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RESOLUC;:AO TRE/SP

Dispoe sogre a Fiscaliza!;ao de Propaganda
Eleitoral

para,

as

Elei!;oes

de

2014

e

reclama!;oes sobre a loca~ao dos comicios.

o

Tribunal Regional Eleitoral, no usa das atribui<;6es que Ihe conferem

art. 23, inciso XXI, do seu Regirnento Interno,

0

resolve expedir a seguinte

instru<;ao:

Art. 1°. 0 poder cje policia eleitoral

sobre propaganda antecipada e

irregular sera exercido pelos Juizes Eleitorais do Estado, sem prejuizo do direito
de representa<;ao a ser exercido pelos legitimados.

Art. 20. 0 sistema "Denuncia On-line 2014",
estadual,

tem

por

escopo

auxiliar
,

0

exercicio

disponibilizando ferr<lh1enta por meio da qual

0

implantado
do

poder

em ambito
de

policia,

cidadao pode denunciar, via

internet, a existencia de propaganda eleitoral antecipada ou irregular realizada
nas vias publicas, em bens publicos ou de uso comum, bem como naqueles a
que a popula<;aotem pleno acesso.

§ 1°. 0

procedimento de fiscaliza<;ao da propaganda visa garantir

a

certifica<;ao do previa conhecimento por seu beneficia rio, a fim de assegurar a
responsabiliza<;ao pela autoria.

§ 2°.

Sem prejuizo do uso do sistema, outras formas de denuncia serao

admitidas para noticiar a pratica de irregularidades, tais como as apresentadas
por escrito em cart6rio

'u","

duzidas a termo por servidor e as originarias
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cartorio

adotar

os mesmos

procedimentos

das denuncias

recebidas

via sistema

Denuncla On-line.

Art. 3°.
tais

como

As propagandas

periodicos,

obrigatoriamente,

veiculadas

jornais,

radio,

nos meios

de comunicac;ao

televisao

e

ser obJeto de representac;ao

coligac;ao e pelo Ministerio

Publico, e dirigidas

proposta
ao Tribunal

social,

internet,

deverao,

por candidato,

partido,

Regional

Eleitoral,

nos

elencadas

no

term os do art. 96, inciso II, da Lei n.o 9.504/97.

Paragrafo

unico.

caput se restringe

a

poder

de pOllcia atinente

as providencias

necessarias

as materias

para

iriibir

as praticas

ilegais,

vedada a censura previa e a aplicac;ao de multa.

Art. 4°.
supervisionar

Fica

0

Corregedor

os trabalhos

Regional

de fiscalizac;ao

Eleitoral

designado

da propaganda

para coordenar

eleitoral

e

no Estado de

Sao Paulo.

Art.. 5°. As reclamac;6es
. providencias·sobre
politicos

a distribuic;ao

e coligac;6es,

pelo Tribunal
observancia
240/2011

da atribuic;ao

localizac;ao

equitativa

incumbirao,

e aos Juizes

(art.

sobre

e a tomada

de

dos locais de realizac;ao aos partidos

na capital,

Eleitorais

dos comicios

aos Juizes Auxiliares

nos demais

de competencia

municipios

determinada

designados

do Estado,. com

na Resoluc;ao TRE n.D

16 da Resoluc;ao TSE n.D 23.404/2014).

Art. 6° .. Esta Resoluc;ao entrara

Sala das Sess6es do Tribunal

em vigor na data de sua publicac;ao.

/'

Re '6nal Eleito al do Estado,

maio de 2014.
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