
22/10/2020

Número: 0600200-19.2020.6.17.0084 
 

Classe: REPRESENTAÇÃO 

 Órgão julgador: 084ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPINA PE 

 Última distribuição : 21/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JOSE RAIMUNDO PIMENTEL DO ESPIRITO

SANTO PREFEITO (REPRESENTANTE)

IGNACIO RAPHAEL DE SOUTO JUNIOR (ADVOGADO)

FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM (REPRESENTADO)

F L BATISTA RODRIGUES LTDA (REPRESENTADO)

SEBASTIAO DE CARVALHO LACERDA (REPRESENTADO)

ALUIZIO COELHO DOS REIS FILHO (REPRESENTADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

19748
564

22/10/2020 10:33 Decisão Decisão



 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 084ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPINA PE 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600200-19.2020.6.17.0084 / 084ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPINA PE 
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 JOSE RAIMUNDO PIMENTEL DO ESPIRITO SANTO PREFEITO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: IGNACIO RAPHAEL DE SOUTO JUNIOR - PE1953600-A 
REPRESENTADO: FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM, F L BATISTA RODRIGUES LTDA, SEBASTIAO DE
CARVALHO LACERDA, ALUIZIO COELHO DOS REIS FILHO 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Concluso hoje.
A COLIGAÇÃO “ARARIPINA VAI TER MUITO MAIS” apresentou representação eleitoral em face
FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM/IMAPE - INST. MAJORITÁRIO DE PESQUISAS E
ESTATÍSTICAS, MULTIPLICA VENDAS E CONSULTORIA EM MARKETING, SEBASTIÃO DE
CARVALHO LACERDA e ALUÍZIO COELHO REIS FILHO, impugnando pesquisa eleitoral em
vista da presença de irregularidades, quais sejam a ausência de indicação da fonte pública de
dados utilizada e existência de fraude na pesquisa, pelo que pugnou pela concessão de liminar
para suspensão da sua divulgação.
Decido.
A suspensão da divulgação do resultado de pesquisa impugnada será determinada quando se
verificar a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de difícil reparação,
consoante art. 16, § 1º, da Resolução n. 23.600/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral.
No tocante à alegação da ausência de fonte pública de dados no registro da pesquisa, verifico
que foram indicadas para tanto “TSE, agosto de 2020 e IBGE - Censo 2010”.
Passando às supostas fraudes apontadas, ressalto que se deve ter a cautela de não enveredar
pelo terreno pantanoso e subjetivo das alegações de fraude. Por óbvio, todo negócio jurídico
sujeito aos defeitos indicados entre os art. 138 e 165 do Código Civil estão passíveis de
anulação. No entanto, segundo a dicção do art. 113 do CC, os negócios jurídicos devem ser
interpretados segundo a boa-fé e os costumes do local. Entendo que a má-fé não se presume e
não prescinde de comprovação cabal.
Ocorre que as presentes alegações são graves e a pesquisa em comento, ainda que eivada de
vícios e defeitos, possuem o condão de influenciar sobremaneira no pleito eleitoral vindouro.
Chama a atenção o fato de que, dentro do primeiro minuto da data de divulgação da pesquisa,
u m  b l o g  j á  p u b l i c a v a  t e x t o  d e t a l h a n d o  o  s e u  r e s u l t a d o
(https://blogdosilvinhosilva.blogspot.com/2020/10/araripina-tiao-do-gesso-abre-9-pontos.html), o
que gera dúvida quanto à divulgação dos referidos dados ainda em momento proibido pelo art. 2º,
§ 2º, da Resolução n. 23.600/2019 do TSE.
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Ainda, a coligação representante acostou vídeo onde se percebe um entrevistador questionando
um popular em quem ele votaria para prefeito e, indicando ele o Senhor Raimundo Pimentel,
aquele nada computa em seu aparelho eletrônico. Neste momento, não há prova de que a
suposta entrevista era referente à pesquisa combatida e, logicamente, tal situação não prescinde
de comprovação, contudo, no juízo de cognição sumária que se procede, tenho que os elementos
juntados são suficientes para demonstrar a relevância do direito invocado.
Ora, as pesquisas eleitorais se consubstanciam em relevante instrumento de avaliação da
atuação e do desempenho dos candidatos e partidos durante o processo eleitoral, gerando efeitos
imediatos junto ao eleitorado, que resta muitas vezes influenciado. Diante de tais graves
consequências, há rigorosa disciplina para a sua realização e divulgação, especialmente quanto a
esta, evitando-se que através de métodos artificiais ou equivocados venha a ser o eleitorado
induzido a acreditar em situação diversa da real e assim provocar o desequilíbrio do pleito
eleitoral.
Nessa esteira, não me resta dúvida da possibilidade de haver prejuízo de difícil reparação à
regularidade do processo eleitoral com o indeferimento da suspensão pleiteada. E mais, não
vislumbro prejuízo a ser experimentado pelo Senhor Tião do Gesso com a suspensão da
pesquisa por poucos dias, até o julgamento de mérito da demanda, caso inexistente
irregularidade, de forma diversa do que ocorreria com o Senhor Raimundo Pimentel, se a
pesquisa continuasse sendo divulgada e, ao final, fosse julgada fraudulenta.
Ante o exposto, defiro a liminar e suspendo a divulgação da pesquisa registrada sob o n. PE-
03404/2020 em qualquer meio de comunicação, devendo ser removidas as publicações já
efetivadas, em até 24 horas, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por cada divulgação,
compartilhamento ou dia de descumprimento da decisão.
Intimem-se da decisão e citem-se os representados para apresentação de defesa em 2 dias (art.
18 da Resolução n. 23.608/2019 do TSE).
Intime-se, ainda, o “Blog do Silvinho Silva”.
Com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestar-se em 1 dia (art.
19 da Resolução n. 23.608/2019 do TSE).
Esta decisão tem força de mandado.
Araripina, 22/10/2020.
 
 
Eugênio Jacinto Oliveira Filho
Juiz Eleitoral
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