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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

 

 

 Mossoró - RIO GRANDEPETIÇÃO CÍVEL (241) - Processo nº 0600422-61.2020.6.20.0000 -
DO NORTE

[Liminar, Candidatos, Direito de Resposta]

RELATOR: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA

REQUERENTE: COLIGAÇÃO MOSSORÓ QUE O POVO QUER (AVANTE/PT/PV/PC DO
B/PROS)

Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO FREDERICK DE FRANCA BARROS CAMPOS -
RN16540, BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO - RN13056, ALUIZIO HENRIQUE
DUTRA DE ALMEIDA FILHO - RN6263, MONICK EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA - RN11746,
RENAN BRITO PONTES - RN13290, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249,
KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN5789
REQUERIDO: COLIGAÇÃO MUDA MOSSORÓ (SOLIDARIEDADE/PSD)

Advogado do(a) REQUERIDO:

 

 

DECISÃO

 

Vistos, etc.

 

Petição protocolada às 17h14, de ontem (11.11.2020).

Feito concluso às 18h40.

Petição reiterando a urgência às 23h02.
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Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecedente (ID 5330071) veiculado pela  Coligação
 (AVANTE – PT – PV – PC DO B E PROS), no contexto“MOSSORÓ QUE O POVO QUER”

das eleições municipais majoritárias em Mossoró-RN, em face da Coligação “COLIGAÇÃO
 (SOLIDARIEDADE e PSD), com o objetivo de emprestar efeito suspensivoMUDA MOSSORÓ”

a recurso eleitoral manejado contra sentença deferitória de pedido de direito de resposta da
lavra do Juízo da 33  Zona Eleitoral, proferida nos autos da representação nºa

0600086-55.2020.6.20.0033 (anexa).

Eis o teor do dispositivo da sentença cuja eficácia imediata se pretende obstar:

 

JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a exibição, dentro do
tempo reservado ao programa da coligação requerida, que irá ao ar na
propaganda em rede na TV da próxima quinta, dia 12, às 13 horas, do
direito de resposta ora deferido ao candidato da coligação requerente,
devendo o mesmo observar a duração de um minuto, dirigir-se
necessariamente aos fatos relacionados à notícia tida por inverídica e ser
veiculado antes do início do programa de sua oponente.

 

Em prol de sua pretensão de urgência, o peticionante argumenta que:

 

Tal conduta, inclusive, se caracteriza numa espécie de decisão surpresa,
concedida em sede Tutela de Urgência de natureza satisfativa, de ofício,
sem qualquer provocação da parte ora requerida, e lá autora Coligação
Muda Mossoró.

 

No tocante ao primeiro pressuposto, prova inequívoca, este se encontra
evidenciado pela documentação acostada em anexo, em que se
comprova a temeridade de comando judicial contido na Sentença de
Mérito sob discussão, caracterizada como espécie de decisão surpresa,
concedida em sede Tutela de Urgência de natureza satisfativa –
irreversível –, de ofício, sem qualquer provocação da parte ora requerida,
e lá autora Coligação Muda Mossoró.

Noutro pórtico, com relação ao segundo requisito, o de perigo de lesão de
difícil ou impossível reparação, tem-se que, levando-se em conta as
peculiaridades do processo, em especial a pendência de Recurso
Eleitoral interposto na primeira instância e a impossibilidade de reversão
dos efeitos da decisão a que se faz referência, uma vez inobstado o Juízo
da 33ª Zona Eleitoral, ainda que o Recurso Eleitoral manejado pela parte
autora nesta ação seja conhecido, e, no mérito, provido, efeito algum terá.
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Fundado em que, requer:

“A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso Eleitoral
manejado nos autos da ação de nº 0600086-55.2020.6.20.0033,
suspendendo-se os efeitos da Sentença de Mérito proferida naqueles
autos, até ulterior deliberação pelo TRE/RN em sede de julgamento de
mérito do mencionado instrumento recursal; “

 

É o relatório. Fundamento e decido o pedido liminar.

 

- Do efeito suspensivo a recurso eleitoral e de sua atribuição casuística.

 

“A sistemática recursal, em âmbito eleitoral, possui disciplina normativa específica,
materializada, entre outras hipóteses, no prazo de interposição da impugnação, que deve

” (REspe nº 312-73/AL, rel. Min. Luiz Fux,observar o tríduo legal, sob pena de intempestividade.
DJe 30.6.2017). Confiram-se: TSE, AgR-REspe nº 37-93/PE, j. 26.4.2016, DJe 27.6.2016;
AgR-AI nº 1265-47/SE, j. 10.8.2017, DJe 27.10.2017 – ambos também do mesmo relator.

Contra as decisões finais de juiz eleitoral, cabe recurso eleitoral para o respectivo Tribunal
Regional Eleitoral (ou “apelação eleitoral”), no prazo de três dias da publicação da sentença –
se a lei não dispuser em sentido diverso –, consoante previsto nos arts. 258 e 265 do Código
Eleitoral:

Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso
deverá ser interposto em três dias da publicação do ato, resolução
ou despacho.

