº 9.504/1997,
art. 39-A, § 3º).
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8. Data em que deverá ser afixada, nas partes interna e externa das seções eleitorais e em local visível, cópia do
inteiro teor do disposto no art. 39-A da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 4º).
9. Data em que constitui crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 5º, incisos I, II e III).
10. Data em que serão realizados, das 8 às 17 horas, em cada Unidade da Federação, em um só local, público e
com expressiva circulação de pessoas, designado pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, os procedimentos,
por amostragem, de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela sob condições
normais de uso.
11. Data em que é permitida a divulgação, a qualquer momento, de pesquisas realizadas em data anterior à realização das eleições e, a partir das 17 horas do horário local, a divulgação de pesquisas feitas no dia da eleição.
12. Data em que, havendo necessidade e se não tiver sido iniciado o processo de votação, será permitida a carga
em urna, desde que convocados os representantes dos partidos políticos ou coligações, do Ministério Público e da
Ordem dos Advogados do Brasil para, querendo, participarem do ato.
13. Último dia para os candidatos que disputarem o segundo turno arrecadarem recursos e contraírem obrigações,
ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até
esta data (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º).
14. Data a partir da qual, até 11 de novembro, os dados dos resultados relativos ao segundo turno estarão disponíveis em centro de dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
31 de outubro - segunda-feira
1. Data em que o juízo eleitoral é obrigado, até as 12 horas, sob pena de responsabilidade e multa, a transmitir ao
Tribunal Regional Eleitoral e comunicar 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).
2. Data em que qualquer candidato, delegado ou fiscal de partido político e de coligação poderá obter cópia do
relatório emitido pelo sistema informatizado do qual constem as informações sobre o número de eleitores que
votaram em cada uma das seções e o total de votantes da zona eleitoral, sendo defeso ao juízo eleitoral recusar ou
procrastinar a sua entrega ao requerente (Código Eleitoral, art. 156, § 3º).

