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Advogado do(a) IMPETRADO:

 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINAR

 

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por 
 contra ato tido por ilegal e abusivo praticado pela Juíza da 1ªCícero de Lucena Filho

Zona Eleitoral, que determinou a retirada de suposta propaganda eleitoral antecipada
na internet, veiculada pelo impetrante.

O impetrante alegou que o Diretório Estadual do Partido Patriotas na
Paraíba ingressou com a Representação Eleitoral nº 0600044-43.2020.6.15.0001,
sustentando, no que mais importa, que:  o representado teria realizado “propagandaa)
eleitoral antecipada, em flagrante ofensa ao disposto no artigo 36, caput, da Lei nº
9.504/97 e artigo 2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019”, através de “vídeos
publicados no dia 05 de agosto de 2020”;  o representado teria trazido “aob)
conhecimento do público em geral a sua candidatura ao cargo eletivo que disputará no
próximo pleito, exaltando suas qualidades pessoais e invocando o apoio de seus
eleitores, antes da data fixada pelo artigo 36, caput, da Lei nº 9.504/97, alterada pela
Emenda Constitucional nº 107, art. 1º, inc. IV, caracterizando-se a propaganda
extemporânea”;  “nos vídeos ora representados apresentam um requinte de produçãoc)
que indica claramente forte abuso de poder econômico por parte do pretenso candidato
ora representado”;  apresentou “detalhes técnicos com cortes e fusões de imagensd)
perfeitos, edições de altíssimas qualidades, com nível de apresentação extremamente
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elevado e que custam valores extremamente elevados para o candidato e/ou o partido,
e, ao persistir o padrão de qualidade da produção do material de pré-campanha e
campanha do pré-candidato ora representado, restará configurado o abuso de poder
econômico por parte do mesmo”. Postulando ao final a concessão da medida liminar
para que seja determinada a imediata cessação da propaganda irregular e, no mérito, a
procedência da representação.

Sustentou, ainda, que foi apresentada contestação, arguindo “as
preliminares de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ e inépcia da inicial e, no mérito, que
as práticas apontadas na exordial como contrárias à legislação eleitoral “1) fazer
menção à pretensa candidatura; 2) exaltar as qualidades pessoais de um
pré-candidato; 3) pedir apoio político (pedir apoio político nada mais é que pedir votos);
4) divulgar que é pré-candidato (divulgar que é pré-candidato equipara-se a divulgar
que é candidato, notadamente se já há apoio do partido); 5) divulgar as ações políticas
desenvolvidas; 6) divulgar as ações políticas que pretende desenvolver (junto ao item 5,
servem para mostrar que o candidato é o mais apto ao exercício da função”) são
expressamente autorizadas pela nova redação dada ao art. 36–A da Lei 9.504/97 pela
Lei 13.165/15”.

As mencionadas preliminares também foram arguidas no presente .writ

A juíza da 1ª Zona Eleitoral, segundo o impetrante, sem analisar as
preliminares e sem sequer apontar qual fato concreto teria sido praticado pelo
representado, em ofensa à legislação de regência, proferiu decisão, deferindo pedido
de tutela de urgência para determinar a retirada imediata das postagens realizadas pelo
impetrante.

A parte autora apresentou as degravações das supostas propagandas
veiculadas pelo impetrante, postadas no dia 05 de agosto de 2020.

Quanto ao pedido liminar, ao defender a presença dos requisitos,
sustentou  que o   restou demonstrado, especialmente “porque nãofumus boni iuris
restou demonstrada a presença de pedido explícito de voto nos vídeos reclamados na
representação, nem a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda e nem ainda violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos, não tendo a decisão objeto do presente  apontado qualquermandamus
infração cometida pelo ora impetrante, se resumindo a lançar argumentos genéricos
não aplicáveis ao presente caso, razão pela qual restou configurada a teratologia da
decisão ora recorrida”. Defende, ainda, quanto ao referido requisito, “também se

 'encontra identificado, e tem lugar na determinação da decisão objeto do presente
 mandamus' de retirada das postagens legais realizadas pelo impetrante, cerceando-o

no direito de realizar publicidade lícita, que não ofendeu qualquer dispositivo legal
”. E, em relação ao , afirma que “eleitoral periculum in mora neste cenário, fica límpido,

que caso haja demora na tramitação do feito, haverá uma grande probabilidade de que
o Mandado de Segurança, enquanto remédio jurídico que se constitui, não atinja os

”. Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para que sejaseus efeitos
suspensa imediatamente a decisão de 1° grau vergastada.

É o breve relatório. DECIDO.
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Registro, inicialmente, que as preliminares suscitadas no presente 
 também foram veiculadas na contestação da representação guerreada e omandamus

processo ainda se encontra em andamento no primeiro grau de jurisdição. Penso que
antecipar-lhe o exame em sede de mandado de segurança contra decisão sobre tutela
provisória de urgência – ainda mais sem permitir o contraditório ao demandante do
processo originário – implicaria supressão de instância e quebra de isonomia, de modo
que deixo de apreciá-las no presente momento, sendo certo que poderão retornar a
esse tribunal caso haja recurso voluntário contra a decisão final. Assim, passo ao
exame do objeto da impetração.

