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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA  
 
 
 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) - Processo nº 0602431-42.2022.6.05.0000 - Salvador - BAHIA
 
[Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão]
 
RELATOR: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
 
REQUERENTE: ESTADO DA BAHIA
 
REQUERIDA: COLIGAÇÃO PRA MUDAR A BAHIA 
REQUERIDO: ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES NETO 
 
 
 
 

DECISÃO
 

 
 

Cuida-se de pedido de direito de resposta, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face da
Coligação “Pra Mudar a Bahia” e Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, com fundamento em ofensas
supostamente perpetradas na propaganda eleitoral gratuita na televisão.
 
Alega o requerente que as propagandas foram levadas ao ar no dia 26.8.2022, módulo das 13h e 15min e 13h
e 25min, destinada ao candidato a governador e sua coligação, ora representados, e estas veicularam ao
público notícia/informação (afirmação) sabidamente inverídica sobre o número de viaturas da Polícia Militar da
Bahia (PMBA) empregada na segurança pública ostensiva no município de Alagoinhas, afirmando que só
existiria quatro veículos para toda a cidade.
 
Acrescenta o requerentem que, além da divulgação no horário gratuito de TV, a ofensa, com afirmação
sabidamente inverídica, também foi disseminada na internet, alcançado um número expressivo de pessoas, fato
que, no seu entendimento, agrava ainda mais o dano, pois pode ser assistida através do YOUTUBE e também
de diversas outras redes sociais de vídeos.
 
Arremata aduzindo que, “para além do fato ser inverídico e atingir a imagem da pessoa (jurídica), ora
requerente, há patente prejuízo, pois afasta 
potenciais investidores e turistas, afetando, de forma negativa, a economia local, 
pois, é cediço, ninguém virá a um estado inseguro, numa cidade do porte de 
Alagoinhas, com apenas quatro viaturas das polícias (PMBA e POLICIA CIVIL) para todo o policiamento
ostensivo e judiciário na localidade”.
 
Tendo por argumento a comprovação do vilipêndio à legislação eleitoral, formula pedido liminar no sentido de
que seja determinado a cessação imediata da veiculação da afirmação sabidamente inverídica na propaganda
eleitoral gratuita na televisão, assim como na internet, com a consequente retirada do ar (Youtube:
https://youtu.be/HDY0pNmmgGQ, Facebook: http://facebook.com/acmnetooficial, Twitter:
http://twitter.com/acmneto_ Instagram:http://www.instagram.com/acmnetooficial,Site:https://acmneto.com.br/
TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMdtp6B33/.

Num. 49329115 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO - 27/08/2022 19:05:33
https://pje.tre-ba.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082719053117600000048558860
Número do documento: 22082719053117600000048558860



Feito o relato. Passo a decidir.
 
Em sede de cognição sumária, constato a existência dos requisitos legais que permitem o deferimento do
pedido liminar almejado, a saber: a probabilidade de êxito da pretensão – fumus boni iuris e o perigo de a
parte sofrer grave e irreparável lesão, caso o seu direito venha ser, posteriormente, reconhecido – periculum in
mora.
 
Na hipótese sub examine, o Representante escora seu pleito na violação à legislação eleitoral de regência, na
medida em que a propaganda atinge a imagem do serviço de segurança pública, atribuindo-lhe fatos
sabidamente inverídicos que maculam sua imagem, causando-lhe prejuízo de difícil reparação, já que o órgão
emprega vultosa quantia em publicidade institucional para atrair novos investimentos ao Estado da Bahia.
 
Em relação a esse tema, cabe pontuar que a Lei 9.504/97, em seu art. 58, dispõe que:
 
 
 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
 
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa: I - vinte e
quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito: 
III - no horário eleitoral gratuito; 
(...) 
f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem
responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo
programa eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em
eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.
 

 
 
No mesmo sentido é a Resolução TSE nº 23.608/2019:
 
 
 

Art. 31. A partir da escolha de candidatas ou candidatos em convenção, é assegurado o
exercício do direito de resposta à candidata, ao candidato, ao partido político, à federação de
partidos ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social, inclusive provedores de 
aplicativos de internet e redes sociais ( Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 58, caput e Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º°). (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021) (Grifou-
se) 
(...) 
h) se o ofendido for candidata, candidato, partido político, federação de partidos ou coligação
que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá
subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceira pessoa,
ficará sujeita à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de direito de resposta e
à multa no valor de R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos) a R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) ( Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-
A e 58, § 3º, III, f ; e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e §8º°); (Redação dada pela Resolução
nº 23.672/2021)
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Destarte, numa análise perfunctória, constata-se que ocorreu a divulgação de informações desprovidas de
provas em detrimento da imagem do órgão Estadual, em veículo de comunicação social de grande alcance.
 
Caracterizada a fumaça do bom direito, considero presente, também, o segundo pressuposto autorizador da
medida postulada, o perigo na demora da prestação jurisdicional.  Tenho que a permanência da mencionada
divulgação de afirmações de cunho difamatório, conferindo uma falsa aparência de idoneidade à acusação
contra as instituições da segurança pública do Estado da Bahia que integram o ente público, acarretará
prejuízos de difícil reparação à imagem com repercussão aos cofres públicos, mesmo que indiretamente.
 
Sendo assim, mercê dos fundamentos acima delineados, por estar convicto da presença, in casu, do periculum
in mora e do fumus boni iuris, DEFIRO A LIMINAR postulada, para determinar a cessação imediata da
veiculação da afirmação em desfavor do Governo do Estado, na propaganda eleitoral gratuita na televisão, bem
como nas redes sociais (Youtube:
https://youtu.be/HDY0pNmmgGQ,Facebook:http://facebook.com/acmnetooficial,Twitter:http://twitter.com/acmnet
o_Instagram:http://www.instagram.com/acmnetooficial,Site:https://acmneto.com.br/TikTok:https://vm.tiktok.com/
ZMdtp6B33/
 
O descumprimento dessa decisão culminará em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada nova
veiculação, sem prejuízo da incidência do art. 347 do Código Eleitoral, para o caso de configuração do crime de
desobediência, bem como na hipótese prevista no § 3º do art. 53-A da Lei nº 9.504/97.
 
Dê-se ciência às emissoras geradoras do inteiro teor desta decisão.
 
Proceda-se à notificação dos representados para resposta, no prazo de 1(um) dia, conforme artigo 33, da Res.
TSE nº 23.608/2019 c/c com o art. 58, §2º, da Lei 9.504/97.
 
Publique-se.
 
Salvador, datado e assinado eletronicamente.
 
 
 

Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro
 

Relator
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