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JUSTIÇA ELEITORAL 
 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600090-36.2020.6.18.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ELENILZA DOS SANTOS SILVA - PI9979, SAMUEL THALLYSON MOURA
SOARES DOS ANJOS - PI19004 
REPRESENTADO: RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA, CLETO RODRIGUES SOUSA, WILSON BRUNO 
  
  
  
 
 
 
 

 

 

DECISÃO
 
 

Trata-se de Representação eleitoral promovida pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Progressista de Nova Santa Rosa do Piauí em face da Rádio Primeira Capital Ltda, Cleo
Rodrigues Sousa e Wilson Bruno, todos qualificados nos autos.
Aduz o autor, em síntese, que os representados estão perpetrando propaganda eleitoral negativa
antecipada contra o pré-candidato Edgar Castelo Branco, o qual teve a honra e a imagem
brutalmente ofendidas.
Ao final, dentre outros pedidos, requer a tutela provisória inaudita altera pars para que os
representados retirem o conteúdo da propaganda negativa.
Com a inicial vieram documentos.
Apesar de não haver ainda candidatura oficializada, é certo que neste momento já podem ser
encenadas propagandas de cunho eleitoral, inclusive dotadas de influenciarem o resultado do
pleito que se avizinha.
Em análise perfunctória, típica da cognição deste momento processual, constato que os fatos
articulados pelo representado podem se configurar em propaganda negativa danosa.
Por outro lado, a retirada do material noticiado, sem oitiva dos representados, não é irreversível,
pois poderá ser veiculada novamente se após o contraditório verificar-se que a aparência do bom
direito (probabilidade do direito; "fumus boni iuris") tenha desaparecido.
De outra banda, decidir-se apenas após a manifestação dos representados possui o condão de
gerar ainda mais danos ao representante.
Patentes, pois, os requisitos legais para a concessão da tutela de provisória de urgência (art. 300
do CPC): probabilidade do direito e perigo da demora.
Portanto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino aos representados, sob
pena de multa de R$ 5.000,00, a retirada do material jornalístico mencionado pelo representante
(o código de URL se encontra na petição inicial), no prazo de 72 horas.
Outrossim, citem-se para contestar.
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