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Apresentação 

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, no 
intuito de concretizar a sua missão institucional 
- garantir a legitimidade do processo eleitoral e 
o livre exercício do direito de votar e ser votado, 
a fim de fortalecer a democracia –, desenvolve, 
por meio da Escola Judiciária Eleitoral, o Projeto 
Mesário Voluntário.

Esse projeto visa a conquistar a colaboração 
voluntária dos cidadãos para o exercício das 
atividades de Mesário, proporcionando aos 
participantes uma lição de cidadania.

Buscou-se, com a presente cartilha, oferecer à 
sociedade, de forma objetiva, simples e rápida, 
instrumento hábil a esclarecer como o cidadão 
pode participar ativamente dessa iniciativa, quais 
são as atribuições de cada componente da Mesa 
Receptora de Votos e de Justificativas e quais 
são as principais vantagens de ser um Mesário 
Voluntário.
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Importância das Eleições para a Democracia

Trabalhe em favor da 
Democracia: seja um 
Mesário Voluntário!

As eleições têm uma importância fundamental para o 
aperfeiçoamento da democracia brasileira, pois garantem 
a participação do povo no processo de escolha dos seus 
representantes de forma livre, fazendo valer a escolha de cada 
eleitor.
É o voto consciente do cidadão que torna verdadeira a expressão 
de que a democracia é o governo do povo, feito pelo povo. 
As eleições são prova da igualdade política dos eleitores, na 
medida em que os votos têm o mesmo peso. 
Participar ativamente desse processo é ter consciência de que o 
voto é muito mais que a escolha de seus representantes. É a chance 
de cada eleitor refletir acerca  dos interesses públicos envolvidos. 
O voto deve ser o resultado dessa reflexão! 
Além de votar conscientemente, o cidadão pode contribuir ainda 
mais para o fortalecimento da democracia, trabalhando como 
Mesário nas eleições. 
O processo eleitoral é grandioso, pois envolve a maior parte da 
população em torno de um único objetivo, transformar a vontade 
do eleitor em uma escolha na urna. 
Para que tudo isso aconteça, é necessária a contribuição de muita 
gente, eleitores como você.
Ao se voluntariar para ser Mesário nas eleições, você ativa sua 
cidadania, você trabalha para que a democracia aconteça.
 

Quem são Mesários?
São eleitores que se voluntariam ou são chamados pela Justiça 
Eleitoral para trabalhar nas Mesas Receptoras de Votos e de 
Justificativas, dentro dos locais de votação, que são as seções 
eleitorais, ou nos postos de justificativa. 
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Por que ser Mesário? 
Os Mesários exercem um importante papel, juntamente com 
os funcionários da Justiça Eleitoral: eles facilitam e garantem o 
livre exercício da vontade do eleitor nas urnas.  
São responsáveis pelo funcionamento das seções eleitorais, sua 
organização e preservação, contribuindo imensamente para que 
esse grande evento ocorra, garantindo que o direito e dever do 
eleitor sejam assegurados.

Quantos Mesários são necessários para realizar 
uma eleição em nosso estado?

Os Mesários são chamados a compor as Mesas Receptoras 
de Votos e de Justificativas, que são constituídas por um 
Presidente, um Primeiro e um Segundo Mesário, um Primeiro e 
um Segundo Secretário e um Suplente. 
Com a votação eletrônica consolidada, o TSE permite que 
cada TRE dispense, a seu critério, a convocação do Segundo 
Secretário e do Suplente, nas Mesas Receptoras de Votos 
e de Justificativas, e que autorize, quando as Mesas são, 
exclusivamente, Receptoras de Justificativas, que funcionem 
com, no mínimo, dois membros.  
Ao todo, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco recrutou, 
para as Eleições de 2012, 81.307 eleitores para trabalhar nas 
eleições.” 

Quem escolhe a função do Mesário? 
São as autoridades da Justiça Eleitoral que nomeiam e convocam os 
eleitores voluntários para serem mesários, NÃO podendo haver, por 
parte do eleitor, escolha da função a ser exercida.

O que faz o Presidente das Mesas  Receptoras de 
Votos e de Justificativas?

O Presidente da Mesa Receptora de Votos e de Justificativas 
é o principal responsável pelo funcionamento, organização, e 
preservação da seção eleitoral. São atribuições do Presidente:

 Verificar as credenciais dos fiscais dos partidos políticos e 
coligações.

 Adotar os procedimentos para emissão do relatório Zerésima 
antes do início dos trabalhos.

 Autorizar os eleitores a votar ou a justificar.
 Anotar o código de autenticação emitido pela urna nos campos 

apropriados do formulário Requerimento de Justificativa 
Eleitoral.

 Resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que 
ocorrerem.

 Comunicar ao Juiz Eleitoral ocorrências cujas soluções dele 
dependerem.

 Receber as impugnações dos fiscais dos partidos políticos e 
coligações concernentes à identidade do eleitor, consignando-
as em ata.

