
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 086ª ZONA ELEITORAL DE MATINHA MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600433-05.2020.6.10.0086 / 086ª ZONA ELEITORAL DE MATINHA MA 
REPRESENTANTE: A UNIÃO CONTINUA 15-MDB / 20-PSC / 22-PL / 65-PC DO B 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA - MA6556, VICTOR DARTAGNAN
NEVES PINTO - MA7287, VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS - MA7287 
REPRESENTADO: M R BORGES SERVICOS - ME 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Cuida-se de Representação Eleitoral com pedido de tutela provisória para impugnação
de Pesquisa Eleitoral irregular proposta pela COLIGAÇÃO "A UNIÃO CONTINUA" em face de M
R BORGES SERVIÇOS / MBO PUBLICIDADE, MARKETING E PESQUISA. 
 
Em apertada síntese, sustenta que a pesquisa registrada sob o número MA 02137/2020 estaria
em descompasso com a legislação vigente, aponta que não houve registro da origem do recurso
para a pesquisa nem realizado plano amostral conforme  as normas legais constante no Art. 33, d
Lei nº 9.504/97 e Art. 2º da Resolução TSE 23.600/2019. Aduz ainda que o arquivo referente aos
questionários anexado no sistema PesqEle está inacessível. 
 
Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja impedida a divulgação da
pesquisa, e, ao final, que seja julgada procedente a representação para confirmar a tutela de
urgência e vedar a divulgação da pesquisa eleitoral objeto nos autos. 
 
Éo sucinto relatório. DECIDO.
 
Ab initio, verifico a legitimidade da parte autora para propositura da presente representação, de
acordo com a previsão no artigo 15 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.600/2019 e
Art. 33 da Lei nº 9.504/1997.
 
Prosseguindo, de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil – CPC, a tutela cautelar
de urgência objetiva resguardar o bem ou direito contra a ação do tempo e consequente ineficácia
da prestação jurisdicional, tanto assim que a medida é marcada pela provisoriedade e pela
cláusula rebus sic stantibus.
 
Em razão disso, o art. 300 do CPC, aplicável supletiva e subsidiariamente aos processos
eleitorais conforme disposto em seu art. 15, exige a presença da probabilidade do direito afirmado
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e do perigo de dano, bem como a ausência de risco de irreversibilidade do provimento
antecipado.
 
A Resolução TSE nº 23.600/2019 reproduz a possibilidade de tutela de urgência, prevendo a
medida típica de suspensão da divulgação dos resultados ou inclusão de esclarecimento.
 
Nessa esteira, a pesquisa eleitoral, isto é, o levantamento e a interpretação de dados sobre a
preferência ou a opinião do eleitorado acerca de candidatos ou partidos políticos, se sujeita a um
controle mínimo pela Justiça Eleitoral, devido ao seu potencial de influência na decisão dos
eleitores, quando de conhecimento público.
 
Constatadas possíveis inconsistências que possam maculá-la, surge a "fumaça do bom direito"
que autoriza a suspensão de sua divulgação, ao menos até que tais discrepâncias possam ser
aclaradas no curso do processo em análise mais aprofundada do mérito, não se fazendo
imperativa a análise exaustiva dos demais vícios e irregularidades apontadas nesta fase
processual, sendo esses, objetos de apreciação após o prévio contraditório.
 
Quanto ao requisito de perigo de dano de difícil reparação, nota-se que, embora a pesquisa já
tenha sido divulgada, sua manutenção induzirá em erro o eleitor, já que levará a uma falsa noção
do cenário político, caso seja constatada a procedência das alegações posteriormente em
cognição exauriente. Isso pode ter potencial para alterar os rumos do pleito, especialmente em se
tratando de Município com menos de 10 mil eleitores.
 
Entre as inconsistências apontadas pelo Representante, há possíveis quebras da norma legal
pela pessoa jurídica MR Borges Serviços / MBO Publicidade, Marketing e Pesquisa ao deixar de
informar a origem dos recursos para a pesquisa, conforme exigido pelo Art. 2º, II, da Resolução
TSE nº 23/600/2019, que não dispensa tal informação ainda que realizada com recursos
próprios. 
 

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas
que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco)
dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33,
caput, I a VII e § 1º):

 

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
realizada
com recursos próprios;

De fato, ano analisar o registro da pesquisa no sistema PesqEle do TSE, não foi encontrado
informações referente a origem dos recursos para realização da pesquisa. Mesmo que se
trate de possível erro formal na elaboração do registro, não deixa de contrariar o dispositivo acima
citado. 
Com relação ao documento de questionário a ser utilizado na pesquisa anexado no registro, o
mesmo está acessível conforme certificado pelo Cartório Eleitoral nos autos. (ID 38808143).
Ante o exposto, DEFIRO, liminarmente, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a
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suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral nº MA 02137/2020
pelo Representado, em todos os meios físicos e eletrônicos, nos termos do artigo 16, §1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
base no artigo 537 do Código de Processo Civil. 
 
Ademais, DETERMINO a notificação da suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral, via
sistema PesqEle bem como a citação da empresa M R BORGES SERVIÇOS / MBO
PUBLICIDADE, MARKETING E PESQUISA, preferencialmente por meio eletrônico nos termos
dos artigos 5º, V, e13, §4º, todos da Resolução TSE nº 23.600/2019 para cumprir esta decisão e,
caso queiram, apresentarem defesa em 02 (dois) dias, contados da data em que for realizada a
citação.
 
Transcorrido o prazo, vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer em 01 (um)
dia, conforme artigos 12, §7º e 19, ambos da Resolução TSE nº 23.608/2019.
 
Após, CONCLUSOS.
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
 
Certifique-se. Cumpra-se.
 
Matinha/MA, data e hora da assinatura eletrônica.
 
 

Alistelman Mendes Dias Filho
Juiz Titular da 86ª Zona Eleitoral 
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