NOVEMBRO
1 de novembro - terça-feira
(2 dias após o segundo turno e 30 dias após o primeiro turno)
1. Término do prazo, às 17 horas, do período de validade de salvo-condutos expedidos por juízo eleitoral ou por
presidente de mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
2.Término, após as 17 horas, do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido (Código Eleitoral, art.
236, caput).
3. Último dia para o mesário que faltou à votação de 2 de outubro apresentar justificativa ao juízo eleitoral (Código
Eleitoral, art. 124).
4.Último dia para os candidatos, inclusive os a vice-prefeito, e os partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 29).
5.Último dia para os candidatos, os partidos políticos e as coligações, nos municípios onde não houve segundo
turno, removerem as propagandas relativas às eleições e promoverem a restauração do bem, se for o caso.
6.Último dia para o pagamento de aluguel de veículos e embarcações referente à votação de 2 de outubro, caso não
tenha havido votação em segundo turno (Lei nº 6.091/1974, art. 2º, parágrafo único).
7.Último dia para a proclamação dos candidatos eleitos em primeiro turno (Código Eleitoral, art. 198, caput).
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2 de novembro - quarta-feira
(3 dias após o segundo turno)
1.Último dia para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação de 30 de outubro apresentar justificativa ao juízo eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 4º).
4 de novembro - quinta-feira
(5 dias após o segundo turno)
1.Último dia em que os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes
de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança (Lei nº
9.504/1997, art. 94, caput).
2.Último dia para o juízo eleitoral divulgar o resultado provisório da eleição para prefeito e vice-prefeito em segundo
turno.
3.Último dia para o encerramento dos trabalhos de apuração do segundo turno pelas juntas eleitorais (Código
Eleitoral, art. 159, e Lei nº 6.996/1982, art. 14).
4.Último dia para qualquer interessado, observado o prazo de três dias contados da publicação do respectivo edital,
impugnar as prestações de contas de campanha relativas ao primeiro turno das eleições.
11 de novembro - sexta-feira
1.Data até a qual os dados de resultados relativos ao segundo turno estarão disponíveis em centro de dados
provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
19 de novembro - sábado
(20 dias após o segundo turno)
1.Último dia para os candidatos que concorreram no segundo turno das eleições, inclusive os a vice-prefeito, e
os partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes aos dois turnos (Lei nº
9.504/1997, art. 29, inciso IV).
22 de novembro – terça-feira
Último dia para qualquer interessado, observado o prazo de três dias contados da publicação do respectivo edital,
impugnar as prestações de contas de campanha referentes aos dois turnos dos candidatos que concorreram no
segundo turno das eleições.
29 de novembro – terça-feira
(30 dias após o segundo turno)
Último dia para os candidatos, os partidos políticos e as coligações, nos estados onde houve segundo turno, removerem as propagandas relativas às eleições e promoverem a restauração do bem, se for o caso.
Último dia para o pagamento do aluguel de veículos e embarcações referente às eleições de 2016, nos estados
onde tenha havido votação em segundo turno (Lei nº 6.091/1974, art. 2º, parágrafo único).
Último dia para o mesário que faltou à votação de 30 de outubro apresentar justificativa ao juízo eleitoral (Código
Eleitoral, art. 124).
Último dia para a proclamação dos candidatos eleitos em segundo turno (Código Eleitoral, art. 198, caput).
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DEZEMBRO
1 de dezembro - terça-feira
(60 dias após o primeiro turno)
1.Último dia para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 2 de outubro apresentar justificativa ao juízo eleitoral
(Lei nº 6.091/1974, art. 7º).
2.Último dia para o juízo eleitoral responsável pela recepção dos requerimentos de justificativa, nos locais onde não
houve segundo turno, assegurar o lançamento dessas informações no cadastro de eleitores, determinando todas
as providências relativas à conferência obrigatória e digitação dos dados, quando necessário.
16 de dezembro - sexta-feira
1.Último dia para a publicação da decisão do juiz eleitoral que julgar as contas dos candidatos eleitos (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 1º).
2.Último dia em que os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais regionais eleitorais permanecerão abertos
de forma extraordinária, não mais funcionando aos sábados, domingos e feriados.
19 de dezembro - segunda-feira
1.Último dia para a diplomação dos eleitos.
2.Data a partir da qual o Tribunal Superior Eleitoral não mais permanecerá aberto aos sábados, domingos e feriados, e as decisões não mais serão publicadas em secretaria ou em sessão.
3.Último dia em que, nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais
eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a
cargo eletivo registrado na circunscrição (Código Eleitoral, art. 14, § 3º).
29 de dezembro - quinta-feira
(60 dias após o segundo turno)
1.Último dia para o eleitor que deixou de votar no segundo turno da eleição apresentar justificativa ao juízo eleitoral
(Lei nº 6.091/1974, art. 7º).
2.Último dia para o juízo eleitoral responsável pela recepção dos requerimentos de justificativa, nos locais onde
houve segundo turno, assegurar o lançamento dessas informações no cadastro de eleitores, determinando todas
as providências relativas à conferência obrigatória e digitação dos dados, quando necessário.
31 de dezembro - sábado
1.Data em que todas as inscrições dos candidatos na Receita Federal serão, de ofício, canceladas (Instrução Normativa Conjunta-RFB/TSE nº 1.019/2010, art. 7º).
2.Data em que os bancos serão obrigados a encerrar as contas bancárias abertas para a movimentação de recursos de campanha eleitoral, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção
indicado pelo partido, na forma do art. 31 da Lei nº 9.504/1997, e informando o fato à Justiça Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 1º, inciso III, incluído pela Lei nº 13.165/2015).
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Atenção: No dia das eleições, é proibida a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca-de-urna, constituindo crime, punível com detenção, de seis meses a um
ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e
multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR. (Lei 9.504/97, art. 39, §5o, inciso II).

Missão do TRE-RJ:
Garantir a legitimidade
do processo eleitoral.

Visão do TRE-RJ:
Tornar-se, até 2021, Tribunal de destaque na
eficácia do julgamento das ações eleitorais, na
prevenção e coerção de práticas eleitorais ilícitas e
na promoção do exercício consciente da cidadania
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