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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  20ª  ZONA
ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO 

Várzea Grande, 27 de outubro de 2020.

Notícia de Fato Eleitoral s/nº
Noticiante: Coligação “VÁRZEA GRANDE PODE MAIS”
Noticiado: O MATO GROSSO JORNAL LTDA e outros

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, vem no uso de suas
atribuições legais, art. 127 da Constituição Federal, art. 1º, inciso I, “d”, c/c art.
22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, propor 

AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL
CUMULADA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

 
em face de

a) KALIL BARACAT, candidato a prefeito de Várzea Grande pela coligação “Amor
por Várzea Grande”; e
b) JOSÉ HAZAMA, candidato a prefeito de Várzea Grande pela coligação “Amor
por Várzea Grande”; 
c)  O MATO GROSSO JORNAL LTDA. EPP, Nome Fantasia RG MARKETING E
PUBLICIDADE LTDA.,  registrada  legalmente  por  contrato  social  arquivado na
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201186448, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 12.003.203/0001-10, com
sede à Rua Francisco Alves, n. 1, Quadra 32, Lote 1, Bairro Jardim Costa Verde,
Várzea  Grande/MT,  CEP:  78.128-302,  titular  do  endereço  eletrônico
sergiouler@gmail.com;
d) LAERTE LANNES DA COSTA, brasileiro, jornalista, portador do RG 1037551-1
expedida, pela SSP/MT, e do CPF 853.491.431-15, domiciliado à Rua Francisco
Alves, n. 1, Quadra 32, Lote 1, Bairro Jardim Costa Verde, Várzea Grande/MT,
CEP: 78.128-302; e
e)  GENELICE  ALVES  LANNES,  brasileira,  jornalista,  portadora  do  RG
0871362520 expedida, pela SSP/BA, e CPF 962.046.055-34, domiciliada na Rua
Francisco Alves,  n.  1,  Quadra 32,  Lote 1,  Bairro Jardim Costa Verde,  Várzea
Grande/MT, CEP: 78.128-302; 
pelos fatos que passa a expor.

Aportou  nesta  Promotoria  Eleitoral  notícia  de  fato  supra,
encaminhada via email na data de hoje pelo noticiante supra, relatando sobre a
conduta levada a cabo pelos investigados  O MATO GROSSO JORNAL e seus
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representantes,  LAERTE LANNES DA COSTA e GENELICE ALVES LANNES,
estariam, conforme:

“vídeo filmado por  cidadão várzea-grandense,  dando conta
da distribuição gratuita de exemplar do jornal O Mato Grosso
(em anexo – doc. 02). O referido jornal, conforme também
consta  das  RP  nº0600125-53.2020.6.11.0049,  0600124-
68.2020.6.11.0049  e  0600158-43.2020.6.11.0049,  vem
reiteradamente  propalando  fake  news  em  desfavor  do
candidato da Coligação em questão, ao mesmo tempo em
que  enaltece  as  ações  da  Prefeitura  Municipal,  vide  as
edições  em  anexo  (doc.  03).  Cumpre  ressaltar  que  em
algumas  edições  do  mencionado  jornal,  percebe-se  a
existência de anúncios da Prefeitura Municipal de Cuiabá e
do Estado de Mato Grosso.
Ainda  que  sagrado  o  direito  de  liberdade  de  expressão,
chama atenção nesta quadra o fato de o mencionado jornal
proceder à distribuição gratuita – conforme mencionado no
vídeo – enquanto em sua própria capa resta mencionado o
valor de venda de R$1,50 (um real e cinquenta centavos). 
Por  fim,  percebe-se  das  fotos  abaixo  colacionadas  que
chegaram  ao  conhecimento  desta  Coligação,  o  periódico
resta  imprimindo  enormes  quantidades  de  material
claramente difamatório ao candidato Flávio Frical”.

Embora  a  notícia  de  fato  não  mencione  explicitamente  os
dois primeiros investigados, candidatos ligados à atual administração municipal,
deduz-se facilmente que a ação ilícita dos três últimos investigados tem o objetivo
claro  de  beneficiá-los  enquanto  prejudica,  em razão  da  parcialidade  da  linha
editorial,  os  demais,  inclusive  e  principalmente  os  candidatos  da  coligação
noticiante.

Quanto ao cabimento do AIJE para casos como o presente,
oportuna a transcrição do seguinte julgado (www.tse.jus.br):

TSE
“Investigação  judicial.  Imprensa  escrita.  Jornal.  Criação.
Proximidade. Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos e
matérias. Favorecimento. Candidato. Uso indevido dos meios
de comunicação social. Tiragem expressiva. Abuso do poder
econômico. Lei Complementar no 64/90. 1. Jornal de tiragem
expressiva, distribuído gratuitamente, que em suas edições
enaltece  apenas  um  candidato,  dá-lhe  oportunidade  para
divulgar  suas  idéias  e,  principalmente,  para  exibir  o  apoio
político  que  detém  de  outras  lideranças  estaduais  e
nacionais,  mostra  potencial  para  desequilibrar  a  disputa
eleitoral,  caracterizando  uso  indevido  dos  meios  de
comunicação e abuso do poder econômico, nos termos do
art. 22 da Lei Complementar no 64/90”. NE: “[...] não assiste
razão  ao  Ministério  Público  Eleitoral  quanto  à  suposta
ilegitimidade passiva do segundo recorrente, uma vez que,
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sendo o editor responsável  pelo jornal, era ele quem tinha
controle  sobre  o  teor  das  matérias  veiculadas  e  poderia
interromper  a  veiculação  de matérias  que  interferissem na
legitimidade e normalidade das eleições”. (Ac. de 15.4.2004
no RO no 688, rel. Min. Fernando Neves.)

