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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no
Processo Administrativo Digital sob n.º 8464/2018,
RESOLVE
DECLARAR que o valor do benefício especial regulamentado pela Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, em favor do servidor JULIO GENTIL
PIZZATTO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Classe "A", Padrão 3, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, optante pelo regime de
previdência complementar em 24/07/2018, é de R$ 595,99 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) e compreende o
período de 25/06/2012 a 23/07/2018, conforme determina o § 1º, artigo 3º, da Resolução Conjunta STF/MPU nº 3/2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 19 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

Benefício Especial
P O R T A R I A N.º 1015/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no
Processo Administrativo Digital sob n.º 8664/2018,
RESOLVE
DECLARAR que o valor do benefício especial regulamentado pela Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, em favor do servidor EDUARDO DOS
SANTOS NEVES, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Classe "C", Padrão 11, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, optante pelo regime
de previdência complementar em 27/07/2018, é de R$ 758,56 (setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e compreende
o período de 14/01/2008 a 26/07/2018, conforme determina o § 1º, artigo 3º, da Resolução Conjunta STF/MPU nº 3/2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 19 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 02/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 15911/2017,
RESOLVE
I – REVOGAR o item II da Portaria nº 416, de 10/05/2018, publicada no DJE nº 85 de 15/05/2018, a partir de 01/01/2019;
II – DESIGNAR a servidora ADRIANA GONÇALVES PALMA MESSIAS, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária e, na sua
falta, a servidora JACQUELINE PITON VOLPI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, e, em comissão, Assistente I do
Cartório da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, e, na falta de ambas, o servidor DANIEL SANCHES OGNEBENE, ocupante do cargo de Analista
Judiciário, Área Judiciária, sendo todos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 146ª Zona Eleitoral de
LONDRINA, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 03/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 13615/2018,
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RESOLVE
DESIGNAR a servidora DEBORA ELIANE CALARI NUNES, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, e, em comissão, Assistente I do Cartório da 182ª Zona Eleitoral de Campo Largo, para substituir a Chefia do Cartório
da 110ª Zona Eleitoral de FAXINAL no período de 02 a 16/01/2019, em razão de licença para tratamento de saúde do titular, servidor RENAN
FELIPE GONÇALVES, e usufruto de férias do substituto designado, servidor FLAVIO SOARES RIBEIRO.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria nº 427/2018
PORTARIA n.º 427/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
13096/2018, resolve,
LOTAR os servidores abaixo relacionados nas respectivas zonas eleitorais, a partir de 17/12/2018.
SERVIDOR

Adriana Gonçalves Palma Messias
Antônio Shizuo Tsuchiya
Daniel Sanches Ognebene
Marcos Bernardino Ramos

CARGO

Analista Judiciário –
Área Judiciária
Técnico Judiciário –
Área Administrativa
Analista Judiciário –
Área Judiciária
Técnico Judiciário –
Área Administrativa Segurança

