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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

 

 Recife - PERNAMBUCOMANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - Processo nº 0601024-36.2020.6.17.0000 -

[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções, Mandado de
Segurança, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa]

RELATOR: RUY TREZENA PATU JUNIOR

IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO RECIFE
(MDB / REDE / PC DO B / SOLIDARIEDADE / PROS / PV / AVANTE / REPUBLICANOS / PP / PDT / PSD / PSB) (

Advogados do(a) IMPETRANTE: RAFAELA VENTURA MEIRA LAPENDA - PE0042367, RAFAEL BEZERRA DE SOUZA
BARBOSA - PE0024989, HENRIQUE MORATO DUBEUX - PE0050917, EDSON MARQUES DA SILVA - PE0031108,
BRUNA LEMOS TURZA FERREIRA - PE0033660, PEDRO JOSE DE ALBUQUERQUE PONTES - PE0030835, PABLO
BISMACK OLIVEIRA LEITE - PE0025602, ALINE MARQUES DE ALBUQUERQUE - PE0031394, TOMAS TAVARES DE
ALENCAR - PE0038475, LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE0005807, ANDRE BAPTISTA COUTINHO - PE0017907
Advogados do(a) IMPETRANTE: MARIANA ALENCAR SA DE LIMA - PE0048880, LEONARDO DE ALBUQUERQUE
FRANCO NEVES - PE0021106, PEDRO THIAGO OCHOA DE SIQUEIRA CAVALCANTI VERAS - PE0040668, RAFAEL
SOARES DE CARVALHO - PE0027968, ANA CAROLINA DO REGO COSTA FERRAZ - PB0028456, PEDRO JOSE DE
ALBUQUERQUE PONTES - PE0030835, PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE - PE0025602, RAFAELA VENTURA
MEIRA LAPENDA - PE0042367, RAFAEL BEZERRA DE SOUZA BARBOSA - PE0024989, HENRIQUE MORATO
DUBEUX - PE0050917, EDSON MARQUES DA SILVA - PE0031108, BRUNA LEMOS TURZA FERREIRA - PE0033660,
ALINE MARQUES DE ALBUQUERQUE - PE0031394, TOMAS TAVARES DE ALENCAR - PE0038475, LEUCIO DE
LEMOS FILHO - PE0005807, ANDRE BAPTISTA COUTINHO - PE0017907
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1° ZONA ELEITORAL DE RECIFE- PERNAMBUCO LITISCONSORTE:
COLIGAÇÃO RECIFE CIDADE DA GENTE ( PSOL/PTC/PMB/PT)

 

 

 

DECISÃO LIMINAR

 

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado pela Coligação Frente Popular do

 Recife (PSB, PDT, PV, MDB, REPUBLICANOS, PSD, AVANTE, PROS, PP, PC do B, REDE

 SUSTENTABILIDADE e SOLIDARIEDADE) e o sr. João Henrique de Andrade Lima Campos, candidato ao cargo

de prefeito, em face de suposto ato coator da Douto Juiz da 01ª Zona Eleitoral, Dr. José Júnior Florentino dos Santos

  Mendonça, e, na qualidade de litisconsorte, a Coligação Recife da Gente(PT, PSOL, PTC e PMB).
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Relataram os impetrantes que, nos autos da Representação Eleitoral nº 0600194-49.2020.6.17.0007,

proposta pela Coligação Recife da Gente, a autoridade apontada como coatora concedeu a liminar pleiteada, para

determinar a retirada e impedir a reapresentação da propaganda impugnada, de duração aproximada de 50 (cinquenta)

segundos, nos termos do artigo 72, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, sob pena de multa de dez mil reais por

 veiculação indevida. Aduziram que a propaganda veicula mera crítica política, limitando-se a reproduzir o conteúdo do

processo no qual a candidata é ré, bem como faz referência a  matérias jornalísticas divulgadas na imprensa

local/nacional, comentando a questão. Afirmaram inexistir descontextualização da realidade fática ou ofensa à candidata,

pois os fatos veiculados são verídicos. Informaram que o “corte” feito no vídeo em nada interferiu no contexto da

matéria, pois apenas não divulgaram o áudio na íntegra em razão da necessidade de adaptar peça publicitária ao tempo

permitido por lei. Por fim, pugnaram pela suspensão da decisão proferida para que fosse afastada a vedação de

veiculação do vídeo objeto da representação.

