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JUSTIÇA ELEITORAL 
 001ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT 
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SENTENÇA
 
 

 

Vistos etc.

Abílio Jacques Brunini e a Coligação “Cuiabá para as pessoas”
ajuizaram o presente Requerimento de Direito de Resposta, em face de Emanuel
Pinheiro e Coligação “A mudança merece continuar”, ao argumento de que estes
veicularam, na data de 24.11.2020, no horário destinado à propaganda eleitoral
gratuita no rádio, na modalidade inserções, material em desconformidade com a
legislação eleitoral.

Aduz a inicial que “A propaganda combatida tem o claro intuito de atacar a
imagem, honra e moral do Representante, enganando os eleitores, criando estados
mentais negativos de forma artificial, além de conteúdo calunioso, difamatório e injurioso
(...) A propaganda combatida lança mão de fatos sabidamente inverídicos, com conteúdo
calunioso, difamatório e injurioso. Aqui não há a mínima hipótese de se argumentar tratar-
se de crítica inerente ao debate político. O que há é crime! Não há outra definição. A
ilegalidade é tamanha que dispensaria até mesmo fundamentação à petição, pois a
simples transcrição do vídeo/áudio seria suficiente para justificar o deferimento da liminar.
Já de início verifica-se a ilegalidade em razão de a propaganda trazer uma suposta
denúncia, sem, contudo, identificar o interlocutor. Não há indicação de quem seria o
denunciante, o que revela anonimato não permitido”.

Os representantes sustentam que a propaganda acusada de ilegal noticia que
“(I) Abílio desviava recursos da Igreja Assembleia de Deus, o que por si só, já configura
os delitos de calúnia e difamação, conquanto trata-se de um fato criminoso e ofensivo à
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reputação. (II) A propaganda afirma que Abílio foi corrupto na Igreja e que também seria
na Prefeitura, o que também configura calúnia, injúria e difamação”.

Esclarece a prefacial que a suposta “denúncia” não pode ser levada a efeito,
já que o suposto denunciante anônimo não se identificou, tampouco há qualquer
investigação acerca dos fatos narrados.

Como, segundo argumentam, as imagens veiculadas afrontam o disposto no
art. 58 da Lei das Eleições, pugnam pelo julgamento procedente do requerimento de
direito de resposta, no importe de 01 (um) minuto para cada veiculação, totalizando 03
(três) vezes na TV e 06 (seis) vezes no rádio.

Relatório de veiculação em rádio e Tv do material apresentado, foi
colacionado ao feito no Id. 42189541.

Em decisão proferida no Id. 42088192, na data de 24.11.2020, este Juízo,
após análise do material colacionado ao feito, por entender presente os requisitos
intrínsecos às liminares, foi concedida, em parte, a tutela vindicada, para determinar que
os requeridos se abstivessem de promover a veiculação da propaganda guerreada em
qualquer meio de comunicação ou redes sociais, sob pena de multa.

Os representados foram notificados do teor da decisão na data de
24.11.2020, às 17h43min.

Em contestação apresentada no Id. 43590470, na data de 25.11.2020, às
13:00, os representados afirmaram que: 1) as informações veiculadas na propaganda
eleitoral combatida são fruto de matérias jornalísticas verídicas, “não havendo que se falar
em fato sabidamente inverídico com conteúdo difamatório”; 2) a inserção apenas replicou
notícia, levando ao conhecimento do eleitor práticas de ilegalidade; 3) os representantes
juntaram aos autos o vídeo da inserção de modo compactado, a fim de induzir o Juízo em
erro, prejudicando a visualização de informações da propaganda. Pugna, assim, pela
inexistência de quaisquer elementos sabidamente inverídicos na propaganda guerreada,
tampouco da criação de estados mentais artificiosos, de modo que, requer a
improcedência do presente requerimento de Direito de Resposta em seus ulteriores
termos.

Instado, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no Id.
43614276, manifestou pela decretação da revelia aos representados, ante a não
apresentação de contestação. No mérito, opinou pela procedência do pedido de Direito de
Resposta, com consequente deferimento dos pedidos formulados na inicial.

Em face de eventual falha técnica, que impossibilitou o Ministério Público
Eleitoral conhecer o teor da peça defensiva, o que o fez entender, de forma equivocada, a
ocorrência de revelia, para evitar prejuízo e dar azo a nulidade, bem como, para garantir a
paridade de armas, novas vistas foram oportunizadas ao órgão do Parquet.