ZONA
ELEITORAL DE
ORIGEM
41ª

ZONA
ELEITORAL
DESTINO
146ª

146ª

41ª

42ª

146ª

41ª

146ª

DE

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 17 de dezembro de
2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações
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Processo 0604007-06.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0604007-06.2018.6.16.0000 - Sulina - PARANÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos]
RELATORA: GRACIANE LEMOS
NOTICIANTE: LUCAS BORTOLOTTO
Advogado do(a) NOTICIANTE:
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Estes autos correspondem a procedimento destinado àapuração de divulgação de material de propaganda eleitoral irregular, consistente na indicação de Lula
como candidato àPresidência da República, o que foi proibido em decisão que julgou o seu registro de candidatura, objeto também tratado na representação
proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral nos autos de nº 0603531-.2018.6.16.0000, que tramitou e se encerrou com a prolação da seguinte sentença que
adiante transcrevo:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO PARANÁ; FLORISVALDO FIER, candidato ao cargo de Governador pelo PTPR; ANATERRA VIANA, candidata ao cargo de Vice-Governador; MIRIAN APARECIDA GONÇALVES, candidata ao cargo de Senadora pelo PT-PT, e seus
suplentes, WILSON RAMOS FILHO e JOÃOZINHO SANTANA; ANTÔNIO TADEU VENERI, candidato ao cargo de deputado estadual; GLEISI
HELENA HOFFMANN, candidata ao cargo de deputada federal; RIVADAL DONIZETE PADILHA, candidato ao cargo de deputado
estadual; ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato ao cargo de Senador, e seus suplentes, LUIZ FERNANDO FERREIRA
DELAZARI e IRONDI MANTOAN PUGLIESI; LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN, candidata ao cargo deputada estadual; ARILSON MAROLDI
CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual; JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, candidato ao cargo de deputado federal; JOSÉ
RODRIGUES LEMOS, candidato ao cargo de deputado estadual; ENIO JOSÉ VERRI, candidato ao cargo de deputado federal; GILBERTO
GRZESZEZESZYN, candidato ao cargo de deputado federal; ANTENOR GOMES DE LIMA, candidato ao cargo de deputado estadual; ARILSON MAROLDI
CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual e PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO, candidato ao cargo de deputado estadual, em razão da
distribuição de material de propaganda eleitoral vinculando candidaturas regionais ao ex-presidente LULA como candidato ao cargo de Presidente da
República.
Em 29 de setembro de 2018 o d. Juiz plantonista proferiu decisão liminar declarando-se incompetente para apreciar o pedido por entender que os materiais
impugnados envolviam também propaganda relativa ao cargo de Presidente da República e determinou a remessa dos autos ao C. Tribunal Superior
Eleitoral.
Em 1º de outubro sobreveio pedido de reconsideração sob o argumento de que “o Tribunal Superior Eleitoral julgou procedentes as impugnações
apresentadas nos autos do RCAND nº 0600903-50.2018.6.00.0000, declarando a inelegibilidade do pretenso candidato (com base no artigo 1º, inciso I,
alínea “e”, itens 1 e 6, da Lei Complementar nº 64/1990) e indeferindo o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de Presidente da República e que,
ainda na ocasião, facultou àColigação “O Povo Feliz de Novo” a substituição de Luiz Inácio Lula da Silva, no prazo de dez dias, e vedou a prática de atos de
campanha do candidato com pedido de registro indeferido.”; e, que “não obstante a decisão proferida pela Corte Eleitoral Superior, a agremiação partidária
representada persiste em veicular propaganda eleitoral com enaltecimento da figura do ex-candidato Lula, apresentando-o ora como se candidato fosse, ora
de forma insidiosa, buscando induzir o eleitor ao erro para acreditar que o ex-candidato ainda goza de tal status”; que “o Juiz Auxiliar plantonista declarou
a incompetência deste TRE-PR para julgamento do feito, entendo que, por envolver propaganda política de ex-candidato àpresidência, havia que se declinar
competência em favor do Tribunal Superior Eleitoral”, mas que “o pleito deduzido pelo Ministério Público Eleitoral na inicial está acobertado pelo poder de
polícia conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo art. 41, parágrafos §1º e 2º, da Lei nº 9.504/97”; que houve denúncias que chegaram ao
conhecimento da Procuradoria Regional Eleitoral de distribuição irregular de propaganda eleitoral em outros municípios, conforme íntegra da Notícia de
Fato nº 1.25.000.004649/2018-11, que segue em anexo, razão pela qual aditou-se a inicial para incluir, na lista de locais a ser realizada a busca e apreensão,
os endereços dos Diretórios Municipais que seguem:
a) Francisco Beltrão - Rua São Lucas, 64, Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR, CEP: 85.602-475;
b) Foz do Iguaçu - Avenida Tancredo Neves, Porto Belo, Foz do Iguaçu-PR, CEP: 85.867-000;
c) Ivaiporã (Borrazópolis) - Rua Arapongas, 740, Centro,Ivaiporã-PR, CEP: 86.870-000;
d) Grandes Rios - Rua São Sebastião, 499, Centro, Ortigueira-PR, CEP: 84.350-000;
e) Cascavel (Campo Bonito) - Rua Souza Naves, 3983 –9º andar, sala 907, Centro, Cascavel-PR, CEP: 85.810-070.
Mencionou que : “este Órgão Ministerial recebeu e-mail do escritório de advocacia responsável pela orientação jurídica do Partido dos Trabalhadores no
Paraná, informando que os materiais de campanha desatualizados que ainda contivessem a indicação de Lula como candidato àPresidência teriam sido
recolhidos nos diretórios municipais e comitês de campanha, bem como que a agremiação não possui intenção de desobedecer o comando judicial e dispõe-se
àentrega do material àJustiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral”.
Pleiteou, ao final, pela reconsideração da decisão anterior e pela concessão da medida liminar para determinar ao Partido dos Trabalhadores do Estado do
Paraná que entregue o material de campanha que apresente o ex-presidente Lula como candidato àPresidência da República da agremiação no prazo de 1
(um) dia; e que transcorrido o referido prazo, sejam expedidos mandados de busca e apreensão com fundamento no artigo 139, IV c/c o artigo 301 do CPC,
ou que sejam expedidos imediatamente os mandados de busca e apreensão.
Em 02/10/18, ao analisar o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público Eleitoral, observei que na presente representação não há nenhum
pedido de apreciação jurisdicional relativa àcandidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, matéria indubitavelmente de competência exclusiva do
Tribunal Superior Eleitoral, mas sim um pedido de recolhimento de material de propaganda que o divulga ainda como candidato àPresidência da República,
juntamente com candidatos que disputam os cargos de Deputados Estadual, Deputado Federal, Senador e Governador no estado do Paraná.
Éfato que no exercício de sua competência, o C. Tribunal Superior Eleitoral concluiu pelo indeferimento do registro de candidatura do ex-presidente Lula, no
julgamento dos autos RCand de nº 0600903-50.2018.0.00.0000, com base no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 a 6, da Lei Complementar nº 64/90),
vedando-lhe a prática de atos de campanha, bem como a realização de atos de campanha que o mencionem como candidato, conforme consta na ementa:
“Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFERIMENTO.
1. Reclamação recebida como notícia de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal Superior Eleitoral no âmbito do RCand no 060090350.2018.6.00.0000, na sessão de 31.08.2018, encerrada em 01.09.2018.
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2. Nesse julgamento, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, vedando a prática de atos de campanha pelo candidato, em
especial a veiculação de propaganda eleitoral relativa àcampanha presidencial no rádio e na televisão.
3. A recalcitrância da Coligação em cumprir as determinações proferidas pelos juízes auxiliares deste Tribunal exige medida mais efetiva para preservar a
autoridade da decisão da Corte.
4. Determina-se àColigação "O Povo Feliz de Novo" e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça de propaganda eleitoral, de
(i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de candidato, sob pena de, em caso
de novo descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação, no rádio e na televisão. A implementação desta decisão, em caso de novo
descumprimento, poderá ser efetivada diretamente pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral. (RECLAMAÇÃO No 0601140-84.2018.6.00.0000) (grifei)
Portanto, proferida a decisão sobre a impossibilidade de Lula lançar-se candidato, cabe aos Juízes Eleitorais, bem como aos Tribunais Regionais Eleitorais o
exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, incluindo-se, desse modo, a fiscalização da propaganda eleitoral realizada em cada município e
nos Estados pelos órgãos jurisdicionais referidos, na forma do que dispõe o artigo 45 da Lei nº 9.504/97, em seus parágrafos 1º e 2º, tal como mencionado no
pedido de reconsideração ora em análise e que transcrevo:
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de
polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se
deve proceder na forma prevista no art. 40.
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem
exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
Outrossim, diante das evidências trazidas nos autos de que vários candidatos regionais ainda divulgavam Lula como candidato àPresidência da República,
reconheci a competência deste Tribunal e reconsiderei a decisão proferida nos autos, pela violação, prima facie, do artigo 242 do Código Eleitoral, bem
como, em tese, a caracterização do tipo previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, determinando (i) a citação do Partido dos Trabalhadores para que
entregassem o material irregular no Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, conforme a localidade dos seus respectivos Diretórios, até às 16h (dezesseis horas)
do dia 03/10/18, sob pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora ao advogado do partido que se comprometeu –por “e-mail” –a
entregar o material impugnado e (ii) a expedição de ofício aos Juízes Eleitorais para que recolhessem o material eventualmente entregue a eles,
armazenando-os até determinação posterior quanto a sua destinação.
Veio pedido de reconsideração do causídico Luiz Fernando Peccinin, no sentido de que não poderia ser responsável pela entrega do material irregular, vez
que apenas havia enviado mensagem eletrônica ao Ministério Público Eleitoral em nome de seu cliente, e que nunca recebeu resposta sobre a mensagem
enviada, tendo sido intimado somente às 13h59min do dia determinado para o cumprimento da decisão até às 16h, tendo cumprido, no “exíguo prazo” a
entrega do material de que dispunha, até porque houve busca e apreensão do material em comarcas do interior antes mesmo da intimação.
Na sequencia, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela expedição de mandados de busca e apreensão nos locais indicados na inicial, com