Passo a decidir.

 mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional éInicialmente, ressalto que  o

medida excepcional, sendo possível o manejo do  em face de decisões contra as quais não haja previsão de recurso,writ

por inteligência do disposto no art. 5º, II da Lei nº 12.016/2009 .
1

Depreende-se, do texto do artigo 48, da Resolução TSE nº 23.608/2019, que “As decisões

, nãointerlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis de imediato

precluem e deverão ser novamente analisadas pelo juiz eleitoral ou juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim

o requeiram as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais.”

Recentemente, esta Corte fixou entendimento segundo o qual, uma vez ausente instrumento processual

para socorrer-se o interessado contra decisão cujo fundamento seja, a seu ver, contrário ao direito, é de ser conhecido o

presente remédio constitucional, para que o Tribunal aprecie o mérito, ponderando acerca da existência de ilegalidade ou

teratologia.

Nesse sentido, colaciono ementa do julgamento do MS nº 0600209-39.2020.6.17.0000, de minha

relatoria, julgado em 03 de agosto do corrente ano e publicado no DJe de 07.08.2020:

ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS

DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. NÃO HÁ TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE.

INTERPRETAÇÃO DA NORMA. SEGURANÇA DENEGADA.

 1. O ato coator configura decisão judicial irrecorrível de imediato, proferida em processo ainda

não sentenciado (inexistindo, por óbvio, trânsito em julgado), razão pela qual resta conhecer do

Mandado de Segurança, para então analisar se o ato jurisdicional atacado foi proferido  contra

legem ou de forma desarrazoada.

2. Inexistem teratologia ou ilegalidade patentes quando a matéria de fundo é objeto de divergências

jurisprudenciais. Não há qualquer ilegalidade no ato, mas apenas a interpretação do direito pelo

magistrado e a subsunção do fato à norma.

3. Segurança denegada.

Passando à apreciação do suposto ato coator, o presente Mandado de Segurança insurge-se contra

 decisão que deferiu medida liminar, nos autos da Representação nº 0600194-49.2020.6.17.0007, determinando a

cessação da veiculação de inserção de propaganda da Coligação impetrante, em qualquer formato (escrito ou verbal) e
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  meio de divulgação, determinando a retirada e impedindo a reapresentação da propaganda, de duração aproximada de 50

(cinquenta) segundos no guia eleitoral dos Representados.

Eis o conteúdo da propaganda vergastada:

“Por respeito ao povo do Recife, vamos precisar interromper um pouco nosso debate sobre o futuro

para falar sobre um passado ainda presente, mas omitido pela candidata Marília.

O Ministério Público pediu a condenação de Marília Arraes por contratação de funcionários

fantasmas.

Agora, em áudio, também publicado pela imprensa nacional, o deputado Túlio Gadelha, aliado de

Marília, sugere que ela faz “rachadinha” no seu gabinete.

Ouça um trecho: “Isso fica entre a gente. Aí ela: tu tem que juntar 30 mil. Oxente, não dá não, Marília,

a gente recebe 20, 21. Não, 30 mil tem que juntar, da assessoria. Aí eu disse: não, não faço isso não...o

que cada um recebe. Aí ela: Túlio, todo mundo faz isso. Todo mundo faz.”

O Recife não merece uma Prefeita do PT, processada pelo Ministério Público na Justiça.”

Com efeito, para apreciação do presente caso, há de ser ter em mente a ponderação entre os princípios

constitucionais de proteção à honra e à imagem e, por outro lado, a liberdade individual de expressão do pensamento,

 veiculando críticas aos atuais gestores públicos. Entendo que a liberdade de expressão e de informação deve ser sempre

 limitada pela veracidade das informações, honra dos candidatos ou de terceiros e pelo livre convencimento do

eleitor.

Há, nos autos da representação, discussão sobre a veracidade das informações veiculadas na peça de

propaganda. Por um lado, a candidata defende ter sido absolvida das imputações na seara criminal, nos autos de nº

0024651-21.2018.8.17.0001 e, por outro, os impetrantes aduzem que a propaganda impugnada se refere à Ação de

Improbidade de nº 0084816-14.2019.8.17.2001, que teria objeto diferente da referida ação penal.

É de se pontuar que, de acordo com o entendimento da Corte Superior Eleitoral, o fato sabidamente

inverídico é flagrante, sobre o qual não há discussão conceitual. Inexistindo prova da inverdade dos fatos, não é possível

considerar como falso o conteúdo da postagem.