A defesa do representado pugnou pela desconsideração da cota ministerial
de Id. 43614276, sob o argumento de que o parecer equivocado, cujo teor pugnou pela
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decretação da revelia, poderá ocasionar danos ao representado.

Mapas de mídia foram acostados ao feito no Id. 43735593.

Em despacho proferido no Id. 44064225, este Juízo determinou nova vista
dos autos ao Ministério Público, ante o possível equívoco constante do parecer acostado
ao feito.

Em nova manifestação, o ilustre representante do Ministério Público, no Id.
45251453, opinou favoravelmente ao pleito inicial e consequente concessão do direito de
resposta pretendido.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de pedido de resposta apresentado por Abílio Jacques Brunini e
Coligação “Cuiabá para as pessoas”, em desfavor dos representados Emanuel
Pinheiro e Coligação “A mudança merece continuar”.

O material guerreado, cujo conteúdo, segundo o representante, dá azo à
concessão ao Direito de Resposta, foi veiculado na modalidade inserções, no rádio e TV,
no horário destinado à propaganda eleitoral gratuita, na data de 24.11.2020.

Os representantes lograram êxito em comprovar a realização de 05 (cinco)
veiculações na televisão e 13 (treze) na propaganda normal de rádio (Id. 42189541).

A transcrição do material combatido, consta os seguintes dizeres:

“Locução: Denúncia! Abílio desvia recursos da Assembleia de Deus.

Denunciante: Eu trabalhei muito tempo na igreja Grande Templo como
motorista, recebia ordens diretamente do Abílio, e muito delas era pra levar
materiais que era comprados na Todimo, para uma mansão, uma casa
grande que ele tinha lá no Jardim Califórnia. Os materiais era pra Igreja e ele
pedia pra levar pra lá e deixar na casa.

Locutor: Isso é corrupção! Se Abílio fez na Igreja, imagina na prefeitura.”

Pela legislação em vigor, inclusive a constitucional, embora seja permitida a
livre manifestação do pensamento, não são toleradas divulgações que tenham o objetivo
de caluniar, difamar ou injuriar candidato a mandato eleitoral (art. 58 da Lei n° 9.504/97 e
art. 243, IX, do Código Eleitoral), verbis:

Lei n° 9.504/97 - “Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos,
ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo
de comunicação social.” 

Código Eleitoral - “Art. 243. Não será tolerada propaganda: (...)
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IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública.”

Os princípios da livre manifestação do pensamento e da liberdade de
informação não se prestam a garantir divulgação de ofensas, calúnias e inverdades,
durante o período eleitoral, que possuam a clara finalidade de desequilibrar a disputa
eletiva, em afronta à higidez e igualdade de oportunidades que devem permear as
eleições.

Importa ainda destacar que o direito à liberdade de expressão guarda limites
no anonimato, conforme disposição constitucional.

Oportunizado aos representados a demonstração que procedeu à verificação
prévia de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade
da informação, à luz do disposto no parágrafo único do artigo 31 da Resolução
23608/2019 TSE, noticiou que o material vergastado foi extraído de sítios eletrônicos de
notícias, quais sejam: O plantonista, Página do Estado, Analisandomt, Notícia Max e
Muvuca Popular, sob as seguintes URL’s:

1 http://www.oplantonistamt.com.br/noticia/67002/video-denuncia-abilio-por-roubo-na-
assembleia-de-deusconfira acesso realizado em 25/11/2020 

2 https://paginadoestado.com.br/video-denuncia-abilio-por-roubo-na-assembleia-de-deus-
confira/ acesso realizado em 25/11/2020

3 http://www.analisandomt.com.br/noticia/68357/video-denuncia-abilio-por-roubo-na-
assembleia-de-deusconfira acesso realizado em 25/11/2020

4 https://noticiamax.com.br/politica-poder/videos-denunciam-que-abilio-usa-assembleia-
de-deus-em-beneficioproprio/75997 acesso realizado em 25/11/2020

5 https://www.muvucapopular.com.br/politica/abilio-e-acusado-de-desviar-dizimo-da-
assembleia-de-deus/42004 acesso realizado em 25/11/2020

A questão não é simples, como, a princípio, poder-se-ia pensar.

Em consulta às páginas indicadas, verifica-se que em nenhuma delas há a
indicação do suposto denunciante que, em tese, se trata de ex-motorista da Assembleia
de Deus, o que evidencia que, além da imputação de crime ao representante, a falta de
compromisso com a informação, já que, ao leitor, não se permite aferir a veracidade do
que está sendo veiculado.