fundamento no artigo 139, inciso IV, c/c art. 301 do CPC, para fins de arrecadação do material ilícito e também o cumprimento do mandado na forma
itinerante em todo o Estado do Paraná pelos Juízes Eleitorais.
Arbitrei multa ao advogado Luiz Eduardo Peccinin para o caso de descumprimento da ordem de entrega dos materiais em situação irregular porque foi dele
que partiu a mensagem eletrônica àProcuradoria Regional Eleitoral, revelando que detinha conhecimento dos locais de armazenamento da propaganda
ilícita para imediata entrega a esta Justiça Especializada, com o fim de resguardar o que o próprio Partido dos Trabalhadores referiu nas orientações
encaminhadas pelo seu Presidente Estadual.
Não se tratando, portanto, da incidência do artigo 38 da Lei nº 9.504/97, que atribui a responsabilidade pela produção, veiculação e distribuição de
propaganda eleitoral aos candidatos, partidos políticos e coligações, pois a natureza da multa arbitrada baseou-se no cumprimento de obrigação imposta na
decisão, qual seja, a de providenciar que o material que se informou estar já depositado e pronto para entrega àProcuradoria Regional Eleitoral ou àJustiça
Eleitoral fosse disponibilizado.
Diante das informações trazidas na petição de ID 312675 reconsiderei a decisão de ID 311742, isentando de responsabilidade o advogado que enviou o email àProcuradoria da República e revogando a multa a ele imposta.
Conforme manifestação do advogado do partido representado, a responsabilidade pela propaganda eleitoral édos candidatos, partidos e coligações, na
forma do que dispõe o artigo 38 da Lei nº 9.504/97.
Em que pese tenha havido orientação do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que os filiados e candidatos entregassem o material em
desconformidade com a lei nos diretórios municipais, bem como para que estes providenciassem a sua entrega nos cartórios eleitorais, mediante recibo,
conforme orientação juntada na ID 312678 no dia 28 de setembro de 2018, para entrega de todo o material “no TRE na segunda-feira (01/10)” (item 2 da
orientação), verificou-se que nada chegou a este Tribunal.
Esta magistrada verificou que foi entregue neste Tribunal, em data de 03/10/2018, às 16h20min, pelo Sr. Luciano da Silva Inácio, dois sacos plásticos, de
aproximadamente 30 litros, contendo materiais irregulares e, no dia 04 /10/2018, o Sr. Dheison Alves de Lima, entregou mais 10.995 itens gráficos
irregulares, quantidade considerada irrisória.
Verificando o perigo de que candidatos, filiados e dirigentes ou integrantes de diretórios municipais insistissem na distribuição do material impugnado,
armazenando-o para distribuição pelos dias que antecediam o pleito, entendi estarem presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora e
concedi a tutela pleiteada pela d. Procuradoria Regional Eleitoral para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão itinerante, para que o
material impugnado nesta representação fosse apreendido onde fosse encontrado, autorizando o arrombamento de porta e o reforço policial, se necessário,
bem como a intimação pessoal do presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no estado do Paraná, Sr. Florisvaldo Fier, sobre o teor
dessa decisão.
Determinei, ainda, que os representados, que constavam na petição inicial (ID 308424) se abstivessem de divulgar material de propaganda eleitoral (em
desacordo com a decisão do C. Tribunal Superior Eleitoral a qual indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e vedou a prática de atos
de campanha que o mencionem como candidato), sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ato, sem prejuízo de caracterizar crime de
desobediência.
Também determinei a expedição de ofício a todos os Juízes Eleitorais do Paraná para que intensificassem a fiscalização contra a propaganda ilegal e, com
fundamento no poder de polícia, tomassem as providencias que julgassem necessárias. (ID 315047).
Na ID 315454 foi apresentada defesa pelo Partido dos Trabalhadores –PT (Diretório Estadual do Paraná), onde se alegou preliminar de incompetência
absoluta deste Tribunal Regional Eleitoral porque a propaganda questionada nestes autos favorece em tese o candidato àPresidência da República Fernando
Haddad, sendo daí a competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral (artigo 96, inciso III, Lei nº 9.054/97 e artigo 3º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.547/17). No mérito, alegou que o candidato cujo registro esteja sub judice pode praticar todos os atos de campanha (art. 16-A da Lei das Eleições) e pela
mesma lógica os candidatos, partidos e coligações que quisessem promover propaganda conjunta com Lula poderiam fazê-lo; que a confecção do material
questionado nesta ação não éilícita pois não há qualquer lesão ao bem jurídico tutelado; que éimpossível saber se os objetos reputados irregulares
circulavam pelas ruas e se foram antes ou após a proibição ao registro da candidatura; que não comprovou pormenorizadamente quem era o responsável
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pela confecção e suposta distribuição dos materiais; que as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento das disposições da Lei eleitoral não
se estendem ao respectivo partido (artigo 96, §11 da Lei Eleitoral); que a proibição não impedia a utilização da imagem do ex-Presidente Lula, prevalecendo
o entendimento pela liberdade de expressão; que o Partido dos Trabalhadores, através de seu presidente do PT-PR emitiu nota pública orientando sobre a
distribuição de materiais de campanha, estando expresso nessa nota que é“completamente proibida a distribuição de qualquer material de propaganda
eleitoral em que ainda conste o ex-Presidente Lula como candidato a Presidente da República”.
Na ID 318084, foi apresentada contestação por Enio José Verri esclarecendo que tão logo foi indeferido o pedido de registro do ex-Presidente Lula efetuou o
descarte do material de propaganda irregular; que em Maringá tramitou perante a 137ª Zona Eleitoral representação onde espontaneamente o Diretório
Municipal do PT efetuou a entrega de todo o material irregular e anexou nota fiscal alegando que o material contestado foi produzido em 30/08/18.
Na ID 318316, Miriam Aparecida Gonçalves, candidata ao cargo de Senador e seus suplentes, Wilson Ramos Filho e Joãozinho Santana e o candidato ao
cargo de Deputado Estadual Antônio Tadeu Veneri apresentaram contestação alegando preliminarmente a incompetência deste Tribunal Regional Eleitoral,
com argumentos similares aos do Diretório Estadual do PT, e no mérito a perda superveniente do objeto, posto que foram citados no dia 05/10/18 e em
06/10/18 foi o último dia para a entrega de material de propaganda eleitoral. Alegaram, ainda, que não promoveram a partir de 01/09/18 distribuição de
material de propaganda eleitoral que tivesse o ex-Presidente Lula como candidato; que o Ministério Público Eleitoral não informou na inicial a data em que
cada material irregular foi produzido ou distribuído, dificultando, assim, a defesa; que a inicial éinepta por não identificar a data da distribuição dos
materiais e por não individualizar as condutas dos representados quanto aos demais, não sendo possível abrir os hiperlinks indicados na inicial, que não
conseguiram visualizar os documentos anexados com a inicial; e que não confeccionaram e tampouco distribuíram o material impugnado.
Decorrido o prazo sem apresentação de defesa de José Rodrigues Lemos, de Luciana Guzella Rafaginin, Irondi Mantoan Pugliesi, Florisvaldo Fier, Péricles
de Holleben Mello, Gleisi Helena Hoffmann, Gilberto Grzeszezeszyn, Rivadal Donizete Padilha, André Castelo Branco Machado, Ana Terra Viana, Antenor
Gomes de Lima, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Roberto Requião de Mello e Silva, José Carlos Becker de Oliveira e Silva, Arilson Maroldi Chiorato.
Na ID 319685 houve manifestação do Ministério Público pela competência deste Tribunal Regional Eleitoral, porque não foi deduzida qualquer pretensão
quanto ao candidato àPresidência da República, mas somente determinado ao Diretório que recolhesse e não mais distribuísse o material recolhido; que a
representação éa via adequada porquanto éutilizada em “caráter residual”, ou seja, cabível sempre que não houver outra ação específica para combater
irregularidades verificadas durante a campanha; e, que não há qualquer pedido declaratório ou sancionatório, de modo que o pleito do Ministério Público
Eleitoral está acobertado pelo poder de polícia conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo artigo 41, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97; que não houve
perda do objeto uma vez que o pedido meritório se refere àproibição e consequente suspensão da divulgação de propaganda eleitoral do ex-candidato Lula e,
como o candidato àPresidência pelo Partido dos Trabalhadores continua na disputa eleitoral no segundo turno, havendo, ainda, pertinência na tutela
inibitória pleiteada; que a inicial não éinepta porque a nota fiscal mencionada no hiperlink encontra-se anexada àinicial em formato pdf (ID 308440, p. 23) e
a data de distribuição do material confunde-se com o mérito; que anexou mais denúncias recebidas de cidadãos de diversos municípios, cujo objeto era a
propaganda de Lula como Presidente da República; que não houve contraprova dessas alegações; que a denúncia não depende de comprovação de
participação pessoal dos representados no fato, pois seu objeto éa cessação da irregularidade (não distribuir mais as propagandas proibidas por decisão do
Tribunal Superior Eleitoral), na forma do artigo 41 da Lei das Eleições. Anexou mais denúncias de cidadãos sobre a propaganda ilícita, como exemplos: a)
notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público Eleitoral de Pato Branco em 28/09/18, acerca de distribuição de propaganda eleitoral irregular
apresentando Lula como candidato a Presidente da República (ID 319686), b) Ofício enviado do Município de Francisco Beltrão em 01/10/18 informando
propaganda eleitoral irregular da candidata Gleisi número 1313, vinculada também àcandidatura àPresidência da República de Luís Inácio Lula da Silva
(ID 319699), c) vídeo de eleitor denunciando a distribuição de jornal no dia 25/09/18 na cidade de União da Vitória com Lula como candidato a Presidente,
juntamente com a candidata ao Senado Miriam Gonçalves e o candidato a Governador do Estado, Dr. Rosinha (ID 319695), e outras 16 (dezesseis)
evidências sempre trazendo Lula como candidato e não como apoiador.
Na ID 328524, chegaram Ofícios dos Juízes Eleitorais de diversas Zonas Eleitorais, a saber: Ponta Grossa, Jacarezinho (com apreensão de cinco quilos de
propaganda onde constava o Sr. Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da República), Araucária e Contenda (com a apreensão na
residência do Sr. Rival Donizete Padilha de 15.408 panfletos de 7x10 cm, 1555 panfletos 15x21 grampeados com mais 1555 panfletos 7x10, totalizando
18.518 panfletos, cfe. p. 14), Francisco Beltrão (entrega de 35 caixas cheias de santinhos, folhetos, impressos dos mais variados tipos, constando a
candidatura de Lula como Presidente em 05/10/18), Paranavaí (entrega de material no cartório no dia 04/10/18), Santo Antônio do Sudoeste com material