   Na espécie, tenho que há provas suficientes para se chegar à conclusão de que os fatos veiculados na

propaganda são verídicos. A referência à Ação de Improbidade e aos pedidos veiculados pelo Ministério Público em seu

bojo não contêm informações falsas. Ao contrário, se fundamenta em artigos jornalísticos, mostrando imagens das

 matérias, e destaca trechos do pedido da Ação de Improbidade, deixando claro, que o “Ministério Público pediu” a

condenação.

 A decisão impugnada tem por fundamento a existência de ação criminal, que teria sido “ajuizada pelos

mesmos fundamentos”, na qual o magistrado acolheu pedido do Ministério Público pelo arquivamento dos autos.

Em consulta ao andamento processual do Inquérito Policial de nº 0024651-21.2018.8.17.0001, constatei

 que o inquérito foi instaurado “para investigar notícia crime anônima, atribuindo à Vereadora Marília Valença Arraes

 a retenção de parte dos salários dos funcionários de seu Gabinete.” No entanto, o Ministério Público, naqueles autos,
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 apontou inexistirem “indícios suficientes da existência de qualquer crime”, mesmo “após a oitiva de várias testemunhas

 relacionadas à indiciada”. Acrescentou a juíza que “Ademais, até o presente momento, também se mostram frágeis as

provas relativas à existência de possíveis funcionários "fantasma" no mencionado local de trabalho.”.

 De fato, se verifica que no citado Inquérito se ventilou a questão das funcionárias fantasmas e da

chamada “rachadinha”. No entanto, as searas cível e criminal são independentes, e apenas a sentença penal absolutória

que reconhecer categoricamente a inexistência material do fato é capaz de fazer coisa julgada no cível
2
. Ademais, de

acordo com o art. 67 do CPP
3
, o despacho de arquivamento do inquérito não impede a propositura da ação civil.

Assim, o arquivamento do inquérito criminal não retira, per si, a veracidade das afirmações da

propaganda, que se fundamenta em situações existentes – a propositura da ação de improbidade e a repercussão do fato

na imprensa. Verídicos os fatos, a utilização dos mesmos em propaganda eleitoral é legítima, desde que não sejam

descontextualizados ou sejam utilizados de maneira deturpada.

Quanto ao áudio utilizado na peça de propaganda, não vejo irregularidade na sua utilização, posto que

tornou-se público, em matérias jornalísticas. O corte realizado no áudio, no meu sentir, não foi suficiente para alterar o

conteúdo ou o sentido do que foi dito. Teve apenas por objetivo adequar-se ao tamanho da propaganda por meio de

inserções.

Além do mais, ainda que o áudio se refira a fatos tratados em um inquérito criminal arquivado por falta

de provas, não obsta que os mesmos fatos, conjugados com outras provas mais robustas, induzam a uma nova

investigação criminal. As ações civis ou penais podem até ser julgadas improcedentes pelos juízes, mas as provas e

documentos nelas consubstanciadas não perdem a validade ou a importância, pelos fatos que descrevem, para outros

agentes da sociedade, como a imprensa, os pesquisadores, os juristas, os partidos, bem como o próprio povo, destinatário

final de toda informação histórica ou jurídica.

 Ex positis, considerando que não vislumbrei ilegalidade na propaganda, que veicula informações

lastreadas em matérias jornalísticas e processo de ação de improbidade administrativa existente, tenho por presente a

    fumaça do bom direito quanto à sua liberação, pois uma publicidade regular foi retirada do ar, por decisão judicial, sem

ferir o art. 58 da Lei n.º 9.504/97. Por seu turno, patente opericulum in mora, diante do iminente encerramento da

propaganda eleitoral na TV.

Desta feita, , para  defiro o pedido liminar suspender os efeitos da decisão exarada no processo nº

 0600194-49.2020.6.17.0007, e permitir a veiculação da propaganda vergastada.

Intime-se os impetrantes para cumprimento imediato.

Oficie-se, para ciência, as emissoras de televisão, em especial a geradora de mídias.

Oficie-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo 03 dias. Citem-se os

litisconsortes passivos, por meio de carta de ordem, no mesmo prazo.

Após, dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.

Publique-se. Intime-se.

Recife, 26 de novembro de 2020.
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RUY TREZENA PATU JUNIOR

Relator

 

1Art. 5o  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 

 

2Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando
não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

3Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.
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