
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

ORIENTACÃO CONJUNTA N° 01/2018 TSEIMSP 

o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, por sua Presidente, Ministra Rosa Weber, e 
o MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, pelo seu Ministro de Estado, Raul 
Jungmann, 

Considerando a necessidade de aprimorar ainda mais a integração dos órgãos 
envolvidos, uniformizar os procedimentos, os registros em ata de votação e o 
tratamento de alegações relativas a eventual mau funcionamento de urnas 
eletrônicas de votação; 

Considerando a necessidade de uniformizar o tratamento de ocorrências 
apresentadas às Polícias Federal , Civil e Militar relacionadas às Eleições Gerais e 
evitar desinformação durante o pleito eleitoral; 

Considerando sugestões apresentadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais; 

RESOLVEM expedir a seguinte ORIENTAÇÃO CONJUNTA, a ser observada pelos 
Juízes Eleitorais, presidentes das mesas receptoras de votos , mesários e 
integrantes das Polícias Federal, Civil e Militar, no âmbito de suas atribuições, 
quanto ao registro e tratamento de notícia apresentada por qualquer cidadão, em 
dia de votação, em especial quanto a eventuais problemas em urna eletrônica no 
momento de votar ou logo após, bem como, a todo momento, qualquer informação 
relativa à veracidade ou não de notícia veiculada em redes sociais e/ou aplicativos 
de telefonia móvel celular, ou à circulação de vídeo relativo ao sistema eleitoral , às 
urnas eletrônicas, a candidato a cargo eletivo, a partido político ou a coligação, 
fazendo apologia ou incitando a prática de qualquer espécie de delito, em especial o 
eleitoral. 

DO REGISTRO DE OCORRÊNCIA EM ATA E PROVIDÊNCIAS DECORRENTES 

1. A manifestação de qualquer cidadão a respeito de problema no ato de votar, 
em especial qualquer irregularidade relativa ao funcionamento da urna eletrônica 
(defeito, mau funcionamento, etc.), deverá ser apresentada de imediato ao mesário 
ou presidente da mesa receptora da respectiva Seção Eleitoral. 

2. O presidente da mesa receptora deverá registrar em ata e meio digital 
(aplicativo Pardal) a comunicação da ocorrência feita pelo cidadão durante ou logo 



após o ato de votar, com a descrição da urna e da situação apresentada, 
comunicando o fato ao Juiz Eleitoral da respectiva zona eleitoral. 

3. O registro imediato no aplicativo Pardal deverá ser feito pelo mesário ou 
presidente da mesa, selecionando a opção "nova denúncia" e, em seguida, 
"outros/denúncias", inclusive inserindo foto da ata lavrada e vídeo, se existente. 

4. O Juiz Eleitoral competente analisará a ocorrência apresentada pelo 
presidente da mesa receptora e decidirá sobre as providências a serem adotadas, 
inclusive a comunicação ao Ministério Público Eleitoral na hipótese de vislumbrar a 
possível ocorrência de crime eleitoral. 

DO RECEBIMENTO DE OCORRÊNCIA PELAS FORÇAS POLICIAIS 

5. Ressalvada a hipótese de flagrante de crime, os integrantes das Polícias 
Federal , Civil e Militar, quando procurados no local de votação ou imediações, 
deverão orientar o cidadão a levar ao conhecimento do presidente da mesa 
receptora da Seção Eleitoral ou do Juiz Eleitoral da respectiva Zona Eleitoral. 

6. Quando o cidadão comparecer à delegacia de polícia para comunicar notícia 
de suposto crime eleitoral, a autoridade policial, constatando presentes os elementos 
suficientes, informará os fatos imediatamente ao Juízo Eleitoral competente. 

7. Na hipótese de prisão em flagrante delito eleitoral, a força policial responsável 
pela detenção deverá encaminhar o caso à Delegacia da Polícia Federal para as 
providências cabíveis; não havendo no Município unidade da Polícia Federal, a 
condução deverá ser feita para a respectiva Delegacia de Polícia Civil ou central de 
flagrantes . 

8. Os integrantes das Polícias Federal, Civil e Militar não deverão divulgar 
informações a respeito das ocorrências, a não ser pelos canais hierárquicos 
competentes ou por meio do canal oficial de comunicação. 

Brasília , 16 de outubro de 20/.' 
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Ministra Ro~ia Maria Pires Weber Min~t~ul Be s ~o 
Tripunal Superior Eleitoral \5\ da S urança Pública 


