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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

 Porto Alegre - RIO GRANDE DO SULMANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0601864-06.2018.6.21.0000 -

[Abuso, Mandado de Segurança]

RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES

IMPETRANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

IMPETRADO: DANIEL ANTONIO GUERRA

 

DECISÃO

 

Vistos.

 

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo DIRETÓRIO
REGIONAL DO  PARTIDO DOS TRABALHADORES PT contra ato doPREFEITO DO MUNICÍPIO

 DE CAXIAS DO SUL em razão da publicação do Decreto Municipal n. 19.739, de 14.08.2018, que
 estabelece o Centro Esportivo Antônio Barros Filho, conhecido como Campo Municipal, localizadoem

Caxias do Sul, “como única área pública para uso de todo e qualquer candidato e pré-candidato aos cargos
de mandato eletivo municipal, estadual e federal”, mediante prévio requerimento realizado por escrito e

 apresentado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, acompanhado de estimativa de público e da
previsão de tempo de utilização.

     Sustenta que a norma impugnada (Id. 46086, p. 8) representa indevidaviolação ao
   exercício do direito derealização de campanha e publicidadeeleitoral, especialmente no que se refere a

  reuniões e comícios, pois inexiste na Lei das Eleições uma disposição que permita ao ente municipal
restringir atos de propaganda. Refere que a limitação afeta não apenas as agremiações e os candidatos,

   mas especialmente a cidadania, pois os eleitores ficarão tolhidosdo direito de conhecer as propostas em
   disputa. Afirma haver risco de dano grave em caso de demora na prestação jurisdicional em virtude da

curta duração da campanha eleitoral em curso. Invoca os arts. 5o, inc. LXIX, e 22, ambos da CF; art. 39
   da Lei n. 9.504/97; arts. 9o, caput, e 14, § 4o, da Res. TSE n. 23.551/17, e art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016

/09.Requer a concessão de liminar que lhe assegure o direito de participar plenamente do processo
eleitoral mediante realização de propaganda e atos de campanha em todo o Município de Caxias do Sul
(Id. 46090).

 É o relatório.

Decido.
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Inicialmente, consigno que o Diretório Regional do   Partido dos Trabalhadores possui
legitimidade para postular isoladamente em juízo por não integrar coligaçãopartidária para a candidatura

  de deputado federal e estadual nas eleições de 2018.

No pertinente à análise do pedido liminar, observa-se que a vedação imposta pelo 
  , além de não encontrarDecreto Municipal n. 19.739/2018, expedido pelo Prefeito de Caxias do Sul

respaldo em nenhum diploma legal, causará, acaso mantida, danos irreparáveis ou de difícil reparação ao
impetrante e demais candidatos, partidos políticos e coligações concorrentes ao pleito.

A propósito, o art. 41 da Lei das Eleições expressamente determina que a propaganda
exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do
exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal. Por sua vez, o § 1  do art. 41 dispõeo

que o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido somente pelos juízes das zonas eleitorais
e juízes auxiliares designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

Considerando que a competência para regulamentar as disposições da legislação
eleitoral é exclusiva e privativa do Tribunal Superior Eleitoral, não se afigura possível, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, por meio de decreto que se assemelha à instrução, estabelecer exigências que não
estão contidas na legislação eleitoral ou nas resoluções editadas pelo TSE.

Dessa forma, não é admissível que a lei ceda a autoridade que lhe é própria a outra
norma infralegal, sendo vedada a apresentação, para candidatos, partidos e coligações, de exigências não
contempladas na legislação eleitoral ou nas resoluções que regulamentam as eleições.

Assim, em juízo de cognição sumária, evidencia-se a presença de direito líquido e certo
do impetrante em realizar atos de propaganda eleitoral sem necessidade de observância da referida norma
municipal, pois o decreto constitui ato ilegal.

A plausibilidade do direito alegado e o risco de demora na prestação jurisdicional são
evidentes tendo em vista que o ato foi publicado na edição n. 749 do Diário Oficial Eletrônico do
Município de Caxias do Sul em 14.08.2018, prevendo que entraria em vigor na data de publicação.

Atento a todas as nuances aqui traçadas,  na forma do art. 7º,defiro o pedido de liminar
inc. III, da Lei n. 12.016/09, e determino a IMEDIATA SUSPENSÃO dos efeitos do Decreto Municipal
n. 19.739, publicado na edição n. 749 do Diário Oficial Eletrônico do Município de Caxias do Sul em
14.08.2018, até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Tendo em vista que a segurança está sendo concedida no dia em que não há expediente
na administração municipal de Caxias do Sul, valerá a presente decisão como “salvo-conduto” para o
impetrante.

Comunique-se a presente decisão, por telefone e também, e-mail ou fax, aos órgãos da
Polícia Federal, da Polícia Militar e da Guarda Municipal da cidade  de Caxias do Sul.

  Igualmente, dê-se ciência aos juízos de todas as zonas eleitorais situadas no Município d
 e Caxias do Sul.

     Solicitem-se informações aoPrefeito do Município de Caxias do Sul, a serem enviadas
no prazo 10 (dez) dias.

Prestadas as informações ou ultrapassado o prazo fixado sem manifestação, abra-se vista
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para pronunciamento em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei n.
12.016/09).

Cumpra-se com urgência.

Intime-se o impetrante por telefone.
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-se.Publique

Porto Alegre, 18 de agosto de 2018.

 

Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes,

Relator.
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