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RELATÓRIO

Trat
a
.
s
e
de
.andado
de
^%ZZ££
Fernando Dolenz. com pedido liminar, contra ato do ]u,z da 55
de Joaquim Távora,P, O, — — Venanc» de e,

candidato ma,s votado nas e^çoe

deflnitiv0 d0 registro ao

de Quatiguá e que, em razão

irnpetrado. Relata ainda

candidato mais votado, requereu sua ,p om cao ao mP

^^ ^

que. diligenciando iunto ^^S^Z» °—o .udic.rio,
STpTjr: ::::os*. d0«* <0n—,«—-•

PreSenK""ré os documentos juntados. -^£~£
m i n/ll/2016 nos autos de ntarc

decisão monocrática profer.da em 1U/
12.2016.6.16.0055 ,fls. »,»> pelaqua, o,
manejado pelo candidato ma.s votadc ™

seguimento ao recurso
^ ^ ^ do
^ 2i/u/2016

(fls 34,36). sendo a autoridade coatora -n .cada e
vidamenle intimado de seu teor no dia seguinte «fls. 37/40).
Com 0térm,no do recesso iudiciério. v.eram os autos
conclusos (fi. 43).
É o relatório.
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II _ FUNDAMENTAÇÃO

Abase fática sobre aqua, se assenta apretensão veicu ada

nestes
autos
,
na
«ica
do
impetrante,
a^^^Z^
segundo candidato mais votado para pre^o ^ ~
^
EFRAIM. que obteve a maior votação tevesere .str

indeferido em decisão proferida pelo TSE em U«^<> °

pelo
candidato
EFRAIM
são.
em
^"«^"^^o;
d,
o
total. autorizando adiplomação do segun o^ and.d ma,
^
impetrante requereu sua diplomaçao ao Ju.zo da,55ia^

2W2B016. mas obteve ainformação de um serv.dor do Cartono
que opedido sô seria analisado apôs orecesso eleitoral.
Pois bem.

Omandado de segurança presta-se à tutela de direito

r: rS^CS: —na,s para obter-se .ordem de
segurança (inciso LXIX do art. 5= da CF).

_

Nesta linha, oma,~ deverá ter por objeto acorreção de

ato ou omissão do responsável (autoridade, «^^J^**

Todavia avia restrita do cabimento ou nãoEspecializada,
do mandadopo.s
de

Todavia, a v

flagrante ilegalidade ou teratolog.a.

J0sé Afonso da Silva em brilhantes linhas "os ensina que o
devido processo lega, está baseado em três prindpios. sendo, o
justiça, ocontraditório eaplenitude da defesa.

Aanálise do caso concreto revela atotal Inadequação da v.a

processual eleita.

Auma. observa-se que não se trata da hipótese de suceda o

\

recursal. pois oimpetrante não aponta aexistência de um ato espec,f,co que ,
I
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•
JS^íSS^^SãS^
, a ,nafnr Oreouerimento formulado em primeiro grau
possa ser qualificado
de coator. Orequenm . . .. inexistindo decisão

Aduas pois conquanto alegue ter havido negativa de ana se

d0 seu pedid0 r^do recesso i - - ^ ^ ^

—
ei
e
ment
o
*££^„'
^r^
cai
c
ada
em
mero
demonstrar que ta ^'^^ d£ segurança demanda prova pré-

rCda ^Zdo ou ao menos aindicação dos meios para se obter a
comprovação (I Ldo art. 6= da Lei n= 12.016/2009).
Atrês. pois émanifesto que inexiste direito liquido ecerto no

13.165/2015. aplicável às eleições 2016.
Com efeito, dispõe referido dispositivo:

Art. 224. Se anund.de atingir arnaisde metadedo^otosdo país

nas eleições P/es.denaais do Eg.denas. ^ julgar.se-ão
estaduais ou do mumcip» nas ^ehescoes m ^ dia para n0va

53S^Moí^

40 «uarenta) dias-

{{Í
Adecisão
da Justiça
E.eitora. ^'^.«SfflgSSSS
Lgjstro.
acassação
do dipbmao^
original)

Esquematizando ocontido na norma transcrita, tem-se que

n r r . : í s s «—- - - obtido (§ 3= do art. 224).

Com isso. apretensão que funda omandado de segurança e

manifestamente contrária alei vigente, visto que face ao indeferimento do ;

A
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registro do candidato eleito EFRAIM prevê alegislação arealização de novas

eleições. Pontuo que oimpetrante sequer impugnou anova redaçãojto , 3do art 224 do Código Eleitoral, dispositivo plenamente aplicável as.tuaçao

descrita nos autos eque contrasta com opedido formulado.
Por fim. registro que. em consulta realizada no Sistema de

Acompanhamento de DocumentoseProcessos deste ^•'•""^ ™£
data que opedido originário - protocolo n» 341.977/2016 (fls. 3/32 - fo
autuado como Petição sob n= 503-41.2016.6.16.0055 edecidido pe o u,zo d

55* zona Eleitora, de Campo Mourão por sentença datada de 11/01/2017, pela
qual foi indeferida apretensão de diplomação nos seguintes termos:

^-^So^^par^S^^
deQuatiguá/PR. ocomía^w^'}^l6orofeú<ia pelo colegiado do

Argumenta que em virtude da d^^^P^X^P6'" 19/i2/20i6.

Egrégio Tribuna. Superior Elevai no ^0412, ™™™£ do

%^^^S^t> ojuízo da 55, Zona Eleitora.,
proceda asua diplomação e ado vice.
É o relatório.
Decido.

trânsito

em

u.gado,

jurídico. 2016 página 74).

a

realização

ae

nu«a

veda que a Justi a

Safdpfome osegundo Socado em pleito majoritário portanto,
opeS dò de lSs Fernando Dolenz. não encontre.amparo, ,egal.

Reaistro aue em 10 de janeiro de 2017, ajunta Eleitoral da 55- Zona
pf • «rí£ n?Vin(2016 e comunicar imediatamente ao Tribunal

R^,1leíiorà?d2o0paranámpara que este marque novas ele.çoe,
DISPOSITIVO

/
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ISTO POSTO ante a falta de amparo legal. INDEFIRO opedido de

outorga de diploma, formulado por Luis Fernando Dolenz.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

JOAQUIM TÁVORA. 11 de janeiro de 2017.
MARCO ANTÔNIO VENANCIO DE MELO

Juiz Eleitoral

Por essas razões, o presente mandamus é manifestamente

incabivel e. face ásupervenlência da decisão de primeiro grau. af,gura-se

imprestável para os fins inicialmente visados, uma vez que ,a nao subs.s eno
mundo jurídico qualquer ato que possa ser apontado

absorvido pela sentença posteriormente proferida - sentença essa que
recorrível.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, na forma do inciso Ido art. 30 do Regimento Interno

deste Tribunal ecom fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Gv,l,

extingo o processo, sem resolução de mérito, por ser incabível «.por se
encontrar prejudicada a pretensão nele veiculada em razão de perda
superveniente do interesse processual.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Curitiba, 18 de janeiro de 2017.
/

JOSAF,

.EMES - RELATOR