apreendido no Cartório Eleitoral, Maringá (certificou que o Presidente do Diretório Municipal do PT e o candidato Enio Verri entregaram vários materiais
tendo Lula como candidato a Presidente), Toledo (informou depósito de materiais de propaganda irregular), Floresta (apreensão de 3.630 panfletos com a
propaganda irregular), Pinhão (entregaram, mediante notícia de irregularidade e notificação do Ministério Público Eleitoral, os materiais irregulares) e
Pinhais (com depósito de material de propaganda irregular espontaneamente pelo Diretório Municipal).
Na ID 321088, no Município de Dois Vizinhos veio a informação de que circulavam pela cidade no final do mês de setembro de 2018 material contendo Lula
como candidato a Presidente e tal material foi apreendido e encontra-se em cartório.
Na ID 325595, nos Municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu encontra-se material irregular em duas caixas grandes e em duas caixas
pequenas.
Na ID 328534, em Rolândia, após notificação do Diretório Municipal do PT, houve entrega de 25.000 folhetos/santinhos/volantes, em Campo Mourão em
data de 03/10/18 o candidato a Deputado Estadual Cícero Pereira de Souza entregou dez volumes de propaganda eleitoral e nove perfurade, com as imagens
de Lula.
Na ID 328537, em Assis Chateaubriand informou que em 29/09/18 a Presidente do PT local entregou material irregular de campanha, que encontra-se
depositado no Cartório Eleitoral, em Alto Paraná, foram entregues materiais irregulares espontaneamente no Cartório Eleitoral pelos Sr. Rafael Cavalli
Miquelan e José Elto Santos da Silva.
Na ID 372416, em Arapongas foram entregues espontaneamente material de propaganda contendo Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da
República.
Na ID 372466, em Curitiba o Oficial de Justiça certificou que não foi apreendido nenhum material impugnado e devolveu o mandado em secretaria em
30/10/18.
Na ID 373016, Almirante Tamandaré informou que não houve entrega de material porque a Secretária Geral do PT local afirmou não haver sede e nem
material de propaganda na localidade.
Na ID 494266, em Jaguapitã o Ministério Público local já havia promovido o recolhimento de vinte e quatro mil santinhos e duzentos encartes de 22x15cm,
tendo sido entregues ao Cartório Eleitoral.
Na ID 94766, em Quedas do Iguaçu foram apreendidos materiais de campanha (panfletos irregulares).
Éo relatório, passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Após o decurso do processo eleitoral, todo o material recolhido em procedimentos adotados pelos Juízes Eleitorais no exercício do poder de polícia
contribuíram para reduzir o número de propaganda eleitoral irregular, capaz de exercer influência no eleitorado.
Verifica-se que após os procedimentos de busca e apreensão deflagrados pelos Juízes Eleitorais, no exercício do poder de polícia, que de fato foi recolhida
uma vultosa quantidade de propaganda eleitoral irregular, que não foi trazida pelo causídico Luiz Fernando Peccinin, o que revela que a multa imposta para
que o referido advogado providenciasse a entrega dos materiais em todos os Municípios do Estado do Paraná nos Cartórios Eleitorais seria de ser-lhe
aplicada, não fosse a sua revogação por esta magistrada.
A ironia adotada pelo causídico na contestação apresentada na ID 315453 àpágina 13 no sentido de que:
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“Ademais, não se pode presumir que a entrega devesse ser ‘vultuosa’. Consectário lógico do insucesso na busca e apreensão determinada éque não existem
mais materiais em circulação –ao menos não na pretendida e anomalamente cogitada vultuosidade pela eminente relatora. Vale lembrar: o indeferimento da
candidatura de Lula se deu HÁ MAIS DE UM MÊS (no dia 01 de setembro!). Desde essa data não há mais materiais de ‘Lula Presidente’ sendo fabricados,
menos ainda em quantia vultuosa. O que deveria fazer o REPRESENTADO para atender às altas expectativas do órgão ministerial e desta Corte? Fabricar
mais materiais para então depositá -los? Não haveria sentido nisso. Certamente a presente demanda, a despeito de manifestamente inadequada, inepta e
ilegítima, renderá imerecidos holofotes na imprensa. Pode ser que essa fosse mesmo a pretensão inicial, mas por certo os abusos e excessos cristalinamente
cometidos nos presentes autos serão corrigidos pelos órgãos competentes para tanto, após ser dada devida ciência pelo ora REPRESENTADO. Em um
Estado Democrático de Direito, o uso da coação e da força devem ser excepcionais. A foto de Lula em um material guardado em casa certamente não
autoriza o arrombamento de uma residência, para resumir.
Anoto, contudo, que alguns candidatos usaram o nome de Lula em suas propagandas eleitorais para com a intenção de colher um maior número de votos,
referindo-se a ele como candidato e não como apoiador, como ficou demonstrado em alguns dos procedimentos juntados a estes autos, em panfletos que
foram depositados nas caixas de correio de alguns eleitores, que procuraram a Justiça Eleitoral pedindo providências, devidamente tomadas e que foram
juntadas aqui. (...)”
Veja-se que após vencido o prazo para a entrega e a revogação da decisão que cominava multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora de atraso na
entrega, e com as buscas realizadas, encontrou-se justamente o que esta relatora mencionou na decisão liminar no sentido de que a quantidade do material a
ser entregue àJustiça Eleitoral deveria ser vultosa.
Não foi, entretanto, e daí se extrai que o causídico e o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores não estão amparados pela alegada boa-fé
mencionada na defesa, nem quando mencionaram que se renderam “imerecidos holofotes na imprensa”, vez que todo o material recolhido poderia ser
distribuído pelas ruas para o fim de induzir eleitores ao equívoco de que Lula seria candidato ao cargo de Presidente da República, quando não mais podia
fazer campanha eleitoral em razão da decisão do TSE.
Além deste procedimento, há ainda vários outros procedimentos apurados em outros autos que comunicaram àProcuradoria Regional Eleitoral o
recolhimento de materiais com a propaganda ora impugnada nestes autos e que tramitam concomitantemente, demonstrando como houve falta de boa-fé de
vários candidatos filiados ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido alguns deles intimados da decisão liminar, sem que contudo tivessem providenciado a
entrega do material cuja distribuição foi proibida.
No entanto, a Procuradoria Regional Eleitoral propôs a presente representação somente com o escopo de se evitar que o material fosse distribuído, razão
pela qual pugnou na inicial:
“(...)
a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, inaudita altera pars, para que sejam expedidos os competentes MANDADOS DE BUSCA E
APREENSÃO, com fundamento no art. 139, IV c/c art. 301 do CPC para fins de arrecadação de todo o material impresso de campanha em que conste a
imagem do ex-candidato LULA, como candidato àPresidência ou de forma que induza o eleitor a pensar que ele o seja e, consequentemente, obstando a sua
posterior distribuição indevida, nos endereços acima indicados;
b) no mérito, seja determinado a todos os representados a PROIBIÇÃO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO da divulgação da propaganda eleitoral do
excandidato Lula por meio da distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, com a indicação expressa de que seu descumprimento pode
configurar o ilícito previsto no art. 347 do Código Eleitoral e sem prejuízo da fixação de multa cominatória, dando-se ampla divulgação desta decisão,
notadamente aos juízos e promotorias eleitorais do estado do Paraná, para adoção das devidas providências no âmbito de suas respectivas competências e
atribuições;
c) que, após cumpridos os competentes mandados de busca e apreensão, sejam os representados citados para apresentarem defesa no prazo legal.
(...)”
Como a eleição já ocorreu, tendo a proibição e a suspensão da divulgação da propaganda eleitoral do ex-candidato Lula se operado, decorreu a utilidade e a
necessidade da continuação da presente demanda, operando-se a perda do objeto.
Anote-se, contudo, e com letras garrafais, que não se exclui a possibilidade de propositura de ação de investigação judicial eleitoral por abuso dos meios de
comunicação em razão da divulgação de propagandas eleitorais isoladas de candidatos e candidatas que tenham distribuído de forma massiva suas
propagandas respectivas aliadas àindeferida candidatura de Lula, mediante a devida comprovação na ação própria.
Eventual produção adequada de provas no sentido mencionado certamente tornam possível e viável a propositura da ação própria para apuração do fato e
eventual condenação que pode ensejar a inelegibilidade dos representados eventualmente condenados.
Aqui, nestes autos, a utilidade e a necessidade da determinação e efetiva suspensão da divulgação da propaganda ilícita debatida se esvaíram, tendo o
presente processo cumprido a sua finalidade com a realização da eleição e o seu término no último dia 28/10/18, com o encerramento da votação no segundo
turno.
Por essa razão, deixo de apreciar as preliminares arguidas bem como de analisar o mérito.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 08 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná".
Analisando os autos, constatei que foi enviada notificação da irregularidade da propaganda ao candidato Fernando Haddad pelo Juiz Eleitoral, com base no
artigo 40-B, da Lei nº 9.504/97, para dar a ele o conhecimento do material distribuído em desconformidade com a ordem exarada pelo C. TSE no julgamento
dos autos de Registro de Candidatura do requerente Luís Inácio Lula da Silva.
Éo relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Considerando-se a extinção do processo principal, ao qual este está apenso, não há mais interesse de agir nesses autos também, pela mesma fundamentação.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Encaminhe-se oficio circular aos Juízes Eleitorais para que conservem o material irregular apreendido até o dia 18/12/2019, tendo em vista que o volume total
recolhido dentro desta Unidade Federativa ésignificativo, o que poderá ensejar a propositura de outras ações, devendo após a data referida, adotar as
providências pertinentes para o seu desfazimento, tais como determinar a incineração ou trituração do material.
Quanto ao material armazenado neste Tribunal Regional Eleitoral, decorrido o prazo acima referido, determino o seu encaminhamento àPolícia Federal para
incineração.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Decorrido o prazo de eventual recurso e demais diligências necessárias, arquive-se.
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Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Curitiba, 17 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Processo 0604001-96.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338):0604001-96.2018.6.16.0000
NOTICIANTE: MARIA AUGUSTA MENDES GONCALVES DA SILVA
Advogado do(a) NOTICIANTE: MARIA AUGUSTA MENDES GONCALVES DA SILVA - PR77695
RELATOR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO

DECISÃO

Trata-se de notícia-crime apresentada por Maria Augusta Mendes Gonçalves da Silva, narrando, em síntese, que candidatos da Coligação Paraná Inovador
promoveram o "derrame" de material de propaganda e m local de votação ou nas vias próximas, em possível infração ao art. 39, §5º, II, da Lei nº 9.504/1997.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação de id. 1766316, requisitando a instauração de inquérito policial, ressaltando desde já a ausência de
de foro por prerrogativa de função do investigado.
Neste ponto, conforme bem anotado pelo parquet, observo que, nos termos do recente precedente proferido pelo STF na questão de ordem na AP nº. 937, o
foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes, supostamente, praticados durante o exercício do cargo, quando houver relacionamento com as
funções desempenhadas e desde que haja a permanência no cargo que originou a prerrogativa de foro.
Em face do exposto, com fulcro no artigo 31 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e no novel entendimento adotado pelo STF,
reconheço a incompetência absoluta deste Tribunal para prosseguir na apuração do crime noticiado, determinando a remessa do feito físico ao 5ª Juízo
Eleitoral de Paranaguá para as devidas providências, arquivando-se o presente feito eletrônico.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os expedientes necessários ao cumprimento deste despacho.
Curitiba, 17 de dezembro de 2018.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - RELATOR