[...].

Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas
eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional.

Assim como na apelação cível (art. 995,  , do CPC), o recursocaput
eleitoral, como regra, também não impede a execução do decisum
  (art. 257,  , do Código Eleitoral) – isto é, não é dotado decaput
efeito suspensivo –, salvo quando provimento judicial “resulte em

”,cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato
hipóteses nas quais o recurso eleitoral, por força de lei (“ope
legis”), é dotado de efeito suspensivo (§ 2º do mesmo artigo).
Confira-se:

Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.

[...].
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§ 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz
eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação
de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será
recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo.

 

O  “Tribunal Superior [Eleitoral] entende que o § 2º do art. 257 veicula hipótese de  efeito
suspensivo  recursal ope legis, que decorre automaticamente da previsão normativa, não
havendo discricionariedade por parte do julgador ou qualquer pressuposto para a concessão do

”  (MS nº 0600169-31.2020.6.00.0000/AP, rel. Min. Og Fernandes,referido efeito. Precedente.
DJe 20.5.2020).

Não havendo previsão legal nesse sentido – isto é, não sendo a decisão impugnável por
recurso dotado de efeito suspensivo (próprio – “ope legis”), a sustação do comando decisório
somente poderá ser alcançada, no caso concreto, mediante a concessão, pelo Tribunal  ad

, do cognominado efeito suspensivo impróprio (“ope Judicis”), a depender doquem
preenchimento de requisitos típicos de tutela de urgência, consoante dispõe o parágrafo único
do art. 995 c/c §§ 3º e 4º do art. 1.112 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária
na seara eleitoral (Res.-TSE nº 23.478/2016):

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser
suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir
efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

 

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os
embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de
cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
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§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas
hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento
dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da
apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para
seu exame prevento para julgá-la;

.II - relator, se já distribuída a apelação

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser
suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo
relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de
difícil reparação.

 

De sorte que o efeito suspensivo – visto como a aptidão de impedir que os atos recorridos
produzam imediatamente os efeitos para os quais estão programados – não (mais) constitui
regra do sistema recursal, estando, aprioristicamente, restrito apenas aos recursos ordinários
oferecidos em face de decisão de indeferimento ou cassação do registro ou do diploma e de
desconstituição de mandato (art. 257,   e § 2º, do Código Eleitoral - Súmula nº 36/TSE).caput

É bem de ver, no entanto, que, além das exceções legais, a eficácia da decisão final pode ser
obstada casuisticamente pelo órgão competente para julgar o recurso cabível (“ope judicis”),
em apreciação a pedido de tutela de urgência formulado por simples petição ou nas razões
recursais (Enunciado nº 609), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e inciso III do
art. 932 do mesmo diploma legal.

Assim é que a Res.-TSE nº 23.608/2019, em seu art. 38, expressamente prevê o “pedido de
efeito suspensivo ou de tutela provisória” em sede do recurso manejado contra decisão de juiz
eleitoral que aprecia “ ”.pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997

A atribuição casuística de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal (efeito
suspensivo ativo), por decisão provisória de juiz membro do Tribunal, “pressupõe a existência
de razões que indiquem a probabilidade do direito, consubstanciado na plausibilidade das teses

” (TSE, AgR-AC nº 0600172-54.2018.6.00.0000/SP, rel. Min. Admarrecursais, e o risco de dano
Gonzaga, DJe 18.6.2018), requisitos aos quais se acrescenta reversibilidade dos efeitos da
tutela de urgência, na hipótese em que esta ostente conteúdo antecipatório (art. 300, § 3º, e
304 do CPC).

No particular, insta anotar que, à luz do sincretismo processual, que se notabiliza pela busca
incessante de economia processual, a mera autuação em classe própria dos pedidos de tutela
provisória, nos termos previstos nos artigos 14 e 21 da Res.-TSE nº 23.478/2016 , não[1]

confere autonomia procedimental à tutela de urgência no âmbito do contencioso eleitoral, que
deve seguir o regramento do Código de Processo Civil (art. 15 do CPC), no que houver
compatibilidade sistêmica.

 

- Do caso concreto
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, ao menos nesta estreita cognição desafiada no momento processual, antevejoIn casu
demonstrada a verossimilhança do direito invocado ( ). Explico.fumus boni iuris

A fala tida por ofensiva seria a seguinte (ID Num. 38381013 - Pág. 2):

 

LOCUTORA: COMEÇA AGORA O PROGRAMA ISOLDA 13 (08:07)
GUTEMBERG: A justiça eleitoral mandou Allyson parar de mentir sobre o
seu falso crescimento nas pesquisas. A juíza Giuliana Silveira, condenou
Allyson por disseminar “Fake News” e manipular pesquisas eleitorais na
tentativa de induzir o eleitor ao erro.

