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REFERÊNCIA TRE-MT:  REPRESENTAÇÃO nº 0601600-65.2018.6.11.0000

REPRESENTANTE: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
 - OAB/MT13164/BADVOGADO: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA

R E P R E S E N T A D O :  J O R N A L  O E S T E
REPRESENTADO: CHUENLAY DA SILVA MARQUES
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DECISÃO

 

           Vistos etc.          

 

          

Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO DE
LIMINAR, promovida por CLÁUDIO HENRIQUE DONATONI em desfavor de
CHUENLAY DA SILVA MARQUES e o JORNAL OESTE.

O Representante alega, em síntese, que, em 26/09/2018, os
Representados publicarão uma “notícia” com o título: “Francis cria Lei para prefeitura
tomar casas e terrenos de que não paga imposto em Cáceres”, com o texto descrito:

 

“Foi publicado na semana passada no Diário Oficial dos Municípios, o
Decreto Nº. 559 de 19 de setembro de 2018, que dá poderes a prefeitura
de Cáceres de tomar casas e terrenos de quem não paga impostos.

Veja abaixo o documento assinado pelo prefeito Francis Maris

(PSDB).

”.https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/455018
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Com base na referida notícia, alegou que: “É inquestionável que o título
da notícia, por si só, exerce um efeito negativo nos leitores, conforme pode ser
observado nos comentários abaixo do texto (em anexo).”.

Adiante, destacou que: “No entanto, ao lado texto acima, foi adicionada
uma imagem (foto) do prefeito Francis Maris ao lado do representante, ambos estão
utilizando material de propaganda (praguinhas) do representante, conforme

.”.documento em anexo

Ou seja, o Representante alegou que o fato de ter sido veiculada foto do
Prefeito Francis juntamente com ele representaria propaganda negativa, com a
intenção de vincular a imagem do Representante ao Prefeito Francis e, por
consequência, ao efeito negativo da notícia.

Em seus pedidos, pugnou pela determinação da imediata retirada da
imagem do candidato CLÁUDIO HENRIQUE com o Prefeito Francis (que está ao
lado da referida notícia), bem como, a abstenção de se utilizar novas imagens/fotos
do Representante na respectiva notícia, sob pena de multa diária.

No mérito, requereu   a procedência da representação, com a
confirmação da liminar e a expressa proibição do Representado continuar a divulgar
a imagem do candidato Cláudio Henrique, com a aplicação da multa do art. 24, §2 ,o

da Resolução n. 23.551/2017, no importe de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É o relatório. Decido.

De início, convém destacar os termos do art. 300 do CPC aduz que: “Art.
300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”.

Ademais, no parágrafo segundo, está disposto que: “§ 2  A tutela deo

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”.

 Os requisitos básicos para a concessão da medida liminar são o fumus
 e o , com a nova possibilidade do risco ao resultado útil doboni iuri periculum in mora

processo. O primeiro se refere à demonstração preliminar e superficial da existência
do direito material que dá ou dará (em se tratando de medida preparatória ao 
ingresso da ação principal) enquanto o segundo repousa na verificação de que o
autor se encontra em situação de urgência, necessitando de pronta intervenção
jurisdicional, sob pena de o bem ou direito que se afirma titular venha a perecer.

De início, convém registrar que, pela análise da imagem em anexo,
sequer tem como ver o candidato Representante, pois ele está com o rosto virado,
ou seja, não há perigo da demora.
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a.  

b.  

c.  

Quanto à fumaça do bom direito, melhor juízo não socorre o
Representante, pois a Justiça Eleitoral tem concedido posição preferencial ao direito
a liberdade de expressão, de informação.

A notícia não é inverídica, por sua vez, a foto também não, pois o próprio
Representante aduziu se tratar de sua imagem, apesar de este juízo não ter
conseguido aferir tal alegação, pois na respectiva imagem, o candidato está com o
rosto virado.

Por sua vez, caso se concedesse a liminar para determinar ao jornal a
proibição de veicular qualquer imagem do Representante junto ao Prefeito Francis,
tal decisão seria fundamentada, por óbvio, na censura prévia.

Portanto, em juízo preliminar, ante a ausência dos requisitos
autorizadores para a concessão da liminar,  a cautelar pleiteada e INDEFIRO

: DETERMINO

A notificação dos Representados para, querendo, apresentarem
manifestação, nos termos do art.8 , , da Res. TSE n.O caput
23.547/2017;

Após, determino vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do
art. 12,  da Res. TSE 23.547/2017, para, em querendo,caput,
manifestar-se;

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, os autos deverão ser
conclusos para decisão.

 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se pelo meio mais célere
disponível podendo, inclusive, utilizar-se de Oficial de Justiça.

 

 

           Cuiabá (MT), 28 de setembro de 2018.                                         

 

Doutor MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Juiz Auxiliar da Propaganda
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