Processo 0604008-88.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0604008-88.2018.6.16.0000 - São Jorge d'Oeste - PARANÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos]
RELATORA: GRACIANE LEMOS
NOTICIANTE: FABIO JOSE TUSSI
Advogado do(a) NOTICIANTE:
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Estes autos correspondem a procedimento destinado àapuração de divulgação de material de propaganda eleitoral irregular, consistente na indicação de Lula
como candidato àPresidência da República, o que foi proibido em decisão que julgou o seu registro de candidatura, objeto também tratado na representação
proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral nos autos de nº 0603531-.2018.6.16.0000, que tramitou e se encerrou com a prolação da seguinte sentença que
adiante transcrevo:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO PARANÁ; FLORISVALDO FIER, candidato ao cargo de Governador pelo PTPR; ANATERRA VIANA, candidata ao cargo de Vice-Governador; MIRIAN APARECIDA GONÇALVES, candidata ao cargo de Senadora pelo PT-PT, e seus
suplentes, WILSON RAMOS FILHO e JOÃOZINHO SANTANA; ANTÔNIO TADEU VENERI, candidato ao cargo de deputado estadual; GLEISI
HELENA HOFFMANN, candidata ao cargo de deputada federal; RIVADAL DONIZETE PADILHA, candidato ao cargo de deputado
estadual; ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato ao cargo de Senador, e seus suplentes, LUIZ FERNANDO FERREIRA
DELAZARI e IRONDI MANTOAN PUGLIESI; LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN, candidata ao cargo deputada estadual; ARILSON MAROLDI
CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual; JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, candidato ao cargo de deputado federal; JOSÉ
RODRIGUES LEMOS, candidato ao cargo de deputado estadual; ENIO JOSÉ VERRI, candidato ao cargo de deputado federal; GILBERTO
GRZESZEZESZYN, candidato ao cargo de deputado federal; ANTENOR GOMES DE LIMA, candidato ao cargo de deputado estadual; ARILSON MAROLDI
CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual e PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO, candidato ao cargo de deputado estadual, em razão da
distribuição de material de propaganda eleitoral vinculando candidaturas regionais ao ex-presidente LULA como candidato ao cargo de Presidente da
República.
Em 29 de setembro de 2018 o d. Juiz plantonista proferiu decisão liminar declarando-se incompetente para apreciar o pedido por entender que os materiais
impugnados envolviam também propaganda relativa ao cargo de Presidente da República e determinou a remessa dos autos ao C. Tribunal Superior
Eleitoral.
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Em 1º de outubro sobreveio pedido de reconsideração sob o argumento de que “o Tribunal Superior Eleitoral julgou procedentes as impugnações
apresentadas nos autos do RCAND nº 0600903-50.2018.6.00.0000, declarando a inelegibilidade do pretenso candidato (com base no artigo 1º, inciso I,
alínea “e”, itens 1 e 6, da Lei Complementar nº 64/1990) e indeferindo o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de Presidente da República e que,
ainda na ocasião, facultou àColigação “O Povo Feliz de Novo” a substituição de Luiz Inácio Lula da Silva, no prazo de dez dias, e vedou a prática de atos de
campanha do candidato com pedido de registro indeferido.”; e, que “não obstante a decisão proferida pela Corte Eleitoral Superior, a agremiação partidária
representada persiste em veicular propaganda eleitoral com enaltecimento da figura do ex-candidato Lula, apresentando-o ora como se candidato fosse, ora
de forma insidiosa, buscando induzir o eleitor ao erro para acreditar que o ex-candidato ainda goza de tal status”; que “o Juiz Auxiliar plantonista declarou
a incompetência deste TRE-PR para julgamento do feito, entendo que, por envolver propaganda política de ex-candidato àpresidência, havia que se declinar
competência em favor do Tribunal Superior Eleitoral”, mas que “o pleito deduzido pelo Ministério Público Eleitoral na inicial está acobertado pelo poder de
polícia conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo art. 41, parágrafos §1º e 2º, da Lei nº 9.504/97”; que houve denúncias que chegaram ao
conhecimento da Procuradoria Regional Eleitoral de distribuição irregular de propaganda eleitoral em outros municípios, conforme íntegra da Notícia de
Fato nº 1.25.000.004649/2018-11, que segue em anexo, razão pela qual aditou-se a inicial para incluir, na lista de locais a ser realizada a busca e apreensão,
os endereços dos Diretórios Municipais que seguem:
a) Francisco Beltrão - Rua São Lucas, 64, Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR, CEP: 85.602-475;
b) Foz do Iguaçu - Avenida Tancredo Neves, Porto Belo, Foz do Iguaçu-PR, CEP: 85.867-000;
c) Ivaiporã (Borrazópolis) - Rua Arapongas, 740, Centro,Ivaiporã-PR, CEP: 86.870-000;
d) Grandes Rios - Rua São Sebastião, 499, Centro, Ortigueira-PR, CEP: 84.350-000;
e) Cascavel (Campo Bonito) - Rua Souza Naves, 3983 –9º andar, sala 907, Centro, Cascavel-PR, CEP: 85.810-070.
Mencionou que : “este Órgão Ministerial recebeu e-mail do escritório de advocacia responsável pela orientação jurídica do Partido dos Trabalhadores no
Paraná, informando que os materiais de campanha desatualizados que ainda contivessem a indicação de Lula como candidato àPresidência teriam sido
recolhidos nos diretórios municipais e comitês de campanha, bem como que a agremiação não possui intenção de desobedecer o comando judicial e dispõe-se
àentrega do material àJustiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral”.
Pleiteou, ao final, pela reconsideração da decisão anterior e pela concessão da medida liminar para determinar ao Partido dos Trabalhadores do Estado do
Paraná que entregue o material de campanha que apresente o ex-presidente Lula como candidato àPresidência da República da agremiação no prazo de 1
(um) dia; e que transcorrido o referido prazo, sejam expedidos mandados de busca e apreensão com fundamento no artigo 139, IV c/c o artigo 301 do CPC,
ou que sejam expedidos imediatamente os mandados de busca e apreensão.
Em 02/10/18, ao analisar o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público Eleitoral, observei que na presente representação não há nenhum
pedido de apreciação jurisdicional relativa àcandidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, matéria indubitavelmente de competência exclusiva do
Tribunal Superior Eleitoral, mas sim um pedido de recolhimento de material de propaganda que o divulga ainda como candidato àPresidência da República,
juntamente com candidatos que disputam os cargos de Deputados Estadual, Deputado Federal, Senador e Governador no estado do Paraná.
Éfato que no exercício de sua competência, o C. Tribunal Superior Eleitoral concluiu pelo indeferimento do registro de candidatura do ex-presidente Lula, no
julgamento dos autos RCand de nº 0600903-50.2018.0.00.0000, com base no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 a 6, da Lei Complementar nº 64/90),
vedando-lhe a prática de atos de campanha, bem como a realização de atos de campanha que o mencionem como candidato, conforme consta na ementa:
“Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFERIMENTO.
1. Reclamação recebida como notícia de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal Superior Eleitoral no âmbito do RCand no 060090350.2018.6.00.0000, na sessão de 31.08.2018, encerrada em 01.09.2018.
2. Nesse julgamento, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, vedando a prática de atos de campanha pelo candidato, em
especial a veiculação de propaganda eleitoral relativa àcampanha presidencial no rádio e na televisão.
3. A recalcitrância da Coligação em cumprir as determinações proferidas pelos juízes auxiliares deste Tribunal exige medida mais efetiva para preservar a
autoridade da decisão da Corte.
4. Determina-se àColigação "O Povo Feliz de Novo" e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça de propaganda eleitoral, de
(i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de candidato, sob pena de, em caso
de novo descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação, no rádio e na televisão. A implementação desta decisão, em caso de novo
descumprimento, poderá ser efetivada diretamente pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral. (RECLAMAÇÃO No 0601140-84.2018.6.00.0000) (grifei)
Portanto, proferida a decisão sobre a impossibilidade de Lula lançar-se candidato, cabe aos Juízes Eleitorais, bem como aos Tribunais Regionais Eleitorais o
exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, incluindo-se, desse modo, a fiscalização da propaganda eleitoral realizada em cada município e
nos Estados pelos órgãos jurisdicionais referidos, na forma do que dispõe o artigo 45 da Lei nº 9.504/97, em seus parágrafos 1º e 2º, tal como mencionado no
pedido de reconsideração ora em análise e que transcrevo:
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de
polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se
deve proceder na forma prevista no art. 40.
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem
exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
Outrossim, diante das evidências trazidas nos autos de que vários candidatos regionais ainda divulgavam Lula como candidato àPresidência da República,
reconheci a competência deste Tribunal e reconsiderei a decisão proferida nos autos, pela violação, prima facie, do artigo 242 do Código Eleitoral, bem
como, em tese, a caracterização do tipo previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, determinando (i) a citação do Partido dos Trabalhadores para que
entregassem o material irregular no Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, conforme a localidade dos seus respectivos Diretórios, até às 16h (dezesseis horas)
do dia 03/10/18, sob pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora ao advogado do partido que se comprometeu –por “e-mail” –a
entregar o material impugnado e (ii) a expedição de ofício aos Juízes Eleitorais para que recolhessem o material eventualmente entregue a eles,
armazenando-os até determinação posterior quanto a sua destinação.
Veio pedido de reconsideração do causídico Luiz Fernando Peccinin, no sentido de que não poderia ser responsável pela entrega do material irregular, vez
que apenas havia enviado mensagem eletrônica ao Ministério Público Eleitoral em nome de seu cliente, e que nunca recebeu resposta sobre a mensagem
enviada, tendo sido intimado somente às 13h59min do dia determinado para o cumprimento da decisão até às 16h, tendo cumprido, no “exíguo prazo” a
entrega do material de que dispunha, até porque houve busca e apreensão do material em comarcas do interior antes mesmo da intimação.
Na sequencia, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela expedição de mandados de busca e apreensão nos locais indicados na inicial, com
fundamento no artigo 139, inciso IV, c/c art. 301 do CPC, para fins de arrecadação do material ilícito e também o cumprimento do mandado na forma
itinerante em todo o Estado do Paraná pelos Juízes Eleitorais.
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Arbitrei multa ao advogado Luiz Eduardo Peccinin para o caso de descumprimento da ordem de entrega dos materiais em situação irregular porque foi dele
que partiu a mensagem eletrônica àProcuradoria Regional Eleitoral, revelando que detinha conhecimento dos locais de armazenamento da propaganda
ilícita para imediata entrega a esta Justiça Especializada, com o fim de resguardar o que o próprio Partido dos Trabalhadores referiu nas orientações
encaminhadas pelo seu Presidente Estadual.
Não se tratando, portanto, da incidência do artigo 38 da Lei nº 9.504/97, que atribui a responsabilidade pela produção, veiculação e distribuição de
propaganda eleitoral aos candidatos, partidos políticos e coligações, pois a natureza da multa arbitrada baseou-se no cumprimento de obrigação imposta na
decisão, qual seja, a de providenciar que o material que se informou estar já depositado e pronto para entrega àProcuradoria Regional Eleitoral ou àJustiça
Eleitoral fosse disponibilizado.
Diante das informações trazidas na petição de ID 312675 reconsiderei a decisão de ID 311742, isentando de responsabilidade o advogado que enviou o email àProcuradoria da República e revogando a multa a ele imposta.
Conforme manifestação do advogado do partido representado, a responsabilidade pela propaganda eleitoral édos candidatos, partidos e coligações, na
forma do que dispõe o artigo 38 da Lei nº 9.504/97.
Em que pese tenha havido orientação do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que os filiados e candidatos entregassem o material em
desconformidade com a lei nos diretórios municipais, bem como para que estes providenciassem a sua entrega nos cartórios eleitorais, mediante recibo,
conforme orientação juntada na ID 312678 no dia 28 de setembro de 2018, para entrega de todo o material “no TRE na segunda-feira (01/10)” (item 2 da
orientação), verificou-se que nada chegou a este Tribunal.
Esta magistrada verificou que foi entregue neste Tribunal, em data de 03/10/2018, às 16h20min, pelo Sr. Luciano da Silva Inácio, dois sacos plásticos, de
aproximadamente 30 litros, contendo materiais irregulares e, no dia 04 /10/2018, o Sr. Dheison Alves de Lima, entregou mais 10.995 itens gráficos
irregulares, quantidade considerada irrisória.
Verificando o perigo de que candidatos, filiados e dirigentes ou integrantes de diretórios municipais insistissem na distribuição do material impugnado,
armazenando-o para distribuição pelos dias que antecediam o pleito, entendi estarem presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora e
concedi a tutela pleiteada pela d. Procuradoria Regional Eleitoral para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão itinerante, para que o
material impugnado nesta representação fosse apreendido onde fosse encontrado, autorizando o arrombamento de porta e o reforço policial, se necessário,
bem como a intimação pessoal do presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no estado do Paraná, Sr. Florisvaldo Fier, sobre o teor
dessa decisão.
Determinei, ainda, que os representados, que constavam na petição inicial (ID 308424) se abstivessem de divulgar material de propaganda eleitoral (em
desacordo com a decisão do C. Tribunal Superior Eleitoral a qual indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e vedou a prática de atos
de campanha que o mencionem como candidato), sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ato, sem prejuízo de caracterizar crime de
desobediência.
Também determinei a expedição de ofício a todos os Juízes Eleitorais do Paraná para que intensificassem a fiscalização contra a propaganda ilegal e, com
fundamento no poder de polícia, tomassem as providencias que julgassem necessárias. (ID 315047).
Na ID 315454 foi apresentada defesa pelo Partido dos Trabalhadores –PT (Diretório Estadual do Paraná), onde se alegou preliminar de incompetência
absoluta deste Tribunal Regional Eleitoral porque a propaganda questionada nestes autos favorece em tese o candidato àPresidência da República Fernando
Haddad, sendo daí a competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral (artigo 96, inciso III, Lei nº 9.054/97 e artigo 3º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.547/17). No mérito, alegou que o candidato cujo registro esteja sub judice pode praticar todos os atos de campanha (art. 16-A da Lei das Eleições) e pela
mesma lógica os candidatos, partidos e coligações que quisessem promover propaganda conjunta com Lula poderiam fazê-lo; que a confecção do material
questionado nesta ação não éilícita pois não há qualquer lesão ao bem jurídico tutelado; que éimpossível saber se os objetos reputados irregulares
circulavam pelas ruas e se foram antes ou após a proibição ao registro da candidatura; que não comprovou pormenorizadamente quem era o responsável
pela confecção e suposta distribuição dos materiais; que as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento das disposições da Lei eleitoral não