 Fiscalizar a distribuição das senhas.
 Zelar pela preservação da urna e de sua embalagem, da cabina 

de votação e da lista contendo os nomes e números dos 
candidatos, disponível na seção eleitoral. 

 Afixar na parte interna e externa das seções, cópias do inteiro 
teor do disposto no art. 39-A da Lei nº 9.504/97.

 Proceder ao encerramento da urna e emitir as vias do boletim 
de urna. 

 Emitir o boletim de justificativa, acondicionando-o, juntamente 
com os requerimentos recebidos, em envelope próprio.

81.30777
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Quais são as competências do 1º e do 2º Mesários?

 Identificar o eleitor e entregar o comprovante de votação.
 Conferir o preenchimento dos requerimentos de justificativa 

eleitoral e dar o recibo.
 Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

E dos Secretários?

 Distribuir aos eleitores, às 17 horas, as senhas de entrada, 
previamente rubricadas ou carimbadas, segundo a ordem 
numérica.

 Lavrar a ata da Mesa Receptora, anotando, durante os  
trabalhos, as ocorrências que se verificarem.

 Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Quem pode ser Mesário?
O eleitor maior de 18 anos, em situação regular perante a 
Justiça Eleitoral, poderá ser Mesário em sua Zona Eleitoral, 
preferencialmente, na seção eleitoral em que vota.

 Assinar todas as vias do boletim de urna e de justificativa 
com o primeiro secretário e fiscais dos partidos políticos 
e coligações presentes, afixar cópia do boletim de urna 
em local visível da seção e entregar uma via assinada ao 
representante do comitê interpartidário.

 Romper o lacre do compartimento da mídia de gravação 
de resultados da urna e retirá-la, após o quê colocará 
novo lacre.

 Desligar a chave da urna, desconectar a urna da 
tomada ou da bateria externa e acondicionar a urna na 
embalagem própria.

 Anotar, após o encerramento da votação, o não 
comparecimento do eleitor, fazendo constar do local 
destinado à assinatura, no caderno de votação, a 
observação “não compareceu”.

 Entregar vias extras do boletim de urna, assinadas, aos 
interessados dos partidos políticos, coligações, imprensa 
e Ministério Público.

 Remeter à Junta Eleitoral, mediante recibo em 2 vias, 
com a indicação da hora de entrega, a mídia de resultado, 
acondicionada em embalagem lacrada, 3 vias do boletim 
de urna, o relatório Zerésima, o boletim de justificativa, 
os requerimentos de justificativa eleitoral e o caderno de 
votação contendo a ata da Mesa Receptora.

O trabalho de todos 
os Mesários é 

fundamental para a 
realização das eleições. 

Seja um voluntário!
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Quem Não pode ser Mesário?

 Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até 
o segundo grau, inclusive, e o cônjuge.

 Os membros de diretórios de partido político que exerçam 
função executiva.

 As autoridades e agentes policiais e funcionários, em cargos 
de confiança do Executivo.

 Os que pertencerem ao serviço eleitoral.
 Os eleitores menores de 18 anos.

Quais as vantagens de ser Mesário?
Além de contribuir para o fortalecimento da democracia 
brasileira, o eleitor que trabalha como Mesário desfruta dos 
seguintes benefícios: 

 Ter sua participação como Mesário considerada como critério 
de desempate para provimento de cargos, mediante concurso 
público, no âmbito do Tribunal Eleitoral, quando previsto em 
Edital (Art. 21, inciso III, da Resolução /TSE nº 21.899/04).

 Conversão, em dobro, das horas trabalhadas para a Justiça 
Eleitoral em horas de atividades extracurriculares, necessárias 
à colação do grau de bacharel, se a Instituição de Ensino 
Superior-IES onde o mesário estuda tiver firmado convênio 
com o TRE-PE.

O que a IES precisa fazer para firmar convênio 
com o TRE?

As universidades ou faculdades devem entrar na página do 
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, na internet  
(www.tre-pe.jus.br), no link Espaço Cidadão, na opção Mesário 
Voluntário, Espaço Universidade, Convênio com Universidades – 
Firme convênio como o TRE-PE e preencher o termo de convênio 
de cooperação com os dados do diretor ou reitor da instituição. 
Em seguida, devem imprimir 3 (três) vias desse termo e 
encaminhá-las à Av. Rui Barbosa, 320 – Graças, CEP: 52.011-040.
A Justiça Eleitoral de Pernambuco tem total interesse em firmar 
convênios dessa natureza com o maior número possível de 
universidades/faculdades, de forma que o voluntariado do 
serviço de mesário seja uma regra e não uma exceção.

 Receber dispensa do serviço, sem 
prejuízo do salário, vencimento ou 
qualquer outra vantagem, pelo dobro 
dos dias trabalhados nas eleições (art. 
98 da Lei 9.504/97).