 

Ocorre, todavia, que, ao que me parece de logo consistente, assiste razão à coligação ora
peticionante.

Com efeito, as afirmações (acima transcritas) divulgadas no programa dos  candidatos  da
coligação ora peticionante, conquanto, na opinião deste julgador, soem um tanto quanto
exageradas, têm base nos próprios fundamentos da decisão judicial que determinou à
coligação ora requerida/recorrida que se abstivesse de veicular pesquisa (aparentemente
irregular); a qual, segundo as razões de decidir consignadas no provimento provisório, baseada

, noticiava os seus candidatos (da ora“[n]uma informação despida de verdade”
requerida/recorrida) na primeira posição da disputa eleitoral. Se não, vejamos (decisão
interlocutória proferida nos autos da Rp nº 0600071-86.2020.6.20.0033, alocada nos presentes
autos no ID Num. 38381019 - Pág. 26ss), ipsis verbis:

É o sucinto relatório. Decido.

Razão assiste às partes autoras, notadamente no que tange à
ilegalidade da conduta, muito embora o seja por fundamento diverso
daquele indicado em sua petição. ixa.

[…].

No presente caso, resta patente que a conduta do representado, ao
atribuir a si próprio, em postagens nas redes sociais, um suposto
primeiro lugar em pesquisa eleitoral recentemente divulgada,
valendo-se, inclusive, de letras garrafais e de uma certa arte publicitária
para tanto, buscou verdadeiramente incutir, na cabeça do

  eleitorado coletivo, uma informação despida de verdade quanto a
um dado objetivo e na visível intenção de confundir a todos,
provocando, por assim dizer, uma sensível alteração artificial no
estado emocional não só de seus eleitores, mas também no de
seus adversários.

A violação ao comando legal prescrito no art. 242 do Código Eleitoral é,
assim, manifesta, do que se conclui ser de fato alta a probabilidade de
que, ao final, se tenham por procedentes as alegações formuladas
pelas autoras no que tange à ilegalidade do ato perpetrado.
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Por sua vez, o requisito concernente ao perigo de dano, que no
presente caso corresponde, na verdade, ao risco de seu agravamento,
dado que inegavelmente já consumado, resta plenamente
caracterizado pelo fato da propaganda combatida encontrar-se
publicada nos perfis do candidato, estando, assim, disponível para

.fácil visualização por todo aquele que visitá-los

Neste contexto, é ao Poder Judiciário que compete a pronta adoção de
medida que ponha termo à tal situação, de modo a fazer cessar a
continuidade do ilícito perpetrado e, assim, vir a evitar o
agravamento dos efeitos dos danos já produzidos.

À luz do exposto, presentes os requisitos exigidos no art. 300 do
Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA para determinar ao candidato requerido, sob pena da
aplicação de multa que ora estipulo em cinco mil reais (R$ 5.000,00)
por dia de descumprimento, que remova, no prazo de 24 horas, de
seus perfis mantidos em redes sociais, as postagens nesta
representação combatidas, assim como qualquer outra que enuncie
um suposto primeiro lugar nas pesquisas alcançado, abstendo-se
de divulgar tais dados novamente valendo-se do mesmo artifício.

[…].

 

Ora, sabe-se que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral há muito firmou-se no sentido
 de que o direito de resposta, notadamente o fundado na famigerada “afirmação sabidamente

inverídica”, constitui corolário da divulgação de fatos incontestáveis, os quais não dependam de
investigação, isto é, uma, 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)

Ante tais premissas, com efeito, exsurge incontroversa que a propaganda reputada irregular
pelo juízo  não rende ensejo à concessão do direito de resposta, pois não desborda – aoa quo
menos ao que percebo à primeira vista – das balizas do estatuto constitucional das liberdades,
do qual deflui valores caros ao processo político-eleitoral, de vez que este não viceja sem a
livre circulação de ideias, componente axial de um estado democrático de direito.

A seu turno, quanto ao perigo da demora, basta ter presente a iminência da realização do pleito
eleitoral, o que faz exsurgir o risco de dano grave, de difícil reparação.

Em tal quadra, decerto, ainda que sob a superficial ótica desta estreita via de cognição, reputo
inequívoca a presença dos requisitos autorizadores da excepcionalidade buscada na presente
via.

Pelo exposto,   o pedido de liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso interpostodefiro
nos autos da Rp 0600086-55.2020.6.20.0033, para suspender a eficácia da decisão concessiva
de direito de resposta, de modo determinar a não veiculação do direito de resposta concedido.

Publique-se. Intime-me. Comunique-se com urgência.

Após, juntem-se aos autos do recurso já interposto, arquivando-se o presente petitório
mediante a competente certidão, podendo, para tanto, adotar procedimento outro que resulte
no mesmo efeito prático.
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Dê-se ciência à douta Procuradoria Regional Eleitoral.

Cumpra-se.

Natal/RN,12 de novembro de 2020.

 

 

Juiz FERNANDO DE ARAÚJO JALES COSTA

Relator
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