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  AÇÃO CAUTELAR nº 0600728-79.2020.6.11.0000REFERÊNCIA TRE-MT:

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

 - OAB/MT0005126ADVOGADO: ALEXANDRE CESAR LUCAS
 - OAB/MT0010042ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI

 - OAB/MT0020927ADVOGADO: AMIR SAUL AMIDEN
REQUERENTE: CUIABÁ PARA PESSOAS 23-CIDADANIA / 20-PSC / 19-PODE

 - OAB/MT0005126ADVOGADO: ALEXANDRE CESAR LUCAS
 - OAB/MT0010042ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI

 - OAB/MT0020927ADVOGADO: AMIR SAUL AMIDEN
REQUERIDO: 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
REQUERIDO: ELEICAO 2020 EMANUEL PINHEIRO PREFEITO
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral

 

DECISÃO

          

Vistos.

O candidato ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER e a COLIGAÇÃO
“CUIABÁ PARA PESSOAS”, da eleição municipal 2020 (segundo turno) desta
Capital, propõem a presente Ação Cautelar em face do candidato adversário
EMANUEL PINHEIRO e COLIGAÇÃO “A MUDANÇA MERECE CONTINUAR”, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) ao
apelo protocolado contra a sentença proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz da 01ª ZE de
Cuiabá/MT (RP nº 0600292-20.2020.6.11.0001), decisão que negou pedido de
direito de resposta aos Autores na propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV.

Registro, de início, que este Relator, no Mandado de Segurança nº
0600722-72.2020.6.11.0000, deferiu liminar parcialmente para suspender a
veiculação da propaganda eleitoral impugnada, na campanha do candidato Emanuel
Pinheiro. Em tal decisão do dia 23/11/2020 (segunda-feira), entretanto, no tocante
ao direito de resposta, deixei consignado que ainda não havia decisão de mérito
(sentença) na referida representação; em verdade ainda não havia sequer
contestação e parecer do Ministério Público Eleitoral, e o DD. Magistrado ainda
estava formando o seu convencimento de fundo. Então considerei que, dado a
celeridade do procedimento, não haveria o   necessário para deferirpericulum in mora
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o direito de resposta naquela ocasião, haja vista que havia tempo para que o
processo observasse o seu regular trâmite na origem e chegasse a uma decisão de
mérito em tempo hábil.

Agora, proferida a sentença (de improcedência), os Autores alegam que
não há tempo hábil para esperar o regular trâmite do recurso interposto, tendo em
vista que hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV.

Sustentam que a propaganda eleitoral do candidato Emanuel veiculou
conteúdo sabidamente inverídico, além de calunioso e difamatório, que ofendeu o
candidato Abílio.

Os Autores pedem liminarmente a antecipação da tutela recursal, com a
concessão do direito de resposta, por 01 (um) minuto.

Relatei. Decido.

Analisando os autos e tudo o que consta, também, na RP nº
0600292-20.2020.6.11.0001, entendo que é o caso de se deferir a tutela cautelar
requerida.

O risco ao resultado útil do processo está presente, pois hoje,
sexta-feira, é o último dia da campanha eleitoral gratuita no rádio e TV, da eleição
municipal majoritária 2020 (2º turno) desta Capital.

A probabilidade do direito alegado também resta caracterizada.

Quando decidi o pedido liminar no mandado de segurança, supracitado,
afirmei que a  coligação adversária (do candidato Emanuel Pinheiro) atribuiu fatos
com conotação demeritória ao candidato Abílio para concluir, ao fim, com a frase “... 

...".está envolvido em corrupção

Ainda que se possa continuar a discutir se são verdadeiros ou não os
fatos narrados na propaganda do candidato Emanuel, é bastante evidente que
nenhuma daquelas circunstâncias pode vir a ser enquadrada como ato de corrupção
ativa ou passiva por parte da pessoa (cidadão) Abílio. Então, na parte (trecho) da
veiculação onde consta a afirmação categórica de que ele “... está envolvido em
corrupção...”, a propaganda do candidato Emanuel se subsume à norma do “caput”
do art. 58 da Lei nº 9.504/1997, pois foi proferida uma afirmação caluniosa que
atingiu a honra do candidato Abílio.

Dito de outra forma, a propaganda impugnada narrou a ocorrência de
fatos (supostamente) ilegais ou, em geral, demeritórios, mas em nenhum momento
explicou por quais fundamentos tais fatos se caracterizam como corrupção (ativa ou
passiva) imputável ao adversário. Tampouco em resposta à representação o
requerido explicou porque os atos mencionados na propaganda autorizavam a
conclusão que o ora requerente estava envolvido em corrupção.
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Em suma, os fatos podem até ser verídicos, o que não está em debate.
Mas não configuram nem em tese atos de corrupção. Logo, ao dizer que o candidato
Abílio está envolvido em corrupção, o candidato Emanuel desbordou, a olhos vistos,
da mera crítica política.

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar cautelar para antecipar os
efeitos do recurso interposto e assim, CONCEDER o direito de resposta aos ora
Autores, a ser veiculado na propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV do candidato
Emanuel Pinheiro, pelo tempo de 01 (um) minuto, nos termos da alínea “a” do inciso
III do §3º do art. 58 a Lei das Eleições.

Intimem-se  os ora Autores, bem como ocom a máxima urgência
candidato Emanuel Pinheiro e sua coligação majoritária, estes últimos, inclusive,
para oferecimento de resposta, no prazo legal.

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

Decorrido o prazo de defesa, vista à Douta PRE.

Depois, conclusos.

                                         Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

 

 

Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Relator
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