A notícia de fato traduz ação que, claramente, está trazendo
benefício para a campanha apontada, em clara utilização do prestígio e recursos
públicos e evidentemente tendo seu uso vedado para a campanha eleitoral da
investigada,  já  que  configura  gritante  desequilíbrio  de  oportunidades entre  os
candidatos, atitude contrária ao Estado Democrático de Direito.

Estes fatos se revestem de desproporcionalidade de meios,
legitimando  a  deflagração  desta  investigação  eleitoral,  amoldando-se  esta
conduta nas sanções do art. 1º, I, “d” c/c o art. 22, XIV, da Lei Complementar nº
64/90.

Consoante a argumentação expendida, existe fundado temor
de  que  uma  eventual  demora  na  prestação  jurisdicional  venha  a  reduzir
sensivelmente  a  eficácia  do  provimento  final,  porque  é  iminente  o  risco  dos
investigados  continuarem  sendo  favorecidos  com  os  dividendos  políticos
proporcionados com a ação, transformando esta circunstância em votos.

O art. 22, I, “b” da Lei Complementar nº 64/90 c/c art. 23, II,
da Resolução TSE nº 23.367/2011, determina: “que se suspenda o ato que deu
origem à representação,  quando  relevante  o  fundamento  e  puder  resultar  na
ineficácia da medida, caso seja julgada procedente”.

Ademais,  a  demora  no  provimento  jurisdicional  poderá
acarretar desrespeito e erosão à legislação eleitoral, especificamente em face do
art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação conferida pela Lei
Complementar nº 135/2010 (plausibilidade jurídica do pedido), já que o dia da
eleição  se  aproxima  e  o  abuso  do  poder  político  continua  beneficiando  os
investigados, violando a legitimidade do pleito e desequilibrando a disputa, pelo
que requer seja concedida liminar como obrigação de não fazer, consistente em
não distribuir exemplares de jornais, independente do nome ou conteúdo, a título
gratuito, e caso haja o descumprimento da medida acima, requer a imposição de
multa pessoal aos investigados no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a
fim de assegurar o resultado prático do processo, conforme artigo 461 do sistema
processual civil, aplicável ao caso em questão, a serem revertidos aos cofres do
Conselho Tutelar de Várzea Grande.

Deixo  de  encaminhar  a  presente  notícia  de  fato  para
investigação pela autoridade policial  de crime de calúnia eleitoral  (art.  324 do
Código Eleitoral) em razão do noticiante não ter apontado a notícia específica
que configuraria tal crime, fazendo apenas afirmação genérica, sem prejuízo de
fazê-lo oportunamente.

Pelo exposto, requer o Ministério Público, com fundamento
no art.  22  da Lei  Complementar  nº  64/90,  c/c  art.  2º,  art.  21  e seguintes  da
Resolução TSE nº 23.367/2011:
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a)  a  autuação  da  presente  AIJE  sob  o  rito  previsto  no  art.  22  da  Lei
Complementar  nº  64/90,  conforme  as  diretrizes  do  art.  21  e  seguintes  da
Resolução TSE nº 23.367/2011, com a sua imediata distribuição ao Juiz da 20ª
Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso;
b) o processamento da presente AIJE, com a notificação dos investigados para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, ofereçam defesa, conforme o art. 22, I, “a” c/c
art. 23, I, da Resolução TSE nº 23.367/2011;
c) a produção de todos os meios de provas admitidas em direito, especialmente a
juntada da documentação anexa e oitiva de testemunhas abaixo arroladas;
d) a procedência desta AIJE, confirmando a liminar pleiteada da obrigação de não
fazer,  consistente em os investigados não distribuírem exemplares de jornais,
independente  do  nome  ou  conteúdo,  a  título  gratuito  e,  caso  haja  o
descumprimento  da medida acima,  requer  a  imposição de multa  pessoal  aos
investigados no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de assegurar o
resultado prático do processo, conforme artigo 461 do sistema processual civil,
aplicável ao caso em questão, a serem revertidos aos cofres do Conselho Tutelar
de Várzea Grande;
e) após o regular trâmite processual e sua procedência, seja cassado o registro
ou  diploma  dos  investigados  KALIL  BARACAT  e  JOSÉ  HAZAMA;  e  seja
declarada a inelegibilidade dos investigados KALIL BARACAT e JOSÉ HAZAMA
por oito anos a partir das eleições de 2020, nos termos do art. 22, XIV, da LC
64/90 (redação da LC 135/2010).

Marcelo Malvezzi
Promotor de Justiça

rol de testemunhas:
a) SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES, brasileiro, casado, empresário, inscrito
no  CPF/MF sob  o  nº  419.919.401-06  e  portador  do  RG nº  479.934/SSP/MT,
inscrição eleitoral nº 0013.3062.1848, na 49ª Zona Eleitoral, sito à Rua São José,
nº 69, Bairro 23 de Setembro, Várzea Grande, e-mail: srgoncalves@terra.com.br.
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