
 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

GABINETE DO JUIZ MEMBRO DA CORTE

 
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)  Nº 0600509-71.2020.6.18.0000 (PJe) - Cajazeiras
d o  P i a u í  -  P I A U Í

RELATOR: CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA ROCHA
IMPETRANTE: COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO
Advogado do(a) IMPETRANTE: WELTON ALVES DOS SANTOS - PI0010199
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS-PIAUI
LITISCONSORTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CAJAZEIRAS DO PIAIU - PI -
MUNICIPAL, R S DA SILVA PESQUISAS DE OPINIAO
A d v o g a d o  d o ( a )  A U T O R I D A D E  C O A T O R A :
A d v o g a d o  d o ( a )  L I T I S C O N S O R T E :
Advogado do(a) LITISCONSORTE:

 

DECISÃO

 

 Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars,

impetrado pela Coligação “COM A FORÇA DO POVO” (PP/PL), em face dedecisão proferida

  pelo MM. Juiz Eleitoral da 94ª Zona(Oeiras/PI) nos autos da Representaçãonº

  0600328-79.2020.6.18.0094, ajuizada pela Coligação “CAJAZEIRAS QUE QUEREMOS”em

  face de R S DA SILVA PESQUISAS DE OPINIÃO (ID 7980820).

 A referida representação foi ajuizada com o fim de impugnar pesquisa eleitoral re

  gistrada pelo instituto representado sob o nº PI-08445/2020, em 02/11/2020, e divulgada no dia

08/11/2020PI, dando como resultado o candidato da coligação impetrante, ALBERTO (11), com

54,75% das intenções de votos e o candidato da coligação impetrada, VANDERLAN (13), com

apenas 34,22 % (ID 7981620).

  Na decisão combatida (ID 7981070), a autoridade tida como coatoradeferiu pedido

  de tutela antecipadarequeridopelo representante, suspendendo a divulgação da pesquisa

    eleitoral, por entender estarem presentes os requisitos para o seu deferimento, asseverando

que:

“As alagações da inicial e prova juntada aos autos nesta fase inicial, dando conta de que

não foi juntada nota fiscal, sendo essa obrigatória mesmo para autofinanciada, e também estando o
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estatístico responsável pela pesquisa sem registro no CONRE e ainda o endereço fornecido fica em um

terreno baldio, não havendo qualquer imóvel construído no endereço citado, apresenta-se como fortes

indícios de pesquisa irregular, por não preencher os requisitos legais para o seu registro, e sem adentrar

no mérito, a sua divulgação, a priori, causa prejuízo ao candidato adversário, ferindo a legislação

 eleitoral em vigor, consistindo no fumus bonis júris. Já o periculum in moraestá configurado pela

possibilidade concreta de influência perante o eleitorado, já que a divulgação alcança um elevado

número de eleitores na comunidade local, significando que a lesão ao candidato adversário pode se

 tornar irreparável” (sic).

 Sustenta a impetrante que o seu direito líquido e certo reside no fato de que a

referida pesquisa eleitoral preenche os requisitos legais estabelecidos no seu art. 33 da Lei nº

9.504/1997 e na Resolução do TSE nº 23.600/2019, com o seu devido registro, possuindo

todas as informações referentes ao registro do Estatístico; a empresa possui alvará de

funcionamento comprovando a legitimidade e a fé pública do documento emitido pela Prefeitura

 de Floriano-PI, além de ser contrária àjurisprudência do TRE – PI.

 Aduz que o pericullum in moratambém resta evidente, pois a decisão impugnada,

datada de ontem (13/11/2020), já está sendo propagada em redes sociais e, se perdurar mais

24 horas, haverá uma grande desequilíbrio do pleito, com dano de difícil reparação.

 Requer a impetrante que seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para determinara

 suspensão da decisão proferida nos autos da representação nº 0600328-79.2020.6.18.0094,

que suspendeu a divulgação da pesquisa do INSTITUTO DE PESQUISAS VOX DEI (R S DA

SILVA PESQUISAS DE OPINIÃO), registrada em 02/11/2020, sob o número nº PI08445/2020.

Foram acostados documentos nos IDs 7980870, 7980920, 7980970, 7981020,

7981070, 7981120, 7981170, 7981270, 7981370, 7981420, 7981520, 7981570, 7981620.

É o breve relatório.

  Inicialmente, esclareço que o presente mandamus foi impetrado por parte legítima e

  dentro do prazo legal, visando suspender, liminarmente, decisão judicial que deferiu medida

liminar requeridana Representação nº0600328-79.2020.6.18.0094.

   A jurisprudência do ColendoTribunal Superior Eleitoralé firme no sentido do

cabimento do mandado de segurança contra ato judicial irrecorrível, quando ocorrerem

situações de teratologia ou manifesta ilegalidade, capazes de causar dano irreparável a direito

  líquido e certo do impetrante (Precedentes: RMS – Agravo Regimental em Recurso em

Mandado de Segurança nº 4783 - MAGÉ - RJ, Relatora Min. Maria Thereza Rocha de Assis

Moura, publicado do DJE em 01/07/2016; RMS - Agravo Regimental em Recurso em Mandado

de Segurança nº 2141 - RIBEIRA DO AMPARO - BA, Relato Min. Luiz Fux, publicado do DJE

em 12/09/2016).
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 No caso, entendo que estão presentes circunstâncias reveladoras de cabimento

dessa medida processual, ante a ausência de previsão de recurso próprio para sua

impugnação imediata e em face da possibilidade de manifesta ilegalidade ou teratologia na

decisão, motivo pelo qual conheço do pedido.