Como é sabido, a concessão da liminar em Mandado de Segurança requer
a presença conjunta dos seguintes requisitos:  (fumaça do bom direito)fumus boni iuris
e  (perigo da demora).periculum in mora

O art. 18, § 1º, da RTSE n° 23.608/19, que dispõe sobre representações e
reclamações e pedidos de resposta previstos na Lei nº 9.504/97, estabelece que “não
cabe agravo contra decisão proferida por juiz eleitoral ou juiz auxiliar que conceda ou
denegue tutela provisória, devendo o representado, para assegurar o reexame por
ocasião do julgamento, requerer a reconsideração na contestação ou nas alegações

”.finais

José Jairo Gomes, ao tratar da irrecorribilidade das decisões interlocutórias,
leciona:

 

Quanto às decisões interlocutórias, é firme o entendimento
jurisprudencial no sentido de que são elas irrecorríveis “de imediato”.
Só se pode recorrer delas ao final do processo. Como consequência,
tais decisões não são cobertas pela preclusão, podendo, pois, ser
submetidas ao tribunal  como preliminar do recurso eleitoralad quem
interposto contra a decisão final, que extinguir o processo com ou sem
julgamento do mérito. Nesse caso, o tribunal deverá conhecer da
matéria versada na decisão interlocutória como preliminar à decisão
de mérito.

Essa conclusão não se altera no caso de decisão concessiva ou
denegatória de tutela de urgência, contra a qual é afastado o
cabimento de agravo.

No entanto, em certas situações, admite-se a imediata impugnação da
decisão interlocutória mediante mandado de segurança. O art. 5º, II,
da Lei do Mandado de Segurança – interpretado  –contrario sensu
assegura o seu cabimento contra decisão judicial, sempre que não
houver recurso especial com efeito suspensivo previsto nas leis
processuais. E, nos termos da Súmula 22 do TSE: Não cabe mandado
de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais”. Assim, sendo a decisão
interlocutória “teratológica” ou “manifestamente ilegal” e dela podendo
resultar lesão a direito líquido e certo da parte, admite-se sua
impugnação por mandado de segurança. No caso, a competência é do
tribunal a que o autor da decisão singular se encontrar vinculado.
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Nesse sentido, precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso:

 

ELEIÇÕES 2016 - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE
SEGURANÇA - DEFERIMENTO DE LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO
- PROPAGANDA ELEITORAL - IRRECORRIBILIDADE DAS
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - NÃO CABIMENTO DA AÇÃO
MANDAMENTAL PARA CASSAR O ATO JUDICIAL DA PRIMEIRA
INSTÂNCIA - MERO INCONFORMISMO - AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL - DENEGAÇÃO DA ORDEM -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. As decisões liminares proferidas em sede de representação eleitoral
são irrecorríveis de imediato, de modo que eventual discordância
quanto ao que decidido nas interlocutórias deve ser impugnado no
momento da interposição do recurso em face da sentença que julgar a
ação, caso persista a irresignação.

2. O cabimento do remédio constitucional do , em face demandamus
ato judicial, somente é admissível diante de decisão manifestamente
teratológica ou de cristalina ilegalidade.

3. No caso destes autos, não se observa a presença de nenhum dos
elementos autorizadores do manejo do mandado de segurança, uma
vez que a decisão do magistrado de primeiro grau que determinou a
suspensão da propaganda está estribada nos dispositivos legais
aplicáveis à espécie e inserida no princípio do livre convencimento
motivado.

4. Na hipótese de mero inconformismo dos agravantes, mostra-se
incabível a utilização da ação mandamental que objetiva suceder
eventual recurso futuro.

5. Ausentes os requisitos legais, nega-se provimento ao agravo
regimental para manter intacta a decisão que, de plano, denegou a
segurança pleiteada e julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito.

(Agravo Regimental em Agravo Regimental em Mandado de
Segurança n 22294, ACÓRDÃO n 25594 de 05/09/2016, Relator LUIZ
FERREIRA DA SILVA, Publicação: DEJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 2230, Data 13/09/2016, Página 4).

 

Vê-se claramente que o representante, na petição inicial da representação
(ID:3435497), ao postular, liminarmente, a imediata cessação da suposta propaganda
eleitoral antecipada (irregular), no whatsapp, Instagram e Facebook, não indicou a(s)
respectiva(s) (s) (Uniform Resource Locator - Localizador de Recurso Uniforme),URL
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tampouco  (Uniform Resource Identifier - Identificador de Recurso Uniforme) ou URI
 (Uniform Resource Name – Nome de Recurso Uniforme), o que afronta aURN

legislação de regência.

Com efeito, o art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, que dispõe
sobre representações, prevê que “a petição inicial da representação relativa à
propaganda irregular será instruída, sob pena de não conhecimento no caso de
manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da postagem
(URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para

.figurar como representado é o seu autor”

No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a
propaganda eleitoral, ao tratar da remoção de conteúdo da internet, a ordem judicial
que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet fixará prazo razoável para

 o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de
nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico,
observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, o âmbito e os limites técnicos
de cada provedor de aplicação de internet.

Diante da ausência de indicação pela parte representante do endereço de
postagem das referidas propagandas e, consequentemente, na impossibilidade de
cumprimento da decisão vergastada, resta evidenciado o  e, no mesmofumus boni iuris
sentido, resta igualmente demonstrado o , em vista da determinaçãopericulum in mora
da remoção imediata das propagandas das mencionadas redes sociais, pela autoridade
tida como coatora (ID:3435697), especialmente em vista de que a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático (art. 38, , da RTSEcaput
nº23610/19).

Isso posto, presentes os elementos indispensáveis para a concessão da
medida urgente, DEFIRO a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos da
decisão recorrida.

Notifique-se o juízo eleitoral impetrado para imediato cumprimento dessa
decisão e para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7º, I,
da Lei n.º 12.016/2009.

Ciência à Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito, nos
termos do art. 7º, II, do mesmo diploma legal.

Após o decêndio legal, vista à PRE.

Cumpra-se, com urgência.

Providências a cargo da Secretaria Judiciária e da Informação – SJI.

João Pessoa, (data do registro).
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Juiz Federal  GONÇALVES DE ROGÉRIO ROBERTO ABREU

RELATOR
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