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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

 

 Recife - PERNAMBUCOMANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - Processo nº 0601026-06.2020.6.17.0000 -
[Mandado de Segurança]
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: 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
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,
A N D R E  B A P T I S T A  C O U T I N H O  -  P E 0 0 1 7 9 0 7
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE PERNAMBUCO LITISCONSORTE:
COLIGAÇÃO RECIFE CIDADE DA GENTE ( PSOL/PTC/PMB/PT)
 

 

DECISÃO LIMINAR

 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela COLIGAÇÃO

FRENTE POPULAR DO RECIFE E JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS em face de decisão

do MM Juízo Eleitoral da 01ª Zona Eleitoral (Recife/PE), nos autos de representação eleitoral por

propaganda irregular com pedido de direito de resposta, proposta pela COLIGAÇÃO RECIFE DA GENTE E

MARÍLIA VALENÇA ROCHA ARRAES DE ALENCAR.

Narram os impetrantes que a decisão combatida estaria eivada de teratologia, visto que o MM

Juízo teria feito uma análise prévia de um futuro arquivamento do processo em que a candidata é ré,

afirmando que a ação tem “duvidosa viabilidade jurídica”. Defenderam que existe equívoco na afirmação de

que arquivamento do processo criminal esvazia a ação de improbidade, sendo sabido que as esferas não se

comunicam, exceto na hipótese de conclusão do processo criminal pela negativa da autoria, o que não é o

caso dos autos. Acrescem que a propaganda impugnada apresenta uma versão verdadeira de um processo

de improbidade em que a candidata responde judicialmente, bem assim, notícias desses fatos veiculadas por

veículos de comunicação nacional e local e que nenhuma inverdade foi divulgada e sequer
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descontextualização da realidade fática, ou ofensa à candidata Marília Arraes, estando a matéria aqui tratada

em diversos veículos de comunicação nacional. Requerem a concessão de liminar para suspensão da

decisão proferida pelo MM Juízo da 1ª Zona Eleitoral (Recife/PE), com o indeferimento do direito de resposta

concedido, reconhecendo-se como legal a propaganda eleitoral veiculada pelos impetrantes e, por

consequência, permitindo-se a continuação de sua veiculação em emissoras de televisão, rádio ou

assemelhados.

Passo a decidir.

Inicialmente, ressalto que  o mandado de segurança contra atos decisórios de índole

jurisdicional é medida excepcional, sendo possível o manejo do  em face de decisões contra as quais nãowrit

haja previsão de recurso, 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
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis de
imediato, não 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   ou de forma desarrazoada.contra legem

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 0600195-34.2020.6.17.0007,

determinando a cessação da propaganda eleitoral impugnada em qualquer formato e deferiu imediato direito

de resposta aos representantes pelo tempo igual ao da ofensa não inferior a 1 (um) minuto, em inserções

sucessivas, a serem veiculadas no horário destinado aos Representados, devendo dirigir-se aos fatos nela

veiculados, assinalado que, se o tempo a eles for inferior a 1 (um) minuto, a resposta será levada ao ar

tantas vezes quantas forem necessárias para a sua complementação, sempre no início do bloco de

audiência, por tratar-se de inserção, nos termos dos artigos 58, §3º da Lei9.507/97, e 32, inciso III, da

resolução TSE nº 23.608/2019.
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Eis o conteúdo da propaganda vergastada:

“Em doze anos de vida pública, Marília Arraes não se destacou por suas realizações, e sim

por um processo na Justiça. O Ministério Público pede a condenação dela por empregar

funcionários fantasmas em seu gabinete. Segundo matéria da Veja, Marília tinha funcionários

que recebiam seus salários e não prestavam serviços. O Recife não merece ser a única

capital do país comandada pelo PT e uma prefeita 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

 na propaganda são verídicos. A referência à Ação de Improbidade e aos pedidos veiculadosveiculados

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 “  a condenação.Ministério Público pede”

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

, na qual o magistrado acolheu pedido do Ministério Público pelo“ajuizada pelos mesmos fundamentos”

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

 No entanto, o Ministério Público, naqueles autos, apontou inexistirem Gabinete.” “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 . Ademais, de acordo com o art. 67 do CPP , o despacho de arquivamento do inquérito[2] [3]

não impede a propositura da ação civil.
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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.

, considerando que não vislumbrei ilegalidade na propaganda, que veiculaEx positis

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 o 

, diante do iminente encerramento da propaganda eleitoral na TV.periculum in mora

Desta feita, , para suspender os efeitos da decisão exarada nodefiro o pedido liminar

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.

 

RUY TREZENA PATU JUNIOR

Relator

 

Art. 5   Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [1] o
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 
 

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

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