Inevitavelmente, o tema relativo às pesquisas eleitorais é um dos mais polêmicos no

Direito Eleitoral, mormente porque se encontram em aparente colisão dois princípios

fundamentais à democracia, quais sejam o direito à informação e o direito à liberdade do

eleitor.

Não é incomum a insurgência contra as diversas pesquisas que são registradas ao

longo do processo eleitoral, uma vez que os resultados divulgados pelos interessados e

reproduzidos massivamente pelas mídias podem influenciar de modo irreversível e relevante na

vontade dos eleitores, especialmente às vésperas do pleito.

 Desse modo, faz-se necessário observar se foram cumpridos os requisitos

 essenciais previstos na legislação para o registro de pesquisas eleitorais, especialmente os

constantes da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº. 23.600/2019.

  Com esteio nesses dispositivos, especialmente após compulsar os autos da RP nº

 0600328-79.2020.6.18.0094, percebo,em juízo de cognição sumária, queos fundamentos da

  decisão liminar combatida não se sustentam.

 Primeiramente, há precedente desta Corte, em decisão proferida nos autos da

Representação nº 0601704-62.2018.6.18.0000, de relatoria do Juiz Auxiliar da Propaganda

  Eleitoral, Dr. Raimundo Holland Moura de Queiroz, datada de 27.09.2018,de que, em se

tratando de pesquisa financiada pela própria empresa responsável por sua execução, não há

razões para se exigir a cópia da nota fiscal.

 Ademais, constam dos presentes autos o Cartão de Identidade do Estatístico do

  Senhor Laércio de Sousa Araújo, estatístico responsável pela pesquisa eleitoral, emitido pelo

Conselho Federal de Estatística (ID 7981170) e Certificado de Regularidade Profissional (ID

7981270), assim também o ato constitutivo da empresa e comprovante do Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica, demonstrando a presunção de veracidade das informações neles

constantes (IDs 7981120 e 7981320).

   Com as vênias de estilo àdecisãodo Juízo Eleitoral da 94ª Zona, entendo que as

alegações de irregularidades noticiadas pelo representantenão possuem plausibilidade e/ou

carecem de provas pré-constituídas ou de pedido de diligência, não bastando a mera

afirmação, como dispõe o art. 96, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.

Com efeito, em face dos direitos fundamentais da livre manifestação do pensamento

e da liberdade de informação, não deve a Justiça Eleitoral proibir divulgação de pesquisa que

tiver sido devidamente registrada e da qual não se extraem irregularidades suficientes para a

adoção dessa medida.
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   Assim, mistera ponderação dosdireitos envolvidos na questão, razãopelaqual

entendo que, diante da realidade exposta nos autos, seria mais prejudicial suspender a

divulgação da pesquisa.

Como é cediço, a concessão de liminar está condicionada à existência cumulativa de

 dois requisitos: o fumus boni iuris,que se refere à verossimilhança do direito alegadoe o

 periculum in mora, quando há receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

   Destarte, no caso vertente,verifica-sea probabilidade do direito da impetrante, com

 fundamento relevante capaz de autorizar a concessão de medida liminar e suspensão do ato

 tido como coator, consubstanciado no devido cumprimento dos requisitos essenciais previstos

 na legislação para o registro de pesquisas eleitorais, bem como há previsão de dano

irreparável e iminente, caso não seja divulgada na data de hoje, 14.11.2020, véspera do dia

das eleições municipais (perigo da demora).

 Ante o exposto, com fulcro no art. 51, XVII, da Resolução TRE/PI nº 107/2005,

  DEFIROa medida liminar requerida, ante a presençados requisitos autorizadores dessa medida

     de urgência, quaissejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora,para determinara suspensão

   da decisão proferida nos autos da Representação nº 0600328-79.2020.6.18.0094, que

suspendeu a divulgação da pesquisa do INSTITUTO DE PESQUISAS VOX DEI (R S DA SILVA

PESQUISAS DE OPINIÃO), registrada em 02/11/2020, sob o número nº PI-08445/2020.

Notifique-se   aCOM URGÊNCIA a impetrante da presente decisão, bem como

autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias

dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos

do art. 7, I, da Lei nº 12.016/2009.

Cite-se os litisconsortes passivos (  partes da Representação nº

) para, querendo, manifestarem-se nos autos, no prazo de 10 (dez)0600328-79.2020.6.18.0094

dias, nos termos do art. 7, I, da Lei nº 12.016/2009, aplicado por analogia.

Em seguida, encaminhem-se os presentes autos ao Procurador Regional Eleitoral

para manifestação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Teresina, 14 de novembro de 2020.

 
 

CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA ROCHA
Relator
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