
3. Encerre a votação

3.1 Digite o código
de encerramento.

3.3 Siga as etapas, no terminal do 
eleitor, da impressão dos boletins até 
a retirada da mídia de resultados.

3.2 Registre os 
mesários

Ao término, aparece a 
seguinte informação:

ZZZZSSSS9999

4. Providências fi nais

5. Códigos importantes

 

4.2 Guarde a 
urna na caixa.

 

4.3 Encaminhe os materiais 
conforme orientações do 
cartório eleitoral.

 

4.1 Conclua o 
preenchimento da ata
e colha as assinaturas.

ATA ATA
Boletim de Urna

zerésima

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O MANUAL DO MESÁRIO.

Acesse os canais da Justiça Eleitoral na Internet:

PORTAL TSE
www.tse.jus.br

CANAL DO MESÁRIO 
www.tse.jus.br/eleitor/mesario/canal-do-mesario

APLICATIVO MESÁRIOS
Baixe na sua loja de aplicativos

Conteúdo produzido pelo grupo de trabalho instituído pelas
portarias-TSE nºs 421/2017 e 184/2018,
em conformidade com a Resolução-TSE nº 23.554/2017.

Procedimento Código

Suspensão do voto 555555555555

Reinício da urna 111111111111

Ativação do áudio 888888888888

Encerramento da votação* ZZZZSSSS9999

Eleições Gerais 2018
1º turno

Município TESTE AB
ZONA:0001                                 SEÇÃO: 0016

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA:   901.234
FIM DOS TRABALHOS

07/10/2018  17:15:02
A JUSTIÇA ELEITORAL 

AGRADECE AOS MESÁRIOS.
DESLIGUE A URNA NA CHAVE E 

PREPARE-A PARA TRANSPORTE.

Zona

Com 4 dígitos, antecedidos de zero.

Boletim de Justifi cativa Eleitoral (BUJ), 
Boletim de Identifi cação de Mesários (BIM) 

e Mídia de Resultado (MR).

Seção

*ZZZZ se refere ao número da zona e SSSS à seção eleitoral.

monitor

terminal do
mesário

cabo do terminal
do mesário

cabo do
alimentação

JUSTIÇA ELEITORAL



1. Comece por aqui

1.1 Confi ra os materiais da seção.

1.2 Monte a seção. 1.3 Emita a zerésima (7h).
1.4 Registre
os mesários.

Urna 
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lacrada
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13 Lacre
de urna

Fita
adesiva

Cabina de 
votação

Manual do 
mesário

Guia
rápido

Ata da mesa 
receptora

Cadernos 
de votação

Lista de 
candidatos

Canetas 
esferográfi cas

Senhas para 
eleitores

Envelopes para 
remessa de 
documentos

Envelope 
para mídia 
de resultado

Almofada 
para carimbo

Formulários
Requerimento
de Justifi cativa
Eleitoral (RJE)

Cartazes de 
proibição da 
propaganda 
eleitoral

Formulários para
identifi cação do eleitor
com defi ciência ou 
mobilidade reduzida

Certifi que-se de 
que os dados 

na tela da urna 
correspondem à 
zona eleitoral e 

à seção. 

Verifi que o 
funcionamento 

com energia 
elétrica.

Observe se 
a posição da 

cabina garante 
o sigilo da 
votação.

proibido

propaganda

na seção

1.5 Organize a fi la de acordo com as preferências para votar.
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presidente

Data: 7/10/2018 Hora: 17h
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ELEITOR NÃO PERTENCE À SEÇÃO.

CONFIRMA PARA JUSTIFICAR A AUSÊNCIA 

NA VOTAÇÃO.

Confi rmação do 
procedimento no terminal 
do mesário.

2. A partir das 8h, inicie a votação

2.1 Fluxo de votação.

2.2 Suspensão do voto.
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3Eleitor apresenta o título e 
um documento ofi cial com 
foto.

Presidente digita o número 
do título do eleitor no 
terminal do mesário.

Eleitor tem a identifi cação verifi cada, 
com ou sem biometria, conforme o caso. 

Eleitor é liberado e 
realiza a votação.

Mesários entregam documentos e 
comprovante de votação ao eleitor.

Nesta etapa do fl uxo de 
votação, caso a identifi cação 

não seja realizada por 
biometria, o eleitor deve assinar 

no caderno de votação.

XXXXXXXXX

2.3 Recebimento de justifi cativa eleitoral.
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Verifi cação do preenchimento do 
RJE e identifi cação do eleitor.

Digitação do número do título 
no terminal do mesário.

Modelo novo ou antigo do 
RJE: preencher e assinar o 
comprovante do eleitor.

O sistema solicitará o ano de 
nascimento do eleitor. 65

X X

Modelo antigo do RJE.
Desconsiderar campo do 
código de autenticação.

DIGITE O ANO
DE NASCIMENTO

O ELEITOR.........
ESTÁ VOTANDO?

DIGITAR O CÓDIGO DE 
SUSPENSÃO (555555555555).

O ELEITOR.......... NÃO VOTOU.
NÃO ENTREGAR O COMPROVANTE.

O ELEITOR......... VOTOU.
PODE ENTREGAR O COMPROVANTE.

Aparece mensagem 
questionando ao 

mesário se o eleitor 
está votando.

No caso do eleitor 
não estar votando, 

digitar o código 
de suspensão − 
555555555555.

Eleitor não votou em 
nenhum candidato e se 

retira da cabina − informa 
que o eleitor não concluiu 
o voto e não receberá o 

comprovante de votação. 
Eleitor pode retornar para 

votar até 17h.

Eleitor votou em pelo 
menos um candidato e se 
retira da cabina − informa 

que o eleitor já votou e 
receberá o comprovante.
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