 Receber dispensa do serviço, sem 
prejuízo do salário, vencimento ou 
qualquer outra vantagem, pelo dobro 
dos dias que, atendendo a convocação 
da Justiça Eleitoral, participou dos 
treinamentos para o exercício da função 
(TSE, PA n. 19.498/DF, de 26/09/2006).

 Ter sua participação como Mesário 
considerada como critério de desempate 
para promoção de servidor público, 
levando-se em conta o número de 
vezes em que prestou serviços à Justiça 
Eleitoral (Art. 379 do Código Eleitoral).

Procure já o seu Coordenador de 
Curso e fale sobre esse Projeto do 

TRE-PE!
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Quais as vantagens para a IES que  firmar convênio 
como TRE-PE?

Não há qualquer custo para a instituição conveniada. Em regra, os 
convênios são firmados com o prazo de vigência de 5 (cinco) anos, 
podendo ser rescindido por qualquer das partes antes desse período.
As instituições  que firmarem convênio com a Justiça Eleitoral 
estarão contribuindo para formação de seu corpo discente, 
enquanto cidadãos, e para a obtenção de carga horária de atividade 
complementar dos seus alunos, bem como associando sua imagem à 
da Justiça Eleitoral, que goza de grande respeito e credibilidade junto 
à população brasileira.

Onde posso me inscrever como Mesário Voluntário?
Você pode inscrever-se como Mesário na página eletrônica do 
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, na internet  
(www.tre-pe.jus.br), no link Espaço Cidadão, na opção Mesário 
Voluntário > Mesário Voluntário: Increva-se, bem como no Cartório 
Eleitoral ou na Central de Atendimento ao Eleitor do seu município.

Qual o prazo para se inscrever como Mesário 
Voluntário?

O cidadão  pode fazer sua inscrição para ser Mesário Voluntário  a 
qualquer tempo, mas em anos eleitorais deve  fazer sua inscrição até 
o final do mês de julho.

Depois da inscrição, o que acontece?
A legislação eleitoral estabelece que os componentes da Mesa 
Receptora serão escolhidos, preferencialmente, entre os eleitores 
da própria seção eleitoral e, dentre estes, os diplomados em 
escola superior, os professores e os serventuários da Justiça 
(Código Eleitoral, art. 120, § 2º).
Por conseguinte, a escolha dos Mesários Voluntários que não se 
enquadrem nas situações acima é complementar.
Desse modo, recebida a inscrição do Mesário Voluntario, os 
Cartórios Eleitorais irão analisar o seu cadastro e verificar se você 
está apto a ser mesário e se existem vagas nas Mesas Receptoras 
de Votos e de Justificativas a serem preenchidas.

Como saberei se fui convocado?
Os Mesários serão convocados por carta pelo Juiz Eleitoral, 
com instruções, local e horário para se apresentarem, e, 
posteriormente, no prazo de 60 dias antes das eleições, serão 
nomeados através de edital.

Fique atento e mantenha 
seu endereço atualizado 

no Cartório Eleitoral !

Quem pode tirar minhas dúvidas, no TRE-PE, 
sobre o Mesário Voluntário?

A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-PE é responsável pelo projeto 
Mesário Voluntário. 
As dúvidas podem ser esclarecidas por telefone, através dos 
números 4009-9216/9444/9445/9447, por e-mail, para  
eje@tre-pe.jus.br e pelas redes sociais, no twitter @EJE_PE e no 
Facebook, Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco.

Havendo vaga disponível, 
você será convocado!
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Seja um Mesário Voluntário e contribua para um 
Brasil melhor!

Trabalhar como Mesário Voluntário é demonstrar interesse em 
contribuir conscientemente para o fortalecimento da democracia. 
O engajamento e a participação no processo eleitoral são 
sinônimos de comprometimento com a pátria. 
Mesários e servidores da Justiça Eleitoral, juntos, representam 
respeito à vontade do eleitor e transparência nos trabalhos 
eleitorais. 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Composição em setembro/2012

PRESIDENTE
Des. Eleitoral Ricardo de Oliveira Paes Barreto
VICE-PRESIDENTE
Des. Eleitoral José Fernandes de Lemos
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
Des. Eleitoral Virgínio Marques Carneiro Leão
MEMBROS EFETIVOS
Des. Eleitoral Janduhy Finizola da Cunha Filho 
Des. Eleitoral Luiz Alberto Gurgel de Faria
Des. Eleitoral Roberto de Freitas Morais
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
Dr. Antônio Edílio Magalhães Teixeira

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Diretoria-Geral
Marília Gonçalves Berquó
Secretaria de Administração
Maria Teresa de Lima
Secretaria de Controle Interno e Auditoria
Mônica Pessoa Soares Spreafico Monteiro
Secretaria de Gestão de Pessoas
Antônio José do Nascimento
Secretaria de Orçamento e Finanças
Robson Costa Rodrigues
Secretaria de Tecnologia da Informação
Manoel Acácio Leite Neto
Secretaria Judiciária
Cibele Maria Figueiredo Garrido

Ative sua cidadania, seja 
um Mesário Voluntário. 

Participe!
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