
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 1, DE 2 DE ABRIL DE 2020 
 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ e o PROCURADOR-

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais; e 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37, inciso I; artigo 38; art. 72; artigo 77 e 

artigo 78, todos da Lei Complementar nº 75/93, c. c. artigo 10, inciso IX, alínea “h” e artigo 80, ambos 

da Lei Federal nº 8.625/93; 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no INQ 4435, 

determinando a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os que lhes forem 

conexos; 

CONSIDERANDO o contido na Resolução TRE/PR nº 834/2019, que dispõe sobre a 

especialização das 2ª e 3ª Zonas Eleitorais de Curitiba para processar e julgar, no âmbito da Justiça 

Eleitoral do Estado do Paraná, os crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, 

direitos e valores e aqueles praticados por organizações criminosas, bem como os pedidos de 

colaboração premiada e de cooperação jurídica passiva em matéria penal, conexos com crimes 

eleitorais; 

CONSIDERANDO que o enfrentamento da demanda nas 2ª e 3ª Zonas Eleitorais de 

Curitiba exige estruturação e suporte aos membros do Ministério Público designados; 

CONSIDERANDO que as grandes operações de enfrentamento de crimes de 

corrupção, de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e aqueles praticados por 

organizações criminosas, tanto quanto os pedidos de colaboração premiada e de cooperação jurídica 

passiva em matéria penal, exige disponibilidade de recursos materiais e humanos do Ministério 

Público; 

RESOLVEM  

Art. 1º. Para o enfrentamento da demanda de serviços das 2ª e 3ª Zonas Eleitorais de 

Curitiba, nas hipóteses de grandes operações em que os membros do Ministério Público Eleitoral 

titulares solicitarem, o Procurador-Geral de Justiça poderá indicar integrantes dos Grupos de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) para atuação conjunta e auxiliar, nas 
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investigações e nos processos, atuação que se dará mediante designação da Procuradoria Regional 

Eleitoral do Paraná. 

Art. 2º. O prazo da designação conjunta e auxiliar será indeterminado, até que ocorra 

revogação por parte da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná. 

Art. 3º. A designação de membros do Ministério Público do Estado do Paraná lotados 

nos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado será sem ônus à Justiça Eleitoral 

ou ao Ministério Público Federal. 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

IVONEI SFOGGIA 

 Procurador Geral de Justiça 
 

Este texto não substitui o  publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 7 abr. 2020. Caderno Extrajudicial, p. 17. 
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