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JUSTIÇA ELEITORAL 
 101ª ZONA ELEITORAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600064-04.2020.6.05.0101 / 101ª ZONA
ELEITORAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA BA 
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA - REDE SUSTENTABILIDADE 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ROBYSON LIMA RAMOS - BA63362 
REPRESENTADO: FOLHA REGIONAL LIVRAMENTO LTDA, CARLOS ROBERTO
SOUTO BATISTA 
  

DECISÃO
Vistos etc.
 

1- Trata-se de pedido de Antecipação de Tutela no qual a parte autora
pretende, sob pena de multa diária a ser estabelecida por este juízo, a suspensão da
divulgação de pesquisa eleitoral nas redes sociais ou em qualquer outro meio, por
parte dos representados, sob o fundamento de se tratar de pesquisa eleitoral irregular.

 

2- Segundo a narrativa representativa inicial:
A Folha Regional, primeira Representada, realizou
pesquisa eleitoral quantitativa junto ao eleitorado deste
município, entre os dias 27 a 30 de julho de 2020, com
data de divulgação para o dia 02 de agosto de 2020.
O refer ido levantamento benef ic ia o segundo
Representado, Carlos Roberto Souto Batista, pré-
candidato declarado Carlão, colocando-o em vultosa
vantagem aos demais concorrentes (61,07% de intenção
de votos). Neste ponto, frise-se que Carlão é beneficiário
direto da pesquisa eleitoral em comento, portanto, possui
legitimidade para figurar o polo passivo desta demanda.
Percebe-se que o levantamento realizado está
contaminado por  anormal idades  que podem
comprometer a lisura do pleito eleitoral vindouro ao não
respeitar os comandos normativos do art. 33, da Lei nº.
9.504/1997, e o art.  2º da Resolução TSE nº.
23.600/2019, por não ter registrado junto à Justiça
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação e,
igualmente, não ter complementado, um dia após a
divulgação, as informações referentes a origem dos
recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios, bem como as informações
relativas ao grau de instrução e renda dos entrevistados.
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[...]
Esse rol de exigências da legislação eleitoral, turbinada
pelas resoluções do TSE para maior controle social, são
taxativos e devem constar no registro dentro do prazo
complementar, sob pena de ser considerada pesquisa
eleitoral não registrada.
[...]
Como se depreende da consulta feita no PesqEle –
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, as
exigências legais para divulgação de pesquisa não foram
satisfeitas.
Não se sabe se pelo grau de instrução foram
entrevistados somente analfabetos ou somente pessoas
com nível superior completo. Não se sabe se pela renda
foram entrevistados somente pessoas sem renda ou
pessoas que recebem acima de 05 (cinco) salários
mínimos.
[...]
De igual maneira chama atenção a repartição dos
percentuais dos entrevistados pela faixa etária que foi
assim distribuído no plano amostral: “Faixa Etária: 16 a
20 7,3%; 21 a 24 7,7%; 25 a 34 20,5%; 35 a 44 20,09%;
45 a 59 23,5%; 60 a 69 9,5%; 70 a 79 6,6%; Mais de 79
anos 4,1%”.
A soma desse percentual deveria ser igual a 100% (cem
por cento), conforme a estratificação por sexo. No
entanto, o percentual da faixa etária é igual a 99,29%
(noventa e nove vírgula vinte e nove por cento).
Fato no mínimo curioso, repita-se, pois a Representada
af i rma no p lano amostra l  que,  no per f i l  dos
entrevistados, foram ouvidos 50,16% (cinquenta vírgula
dezesseis por cento) do sexo feminino e 49,84%
(quarenta e nove vírgula oitenta e quatro por cento) do
sexo masculino, totalizando 100% (cem por cento),
contradizendo a informação trazida na faixa etária.

 

3- Ademais, o representante informa, ainda, que "impressos da pesquisa
eleitoral guerreada foram derramados nos quatro cantos deste município. Inúmeras
outras são as divulgações nos sítios de notícias compartilhadas redes sociais dos
partidários de Carlão de modo a incutir no eleitorado um favoritismo descomedido".

 

4- Assim, entendendo estarem presentes os requisitos inerentes à tutela
antecipada, pleiteia a referida medida para que seja obstada a divulgação da
mencionada pesquisa pelos representados, sob pena de astreintes.
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5- A petição inicial foi instruída com documentos, em especial: certidão de
vigência de composição do quadro diretivo do partido representante, procuração,
impressos de sítios eletrônicos contendo a divulgação da pesquisa combatida, extrato
da pesquisa no sistema PesqEle, entre outros.