O vídeo cuja replicação é realizada nos demais sítios jornalísticos, presente
sob a URL: https://www.youtube.com/watch?v=1VautujfFac, tampouco aponta elementos
que levem à conclusão da veracidade da informação, posto que, junto à fala do
denunciante, são apresentadas notas fiscais aleatórias e a informação de que as
palmeiras existentes na residência do representante são as mesmas daquelas contidas
em uma das igrejas Assembleia de Deus.
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Ora, tal evidência não aponta qualquer elemento de prova, já que plantar as
conhecidas palmeiras imperiais não é algo incomuns nos quintais das casas, praças,
jardins e outros logradouros públicos de nossa cidade.

Portanto, além de não se ter certeza da veracidade, de forma absoluta, o
conteúdo da propaganda aponta a prática de crime cometido pelo representante, o que é
vedado pela legislação eleitoral, ao expressar “Denúncia! Abílio desvia recursos da
Assembleia de Deus”.

A afirmação de que o representante “desvia recursos da Assembleia de
Deus” trata-se de fato sabidamente inverídico, vez que, para tal declaração se revestir de
caráter verídico, deve ser precedida de, ao menos, investigação criminal, como foi o caso
de Representações Eleitorais similares, em que o direito de resposta constitucionalmente
garantido não foi deferido.

Sobre o tema, Guilherme Barcelos ensina que “sabidamente inverídico é um
fato notoriamente mentiroso, despido de controvérsias acerca da sua não veracidade”
(Tratado de Direito Eleitoral, Tomo 4, Propaganda Eleitoral, Ed. Fórum, 2018, p. 404).

Por sua vez, Rodrigo López Zílio pontifica que “para o deferimento do direito
de resposta e/ou par a procedência de eventual ação penal, ‘não basta apenas veicular
afirmação de caráter inverídico, porquanto a lei exige um plus – vedando a afirmação
‘sabidamente’ inverídica” (Direito Eleitoral, Ed. Atlas, 13ª edição, 2017, p.409).

Ainda sobre o tema, Zílio conclui, asseverando o seguinte:

“A distinção guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os
candidatos é fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo
reconhecida certa mitigação e flexibilização nos conceitos de honra e privacidade
dos homens públicos. Somente a afirmação que evidentemente se configura
inverídica é passível de direito de resposta, dado que a divergência de
posicionamento acerca de fatos de interesse político-comunitário é essencial ao
desenvolvimento do debate eleitoral. Daí é cabível o direito de resposta quando
assacada uma inverdade escancarada, evidentemente manifesta, e não quando o
fato narrado admite contestação e abre espaço para uma discussão política”
(obra cit.p. 502).

E, por fim, Olivar Coneglian ensina que “o direito de resposta só cabe
quando o texto dito ofensivo contenha injúria, calúnia, difamação, inverdade ou erro, e
quando constitui ofensa direta a pessoa, física ou jurídica. Não constitui ofensa a simples
crítica eleitoral, a crítica a programa de partido, à realização de ato, à atitude
administrativa do ofendido” (Propaganda Eleitoral, Juruá, 2014, p. 311).

Neste norte, algo sabidamente inverídico é o que, no plano da realidade, não
deve suscitar a controvérsia, nem a contestação. Todos sabem que não é verdadeiro; é
notório que as informações destoam da verdade, a ponto de assumir um caráter ofensivo.

Em análise derradeira, o direito de resposta para ser concedido, em função
de uma informação sabidamente inverídica, deve vir a reboque de uma manifesta
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inverdade, como ocorre no caso em comento.

Esse fo i  o  nor te do ju lgamento,  na Representação nº  1083-
57.2014.6.00.0000, Brasília– DF, de relatoria do Ministro Admar Gonzaga, julgado em
9.9.2014 e publicado em sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando a Corte
reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o direito de resposta é um corolário da
divulgação indevida de fatos incontestáveis, os quais não dependam de investigação, isto
é, uma afirmação sabidamente inverídica, a qual deve ser de conhecimento amplo e
geral, não cabendo concessão de direito de resposta diante de fatos controversos ou
obscuros (vide informativo TSE 15, de 08 a 14/09/2014).

