
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600330-49.2020.6.18.0094 / 094ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO , EM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ - PI 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: WELTON ALVES DOS SANTOS - PI10199 
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO CAJAZEIRAS QUE QUEREMOS, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA 
  
  
  
  

DECISÃO 
  
R. Hoje, 

Trata-se de representação por suposta divulgação de pesquisa irregular, onde, alega o representante que a
pesquisa eleitoral divulgada pelo representado em 13/11/2020 é não se encontra registrada junto à Justiça
Eleitoral.

 
Assevera, ainda, que em consulta ao site do TSE constatou que só existe uma pesquisa registrada no
município de Cajazeiras do Piauí sob o n. PI08445/2020 que tem o seguinte resultado: 54,75% das intenções
de voto são para o candidato à prefeito, Carlos Alberto.
Pede a liminar antecipatória para a suspensão imediata da publicação e divulgação da pesquisa e, ainda, que o
representado divulgue em carro de som que a referida pesquisa é falta.
Sobre a liminar, decido:
Passo ao exame de admissibilidade do deferimento da liminar pretendida "inaudita altera pars".
Para a concessão da liminar, a lei impõe a reunião dos requisitos básicos, quais sejam: fumus bonis
júris e periculum in mora. O primeiro consiste na fumaça do bom direito; enquanto o segundo, no perigo da
demora quanto aos prejuízos irreparáveis que possam advir quando da tutela definitiva.

Na verdade existem regras que norteiam a confecção e divulgação de pesquisas eleitorais, não
podendo estas ser propagandas ao inteiro talante de quem quer que seja, uma vez que a
legislação eleitoral só autoriza a divulgação de dados de pesquisa mediante o devido registro
antecipado e que não haja qualquer irregularidade para a realização da mesma.
Passo ao exame de admissibilidade do deferimento da liminar pretendida "inaudita altera pars".
Para a concessão da liminar, a lei impõe a reunião dos requisitos básicos, quais sejam: fumus
bonis júris e periculum in mora. O primeiro consiste na fumaça do bom direito; enquanto o
segundo, no perigo da demora quanto aos prejuízos irreparáveis que possam advir quando da
tutela definitiva.
Portanto, pela análise dos autos, especialmente dos documentos juntados pelo requerente,
entendo presentes os requisitos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano
para a avaliação do pedido da tutela provisória de urgência formulada, que pode ser concedida
liminarmente, conforme dispõe o art. 300, caput, do NCPC:
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.
(…) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
(grifo posto)
A esse respeito, o inciso I, do parágrafo único do artigo 9º, da Lei nº 13.105/2015, Novo CPC,
dispõe que a tutela provisória não prescinde da oitiva da parte contrária, in verbis:
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Art. 9°. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.(grifo posto)
 
Nesta fase inicial, e antes da instrução processual, há fortes indícios das alegações do
demandado.
Assim sendo, outro caminho não existe a seguir nesta fase inicial do processo, senão concordar
com o pedido de liminar "inaudita altera pars", na forma requerida na inicial, pelas razões acima
exaradas.
ISTO POSTO, com fundamento na Lei nº 9.504/97 c/c a Resolução nº 23.600/2019 que rege as
eleições do corrente ano e art; 300, do Código de Processo Civil, hei por bem DEFERIR - como
deferida tenho - a medida liminar "inaudita altera pars", na forma requerida, para determinar que o
representado se abstenha de divulgar a citada pesquisa de forma imediata, logo após sua
intimação para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
No que se refere ao outro pedido liminar antecipatório no sentido de que o representado divulgue
em carro de som que a pesquisa é irregular, sendo incabível nesta fase inicial; mesmo porque
sequer o representado foi ainda citado, não havendo o contraditório, e assim sendo estaria o
representado confessando o ato ilícito e sendo condenado, desde já, sem o devido processo
legal. Indefiro.
Intime-se para cumprimento imediato.
Cite-se para contestar no prazo de 02 (dois) dias, querendo.
Decisão nesta data em razão da dificuldade de acionar o PJE.
Oeiras/PI, 14 de novembro de 2020.

José Osvaldo de Sousa
Juiz de Direito
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