 

6- Submetido à conclusão, foi determinado em despacho de ID 3695124 a
intimação do Ministério Público Eleitoral para se manifestar acerca do pedido de
antecipação de tutela, sendo que o parquet apresentou sua manifestação no ID
3757607, opinando pelo deferimento da medida cautelar de urgência.

 

7- Os autos, então, vieram-me à conclusão.
 

8- Esse é o relatório. Passa-se à fundamentação e decisão da medida
requerida.

 

9- Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência,
sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do
Novo Código de Processo Civil.

 

10- As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar
a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de
processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de
cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento
definitivo.

 

11- No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da
demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais
aprofundada, em razão da urgência.

 

12- Os requisitos da tutela de urgência estão previstos subsidiariamente no
artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (eleitoral).

 

13- Compulsando as provas que instruem a inicial, está demonstrado, ao
menos em cognição superficial inerente à concessão das medidas tidas como
urgentes, dentre as quais está o pedido de antecipação de tutela, a existência da
probabilidade do direito alegado na inicial e o risco ou perigo de dano ao processo
democrático eleitoral com a mora jurisdicional.

 

14- No que tange a probabilidade do direito, constato a existência
contundente de dupla comprovação lastreada pelas provas carreadas à peça
preambular representativa, quais sejam: a) a ilegalidade/irregularidade da suposta
pesquisa eleitoral ora impugnada; e b) a divulgação, por parte do primeiro
representado, da referida pesquisa eleitoral ilícita/irregular.
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15- Pois bem! O extrato analisado da pesquisa eleitoral junto ao sistema
PesqEle, conforme documento de ID 3676660, é clarividentes acerca da irregularidade
da pesquisa objeto da divulgação ora combatida.

 

16- É que, as pesquisas e testes pré-eleitorais são mecanismos de
informação previstos nos arts. 33 a 35 da Lei da Eleições e nas resoluções editadas
pelo TSE para cada eleição.

 

17- Nesse sentido, a lei estabelece que as entidades e empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, sejam
compelidas a registrar cada pesquisa junto à Justiça Eleitoral, consoante insculpido no
art. 33, caput, dentre outros requisitos grafados nos sete incisos do art. 33 da Lei das
Eleições, em rol ampliado para dez no art. 2º da Resolução TSE n. 23.600/2019.

 

18- Atento aos documentos anexados ao presente caderno processual, é
possível constatar que no que pertine ao primeiro ponto de impugnação ("origem dos
recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos próprios"), tal
requisito foi devidamente cumprido. A empresa representada consignou no referido
sistema eleitoral respectivo a informação de que o custo da sondagem foi de
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), ao passo em que apontou que tal valor foi
custeado por recursos com origem própria.

 

19- Assim, em análise horizontal, observa-se o cumprimento da
determinação contida no art. 33, inciso II da Lei n. 9.504/97 e do art. 2º, inciso II, da
Resolução TSe 23.600/2019, apontando devidamente o "valor" e a "origem" dos
recursos despendidos na pesquisa.

 

20- Contudo, a mesma conclusão não é possível se chegar no que se
refere ao segundo tópico de impugnação ("informações relativas ao grau de instrução
e renda dos entrevistados").

 

21- Neste último ponto, atesta-se que a pesquisa foi registrada com
ponderações de ordem genérica, abstrata e abrangente, expressando as seguintes
informações:

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau
de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo
de confiança e margem de erro:
Universo: Eleitorado do Município de Livramento de
Nossa Senhora, com 16 anos ou mais. Tamanho da
amostra: A amostra prevista é de 468 entrevistas.
Técnica de amostragem: A amostra é estratificada por
natureza do município (sede e interior). Selecionada em
três estágios: 1º estágio: seleção probabilística de
localidades, através do método PPT (Probabilidade
Proporcional ao Tamanho), tomando como base o
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número de eleitores de cada localidade; 2º estágio:
seleção dos povoados e ruas da sede do município; 3º
estágio: definição sobre a escolha dos respondentes dos
povoados e da sede do município selecionados através
de quotas amostrais proporcionais, em função de
estratificações significativas, quais sejam sexo, faixa
etária, de acordo com o perfil do eleitorado em estudo,
com base em dados do TSE/TRE/2020. Perfil dos
entrevistados Sexo: Feminino 50,16%; Masculino
49,84%; Faixa Etária: 16 a 20 7,3%; 21 a 24 7,7%; 25 a
34 20,5%; 35 a 44 20,09%; 45 a 59 23,5%; 60 a 69
9,5%; 70 a 79 6,6%; Mais de 79 anos 4,1%. Grau de
Instrução: Anal fabeto,  Ler e Escreve, Ensino
Fundamental  Incompleto, Ensino Fundamental
Completo, Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio
Completo, Ensino Superior Incompleto, Ensino Superior
Completo, Renda: Sem renda, Até um salário mínimo,
De 1 a 2 salários mínimos, De 3 a 5 salários mínimos,
Acima de 5 salários mínimos. Está prevista a eventual
ponderação para correção nos tamanhos dos segmentos
considerando as variáveis sexo e faixa etária. Para as
variáveis grau de instrução e nível econômico do
entrevistado (renda familiar mensal), o fator previsto para
ponderação é 1(resultados obtidos em campo). O
intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem
de erro máxima estimada é de 4,5% pontos percentuais
para mais ou para menos sobre os resultados
encontrados no total da amostra levantada.

