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JUSTIÇA ELEITORAL 
 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR 

 
  
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600160-81.2020.6.16.0143 / 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR 
REPRESENTANTE: PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO MUNICIPAL - CASCAVEL/PR 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 
REPRESENTADO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA, RENATO DA SILVA, COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS
HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

1. Trata-se de Representação Eleitoral Especial com pedido liminar proposta por PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT em face de LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDÍCIO.
Sustenta o Representante, em síntese, que o Primeiro Representado praticou propaganda
eleitoral ilícita por meio de suas redes sociais ao utilizar-se de prédio público, notadamente a
Escola Municipal Professora Gladis Maria Tibola, para enaltecer a candidatura de sua chapa, bem
assim de sua coligação.
Por isso, requer: a) seja concedida a liminar para que os Representados façam cessar a
divulgação da postagem indicada, bem como para que sejam proibidos de novamente exibi-las;
b) no mérito, seja confirmada a tutela provisória, bem como sejam julgados procedentes os
pleitos formulados na inicial.
Em suma, é o relato.
Decido.
2. Como se sabe, a atuação da Justiça Eleitoral no tocante aos conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (art. 38 da Res.
26.610/2019, do TSE).
E justamente com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura é que as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet são limitadas às hipóteses em
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral (art. 38, § 1º, da Res.
26.610/2019, TSE).
Pois bem.
O Código de Processo Civil atual –  simplificando a sistemática do CPC/73 – unificou o regime,
estabelecendo os mesmos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela satisfativa
(probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Ainda que
permaneça a distinção entre as tutelas, na prática os pressupostos serão iguais.
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O parágrafo único do artigo 294 deixa claro que a tutela de urgência é gênero, o qual inclui as
duas espécies (tutela cautelar e tutela antecipada). Já o artigo 300 estabelece as mesmas
exigências para autorizar a concessão de ambas: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Na espécie, tenho que os autos contam com elementos cognitivos suficientes, hábeis a
evidenciarem a probabilidade – ou mesmo plausibilidade – do direito invocado, assim como o
periculum in mora, o que permite seja excepcionada a normatização insculpida no art. 38, caput,
da Resolução 26.610/2019, do TSE.
Isso porque, dos documentos trazidos à colação pelo Representante, verifica-se que, para a
propaganda eleitoral veiculada nas redes sociais do Primeiro Representante, foram utilizadas as
dependências da Escola Municipal Professora Gladis Maria Tibola, situada na Rua Erechim, n.
1459, neste Município de Cascavel. Ademais, merece destaque a própria legenda das imagens,
que, em linhas gerais, faz alusão ao fato de o Representado Leonaldo ter ajudado na construção
da escola pública em questão, de modo a sobressair, ainda que em sede de cognição sumária, a
efetiva probabilidade da prática de propaganda eleitoral ilícita por meio de propaganda
institucional, cujo exercício, como se sabe, é expressamente vedado pela legislação o eleitoral
(inteligência do art. 73, inciso I, da Lei 9.504/97):

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

Ademais, as informações atacadas foram publicadas nas redes sociais do Primeiro
Representado, o que sabidamente sinaliza a probabilidade de vasta disseminação do conteúdo
impugnado.
Quanto à temática, veja-se a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PÁGINA OFICIAL DA
PREFEITURA. FACEBOOK. DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS
PELA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO VEDADO. APLICAÇÃO DE MULTA
INDIVIDUAL DE R$ 5.320,50 NA ORIGEM. REITERAÇÃO DOS
ARGUMENTOS EXPENDIDOS NAS RAZÕES DO AGRAVO. DECISÃO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  [...] 2.  A
jurisprudência desta Corte assinala a ilicitude da conduta consistente
na publicação de notícias inerentes aos feitos da Administração
Pública, em período vedado, na página do Facebook. Além disso, o fato
de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e
acesso gratuito não afasta a ilicitude da conduta Precedente: REspe
1490-19/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 5.11.2015.3. 
O art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97 prevê a incidência de multa aos
responsáveis pela conduta ilícita e aos partidos, coligações e candidatos
que dela se beneficiarem. Precedente: REspe 1478-54/DF, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 18.2.2016.  (Agravo de Instrumento nº
16033, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 11/10/2017).
[...] A teor do art. 73, I, II e VI, b, da Lei 9.504/97[4], é vedado aos agentes
públicos a prática das seguintes condutas: ceder ou usar, em benefício
de campanha eleitoral, bens móveis ou imóveis pertencentes à
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administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios; usar materiais ou serviços,
custeados com recursos públicos, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; nos três
meses que antecedem o pleito, realizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta [...] (TSE - REspe: 06021355320186160000 Curitiba/PR, Relator:
Min. Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico - 24/10/2019 - nº 207)]

3. Presentes, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano (art. 300, caput, do CPC): DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial para o fim
de determinar que os REPRESENTADOS:
I. PROMOVAM, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a EXCLUSÃO das postagens
inseridas nas URLs a seguir, sob pena de multa diária – astreinte – de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para o caso de descumprimento.
https://www.facebook.com/ParanhosLeonaldo/photos/pcb.3520887881266746/35208876679
33434/?type=3&t
https://www.facebook.com/ParanhosLeonaldo/photos/pcb.3520887881266746/35208876579
33435/?type=3&t
https://www.facebook.com/ParanhosLeonaldo/photos/pcb.3520887881266746/35208876646
00101/?type=3&t
https://www.facebook.com/ParanhosLeonaldo/photos/pcb.3520887881266746/35208876612
66768/?type=3&t
https://www.facebook.com/ParanhosLeonaldo/photos/pcb.3520887881266746/35208876746
00100/?type=3&t
https://www.facebook.com/ParanhosLeonaldo/photos/pcb.3520887881266746/35208876479
33436/?type=3&t
II. Se ABSTENHAM de novamente exibi-las, também sob pena de multa diária – astreinte –
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento.
4. Notifiquem-se (citem-se) os Representados do inteiro teor da presente decisão, bem como
para a apresentação de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 22, inciso I, alínea
“a”, da LC 64/90.
5. Em sendo arroladas testemunhas ou requeridas diligências pelos Representados, tornem
conclusos, imediatamente, para deliberação.
6. Do contrário, abra-se vista às partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum
de 2 (dois) dias, na forma do art. 22, inciso X, da LC 64/90.
7. Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral (art. 49, da Resolução
23.608, do TSE).
8. Ao final, conclusos para prolação de sentença.
Diligências necessárias.
Cascavel, datado eletronicamente.
 
Marcelo Carneval
Juiz Eleitoral
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