A propósito, vários são os precedentes da Superior Corte Eleitoral, nesse
sentido, aduzindo ainda ao caráter de excepcionalidade da concessão:

ELEIÇÕES 2014.  REPRESENTAÇÃO.  DIREITO DE RESPOSTA.
PROPAGANDAELEITORAL. ART. 58 DA LEI DAS ELEIÇÕES. CARÁTER
OFENSIVO. FATOSABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.

“1. Na linha de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o exercício de
direito de resposta, em prol da liberdade de expressão, é de ser concedido
excepcionalmente. Viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da
afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter
pessoal a candidato, partido ou coligação.”

“2. O direito de resposta não se presta a rebater a liberdade de expressão e de
opinião que são inerentes à crítica política e ao debate eleitoral.”

“3. O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano.”

“4. Improcedência do pedido” (TSE, Representação nº 139448, Acórdão de
02/10/2014, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGANETO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 2/10/2014).

 

ELEIÇÕES 2014.  REPRESENTAÇÃO. RECURSO. PROPAGANDA
ELEITORAL.DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI DAS ELEIÇÕES. FATO
SABIDAMENTEINVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃORECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“1. Para a configuração do direito de resposta, é necessário que o fato
atacado esteja revestido de injúria, calúnia, difamação inverdade ou erro.”

“2. Somente poderá ser outorgado direito de resposta quando for possível extrair,
da afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a
candidato, partido ou coligação.”
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“3. Não há falar em direito de resposta quando o fato atacado configurar
controvérsia entre propostas de candidatos, restrita à esfera dos debates
políticos, próprio do confronto ideológico.”

“4. Recurso a que se nega provimento” (TSE, Recurso em Representação nº
124115, Acórdão de 25/09/2014, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA NETO,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 25/9/2014).

Nesse passo, em se tratando de pleito eleitoral, não se pode conceber o
direito de resposta em face de qualquer crítica, por mais dura ou contundente que esta se
revele, principalmente quando proferida genericamente.

Tendo em mente que o direito de resposta busca garantir a integridade da
honra, apenas o ataque pessoal e direto, que pretenda denegrir o indivíduo, é que
comporta a incidência do referido art. 58 da Lei das Eleições, saindo do campo político
para o nitidamente pessoal, de qualquer modo.

Em outros dizeres, o que se pretende afirmar é que, quando as discussões
“fugirem” da crítica eminentemente política e desbordarem para investidas
pessoais/diretas ou na divulgação de inverdades, caberá à Justiça Eleitoral outorgar
direito de resposta.

Por fim, o direito de resposta, que ora se pleiteia, é medida voltada ao
equilíbrio da competição eleitoral, à manutenção do alto nível da campanha, em que
pesem interesses antagônicos, sendo observável sempre que atingidos candidato, partido
ou coligação por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação, ainda que de
forma indireta, na forma do art. 58 da Lei das Eleições.

Como leciona José Jairo Gomes:

“O direito de resposta constitui oportunidade conferida ao ofendido para se
manifestar. Sua concessão pressupõe a ocorrência de ofensa, ainda que indireta,
por conceito, imagem, ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica. Nos três primeiros casos, ataca-se a honra pessoal.” (...)

“Mas esses conceitos – extraídos do Código Penal – não têm aplicação rígida na
esfera eleitoral. Dada a natureza de suas atividades, o código moral seguido pelo
político certamente não se identifica com o da pessoa comum em sua faina
diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem
acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e apreciações desairosas,
que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas,
chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando
empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de estranhar assertivas
apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras, cobranças e
questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética democrática” (Direito
Eleitoral, Ed. Atlas, 13ª edição, 2017, p. 587/588).

No mesmo diapasão, é o escólio de Diogo Rais:
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“(...) é certo que os conceitos de calúnia, injúria e difamação não devem ter
aplicação rígida na esfera eleitoral, já que o homem público deve estar sujeito a
críticas, com a consequente diminuição da esfera de proteção de seus direitos da
personalidade. Nas circunstâncias excepcionais de abusos e excessos, no
entanto, é que se insere o direito de resposta, como o remédio cabível para
restabelecer os princípios da informação e da veracidade que regem a
propaganda eleitoral, com o objetivo de assegurar a legitimidade das eleições”
(Direito eleitoral digital, Diogo Rais, coordenador, São Paulo, Thomson Reuters
Brasil, 2018, p. 131).

