CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Estado de Sao Paulo

PROVIMENTO CRE/SP n° 2/2018

o

Desembargador

Corregedor

\'\ialdir

Sebastiao

de

Nueyo

Campos

Junior,

Regional Eleitoral do Estado de Sao Paulo, no exercicio de

suas atribuis:oes,
CONSJDER,\NDO
constantes

que

no Cadastro

as informas:oes
acional de Eleitores

de

carater

sao de aces so restrito ao

proprio

eleitor e as autoridades

Publico,

cuja utilizas:ao seja adstrita as respectivas

(art. 29, paragrafo

judiciais ou poliGiais e ao Ministerio
atividades

funcionais

2°, alinea "b" da Resolus:ao TSE n° 21.538/2003,

alterada pela Resolus:ao TSEn°
CONSIDER,\NDO
supcn-isao,

personaHssimo

23.490/16),

ser da competencia

orientas:ao

desta Corregedoria

Regional a

e fiscalizas:ao do acesso aos dados do cadastro

eleitoral, nos termos dos arts. 29 e 88 da Resolus:ao TSE n° 21.538/03
dos Provimentos

e

CGE nOs 06/2006 e 10/2012 e 11/2016;

RESOLVE:
Art. 1°. A obtens:ao de informas:oes do Cadastro Elcitoral por autoridade
judiciaria ou policial e pelo Ministerio Publico dar-se-a exclusivamente
meio do Sistema de Jnformas:oes

Eleitorais - SJ EJ" disponivcl

por

no sitio

deste Tribunal na internet.

§ 1°. Os pedidos
atcndimento,
Tribunal

formulados

por melO fisico serao

com orientas:oes para

Regional

Eleitoral

excetuados aqueles decorrentes

§ 2°. 0 fornecimento

da

0

cadastramento

respectiva

da

do Sistema.

armazenada e gerida pelo Tribunal Superior Elcitoral.
das autoridades

sera

Fe'

0

Federas:ao,

de dados nao abrange a base de dados biome

Art. 2°. 0 cadastramento

sem

no SJEL perante

Unidade

de indisponibilidade

restituidos

CORREGEDORIA

REGIONAL ELEITORAL

Estado de Sao Paulo

formuhirio

propno

Corregedoria

que,

Regional

apos

assinado,

Eleitoral,

deyenl

conforme

ser encaminhado

instruc;oes

disponiyeis

a
na

pagina do Sistema.
Paragrafo

unico.

exclusivamente,

Magistrados

poderao

emembros

designar

do

ministerio

atc dois servidores

publico,

para acesso

ao

Sistema n:o mesmo formulario.
• Art. 3°: 0 acesso ao SrET dar-se-a por intermedio

de usuario e senha, em

J

cumprimento

as exigencias pre"istas

no art. 1°, paragrafo

2°, inciso III,

alinea "b", da Lei n. 11.419/2006.

§ 1°. 0 nome do usuario correspondera

ao endereC;o de correio cletronico

pessoal de natureza funcional, nao sendo admitido aqueles de uso comum
pelo setor ou unidade.

§ 2° .. A senha de acesso, de carater pessoal e intransferivcl, tera validade de
2 (dois) anos, admitindo-se
Art. 4°. A Corregcdoria
dos dados
tempo

0

renovaC;ao a cada bienio.

Regional Elcitoral pod era cfetuar auditoria do uso

pesquisados,

solicitar informac;oes

acesso ao Sistema,

na hip6tese

e suspender

a qualguer

de sua utilizaC;ao de forma

incorreta ou indeyida.
Art. 5°. Este Provimento

entra

revogando-se

CRE/S

0

Provimento

~'igor na data de sua puhlicaC;?\O,
/2013 desta Corregedoria.

en) Campos Junior
Corregcdor

Reg onal J-<:leitoral

