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JUSTIÇA ELEITORAL

20ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO - VÁRZEA GRANDE

 

Processo: 0600668-46.2020.6.11.0020 - PETIÇÃO CÍVEL (241)

Requerente: COLIGAÇÃO VÁRZEA GRANDE PODE MAIS

Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - MT15436/O

Requerido: MALUJOA COMUNICAÇÕES LTDA

 

 DECISÃO

                                                                     

                                      Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA proposta pela COLIGAÇÃO VÁRZEA GRANDE PODE MAIS em face de MALUJOA
COMUNICAÇÕES LTDA.

Alega o autor que a requerida divulgou uma pesquisa eleitoral, registrada na
Justiça Eleitoral sob o número MT-00201/2020 com dados que podem levar o eleitorado a erro.

É o breve relatório. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela. 

Inicialmente, cumpre discorrer, mesmo que brevemente, sobre as normas que

tratam da tutela de urgência.

Dispõe o Código de Processo Civil Brasileiro que "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" (art. 300). 

A probabilidade do direito, ou fumus boni iuris, pressupõe a existência de elementos

capazes de demonstrar o direito invocado em análise perfunctória. Como bem definiu Fredie Didier Jr. é

necessário que se visualize, a partir da narrativa do autor, "uma verdade provável sobre os fatos,

independente da produção de prova" [1].
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De outro lado, o risco ao resultado útil do processo consubstancia-se no periculum

in mora, ou seja, o perigo que a demora na decisão judicial pode acarretar ao requerente, causando

embaraços ou até mesmo inviabilizando o exercício do direito que se alega.

Passando à análise do caso sub judice, pode-se afirmar, de saída, que os requisitos

mencionados estão presentes nas razões apresentadas pelo requerente.

Isso porque de uma simples análise da pesquisa é possível verificar que o candidato

Flavio Alberto de Vargas não foi qualificado pelo seu nome da urna, qual seja FLAVIO FRICAL, aquele

escolhido para divulgar sua candidatura, o que, com efeito, pode influenciar de forma equivocada o

eleitorado do município. Destarte, entendo caracterizado o "fumus boni iuris". 

Ademais, o "periculum in mora" encontra-se praticamente inerente ao processo

eleitoral que é marcado pela extrema celeridade. Assim, em caso de procedência ao final da ação, o

resultado não mais seria útil ao autor, sem contar que a normalidade do processo eleitoral restaria

maculada. 

Destarte, vislumbra-se nos autos os requisitos para concessão de tutela de

urgência. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência apresentado

nos autos, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil Brasileiro, para determinar a suspensão da

pesquisa eleitoral registrada sob o número MT-00201/2020. 

Recebo a petição inicial. 

Retifique-se a autuação, nos termos do art. 16, da Resolução TSE nº 23.600/2019. 

Proceda-se à citação da  requerida  para, no prazo de 2  (dois) dias, apresentar

defesa nos autos, nos termos do art. 18, da Resolução TSE nº 23.608/2019. 

Após, com ou sem resposta, encaminhe-se ao Ministério Público Eleitoral  para

manifestação, no prazo de 1 (um) dia, nos termos do art. 19, da Resolução TSE nº 23.608/2019. 

Tudo cumprido, façam-me conclusos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 22 de outubro de 2020.

 

ALEXANDRE ELIAS FILHO

Juiz Eleitoral 
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[1] Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão,
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de
Oliveira – 11. ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016 – Pág. 6. 