se estendem ao respectivo partido (artigo 96, §11 da Lei Eleitoral); que a proibição não impedia a utilização da imagem do ex-Presidente Lula, prevalecendo
o entendimento pela liberdade de expressão; que o Partido dos Trabalhadores, através de seu presidente do PT-PR emitiu nota pública orientando sobre a
distribuição de materiais de campanha, estando expresso nessa nota que é“completamente proibida a distribuição de qualquer material de propaganda
eleitoral em que ainda conste o ex-Presidente Lula como candidato a Presidente da República”.
Na ID 318084, foi apresentada contestação por Enio José Verri esclarecendo que tão logo foi indeferido o pedido de registro do ex-Presidente Lula efetuou o
descarte do material de propaganda irregular; que em Maringá tramitou perante a 137ª Zona Eleitoral representação onde espontaneamente o Diretório
Municipal do PT efetuou a entrega de todo o material irregular e anexou nota fiscal alegando que o material contestado foi produzido em 30/08/18.
Na ID 318316, Miriam Aparecida Gonçalves, candidata ao cargo de Senador e seus suplentes, Wilson Ramos Filho e Joãozinho Santana e o candidato ao
cargo de Deputado Estadual Antônio Tadeu Veneri apresentaram contestação alegando preliminarmente a incompetência deste Tribunal Regional Eleitoral,
com argumentos similares aos do Diretório Estadual do PT, e no mérito a perda superveniente do objeto, posto que foram citados no dia 05/10/18 e em
06/10/18 foi o último dia para a entrega de material de propaganda eleitoral. Alegaram, ainda, que não promoveram a partir de 01/09/18 distribuição de
material de propaganda eleitoral que tivesse o ex-Presidente Lula como candidato; que o Ministério Público Eleitoral não informou na inicial a data em que
cada material irregular foi produzido ou distribuído, dificultando, assim, a defesa; que a inicial éinepta por não identificar a data da distribuição dos
materiais e por não individualizar as condutas dos representados quanto aos demais, não sendo possível abrir os hiperlinks indicados na inicial, que não
conseguiram visualizar os documentos anexados com a inicial; e que não confeccionaram e tampouco distribuíram o material impugnado.
Decorrido o prazo sem apresentação de defesa de José Rodrigues Lemos, de Luciana Guzella Rafaginin, Irondi Mantoan Pugliesi, Florisvaldo Fier, Péricles
de Holleben Mello, Gleisi Helena Hoffmann, Gilberto Grzeszezeszyn, Rivadal Donizete Padilha, André Castelo Branco Machado, Ana Terra Viana, Antenor
Gomes de Lima, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Roberto Requião de Mello e Silva, José Carlos Becker de Oliveira e Silva, Arilson Maroldi Chiorato.
Na ID 319685 houve manifestação do Ministério Público pela competência deste Tribunal Regional Eleitoral, porque não foi deduzida qualquer pretensão
quanto ao candidato àPresidência da República, mas somente determinado ao Diretório que recolhesse e não mais distribuísse o material recolhido; que a
representação éa via adequada porquanto éutilizada em “caráter residual”, ou seja, cabível sempre que não houver outra ação específica para combater
irregularidades verificadas durante a campanha; e, que não há qualquer pedido declaratório ou sancionatório, de modo que o pleito do Ministério Público
Eleitoral está acobertado pelo poder de polícia conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo artigo 41, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97; que não houve
perda do objeto uma vez que o pedido meritório se refere àproibição e consequente suspensão da divulgação de propaganda eleitoral do ex-candidato Lula e,
como o candidato àPresidência pelo Partido dos Trabalhadores continua na disputa eleitoral no segundo turno, havendo, ainda, pertinência na tutela
inibitória pleiteada; que a inicial não éinepta porque a nota fiscal mencionada no hiperlink encontra-se anexada àinicial em formato pdf (ID 308440, p. 23) e
a data de distribuição do material confunde-se com o mérito; que anexou mais denúncias recebidas de cidadãos de diversos municípios, cujo objeto era a
propaganda de Lula como Presidente da República; que não houve contraprova dessas alegações; que a denúncia não depende de comprovação de
participação pessoal dos representados no fato, pois seu objeto éa cessação da irregularidade (não distribuir mais as propagandas proibidas por decisão do
Tribunal Superior Eleitoral), na forma do artigo 41 da Lei das Eleições. Anexou mais denúncias de cidadãos sobre a propaganda ilícita, como exemplos: a)
notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público Eleitoral de Pato Branco em 28/09/18, acerca de distribuição de propaganda eleitoral irregular
apresentando Lula como candidato a Presidente da República (ID 319686), b) Ofício enviado do Município de Francisco Beltrão em 01/10/18 informando
propaganda eleitoral irregular da candidata Gleisi número 1313, vinculada também àcandidatura àPresidência da República de Luís Inácio Lula da Silva
(ID 319699), c) vídeo de eleitor denunciando a distribuição de jornal no dia 25/09/18 na cidade de União da Vitória com Lula como candidato a Presidente,
juntamente com a candidata ao Senado Miriam Gonçalves e o candidato a Governador do Estado, Dr. Rosinha (ID 319695), e outras 16 (dezesseis)
evidências sempre trazendo Lula como candidato e não como apoiador.
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Na ID 328524, chegaram Ofícios dos Juízes Eleitorais de diversas Zonas Eleitorais, a saber: Ponta Grossa, Jacarezinho (com apreensão de cinco quilos de
propaganda onde constava o Sr. Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da República), Araucária e Contenda (com a apreensão na
residência do Sr. Rival Donizete Padilha de 15.408 panfletos de 7x10 cm, 1555 panfletos 15x21 grampeados com mais 1555 panfletos 7x10, totalizando
18.518 panfletos, cfe. p. 14), Francisco Beltrão (entrega de 35 caixas cheias de santinhos, folhetos, impressos dos mais variados tipos, constando a
candidatura de Lula como Presidente em 05/10/18), Paranavaí (entrega de material no cartório no dia 04/10/18), Santo Antônio do Sudoeste com material
apreendido no Cartório Eleitoral, Maringá (certificou que o Presidente do Diretório Municipal do PT e o candidato Enio Verri entregaram vários materiais
tendo Lula como candidato a Presidente), Toledo (informou depósito de materiais de propaganda irregular), Floresta (apreensão de 3.630 panfletos com a
propaganda irregular), Pinhão (entregaram, mediante notícia de irregularidade e notificação do Ministério Público Eleitoral, os materiais irregulares) e
Pinhais (com depósito de material de propaganda irregular espontaneamente pelo Diretório Municipal).
Na ID 321088, no Município de Dois Vizinhos veio a informação de que circulavam pela cidade no final do mês de setembro de 2018 material contendo Lula
como candidato a Presidente e tal material foi apreendido e encontra-se em cartório.
Na ID 325595, nos Municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu encontra-se material irregular em duas caixas grandes e em duas caixas
pequenas.
Na ID 328534, em Rolândia, após notificação do Diretório Municipal do PT, houve entrega de 25.000 folhetos/santinhos/volantes, em Campo Mourão em
data de 03/10/18 o candidato a Deputado Estadual Cícero Pereira de Souza entregou dez volumes de propaganda eleitoral e nove perfurade, com as imagens
de Lula.
Na ID 328537, em Assis Chateaubriand informou que em 29/09/18 a Presidente do PT local entregou material irregular de campanha, que encontra-se
depositado no Cartório Eleitoral, em Alto Paraná, foram entregues materiais irregulares espontaneamente no Cartório Eleitoral pelos Sr. Rafael Cavalli
Miquelan e José Elto Santos da Silva.
Na ID 372416, em Arapongas foram entregues espontaneamente material de propaganda contendo Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da
República.
Na ID 372466, em Curitiba o Oficial de Justiça certificou que não foi apreendido nenhum material impugnado e devolveu o mandado em secretaria em
30/10/18.
Na ID 373016, Almirante Tamandaré informou que não houve entrega de material porque a Secretária Geral do PT local afirmou não haver sede e nem
material de propaganda na localidade.
Na ID 494266, em Jaguapitã o Ministério Público local já havia promovido o recolhimento de vinte e quatro mil santinhos e duzentos encartes de 22x15cm,
tendo sido entregues ao Cartório Eleitoral.
Na ID 94766, em Quedas do Iguaçu foram apreendidos materiais de campanha (panfletos irregulares).
Éo relatório, passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Após o decurso do processo eleitoral, todo o material recolhido em procedimentos adotados pelos Juízes Eleitorais no exercício do poder de polícia
contribuíram para reduzir o número de propaganda eleitoral irregular, capaz de exercer influência no eleitorado.
Verifica-se que após os procedimentos de busca e apreensão deflagrados pelos Juízes Eleitorais, no exercício do poder de polícia, que de fato foi recolhida
uma vultosa quantidade de propaganda eleitoral irregular, que não foi trazida pelo causídico Luiz Fernando Peccinin, o que revela que a multa imposta para
que o referido advogado providenciasse a entrega dos materiais em todos os Municípios do Estado do Paraná nos Cartórios Eleitorais seria de ser-lhe
aplicada, não fosse a sua revogação por esta magistrada.
A ironia adotada pelo causídico na contestação apresentada na ID 315453 àpágina 13 no sentido de que:
“Ademais, não se pode presumir que a entrega devesse ser ‘vultuosa’. Consectário lógico do insucesso na busca e apreensão determinada éque não existem
mais materiais em circulação –ao menos não na pretendida e anomalamente cogitada vultuosidade pela eminente relatora. Vale lembrar: o indeferimento da
candidatura de Lula se deu HÁ MAIS DE UM MÊS (no dia 01 de setembro!). Desde essa data não há mais materiais de ‘Lula Presidente’ sendo fabricados,
menos ainda em quantia vultuosa. O que deveria fazer o REPRESENTADO para atender às altas expectativas do órgão ministerial e desta Corte? Fabricar
mais materiais para então depositá -los? Não haveria sentido nisso. Certamente a presente demanda, a despeito de manifestamente inadequada, inepta e
ilegítima, renderá imerecidos holofotes na imprensa. Pode ser que essa fosse mesmo a pretensão inicial, mas por certo os abusos e excessos cristalinamente
cometidos nos presentes autos serão corrigidos pelos órgãos competentes para tanto, após ser dada devida ciência pelo ora REPRESENTADO. Em um
Estado Democrático de Direito, o uso da coação e da força devem ser excepcionais. A foto de Lula em um material guardado em casa certamente não
autoriza o arrombamento de uma residência, para resumir.
Anoto, contudo, que alguns candidatos usaram o nome de Lula em suas propagandas eleitorais para com a intenção de colher um maior número de votos,
referindo-se a ele como candidato e não como apoiador, como ficou demonstrado em alguns dos procedimentos juntados a estes autos, em panfletos que
foram depositados nas caixas de correio de alguns eleitores, que procuraram a Justiça Eleitoral pedindo providências, devidamente tomadas e que foram
juntadas aqui. (...)”
Veja-se que após vencido o prazo para a entrega e a revogação da decisão que cominava multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora de atraso na
entrega, e com as buscas realizadas, encontrou-se justamente o que esta relatora mencionou na decisão liminar no sentido de que a quantidade do material a
ser entregue àJustiça Eleitoral deveria ser vultosa.
Não foi, entretanto, e daí se extrai que o causídico e o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores não estão amparados pela alegada boa-fé
mencionada na defesa, nem quando mencionaram que se renderam “imerecidos holofotes na imprensa”, vez que todo o material recolhido poderia ser
distribuído pelas ruas para o fim de induzir eleitores ao equívoco de que Lula seria candidato ao cargo de Presidente da República, quando não mais podia
fazer campanha eleitoral em razão da decisão do TSE.
Além deste procedimento, há ainda vários outros procedimentos apurados em outros autos que comunicaram àProcuradoria Regional Eleitoral o
recolhimento de materiais com a propaganda ora impugnada nestes autos e que tramitam concomitantemente, demonstrando como houve falta de boa-fé de
vários candidatos filiados ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido alguns deles intimados da decisão liminar, sem que contudo tivessem providenciado a
entrega do material cuja distribuição foi proibida.
No entanto, a Procuradoria Regional Eleitoral propôs a presente representação somente com o escopo de se evitar que o material fosse distribuído, razão
pela qual pugnou na inicial:
“(...)
a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, inaudita altera pars, para que sejam expedidos os competentes MANDADOS DE BUSCA E
APREENSÃO, com fundamento no art. 139, IV c/c art. 301 do CPC para fins de arrecadação de todo o material impresso de campanha em que conste a
imagem do ex-candidato LULA, como candidato àPresidência ou de forma que induza o eleitor a pensar que ele o seja e, consequentemente, obstando a sua
posterior distribuição indevida, nos endereços acima indicados;
b) no mérito, seja determinado a todos os representados a PROIBIÇÃO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO da divulgação da propaganda eleitoral do
excandidato Lula por meio da distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, com a indicação expressa de que seu descumprimento pode
configurar o ilícito previsto no art. 347 do Código Eleitoral e sem prejuízo da fixação de multa cominatória, dando-se ampla divulgação desta decisão,
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notadamente aos juízos e promotorias eleitorais do estado do Paraná, para adoção das devidas providências no âmbito de suas respectivas competências e
atribuições;
c) que, após cumpridos os competentes mandados de busca e apreensão, sejam os representados citados para apresentarem defesa no prazo legal.
(...)”
Como a eleição já ocorreu, tendo a proibição e a suspensão da divulgação da propaganda eleitoral do ex-candidato Lula se operado, decorreu a utilidade e a
necessidade da continuação da presente demanda, operando-se a perda do objeto.
Anote-se, contudo, e com letras garrafais, que não se exclui a possibilidade de propositura de ação de investigação judicial eleitoral por abuso dos meios de
comunicação em razão da divulgação de propagandas eleitorais isoladas de candidatos e candidatas que tenham distribuído de forma massiva suas
propagandas respectivas aliadas àindeferida candidatura de Lula, mediante a devida comprovação na ação própria.
Eventual produção adequada de provas no sentido mencionado certamente tornam possível e viável a propositura da ação própria para apuração do fato e
eventual condenação que pode ensejar a inelegibilidade dos representados eventualmente condenados.
Aqui, nestes autos, a utilidade e a necessidade da determinação e efetiva suspensão da divulgação da propaganda ilícita debatida se esvaíram, tendo o
presente processo cumprido a sua finalidade com a realização da eleição e o seu término no último dia 28/10/18, com o encerramento da votação no segundo
turno.
Por essa razão, deixo de apreciar as preliminares arguidas bem como de analisar o mérito.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 08 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná".
Éo relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Considerando-se a extinção do processo principal, ao qual este está apenso, não há mais interesse de agir, em razão da mesma fundamentação.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Decorrido o prazo de eventual recurso e demais diligências necessárias, arquive-se.
Curitiba, 17 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Processo 0603965-54.2018.6.16.0000
0603965-54.2018.6.16.0000
LITISCONSORTE: SIGILOSO
Advogado do(a) LITISCONSORTE:
LITISCONSORTE: SIGILOSO
Advogado do(a) LITISCONSORTE: MIGUEL NICOLAU JUNIOR - PR07708 Advogados do(a) LITISCONSORTE: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS PR53841, RAFAEL MARTINS DE SOUZA - PR72432, FAGNER LINCOLN LIBANIO DE ANDRADE - PR57325