No caso sub examine, conforme se pode observar do conteúdo da
propaganda impugnada, com efeito, no espaço reservado ao programa eleitoral, foi
massificada propaganda depreciativa e pejorativa em face do representante Abílio
Jacques Brunini Moumer, mediante afirmação caluniosa, por meio da veiculação de fato
sabidamente inverídico, cuja autoria sequer é conhecida, consistente na afirmação de que
desvia dinheiro da igreja, o que caracteriza o desvirtuamento da utilização do horário
eleitoral gratuito, uma vez que saiu do campo político, do salutar debate eleitoral, para o
nitidamente pessoal e direto, com claro escopo de denegrir o representante.

Desse modo, há de se aplicar a normativa à suma fática e, por conseguinte,
reconhecer a situação merecedora de direito de resposta, no tempo de 01 (um) minuto,
para cada inserção impugnada, nos termos do disposto no art. 58, § 3º, III, “a” a “f”, da Lei
nº 9.504/97 e no art. 32, III, “c” a “h”, da Resolução TSE nº 23.608/2019.

A Lei 9.504/97, em seu art. 58, § 3º, III, “a” a “f”, estabelece:

"Art. 58.(...)

“§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta
relativo a ofensa veiculada:(...)

III - no horário eleitoral gratuito:

a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior,
porém, a um minuto;

b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação
responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela
veiculados;

c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for
inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam
necessárias para a sua complementação;

d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação
atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão
estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da
resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;

e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora,
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até trinta e seis horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa
subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;

f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o
tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá
subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de
terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos
pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.”
(grifei)

Observa-se, claramente, do disposto nas alíneas “a” e “b”, do inciso III, § 3º,
do art. 58, da Lei das Eleições, que o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da
ofensa, nunca inferior, porém, a 1 (um) minuto, devendo necessariamente dirigir-se
aos fatos nela veiculados.

No caso em análise, reconhece-se que restaram comprovadas nos autos, a
veiculação do material guerreado em 05 (cinco) veiculações na televisão e 13 (treze)
inserções na propaganda normal de rádio (Id. 42189541), com 30 segundos cada, ou
seja, tempo inferior a 1 (um) minuto, o que ocasiona ao representante, o Sr. Abílio
Jacques Brunini, o direito de veicular 13 (treze) inserções na propaganda normal de
rádio e 05 (cinco) na rede de Tv, cada qual com 01 min.

Ante o exposto, com fundamento no art. 58, caput, § 3º, III, “a” a “f”, da Lei nº
9.504/97, em dissonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
PROCEDENTE a presente representação e CONCEDO o DIREITO DE RESPOSTA ao
Representante, ABÍLIO JACQUES BRUNINI, nos seguintes moldes:

No programa eleitoral dos representados, pelo tempo de 01(um) minuto, em 5
INSERÇÕES (1 minuto em cada), na Televisão, no BLOCO de audiência 3;

●

 

No programa eleitoral dos representados, no rádio, pelo tempo de 01(um) minuto, em
13 INSERÇÕES (1 minuto em cada), no BLOCO DE AUDIÊNCIA 03;

●

 

DETERMINO que os representados se abstenham de veicular a propaganda
eleitoral, ora impugnada, ou seja, com o conteúdo exibido em INSERÇÕES objeto da
presente representação, sob pena de multa no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), por
cada reapresentação da propaganda, sem prejuízo da pena pelo crime de desobediência
eleitoral, previsto no art. 347 do Código Eleitoral.

Ante a circunstância de que se trata do último dia para a veiculação de
propaganda eleitoral, o meio de armazenamento com a resposta deverá ser entregue,
pelos representantes, à emissora geradora, até às 17h00, da presente data (27/11), para
veiculação nos horários indicados (art. 32,III, “g”, da Resolução TSE nº 23.608/2019).

Notifiquem-se, imediatamente, as emissoras de Televisão e Rádio, bem como
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os representantes, cumprindo destacar que a veiculação da resposta deve ter lugar no
início do programa do candidato representado (art.32, III, “f”, da Resolução TSE nº
23.608/2019).

Consigno que a resposta deverá cingir-se às afirmações veiculadas no
material guerreado, sob pena das sanções impostas no art. 58, III, “f”, da Lei
9504/97.

Caso transite em julgado esta decisão, os representantes deverão juntar aos
autos prova da resposta.

P.R.I.Cumpra-se de imediato.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

 

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

Juiz da 1ª Zona Eleitoral
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