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DECISÃO
 

Trata-se de Representação Eleitoral ajuizada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, do Município de Alagoinha/PB, afirmando ter
como pré-candidata a senhora Maria Rodrigues de Almeida Farias ao cargo de
Prefeita nas eleições municipais 2020, em desfavor da Associação da Rádio
Comunitária de Alagoinha/PB e Alcione Marcajá de Morais Beltrão.
 
Alega, em síntese, que a Rádio Comunitária atua, preponderantemente sob a
perspectiva político-partidária em benefício da pré-candidata Alcione Beltrão,
antiga Diretora da Rádio.
 
Requer concessão de tutela de urgência no sentido de obrigar a Rádio
Comunitária a realizar entrevista também com a pré-candidata do seu partido,
de modo a ofertar tratamento isonômico e paridade de armas a todos os
possíveis participantes do pleito que se avizinha.
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Requer, por fim, a procedência da presente representação com a confirmação
da tutela de urgência, bem como aplicação de multa em virtude da existência
de propaganda irregular e antecipada.
 
É o relatório. Passo a decidir.
 

O equilíbrio do pleito eleitoral é uma máxima do nosso ordenamento jurídico,
devendo o Poder Judiciário, quando provocado, intervir para restabelecer as
desigualdades, porventura, existentes, tanto nos períodos de pré quanto nos
de campanha, propriamente ditos, pois, aos participantes do processo eleitoral
há uma série de limitações que devem ser cumpridas e observadas para que
tenhamos eleições limpas, transparentes e com paridade de armas.
 

De igual modo, há também restrições a serem observadas pelos meios de
comunicação, pois, em que pese a liberdade de impressa e a, consequente,
inexistência de censura prévia, deve ser dado tratamento isonômico a todos
aqueles que desejem participar do pleito para que venham a disputar em pé de
igualdade.
 

Nesse sentido dispõe a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), senão vejamos:
 

Art. 36-A.  Não configuram propaganda eleitoral
antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura,
a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive
via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13165.htm#art2)
- a participação de filiados a partidos políticos ou
de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas
e projetos políticos, observado pelas emissoras
de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12891.htm#art3)
(...) (Grifo nosso)
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Reforçando essa previsão, a Resolução TSE nº 23.610/2019 dispõe em seu
art. 3º o seguinte:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral
antecipada, desde que não envolvam pedido explícito
de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive
via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII
e §§)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art36a

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de
pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros
ou debates na rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

 

In casu, restou devidamente comprovada, tanto por meio do link disponibilizado
na peça inicial quanto através da ata notarial de ID nº 3353998, a realização de
entrevista pela Rádio Comunitária de Alagoinha - PB com a pré-candidata
Alcione Maracajá de Morais Beltrão, no dia 17 de julho de 2020.

Até então, não cometeu a referida rádio qualquer ilegalidade, pois a realização
de entrevistas com pré-candidatos podem ser realizadas, existindo, para tanto,
previsão explícita na norma.

Ocorre que, levando em consideração a data da entrevista (17/07/2020), já
houve prazo mais do que razoável para convite dos demais pré-candidatos,
contudo, até a presente data, não ocorreu. Logo, faz-se necessária e de forma
impostergável a intervenção deste Juízo para fins de garantir tratamento
isonômico aos possíveis participantes do pleito que se avizinha, já que não
houve qualquer convite de entrevista à pré-candidata do PSDB, Maria
Rodrigues de Almeida Farias, mesmo sendo de conhecimento público e notório
que esta pretende também concorrer às eleições municipais de 2020.

O Código de Processo Civil em seu art. 300, aqui aplicado de forma
subsidiária, prevê a tutela provisória de urgência, exigindo para tanto a
demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado o útil do processo, vejamos:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art36a


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.

Assim, quem pleiteia tutela de urgência deve proporcionar ao julgador
elementos suficientes que resultem, ao menos, na verossímil existência do
direito alegado.

No caso que ora se analisa, a existência do direito alegado decorre da previsão
contida no art. 36-A da Lei 9.504/1997, que foi explícito em exigir das
emissoras de rádio tratamento isonômico a todos os pré-candidatos e tal
comando não foi observado pela Rádio Comunitária de Alagoinha.

Além disso, caso esse Juízo não intervenha no sentido de determinar a
imediata realização de entrevista com a representante, esta já iniciará a
disputa, ainda que prévia, em situação de desigualdade, pois não lhe foi
ofertada oportunidade para expor, na única rádio da cidade, seu projeto
político, assim como o foi em relação a outra pré-candidata.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, CONCEDO A LIMINAR
REQUERIDA no sentido de determinar a Rádio Comunitária de Alagoinha a
realização, em até 48h, de entrevista com a pré-candidata do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, a senhora Maria Rodrigues de Almeida Farias,
pelo mesmo tempo e nas mesmas condições concedidas à pré-candidata
Alcione Maracajá de Morais Beltrão.

Intime-se, com urgência, da concessão desta liminar para cumprimento, no
prazo de 48h, devendo a representada comprovar nos autos a realização da
entrevista devida.

Citem-se, ainda, as representadas para apresentar defesa, no prazo, de 2
(dois) dias, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o Ministério Público
Eleitoral para emissão de parecer, no prazo de 1 (um) dia, consoante
disposição do art. 19 da Resolução mencionada.

Cumpra-se, com urgência.

Alagoa Grande - PB, data e assinatura eletrônica.

 

 

JOSÉ JACKSON GUIMARÃES

Juiz da 9ª Zona Eleitoral
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