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DECISÃO 

 

 

 

A Coligação Coragem Pra Fazer Diferente, representada devidamente por

advogados, ajuizou a presente Impugnação ao registro e divulgação da Pesquisa Eleitoral

registrada sob o n.º TO 09792/2016 promovida por M.A.R. DA ROCHA  MARKETING  ME / FOLHA

CAPITAL (fls. 02-13). 

Alega o representante que a representada teria divulgado a referida pesquisa em

05/09/2016, a qual teria se baseado em resultados aferidos por meio de questionário, no qual

constou no nome do Sr. Fabiano Parafusos e, assim o fazendo, comprometeu os resultados da

campanha, haja vista que muitas pessoas deixaram de se posicionar pelos reais concorrentes para

se manifestar favoráveis a ele, assim a pesquisa acabou desviando possíveis intenções de votos

dos candidatos legitimamente registrados e criando uma margem de erro imprecisa. 

Ademais, asseverou que a inclusão de nomes irrelevantes em pesquisa eleitoral

confunde o eleitorado, bem como maquia os dados obtidos, podendo trazer sérios prejuízos ao

resultado da eleição (...). 

Para comprovar o alegado juntaram: espelho de visualização do registro da

pesquisa extraído do site do TSE, o questionário utilizado e o espelho de consulta com o nome dos

candidatos registrados para concorrer ao cargo de prefeito de Palmas. 

Requereram, ao final, liminarmente, a suspensão da divulgação da pesquisa TO

09792/2016; a notificação da representada para apresentar defesa; e a procedência da presente

representação, confirmando a liminar porventura concedida, reconhecendo a veracidade do aqui

notificado e aplicando aos responsáveis o que for legalmente cabível. 

 

É o relatório. Decido. 

 

 

Para que o pedido de liminar (tutela de urgência) seja concedido devem estar



presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos

termos do art. 300 do Código de Processo Civil 2015. 

Em juízo de cognição sumária, observam-se existentes os elementos

condicionantes da concessão da tutela de urgência requerida, tendo em vista que os argumentos

trazidos aos autos evidenciam com clareza o alegado. 

De fato, em que pese a pesquisa eleitoral objeto da presente representação

constar devidamente registrada junto à Justiça Eleitoral, sendo passível de verificação o espelho do

referido registro com todas as informações atinentes à mesma, nos termos do art. 2º da Resolução

TSE n.º 23.453/2015, o questionário utilizado em sua realização apresentou o nome do Sr. Fabiano

Parafusos como pretenso candidato. 

Entretanto, ainda que possível a realização de pesquisa eleitoral contendo o

nome de pretensos candidatos a partir de 1º de janeiro de 2016, nos termos da legislação, tendo a

pesquisa sido realizada durante o período de 03 e 04/09/2016 e divulgada a partir do dia

05/09/2016, período no qual os candidatos já estariam com seus pedidos de registro de

candidaturas devidamente feitos perante a Justiça Eleitoral, constar nome de anteriormente

pretenso candidato destoa com o contido no art. 3º da Resolução TSE n.º 23.453/2015, bem como

com as intenções e interpretações do referido dispositivo. 

 

 

 

Portanto, considerando todo o exposto, ante a presença de erro e defeito no

questionário aplicado, DEFIRO o pedido liminar de suspensão da pesquisa TO-09792/2016. 

Nos termos do art. 16 da Resolução TSE n.º 23.453/2015, notifique-se a

representada para, querendo, apresentar defesa em 48 (quarenta e oito) horas. 

Publique-se no placard local, bem como no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral,

nos termos do art. 1º da Portaria Presidência TRE/TO n.º 338/2016. 

 

Palmas, 12 de setembro de 2016. 

 

 

Luiz Astolfo de Deus Amorim 

Juiz Eleitoral  29ª ZE/TO 
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TRE-TO nÂº 338/2016. Do que eu, JOAO ARAUJO LIMA JUNIOR, lavrei em 12 de Setembro
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