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JUSTIÇA ELEITORAL 
 035ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600294-12.2020.6.10.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO
MARANHÃO MA 
REPRESENTANTE: MARIA ELENITA FERREIRA DE SOUSA 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ELVIS ALVES DE SOUZA - MA17499 
REPRESENTADO: AGILIZE MARKETING E ASSESSORIA LTDA, J. DA P. ARAUJO 
  
  

DECISÃO
 

Cuida-se de Representação Eleitoral apresentada pela COLIGAÇÃO “UM NOVO
TEMPO” em face de AGILIZE MARKETING E ASSESSORIA LTDA -ME e J. DA P. ARAUJO.

Afirma, a parte representante, que em 16/10/2020 a primeira Representada registrou
perante o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, sob o n.º MA-00564/2020, pesquisa eleitoral
contratada pela segunda Representada a ser realizada no estado do Maranhão no período
compreendido entre os dias 15/10/2020 e 16/10/2020.

Assevera que pesquisa nos termos em que registrada e realizada – sem sombra de
dúvidas – causará patente desequilíbrio entre os candidatos, a atrair um comprometimento na
veracidade e autenticidade da própria pesquisa, notadamente pelo fato de que nos quesitos n.ºs
02, 03 e 04, há indicação do nome da candidata NILCILENE DO LIORNE, como “NILCILENE”.

Decisão no ID 20166145 indeferindo a tutela de urgência pleiteada.
A parte requerente apresenta pedido de reconsideração no ID 20981186, desta feita

aduzindo que a empresa Requerida divulgou pesquisa eleitoral nesta jurisdição na data de
22/10/2020, contudo, a não cumpriu preceito legal que determina até o dia seguinte, o registro
deverá ser complementado para informar aos bairros abrangidos pela pesquisa.

Destaca que devido a este fato novo, necessária a concessão da tutela de urgência
para que seja determinada a retida/suspensão imediata da pesquisa de todos meios de
comunicação em que já tenha sido divulgada, bem como, lhe seja franqueado acesso ao relatório
entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado.

Os autos vieram-me conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Como já mencionado anteriormente, o Código de Processo Civil determina a

possibilidade de concessão de tutela de urgência no seu artigo 300, nos seguintes termos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, é certo que para que seja deferida a tutela, forçoso a presença dos requisitos
legais, quais sejam, o perigo da demora e a probabilidade do direito invocado.

Por sua vez, a Resolução 23.600/2019 do TSE que dispõe sobre pesquisas
eleitorais assim determina:

Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser
protocolizado por advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico
(PJe), na classe Representação (Rp), a qual será processada na forma
da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as
representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de
prejuízo de difícil reparação, poderá ser determinada a suspensão da
divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou a inclusão de
esclarecimento na divulgação de seus resultados.

No caso dos autos, a parte requerente sustenta que a empresa requerida não
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cumpriu as determinações estampadas na Resolução do TSE que disciplina as pesquisas
eleitorais.

Nessa toada, de fato observo que, após consulta nesta data ao sistema de
consultas de pesquisas registradas no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, que não
consta o detalhamento de bairros abrangidos.

Não se olvide que a supracitada resolução permite estabelecer a área em que foi
realizada quando ausente delimitação de bairro, no entanto, conquanto na metodologia da
pesquisa em análise consta a informação que ela seria realizada na área geográfica do município
de Alto Alegre do Maranhão, nas zonas urbanas e rural refere-se a uma área geográfica listada
em um arquivo anexo que inexiste.

A bem da verdade, pelo menos numa análise superficial dos fatos, observo que não
houve cumprimento integral da Resolução 23.600/2019 do TSE, conforme mencionado.

Desta forma, observo que o requisito da probabilidade do direito se encontra
demonstrando. Por outro lado, quanto ao perigo da demora, também observo a sua existência na
medida em que a divulgação de uma pesquisa eleitoral, invariavelmente poderá influenciar na
opinião dos eleitores.

Em continuidade, a disciplina legal sobre o tema é claro ao possibilitar o acesso aos
dados da pesquisa, verbis:

Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público,
os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão ter acesso
ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de
dados das entidades e das empresas que divulgarem pesquisas de
opinião relativas aos candidatos e às eleições, incluídos os referentes
à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e
aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e
conferir os dados publicados, preservada a identidade dos
entrevistados.

Desta forma, firmes nestes argumentos, defiro a liminar pleiteada, para: 1)
determinar que as empresas requeridas se abstenham de divulgar a pesquisa registrada sob o
n.º MA-00564/2020, devendo proceder com a retirada dos locais onde foi publicada; 2)
determinar à empresa responsável pela realização da pesquisa para disponibilizar o acesso aos
documentos solicitados, quais sejam, relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo
do questionário aplicado, para facilitar a conferência das informações divulgadas.

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento das obrigações constantes dessa
decisão, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento que
incidirá automaticamente após o transcurso do período estipulado.

Na oportunidade, observo que a citação dos representados ainda não foi efetivada.
Assim, citem-se os Representados a fim de que, no prazo de 02 (dois) dias, apresentem defesa.

Em seguida, vista ao MPE, no prazo de um dia.
Ultimadas as providências, conclusos para deliberação.
Intime-se. Cumpra-se.
São Luís Gonzaga do Maranhão, 29 de outubro de 2020.
 

Diego Duarte de Lemos
Juiz Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral
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