 

22- Mesmo após o prazo legal de complementação detalhada da pesquisa,
permitido pelo art. 2º, §7º, incisos I e IV da Res. TSE n. 23.600/2019 - até o dia
seguinte em que a pesquisa puder ser divulgada - não houve a devida anotação
complementar por parte da empresa representada, mantendo como definitivos os
dados genericamente apresentados quando do registro em relação ao grau de
instrução e renda dos entrevistados.

 

23- Em que pese o questionário de ID 3676670 prevê as indagações sobre
escolaridade e renda familiar, o resultado das respostas não sobrevieram ao registro,
mesmo após o prazo complementar. Nestes termos, o art. 2º, §7º do Diploma
resolutivo 23.600/2019 é contundente ao estabelecer que uma vez não
complementado devidamente o registro, a pesquisa deverá ser considerada "não
registrada", como sói ocorrer in casu.

 

24- Por óbvio, uma vez atestada a ilicitude da própria pesquisa, sua
divulgação por qualquer que seja o meio empregado, por consequência lógico-jurídica,
é também eivada da mesma mácula, devendo ser obstada de imediato a fim de não
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causar maiores prejuízo do que já causou ao processo democrático de escolha dos
candidatos no pleito municipal vindouro.

 

25- Nesse sentido, o perigo de dano se demonstra de modo evidente,
tendo em vista a probabilidade dos demandados influírem de modo negativo, com
acentuado grau de prejudicialidade à isonomia inerente ao jogo democrático, caso a
referida pesquisa ilícita continue a ser objeto de suas divulgações e publicidades.

 

26- Assim, uma vez que demonstrada a probabilidade do direito exigida na
legislação à concessão da antecipação dos efeitos da tutela final, bem como o perigo
de ocorrência de um dano provável ao processo eleitoral prestes a se iniciar, o
deferimento da medida requerida se impõe neste momento.

 

27- Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO A
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, para determinar aos réus que, tão logo
intimados desta decisão, SUSPENDAM, de imediato, a divulgação da referida
pesquisa eleitoral por qualquer que sejam o meio empregado, bem como
ABSTENHAM-SE de promover nova divulgação, relativa à mesma pesquisa
eleitoral, tudo isso sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil
reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como aplicação das
demais penalidades civis, eleitorais, administrativas e criminais, inclusive a prática de
crime de desobediência (CP, art. 330) e divulgação de pesquisa fraudulenta (Lei n.
9.504/97, art. 33, §4º).

 

28- Isento de custas, por se tratar de causa de natureza eleitoral.
 

29- Citem-se os Representados com as advertências de praxe, para,
querendo, no prazo legal, apresentarem resposta à inicial, sob pena de sofrer os
efeitos da revelia. Após o decurso do prazo, abram-se novas vistas ao MPE para
manifestação, voltando-me conclusos em seguida para análise.

 

30- Concedo à presente decisão, com esteio nos princípios da celeridade e
economia processual, força de mandado de citação/intimação/notificação e de ofício,
advertindo-se das cautelas legais, prescindindo da expedição de qualquer outro para o
mesmo fim.

 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 

Livramento de Nossa Senhora, 01 de setembro de 2020.

GLEISON DOS SANTOS SOARES
Juiz Eleitoral

Num. 3759919 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: GLEISON DOS SANTOS SOARES - 01/09/2020 11:02:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090111023370800000003434551
Número do documento: 20090111023370800000003434551


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 3759919 | 31/08/2020 08:35

