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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO N.º 830/2014 – PGJ, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014. 

(PROTOCOLO Nº 74.686/14) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

REVOGADA, pela Resolução nº 
1.582/2023-PGJ, de 23 de fevereiro de 
2023. 

 

Estabelece diretrizes para auxiliar a atuação dos 
Membros do Ministério Público no exercício da 
função eleitoral nas eleições gerais de 2014. 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, especialmente da que lhe é 

conferida pelo artigo 19, inciso XII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro 

de 1993; 

Considerando ser atribuição institucional do Ministério Público a defesa do regime 

democrático; 

Considerando que a atuação do Ministério Público, com o objetivo de assegurar a 

normalidade e a legitimidade das eleições, tem a sua eficiência aprimorada com a colaboração 

entre os distintos órgãos de execução; 

Considerando que o exercício da função eleitoral é essencial para o processo democrático e 

para o cumprimento da legislação eleitoral; 

Considerando que as eleições de 2014 são gerais, implicando na competência originária do 

Tribunal Regional Eleitoral para o conhecimento das demandas eleitorais, excetuadas as 

relativas à disputa presidencial, Resolve editar a seguinte Resolução: 

Artigo 1º. O Promotor de Justiça Eleitoral recebendo notícias ou representações de ilícitos 

eleitorais ocorridos na circunscrição territorial da Zona Eleitoral que atua, ou colhendo-as de 

ofício, deverá encaminhá-las imediatamente à Procuradoria Regional Eleitoral, para análise e 

eventuais providências entendidas cabíveis. 

Artigo 2º. A providência mencionada no artigo anterior aplica-se aos casos de abuso de poder 

econômico ou político, condutas vedadas aos agentes públicos, captação ilícita de sufrágio, 

captação ou uso ilícito de recursos, propaganda irregular, antecipada ou criminosa e demais 

irregularidades eleitorais. 

Artigo 3º. O Promotor de Justiça Eleitoral informará à Procuradoria Regional Eleitoral causas  
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de inelegibilidade ou ausências de condições de elegibilidade de candidato nas eleições 

gerais de 2014, que tenha conhecimento, viabilizando eventual propositura de Ação de 

Impugnação do Pedido de Registro de Candidatura. 

Artigo 4º. O Promotor de Justiça Eleitoral, no exercício do poder fiscalizatório nas eleições 

gerais, colaborará com o Procurador Regional Eleitoral na realização das diligências 

solicitadas, com o objetivo de unificar as estratégias de atuação e de proteger a normalidade, 

a legalidade e a legitimidade das eleições. 

Artigo 5º. Nas datas do pleito, o Promotor de Justiça Eleitoral atuará na fiscalização dos 

trabalhos de votação nas seções da Zona Eleitoral de sua titularidade, zelando pela lisura e 

correta aplicação das leis eleitorais. 

Artigo 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 04 de setembro de 2014. 
 
  
Márcio Fernando Elias Rosa 

Procurador-Geral de Justiça 
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