
 Diversos tribunais regionais eleitorais (TREs) reali-
zam hoje (18) a diplomação dos candidatos eleitos em 2020. 
Os eventos já vêm ocorrendo nas últimas semanas. Seguin-
do orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em razão 
da pandemia de covid-19, neste ano as cerimônias aconte-
cem de forma virtual ou com restrição ao público.
	 Cada	Corte	ou	Junta	Eleitoral	definiu	a	data	e	a	for-
ma que melhor se ajusta à realidade local. Na página do 
TSE é possível conferir como será a diplomação em cada 
estado e seus respectivos canais de divulgação. Em situa-
ções normais, o TSE e os TREs realizam eventos públicos 
para essa fase do pleito.
 A diplomação encerra o processo eleitoral e habilita 
o eleito a tomar posse no cargo. Todos os candidatos vitorio-

sos e suplentes, até a terceira colocação, podem emitir 
o diploma de forma online diretamente no site do 

TRE de cada estado. Na impossibilidade 
técnica, ele pode ser retirado no 

cartório eleitoral da zona 
do candidato. 

•		Mais	um	dia	de	tempo	bastante	instável	no	Paraná	nes-
ta sexta-feira. Chove várias vezes ao dia, sendo que mais 
ao norte e no leste o risco para chuvas mais fortes é um 
pouco	mais	elevada.	Porém,	serão	chuvas	bem	irregula-
res e de curta duração. Condição de abafamento persiste.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia	 Preço
18/12/20............................... R$ 132,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia	 Preço
18/12/20.................................R$ 63,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia	 Preço
18/12/20................................. R$ 67,00

Fonte: Deral/Seab

Termina hoje prazo para diplomação dos candidatos eleitos em 2020
TREs fazem 

cerimônias a 
distância ou com 

restrição de 
público

Nesse caso, o TSE reco-
menda que o atendimento 
seja agendado.
 No caso das elei-
ções presidenciais, é o 
TSE que faz a diploma-
ção.	 Para	 os	 eleitos	 aos	
demais cargos federais, 
estaduais e distritais, assim como para os 
suplentes,	a	entrega	do	diploma	fica	a	cargo	
dos TREs. Nas eleições municipais, a com-
petência é das juntas eleitorais, em geral, 
com a participação dos tribunais regionais.
 De acordo com o Código Elei-

toral, no diploma está o nome 
do candidato, a indicação da 
legenda sob a qual concorreu, 
o cargo para o qual foi eleito 
ou	 a	 sua	 classificação	 como	
suplente e, facultativamente, 
outros dados a critério do juiz 

ou do tribunal.
 A expedição dos diplomas ocorre nas 48 horas 
após o julgamento das contas do candidato eleito. Segun-
do o TSE, não é diplomado o eleito do sexo masculino que 
não provar quitação com o serviço militar obrigatório, nem 
o candidato vitorioso cujo registro de candidatura tenha 
sido indeferido, mesmo que ainda esteja sob apreciação 
judicial.
 Além disso, enquanto o TSE não decidir sobre even-
tual Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), o diplo-
mado poderá exercer o mandato. Esse recurso, previsto no 
Artigo 262 do Código Eleitoral, deve ser interposto no prazo 
de três dias contados da diplomação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Prazo para contestar auxílio emergencial negado acaba hoje

 Trabalhadores in-
formais e inscritos no Ca-
dastro	 Único	 de	 Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) têm 
até hoje (18) para contes-

tar o bloqueio, o cancela-
mento ou o indeferimento 
do auxílio emergencial 
extensão de R$ 300 (R$ 
600 para mães solteiras). 
Os pedidos podem ser 

feitos desde o dia 9 no 
site da Dataprev, estatal 
que processa os requeri-
mentos do auxílio emer-
gencial.
 O processo será 

inteiramente virtual, dis-
pensando a necessidade 
de ir a uma agência da 
Caixa Econômica Federal 
ou a um posto de atendi-
mento do CadÚnico.
	 Segundo	o	Minis-
tério da Cidadania, a pas-
ta promove mensalmente 
um	 pente-fino	 entre	 os	
beneficiários	 do	 auxílio	
emergencial	para	verificar	
se eles atendem a todos 
os	 requisitos	 definidos	
pela lei que criou o benefí-
cio. Quem não se enqua-
dra em um dos critérios é 
excluído da lista de bene-
ficiários,	mesmo	tendo	re-
cebido alguma parcela.
 De acordo com a 
pasta,	a	verificação	é	ne-
cessária para garantir que 
o público-alvo do auxílio 
emergencial seja aten-
dido e impedir que pes-
soas que não precisam 
do benefício recebam a 
ajuda. Entre as principais 
situações	verificadas,	es-
tão morte, descoberta de 
irregularidades ou obten-
ção de emprego formal 
durante a concessão do 
auxílio

Contestações
 Começou ontem 
(17) o prazo de contes-
tação para trabalhadores 
informais que tiveram o 
auxílio emergencial ex-
tensão negado por não 
atenderem aos novos 
critérios de concessão. O 

prazo vai até o dia 26.
 Ao editar a medi-
da provisória que esten-
deu o auxílio emergencial 
por até três parcelas com 
metade do valor original, 
o governo endureceu os 
critérios. Um dos exem-
plos foi o uso de dados 
fiscais	 de	 2019,	 em	 vez	
de 2018, para prorrogar 
o benefício. Quem não se 
enquadrou nos novos pa-
râmetros teve a extensão 

negada.
	 O	 Ministério	 da	
Cidadania também rea-
briu o prazo para quem 
teve o auxílio cancelado 
por indícios de irregulari-
dade	 verificados	 pelo	Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) ou pela Controlado-
ria-Geral da União (CGU). 
Os requerimentos podem 
ser feitos até o dia 20.
 A pasta também 

abriu prazo para que be-
neficiários	 do	 Bolsa	 Fa-
mília que tiveram o auxí-
lio emergencial extensão 
cancelado, bloqueado ou 
negado possam requerer 
o benefício. Os pedidos 
poderão ser feitos a partir 
de domingo (20) até o dia 
29. Todos os processos 
são exclusivamente feitos 
na página da Dataprev na 
internet.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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