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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS DE MONTE ALTO BA  

AUTOS Nº: 0600254-36.2020.6.05.0175
CLASSE JUDICIAL / ASSUNTO: DIREITO DE RESPOSTA (12625) / [Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais]
REQUERENTE: ELEICAO 2020 REINALDO BARBOSA DE GOES PREFEITO
Advogado do(a) REQUERENTE: FHAD ZULIANI COSTA CASTRO - MG88610
REQUERIDO: ELEICAO 2020 ALICE FERREIRA PIRES RAMOS PREFEITO, IDEVALDO DOMINGUES PEREIRA
 
 

DECISÃO
 

Trata-se de requerimento de direito de resposta ajuizada pelo candidato a prefeito Reinaldo
Barbosa de Goes  em face dos candidatos  ALICE FERREIRA PIRES RAMOS e  IDEVALDO DOMINGUES
PEREIRA, requerendo o deferimento do pedido de resposta, tendo em vista publicação no perfil da
rede social Facebook do segundo representado de propaganda eleitoral negativa, danosa à honra
do requerente.  
 
Requer tutela liminar com intimação do segundo representado para remoção da
postagem negativa e ilegal, indicada na petição inicial, 
Juntou documentos.
Decido.  
 
Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão
da tutela de urgência pleiteada ,  nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, vez que
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
 
Conforme se infere no art. 31 da Resolução TSE nº 23.608/2019, “é assegurado o exercício do
direito de resposta ao candidato, ao partido político 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.”
Por sua vez, prevê o §1º art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que " Com o intuito de
assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de
conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas
que participam do processo eleitoral."  
 
Foi comprovado na petição inicial a probabilidade do direito do requerente, consubstanciado no
conteúdo da postagem efetuada na rede social do segundo representado, de conteúdo calunioso,
tratando-se de uma gravação da primeira representada acusando o autor de captação ilícita de
sufrágio,  afirmando que "Nosso adversário está visitando as casas dos eleitores com promessas
vazias, com promessas nefastas, prometendo emprego em troca de voto, isso é compra de
voto",  conforme vídeo de ID 14369830 constante na
URL https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224603257931920&id= 1323675310 e cópia
da página em que a ofensa foi divulgada  (id 14369832)  .  
 
Quanto ao perigo de dano, este também está evidenciado na publicação em análise, tendo em
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vista os danos à imagem do candidato que  a manutenção da postagem pode causar, podendo
resultar em grande desequilíbrio na disputa eleitoral.  
 
Isto posto, com fulcro no art. 300 do CPC e art. 31 e 32, §4º da Resolução TSE nº 23.610/2019,
DEFIRO a tutela de urgência requerida, devendo proceder-se à intimação do segundo
representado para que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro ) horas, promova a retirada da
propaganda veiculada na URL -
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224603257931920&id= 1323675310,  abstendo-
se de novamente divulgá-la por qualquer meio de comunicação social, ex vi do disposto no art. 4º,
parágrafo único da Resolução TSE nº 23.608/2019, sob pena de multa cominatória no valor de
R$ 1.000,00  (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da liminar e por ato de
descumprimento, sem prejuízo de outras cominações,  devendo os representados comprovarem,
nos autos, o cumprimento da decisão liminar, no prazo de 36 (trinta e seis) horas. 
Proceda-se à citação dos requeridos para apresentarem defesa no prazo de 01 (um) dia. 
 
Findo o prazo da defesa, intime-se o Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer no
prazo de 01 (um) dia, em consonância ao disposto ao art. 33, caput, e § 1º da Resolução TSE nº
23.608/2019. 
 
Após, voltem-se os autos conclusos para sentença. 
 
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Palmas de Monte Alto/BA, datado e assinado digitalmente.

 
CECÍLIA ANGÉLICA DE AZEVEDO FROTA DIAS 

 Juíza Eleitoral
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