
 

 
Trata-se de procedimento de Representação objetivando impugnação do registro e

divulgação de pesquisa eleitoral, com pedido de tutela de urgência, proposto em face de  D ART
PROMOCOES E EVENTOS LTDA ; de R LISBOA ENTRETERIMENTO E MERKETING
LTDA),  PLANTÃO ENFOCO JORNALISMO EIRELI, JORNAL FOLHA DE NITERÓI (EDITORA
NOAH EIRELI), considerando que a primeira representada foi contratada para realizar pesquisa
eleitoral pela segunda representada, tendo sido a pesquisa registrada no TSE sob o nº RJ -
03312/2020, com data prevista de divulgação em 06/11/2020; a terceira e quarta representadas
divulgaram o resultado da citada pesquisa através de seus canais de publicação respectivamente
em 08 e 09/11/2020; sendo que o representante busca demonstrar que a pesquisa registrada é
fraudulenta, não apresentando os requisitos exigidos pela Resolução TSE nº 23.600/2019, além
de levantar duvidas fundamentadas sobre a capacidade técnica e de execução da empresa
contratada, trazendo ainda informação de que seu sócio administrador, o Sr. LUCIANO LUCIO
NATALINO, é vereador em exercício de mandato e candidato ao mesmo cargo, pelo PSDB, no
município de Tanguá, o que gera incerteza sobre a lisura e isenção no resultado da pesquisa
contratada. 

  
O representante ainda traz a lume a existência de outros 3 (tres) processos de

Representação propostos na Justiça Eleitoral, versando sobre pesquisas registradas no TSE e
realizadas pela mesma representada, onde também se questionam principalmente a capacidade
tecnica e executória da empresa, apontando indícios de fraude quanto ao trabalho executado.  

  
Em virtude dos relevantes fundamentos e documentos apresentados, restando

evidenciada a possibilidade de prejuizo de dificil reparação, na representação nº  0600569-
31.2020.6.19.0254 / Macaé, foi determinada liminarmente a suspensão da divulgação dos
resultados da pesquisa impugnada. 

  
De fato, o representante traz aos autos material suficiente para, em sede de

cognição súmaria, trazer incerteza sobre a idoneidade e capacidade técnica e de execução da
representada, e consequentemente à pesquisa eleitoral elaborada e registrada sob o nº RJ -
03312/2020.  

  
Ademais, o artigo 16, § 1º da Resolução TSE nº 23.600/2019, dispõe: 

 
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado
por advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe
Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do Tribunal
Superior Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e os
pedidos de direito de resposta.
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§1º Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo
de difícil reparação, poderá ser determinada a suspensão da divulgação dos
resultados da pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na
divulgação de seus resultados.
 

  
Deste modo, encontrando-se presentes os requisitos de probabilidade do direito e o

perigo de dano previstos no artigo 300 do CPC, considerando-se ainda que os resultados de
pesquisa eleitoral podem influir de modo relevante na vontade do eleitor, entendo justificada a
medida pretendida. 

  
Isto posto, defiro a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da

divulgação dos resultados da pesquisa registrada sob o nº RJ - 03312/2020, por qualquer meio e
por todos os representados. Determino ainda, a intimação da empresa D ART PROMOCOES E
EVENTOS LTDA, para que apresente os dados da pesquisa eleitoral objeto da presente, no
prazo de 2 dias,  encaminhando-os integralmente para o endereço eletrônico
eleitoralfmm@gmail.com, devendo ainda, em igual prazo, permitir o acesso do representante ou
de pessoa por ele indicada ao seu sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta
de dados, incluídos os referentes à identificação e contato dos entrevistadores e, por meio de
escolha livre e aleatória de amostras dos questionários analisados, planilhas individuais, mapas
ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos
entrevistados, na forma do art. 13 da Resolução TSE nº 23.600/2019. 

  
Intimem-se as partes da presente decisão, devendo ser os representados citados

para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 2 (dois) dias, nos termos dos artigos 11, 12
e 18, da Resolução TSE nº 23.608/2019, 

  
Após, dê-se ciência ao MPE. 
  
Niterói, 10 de novembro de 2020. 
  
  

ALEXANDRE EDUARDO SCISÍNIO
Juiz da 71ª Zona Eleitoral
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