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PODER .JUDICIARIO

RESOLUC;:AO TRE/SP

NO 314/2014

Dispoe sobre a fiscaliza~ao de eventos com
finalidade arrecadat6ria nas e/ei~oes2014.

o

TRIBUNAL

REGIONAL

ELEIrORAL

DE

SAO

PAULO, no usa das atribui~6es que Ihe sao conferidas pelo artigo 23, inciso XXI
de seu 'Regimento Interno e pelos artigos 27 e 66 da Resolu~ao nO23.406/14 do
Tribunal Superior Eleitoral, e considerando a necessidade de disciplinar a
fiscaliza~ao das comercializa~6es de bens ou eventos destinados a arrecadar
recursos nas Elei~6es 2014.

RESOLVE:

Titulo I

Da fiscalizal;ao dos eventos com finalidade arrecadat6ria

Art. 1°. Para a comercializa~ao de bens

au a promo~ao de eventos que se

destinem a arrecadar recursos para a campanha e1eitoral, 0 partido politico, 0
comite financeiro ou 0 candidato, devera com'unicar formal mente
Justi~a
Eieitoral sua realiza~ao, com antecedencia minima de cinco dias.

a

§ 1°. Da comunica~ao devera constar:
1.

Qualifica~ao
interessado;

II.

data e horario de realiza~§o do evento;

III.

local do evento (rua/avenida

IV.

do

partido

politico,

comite

financeiro

ou

candidato

r?, bairro, cidade, estado, ~

ato e endere~o de correio eletronlco.

"
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§ 2°. A omissao da comunica~ao previa nao impede a fiscaliza~ao por
parte da Justi~a Eleitoral, sem prejuizo da consigna~ao do fato na respectiva
presta~ao de contas.
Art. 2°. compete ao Presidente e, na sua ausencia, 11Diretoria-Geral,
apreciar .as comunica~6es de realiza~ao de eventos e comercializa~ao,
determinando, quando for 0 caso, a sua fiscaliza~ao.
Art. 3°. Para os eventos realizados na Capital, compete 11Secreta ria de
Controle Interno indicar os'servidores que atuarao como observadores da Justi~a
Eleitoral.
Art. 4°. Quando 0 evento tiver lugar em municipio do interior do Estado,
ficara a cargo do Juiz Eleitoral da Zona competente par-a 0 exame e julgamento
das presta~6es de contas da circunscri~ao a responsabilidade pela sua
fiscaliza~ao, salvo situa~6es especificas em que a Secreta ria de Controle Interno
podera atuar mediante autoriza~ao prevista no art. 2° desta Resolu~ap.
§ 1°. 0 Juiz Eleitoral devera nomear, dentre os servidores do Cartorio
Eleitoral, dois fiscais "ad hac'~ preferencialmente 0 Chefe de Cartoria e autro
funcianario com experiencia na analise de presta~ao de contas de campanha,
para realizar 0 acompanhamento "In laco",do evento.
§ 2°. No prazo de ate dez dias apos a data da realiza~ao do evento,
deverao ser encaminhados it Secreta ria de Contrale Interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Sao Paulo os papeis de trabalho utilizados pelos observadores,
demais documentos apresentados por ocasiao da fiscaliza~ao, assim como
relatorio circunstanciado subs~rito pelo Juiz Eleitoral, dando conta de eventuais
irregularidades constatadas e atestando, ao final, a regularidade ou nao da
comercializa~ao de bens ou do evento arrecadatorio fiscalizado.
§ 3°. Para elabora~ao do relatorio a que alude 0 paragrafo anterior devera
ser utilizado 0 sistema PROEVA Web, ferramenta que estara disponivel na pagina
da Intranet do Tribunal.
Art. 5°. A fiscaliza~ao consistira na observa~ao e na coleta de informa~6es,
por meio, do preenchimento de formularios especificos desenvolvidos pela
Secreta ria de Controle Intern
'veis por meio do sistema PROEVA Web.
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§ 1°. No caso de comercializa~ao ou realiza~ao de evento a.rrecadatorio,
cabera ao partido politico, comite financeiro ou candidato, conforme 0 caso, a
indica<;ao de pessoa responsavel para prestar esclarecimentos no curso do
evento, zelando para que, mesmo na sua ausencia, as. ihforma<;oes que vierem a
ser solicitada.s sejam de imediato prestadas;
§ 20. Na impossibilidade, devidamente justificada, de fornecimento dos
dados no curso do evento sera expedida diligencia, concedendo-se prazo de 72
horas para que 0 partido, comite financeiro ou candidato preste, diretamente a
Unidade designada para fiscaliza~ao, as informa<;5es solicitadas.
Art. 60. Os dados coletados no evento ou em virtude do atendimento a
diligencias integrarao 0 processo de presta<;ao de contas do partido, comite
financeiro ou candidato, conforme 0 caso.
Art. 7°. Os servidores indicados pela Secreta ria de Controle Interno ou
designados pelos Ju[zes Eleitorais do Interior como observadores da Justi<;a
Eleitoral poderao tambem propor diligencias que se fizerem necessarias as
empresas e pessoas f[sicas participantes
dos eventos,
para prestar
esclarecimentos complementares ou informa<;oes necessarias a instru~ao do
processo.
Art. 8°. Se 0 partido, comite financeiro, candidato, ou respectivo
responsavel, recusar-se a prestar as informa~5es no curso do evento, 0 fato sera
relatado e submetido a considera<;ao do Presidente ou, na sua ausencia, da
Diretoria-Geral, quando 0 evento ocorrer na Capital, ou ao Juiz Eleitoral
respectivo, quando
0 evento tiver lugar no Interior do Estado, para as medidas
,
que entender pertinentes.

Titulo II

Disposic;oes finais

Art.'go. Na hipotese de realiza<;ao de eventos no periodo noturno ou nos
finais de semana e feriados, fica autorizada a convoca<;ao de servi
es m
carater de jornada extraordinaria para comparecerem como 0 ervado es
designados pela Justi<;a Eleit
5 termos do regulamentado n Portari
nO
161/2014, da E. Pres' encia, que
poe sobre a presta~ao
extraordinario urant 0 perfodo eleitoral no ano de 2014 ..
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Art. 10. Para auxiliar os trabalhos de fiscaliza~ao promovidos pela
Secreta ria deste Regional, fica autorizada a convoca~ao de motoristas e a
utiliza~ao de veiculos oficiais deste Tribunal, inclusive no perfodo noturno, bem
como aos finais de semana e fE!riados, desde qUE!solicitados com a antecedencia '
minima de vinte e quatro horas.
Art. 11. Os casos omissos serao dirimidos pelo Presidente.
Art. 12 .. Esta Resolu~ao entrara em vigor na data de sua publica~ao.
Sala de Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral de Sao Paulo, aos 22 de
julho de 2014.

esembargador Antonio Carlos Mathias Coltro
Presidente
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SECRETARIA JUDICIARIA
COORDENADORIA DAS SESSOES

CEJ.{TIDAO

CERTIFICO

E DOU FE QUE, no Diario da Justiya

Eletronico de 25 de julho de 2014,
publicada a Resoluyao TRE/SP

n° 314/2014.
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Sao Paulo, 25 de julho de 2014.
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