Decido.
"Por todo o exposto, considerando a inexistência de conflito negativo de competência entre juiz e Tribunal vinculados entre si, declino a competência desta E.
Corte Eleitoral para o Juízo da 38ª Zona Eleitoral, de Pitanga, para processar e julgar os fatos ora em análise.
Dê-se ciência desta decisão àProcuradoria Regional Eleitoral.
Retornem os autos a 1ª instância.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão."
Curitiba, 17 de Dezembro de 2018.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT –RELATOR

Processo 0603676-24.2018.6.16.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0603676-24.2018.6.16.0000
REPRESENTANTE: SIGILOSO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874
REPRESENTADO: SIGILOSO
Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, CAMILA DE ARAUJO
GUIMARAES - SP333346, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- SP266298, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436,
RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, DANIELLE DE MARCO - SP311005
RELATOR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO

DISPOSITIVO
Pelo exposto, como fundamentado acima, e tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, Julgo Extinta a presente demanda, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Curitiba, 17 de dezembro de 2018.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Juiz Auxiliar

Processo 0604003-66.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338):0604003-66.2018.6.16.0000
NOTICIANTE: MARIA AUGUSTA MENDES GONCALVES DA SILVA
Advogado do(a) NOTICIANTE: MARIA AUGUSTA MENDES GONCALVES DA SILVA - PR77695
RELATOR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
DECISÃO
Trata-se de notícia-crime apresentada por Maria Augusta Mendes Gonçalves da Silva, narrando, em síntese, que candidatos da Coligação Paraná Inovador
promoveram o "derrame" de material de propaganda e m local de votação ou nas vias próximas, em possível infração ao art. 39, §5º, II, da Lei nº 9.504/1997.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação de id. 1766316, requisitando a instauração de inquérito policial, ressaltando desde já a ausência de
de foro por prerrogativa de função do investigado.
Neste ponto, conforme bem anotado pelo parquet, observo que, nos termos do recente precedente proferido pelo STF na questão de ordem na AP nº. 937, o
foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes, supostamente, praticados durante o exercício do cargo, quando houver relacionamento com as
funções desempenhadas e desde que haja a permanência no cargo que originou a prerrogativa de foro.
Em face do exposto, com fulcro no artigo 31 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e no novel entendimento adotado pelo STF,
reconheço a incompetência absoluta deste Tribunal para prosseguir na apuração do crime noticiado, determinando a remessa do feito físico ao 5ª Juízo
Eleitoral de Paranaguá para as devidas providências, arquivando-se o presente feito eletrônico.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os expedientes necessários ao cumprimento deste despacho.
Curitiba, 17 de dezembro de 2018.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - RELATOR

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

