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JUSTIÇA ELEITORAL 
 023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600622-04.2020.6.27.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE PEDRO AFONSO TO 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: PEDRO HENRIQUE HOLANDA AGUIAR FILHO - TO4734 
REPRESENTADO: M. VIEIRA DA SILVA BARROS - ME, TELEMIDIA - PROPAGANDA, MARKETING & CHECKING
LTDA 
  
  
  
 
 
 
 

 
COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO ajuizou a presente REPRESENTAÇÃO

ELEITORAL em face da M.VIEIRA DA SILVA BARROS/QUALIQUANTI GAUSS, sob fundamento
de divulgação de pesquisa sem os dados exigidos no art. 2º da Resolução 23.600/2019.

 
Impende registrar que a Legislação eleitoral, em seu conjunto, visa garantir a

paridade no pleito eleitoral, zelando pela lisura de todos os expedientes decorrentes do processo
eleitoral – pesquisas, propaganda eleitoral etc.

 
O art. 33, da Lei n. 9.504/97, estabelece o regramento a ser seguido na pesquisa

eleitoral. Para as eleições atuais, a Resolução n. 23.600, do TSE, apresenta apontamentos
esclarecedores para o art. 33, da Lei das Eleições.

Assim, a violação de qualquer regra imposta para a contratação, registro, execução
e divulgação de pesquisa pode trazer desequilíbrio à disputa eleitoral, de modo que, nesse caso,
a intervenção da Justiça Eleitoral se faz necessária.

 
Pois bem.
 
O Código de Processo Civil atual – simplificando a sistemática do CPC/73 – unificou

o regime, estabelecendo os mesmos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela
satisfativa (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Ainda
que permaneça a distinção entre as tutelas, na prática os pressupostos serão iguais.

 
Com efeito, o parágrafo único do artigo 294 deixa claro que a tutela de urgência é

gênero, o qual inclui as duas espécies (tutela cautelar e tutela antecipada). Já o artigo 300
estabelece as mesmas exigências para autorizar a concessão de ambas: “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”.

 
No caso em tela, entendo que os autos contam com elementos cognitivos

suficientes, hábeis a evidenciarem a probabilidade – ou mesmo plausibilidade – do direito
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invocado, assim como o periculum in mora.
 
É o relatório.
 
Primeiramente, diante dos documentos trazidos a colação pelo próprio

representante, constata-se algumas irregularidades no registro e execução da pesquisa.
A pesquisa foi realizada com questionário incompleto acerca do grau de instrução,

sem inclusão do ensino fundamental incompleto, tornando os dados sem credibilidade.
Essa é apenas uma das diversas irregularidades constantes do processo de

pesquisa em tela, o que evidencia a probabilidade do direito.
Ademais, a divulgação da pesquisa tem previsão para o dia de amanhã, 27.10.2020,

o que evidencia o periculum in mora, a urgência da tutela antecipada.
Presentes, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito

alegado e o perigo de dano (art. 300, caput, do CPC), DEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA requerida na inicial, a fim de que a Representada se abstenha de divulgar ou retirar,
caso já publicada, a pesquisa eleitoral objeto do pedido, em qualquer meio de comunicação, no
prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
dia de descumprimento, até que regularizem os ajustes indicados.

Cite-se o representado do inteiro teor da presente decisão, bem como para a
apresentação de defesa, no prazo de 2 (dois) dias, nos termos da Res. 23.608, TSE, c/c. art. 16,
caput, da Resolução 23.608/2019, TSE.

 Findo o prazo da defesa, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão
de parecer no prazo de 1 (um) dia (19, da Res. 23.608/2019, TSE).

Após, com ou sem parecer, tornem conclusos para decisão, nos termos do art. 20,
da Res. 23.608/2019, TSE.

Determino que a decisão em tela sirva como mandado de intimação.
 
Diligências necessárias.
 
 

Pedro Afonso, 26 de outubro de 2020
 
 
 
 

Milton Lamenha de Siqueira
Juiz Eleitoral
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