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   MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nºREFERÊNCIA TRE-MT:
0600729-64.2020.6.11.0000

IMPETRANTE: ELEICAO 2020 ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER
P R E F E I T O

 - OAB/MT0020927ADVOGADO: AMIR SAUL AMIDEN
 - OAB/MT0005126ADVOGADO: ALEXANDRE CESAR LUCAS

 - OAB/MT0010042ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI
IMPETRANTE: CUIABÁ PARA PESSOAS 23-CIDADANIA / 20-PSC / 19-PODE

 - OAB/MT0020927ADVOGADO: AMIR SAUL AMIDEN
 - OAB/MT0005126ADVOGADO: ALEXANDRE CESAR LUCAS

 - OAB/MT0010042ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI
IMPETRADO: JUIZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
LITISCONSORTE: ELEICAO 2020 EMANUEL PINHEIRO PREFEITO
LITISCONSORTE: A MUDANÇA MERECE CONTINUAR 35-PMB / 36-PTC /
77-SOLIDARIEDADE / 43-PV / 10-REPUBLICANOS / 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB /
1 4 - P T B  /  1 1 - P P  /  6 5 - P C  d o  B
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral

 

DECISÃO

          

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pelo
candidato ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER e pela COLIGAÇÃO “CUIABÁ
PARA PESSOAS”, da eleição municipal 2020 (segundo turno) desta Capital, contra
decisão interlocutória proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz da 01ª ZE na Representação
Eleitoral com Pedido de Direito de Resposta nº 0600314-78.2020.6.11.0001,
proposta pelos Impetrantes em face do candidato Emanuel Pinheiro e Coligação “A
Mudança Merece Continuar”.

A decisão na referida Representação concedeu em parte a tutela de
urgência requerida, para “... determinar que os requeridos abstenham-se,
imediatamente, de veicular em seu programa eleitoral, as imagens indicadas pelo
requerente...”.

Na mesma parte dispositiva, o MM. Juiz Eleitoral consignou: “(...) Deixo
de acolher o pedido de concessão de direito de reposta em sede liminar, vez que tal
postulação confunde-se com o mérito da demanda...”.
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Os Impetrantes afirmam que o dia do pleito (2º turno) se aproxima e não
há tempo hábil para esperar, no tocante ao pedido de direito de resposta, todo o
trâmite da ritualística processual.

Pedem a concessão liminar da ordem para que lhes seja deferido o
direito de resposta, por 07h02min (sete horas e dois minutos), 16 (dezesseis) vezes
na TV e 07 (sete) vezes no rádio.

Relatei. Decido.

Assim já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à
norma abstrata prevista no inciso III do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei
nº 12.016/2009):

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DE OUTORGA.
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO
DE LIMINAR.

I - (...).

II - A teor do art. 7º, III da Lei n. 12.016/09, a concessão de liminar em
sede de mandado de segurança pressupõe a demonstração, de
plano, da presença dos requisitos do  e do periculum in mora fumus

, ou seja, da maneira pela qual o ato impugnado cause ouboni iuris
possa causar a ineficácia da pretensão deduzida, e da relevância do
direito.

(...).”

(STJ - AGINT NO MS 25.549/DF, REL. MINISTRO FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 28/04/2020, DJE
30/04/2020). (GRIFO MEU).

 

Nestes autos, estão presentes o perigo da demora da prestação
jurisdicional (porque a eleição ocorrerá no domingo e hoje é o último dia da
veiculação da propaganda gratuita no rádio e na TV), bem como o fundamento
relevante do direito líquido e certo alegado pelos Impetrantes. Explico.

A fundamentação da decisão combatida, do Juízo da 01ª ZE, alinha-se à
melhor doutrina e jurisprudência sobre o tema da ofensa à honra, da calúnia,
difamação e injúria na propaganda eleitoral, ao decidir pela ilegalidade da expressão
“... Isso é corrupção. Abílio fez na Igreja, quer fazer na prefeitura...”.

Assim, correto o pronunciamento judicial quando reconheceu que os
Representados (Emanuel Pinheiro e Coligação “A Mudança Merece Continuar”)
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tencionaram promover uma associação do candidato Abílio com a suposta prática de
ilícito, porém sem a devida comprovação; que os fatos veiculados, pelo que se sabe,
não são objeto de investigação criminal ou sentença transitada em julgado.

Com tais razões de decidir (absolutamente corretas, diga-se mais uma
vez), não poderia o DD. Magistrado, , deixado de acolher o direito“data venia”
previsto no art. 58,  da Lei nº 9.504/1997.“caput”

Mais do que a mera suspensão da propaganda impugnada, a reparação
à honra do candidato adversário ganha efetividade com a concessão do direito de
resposta (direito de se defender e contrapor a versão dos fatos a si imputados).

Quanto ao tempo a ser concedido, é preciso esclarecer que a Lei das
Eleições não garante 01 (um) minuto de resposta para cada veiculação irregular. A
norma (art. 58, §3º, III, “a”) garante o tempo mínimo total de 01 (um) minuto para a
resposta a ser veiculada pelo ofendido, regra que precisa ser conjugada, sob os
prismas da razoabilidade e proporcionalidade, com aquela que diz que a duração da
resposta será igual à da ofensa.

Neste sentido, tendo em vista os relatórios de divulgação constantes nas
páginas 31 e 32 do ID 8040572, o conteúdo de áudio e vídeo dos ID’s 8040622 e
8040672 e levando em consideração que a concessão do direito de resposta, a uma
parte, não pode levar à total supressão do direito de veicular propaganda eleitoral,
titularizado pelo adversário político, notadamente no último dia da propaganda na TV
e rádio, entendo incabível o acolhimento do tempo requerido pelos Impetrantes
(07h02min - sete horas e dois minutos).    

Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a ordem vindicada
para CONCEDER aos Impetrantes o direito de resposta à propaganda impugnada, a
ser exercido na propaganda eleitoral gratuita do candidato Emanuel Pinheiro, pelo
tempo de:  05 (cinco) minutos na propaganda da TV, podendo os Impetrantes(A)
dividirem, se quiserem, tal tempo entre o bloco principal e inserções; e  05 (cinco)(B)
minutos na propaganda no rádio, podendo os Impetrantes dividirem, se quiserem, tal
tempo entre o bloco principal e inserções.  

Intimem-se  os Impetrantes, bem como ocom a máxima urgência
candidato Emanuel Pinheiro e sua coligação majoritária, estes últimos para ciência e
manifestação como litisconsortes passivos, se assim o quiserem.

Intimem-se  as emissoras de TV e rádiocom a máxima urgência
(“cabeça de rede”), geradoras do programa eleitoral gratuito.

Oficie-se à Autoridade Coatora, pelo modo mais célere possível, para
que preste informações, no prazo legal.

Após, remeta-se à Douta PRE, para manifestação.

Depois, conclusos.
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                                         Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

 

 

Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Relator
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