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JUSTIÇA ELEITORAL 
 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600273-05.2020.6.22.0002 / 002ª ZONA ELEITORAL DE PORTO VELHO RO 
REPRESENTANTE: #-17 PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO5193-A 
REPRESENTADO: CRISTIANE LOPES DA LUZ BENARROSH, PEDRO ROBERTO GEMIGNANI MANCEBO,
JUNTOS POR AMOR A PORTO VELHO 11-PP / 90-PROS 
  
  
Vistos em plantão.
Trata-se de representação por propaganda eleitoral, com pedido de concessão de liminar,
ajuizada pelo Partido Social Liberal - Eleições Majoritárias 2020 em face da Coligação "Juntos por
Amor a Porto Velho" (PP/PROS) e dos candidatos Cristiane Lopes e Pedro Mancebo.
Narra que nos dias 30 e 31/10/2020, no horário das 6h e das 11h,  os Representados veicularam
na rádio propaganda em rede ou bloco de forma irregular,  uma vez que não foi indicado o nome
do vice-prefeito, conforme prevê o art. 12 da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Busca a tutela jurisdicional para que se determine, liminarmente, que a geradora de sinal de
abstenha de veicular a referida propaganda, até que seja respeitado  o contido na norma eleitoral,
bem como a fixação de multa solidária para cada inserção veiculada em descumprimento à
decisão judicial.
Éo breve relatório.
Passo a Decidir.
A obrigatoriedade da indicação, na propaganda eleitoral, dos partidos políticos que integram a
coligação foi disciplinada no art. 12 da Resolução TSE nº 23.610/2019, in verbis:
Art. 12. Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também os nomes
dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não
inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.
Promovendo-se uma interpretação teleológica do dispositivo supracitado, percebo que a
finalidade da norma foi destacar que também é importante sabermos quem serão os candidatos a
vice-prefeito, sendo que na propaganda do rádio essa informação também é obrigatória.
Da análise do conteúdo do documento de id. 25690286, vejo que a propaganda não faz
referência ao nome do vice-prefeito.
A probabilidade do direito se faz presente diante da violação à norma eleitoral que obriga a
indicação do nome do vice-prefeito; o perigo da demora ocorre pela continuidade da veiculação
de propaganda eleitoral irregular no rádio, trazendo desinformação ao eleitor.
Portanto, entendo que se comprovou a probabilidade do direito e o perigo da demora (art. 300,
caput, CPC) e não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, CPC),
impondo-se a concessão da medida liminar pleiteada.
Pelo exposto, CONCEDO a medida liminar, com fundamento no art. 12 da Resolução TSE nº
23.610/2019 c/c art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
Adotem as seguintes providências:
a) Notifique-se a emissora de Rádio geradora do sinal em Porto Velho para que SE ABSTENHA
imediatamente de veicular a propaganda mencionada no id. 25690286, sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por cada programa veiculado;
b) Citem-se os representados para apresentarem defesa no prazo de 2 (dois) dias (art. 18, caput,
Resolução TSE nº 23.608/2019);
c) Decorridos os prazos concedidos, com ou sem defesa, vista ao Ministério Público Eleitoral,
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para emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia (art. 19, Resolução TSE nº 23.608/2019).
Sirva cópia da presente decisão como mandado de notificação/citação/intimação desta 2ªZE/RO.
Após, conclusos para a decisão de mérito.
Publique-se no mural eletrônico. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Porto Velho, datado e assinado digitalmente.
Johnny Gustavo Clemes
Juiz Eleitoral
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