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JUSTIÇA ELEITORAL 
 002ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600038-92.2020.6.20.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
REPRESENTANTE: ELEIÇÕES 2020 JEAN PAUL TERRA PRATES
ADVOGADO: MARINA MELO ALVES SIQUEIRA - OAB/RN 8294
                       PEDRO DE SOUZA SIQUEIRA - OAB/RN 8588
REPRESENTADO: INTERTV CABUGI
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Trata-se de Representação com Pedido de Tutela de Urgência formalizada por
JEAN PAUL TERRA PRATES, candidato a Prefeito de Natal pelo Partido dos Trabalhadores, em
desfavor da INTERTV CABUGI, ao argumento de que a Representada foi a única que exigiu o
recebimento das mídias da propaganda eleitoral gratuita, que iniciará em 09 de outubro do
corrente ano, apenas de forma digital, vinculando o envio por meio de quatro empresas
homologadas, as quais cobram um valor específico por mídia.

Ressaltaram que restou consignado, na ata da audiência pública que tratou
especificamente acerca da definição do formato e das regras de entrega das mídias, a
discordância dos partidos, coligações e produtoras presentes quanto à referida medida.

Aduziram que “nos moldes técnicos exigidos pelas afiliadas da REDE GLOBO,
existe um risco de quebra da isonomia na propaganda eleitoral, já que os partidos com menor
capacidade financeira não dispõem dos recursos de campanha suficientes para arcar com os
custos elevados de envio (streaming) homologados pela REDE GLOBO”.

 
Éo breve relatório.
Decido a medida liminar.
 
A concessão de medida liminar prende-se à simultaneidade de dois requisitos

legais, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deles relaciona-se à plausibilidade
do direito invocado e à pertinência do seu embasamento fático-jurídico, enquanto que o segundo
requisito vincula-se à probabilidade de dano, se não concedida a medida imediatamente.

No caso presente, vislumbro caracterizados os requisitos autorizadores da medida
de urgência, tanto no que tange à relevância da fundamentação jurídica, quanto ao perigo na
demora.

Inicialmente, cumpre destacar o quê a norma jurídica eleitoral estabelece acerca da
gratuidade da propaganda eleitoral, que é obrigatória, desde que os partidos preencham os
requisitos estabelecidos no art. 17, §3º, da Constituição Federal. Vejamos:
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Lei nº 9.504/97

Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao
horário gratuito definido nesta Lei, vedada a veiculação de
propaganda paga.

 
Resolução TSE nº 23.610/2019

Art. 48. A propaganda eleitoral na rádio e na televisão se restringirá
ao horário gratuito definido nesta Resolução, vedada a veiculação
de propaganda paga, respondendo o candidato, o partido político e
a coligação pelo seu conteúdo.

 
De igual forma, cumpre destacar que a propaganda gratuita de partidos e

candidatos no rádio e na televisão tem como norma democrática a função de reduzir a vantagem
dos candidatos já estabelecidos ou com maiores recursos em relação àqueles desprovidos de
recursos, por desvincular, ainda que não integralmente, o acesso à mídia do poder econômico.

Desse modo, em uma análise perfunctória, constata-se, com efeito, que a ora
Representada, INTERTV CABUGI, ao impor que as mídias sejam entregues por meio digital às
empresas homologadas, mediante pagamento, incorre em flagrante violação ao princípio de
paridade de armas entre os candidatos inscritos no processo eleitoral, vez que ocasiona evidente
desigualdade de oportunidades entre os concorrentes às Eleições 2020, haja vista a existência de
agremiações de menor porte que não dispõem de recursos financeiros para arcar com o custo de
cada exibição, o que caracteriza, claramente, o fumus boni iuris.

Já o perigo da demora resta caracterizado pela irreparabilidade do dano causado,
acaso os Representantes não possam veicular sua propaganda no horário eleitoral gratuito que
se inicia no próximo dia 09 de outubro do ano em curso.

De fundamental importância registrar que este entendimento já foi esposado pelo
TRE/RN, através do Juiz Auxiliar Ricardo Tinoco de Góes, em decisão proferida sobre esta
mesma matéria, em sede liminar, ao longo das Eleições Gerais de 2018, no bojo do processo nº
0600877-94.2018.6.20.0000, que tinha como parte representada a INTERTV CABUGI, tendo
reconhecido que esta deveria receber as mídias para a propaganda eleitoral gratuita televisiva de
forma a não gerar custos para os candidatos concorrentes às Eleições 2018.

Importa registrar, por fim, que o eminente julgador, acima referido, ressaltou, ainda,
em sua decisão, questão de extrema relevância, a saber, que “para além do interesse subjetivo
do Representante, não se pode olvidar do interesse coletivo do eleitorado de conhecer das
propostas e planos de governo dos partidos e candidatos que não tem condições financeiras de
se utilizar de tais serviços de streaming, violando a própria razão de ser do horário eleitoral
gratuito.”

Ante o exposto, com fundamento no art. 44, caput, da Lei nº 9.504/97, e do art. 48
da Resolução TSE nº 23.610/2019, presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida liminar, nos
termos da exordial, e DETERMINO o recebimento por parte da Representada das mídias
(inserções) para a propaganda eleitoral gratuita televisiva de forma física, em XDCAM, DVD, Link,
sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o caso de descumprimento
da presente decisão.

Notifique-se a Representada para defesa, no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do
art. 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019, e para imediato cumprimento.

Após, com ou sem defesa, encaminhem-se os autos ao MPE para emissão de
parecer, no prazo de 1 (um) dia, nos termos do art. 19 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

P. I.
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Natal(RN), 08 de outubro de 2020.
 

FRANCISCA MARIA TEREZA MAIA DIÓGENES

JUÍZA ELEITORAL
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