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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA 

JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE AMARGOSA BA
 

Processo: REPRESENTAÇÃO (11541)
Nº dos Autos: 0600743-05.2020.6.05.0036
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS POR UMA AMARGOSA MELHOR
Advogados do(a) REPRESENTANTE: YAN KALIL BORGES SILVA GOMES - BA61519-A,
ALMIRO FIGUEREDO DA SILVA NETO - BA61904-A
REPRESENTADO: SDC SISTEMA DIGITAL DE COMUNICACAO LTDA
Advogado do(a) REPRESENTADO: FLAVIO MURILO SILVEIRA PEREIRA - BA52804
 

SENTENÇA
 

I - RELATÓRIO
 
Trata-se de requerimento de direito de reposta formulado pela “COLIGAÇÃO UNIDOS POR UMA AMARGOSA

MELHOR” em face da empresa SDC SISTEMA DIGITAL DE COMUNICACAO LTDA - RÁDIO VALE FM, sustentando,

em suma, que a emissora de rádio, não satisfeita com a decisão proferida por este juízo no âmbito da representação nº

0600618-37.2020.6.05.0036, usou seu website oficial para divulgar fato sabidamente inverídico contra a Coligação

Representante.

 
Pugnou, ao final, “seja julgada PROCEDENTE o presente pedido, confirmando-se a liminar requerida para se deferir o

exercício do direito de resposta pelo Requerente, no website na emissora Ré, a ser disponibilizado pelo link e pelo dobro

de tempo em que a postagem inverídica esteve no ar, na forma do disposto no art. 58, inciso IV, alíneas “a” e “b” da Lei

9.504/97 e nas Resoluções nº 23.608/19 e n.º 23.610/19 do TSE.”

 
Em decisão de ID 21209815, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência.

 
Citada, a emissora de rádio apresentou defesa, sustentando, em síntese, que na “reportagem em comento a Coligação

representante tira uma frase de contexto dentro de uma reportagem jornalística que tratava sobre a decisão liminar

exarada por este Juízo no dia 20 de Outubro no bojo do processo 0600618-37.2020.6.05.0036."

 
Destaca que “UMA FRASE que não traduz nenhuma “inverdade ou mentira desvairada” nem muito menos tem o condão

de diminuir a candidata Karina Silva e beneficiar o seu opositor perante o público. .”

 
Assevera que restringe “a reportagem que SUPOSTAMENTE teria o intuito de diminuir o conceito da candidata junto à

opinião pública. Tal alegação merece ser refutada totalmente, afinal, a reportagem jornalística citada somente alega

questões que estão dispostas na decisão de concessão de liminar do processo 0600618- 37.2020.6.05.0036.”

 
Acrescenta que “busca a Coligação representante Judicializar UMA NOVA INTERPRETAÇÃO SOBRE UMA FRASE

DENTRO DE UMA REPORTAGEM. Não há o que se falar em má-fé da representada, que em toda a reportagem traz

recortes, inclusive, da decisão proferida por este Magistrado. Neste ponto, repito a vossa Excelência, é uma leitura

básica e interpretação dos fatos para compreender que a reportagem na íntegra trata de uma temática que é a decisão

liminar do Juízo e a representada retira UMA ÚNICA FRASE DO CONTEXTO, INTERPRETA DA FORMA QUE LHE

CONVÉM E ABARROTA DO SISTEMA JUDICIARIO DE REPRESENTAÇÕES COMO ESTAS, BASEADA EM

NARRATIVAS IMAGINÁRIAS. A narrativa criada pela reclamante perpassa novamente pelas razões expostas no

processo 0600618-37.2020.6.05.0036 em que com alegações frágeis insiste em trazer para este Juízo uma suposta

ligação espúria entre a Emissora reclamada e o candidato da coligação opositor a chapa.”
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Em seguida o MPE, intimado, pugnou pelo julgamento improcedente dos pedidos.

 
II - FUNDAMENTAÇÃO
 
No caso em exame, vislumbro que não há necessidade de produção de outras provas, razão pela qual promovo

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do CPC.

 
No mérito, penso que a pretensão da coligação representante de obter direito de resposta, em razão da notícia

veiculada pela empresa representada, carece de plausibilidade.

 
A propósito, registro que a empresa acionada, ao emitir o comunicado alvo da irresignação, apenas relatou fatos que

efetivamente ocorreram, tendo, inclusive, transcrito diversos trechos da decisão proferida por este juízo, no bojo da ação

n. 0600618-37.2020.6.05.0036, que suspendeu o debate entre os candidatos ao cargo de prefeito do Município

de Amargosa/BA.

 
Não vislumbro, portanto, a suposta afirmação difamatória e inverídica alegada pela coligação representante.

 
Com relação ao ponto central do inconformismo coligação representante, registro que o fato de ambos candidatos terem

acesso ao que seria perguntado é um desdobramento lógico e inerente proporcionado pela sugestão da própria

coligação representante. Assim, por óbvio, o candidato que viesse a formular perguntas saberia antecipadamente o teor

delas. Apenas o destinatário não saberia do teor das perguntas.

 
Na verdade, ao que parece, a coligação representante busca apoio da Justiça Eleitoral para mitigar reflexos políticos

suportados com a veiculação da notícia de que, após ter aderido ao acordo quanto ao debate, a coligação voltou atrás,

com o pretexto de que o evento deveria ser permeado por novas regras.

 
III - DISPOSITIVO
 
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE DEMANDA,  com exame

do mérito, para indeferir o pedido de resposta.

 
P.R.I.

 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 
Amargosa, 02 de novembro de 2020.

 
LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA ARAUJO

 Juiz(a) Eleitoral
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