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DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Coligação

"Paranaguá com Futuro", contra a decisão do Juiz da 5^ Zona Eleitoral - Paranaguá,
que indeferiu pedido liminar de suspensão da divulgação dos resultados de pesquisa
eleitoral impugnada.

A impetrante sustenta que o instituto de pesquisa não cumpriu os
requisitos legais para o registro de pesquisa, o que torna o resultado duvidoso, em
vista da falta de possibilidade de controle.

Afirmando estarem presentes os requisitos para tanto, requereu a
concessão de medida liminar para o fim de se suspender a divulgação do resultado

da pesquisa e deferir acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização
de coleta de dados.

Requer, ao final, a concessão da segurança para o fim de se proibir
definitivamente a divulgação da pesquisa.

A liminar pleiteada não foi analisada, uma vez que já havia sido
apreciada e deferida no Mandado Segurança n° 455.53.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer à fl. 87,

opinando pela extinção do feito sem resolução de mérito, ante a perda
superveniente do objeto.
É o breve relatórir»

Passo adecidir, j> que Jaço com fulcro no artigo 30, I, do Regimento
Interno deste TRE/PR.
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O presente mandamus ataca decisão interlocutória proferida pelo

Juízo da 5â Zona Eleitoral no bojo da representação n° 468-37.2016, com o objetivo
de suspender a pesquisa eleitoral de ns 01867/2016.
Entretanto, conforme se infere do Sistema de Acompanhamento de

Documentos e Processos deste Tribunal, a decisão liminar perdeu sua eficácia, eis

que proferida sentença de mérito na referida representação em data de 03/10/2016.
Desta forma,

não subsiste mais o interesse na obtenção do

provimento jurisdicional a amparar o prosseguimento do mandamus, que deve ser
extinto sem resolução de mérito ante a perda superveniente de seu objeto.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo

Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do
interesse de agir.
Publique-se. Intimem-se.

Curitiba, 08/fe Novembro de 2016.
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