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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600102-19.2022.6.10.0000 - São Luís -
 MARANHÃO  
 
[Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta]
 
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: AMANDA MARIA CAMPOS PINTO - MA22466-A, CARLA
MONIQUE BARROS SOUSA - MA21808-A, AIRON CALEU SANTIAGO SILVA - MA17878-A,
PEDRO CARVALHO CHAGAS - MA14393-A, FLAVIA CALADO PEREIRA - AP3864, LUCAS
RODRIGUES SA - MA14884-A, RAUL CESAR DA ROCHA VIEIRA - MA14962-A
 
REPRESENTADO: LINO EMILIANO PRASERES SILVA - EPP
 
Relatora: Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR  
 
 
 

 DECISÃO MONOCRÁTICA 
  

  
Trata-se de Pedido de Reconsideração apresentado por Lino Emiliano Praseres

Silva – EPP, em face de decisão singular desta relatoria que deferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil – PC do B e
suspendeu a pesquisa eleitoral registrada no e. TSE sob nº. MA-02272/2022. 

Em síntese, o requerente sustenta inexistir irregularidade na veiculação de
questionário que projeta cenário de segundo turno com a presença unicamente dos pré-
candidatos Carlos Brandão e Weverton Rocha, uma vez que pesquisas anteriores já esboçariam
esse desfecho para as eleições majoritárias estaduais. 

Aduz, outrossim, que a Resolução do TSE que rege a matéria (Res. 23.600/2019)
não preconiza nenhuma proibição nesse sentido antes da formalização do registro de candidatura
dos concorrentes do pleito eleitoral. 

Ao final, pleiteia a reconsideração integral da decisão liminar, ou, subsidiariamente,
a divulgação da pesquisa eleitoral impugnada com supressão unicamente das informações
relacionadas ao Item 10 do questionário. 

  
É o breve relatório. DECIDO. 
  
O pedido de reconsideração formulado presentemente tem assento no art. 18, §1º

da Res. do TSE nº. 23.608/19, e diz respeito às situações que envolvem concessão ou
denegação de tutela provisória, sendo essa a hipótese dos autos. 
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Analisando, no entanto, a argumentação primária deduzida pela parte, entendo não
ter restado infirmada a fundamentação da decisão impugnada que reconheceu a ilegalidade da
concentração, em apenas dois pré-candidatos, dos questionamentos a respeito do segundo turno
para as eleições majoritárias estaduais. 

Conforme consignado anteriormente, o momento embrionário da campanha eleitoral
não permite estabelecer com precisão, a consolidação destacada de nenhuma pré-candidatura
que pudesse justificar uma projeção de resultado para a disputa que se avizinha. 

Nesse contexto é que se infere que os cenários de simulação de segundo turno não
devem limitar, ao menos nesse estágio inicial da corrida eleitoral, a participação dos candidatos
que disputam a preferência do eleitorado maranhense. 

Quanto ao pedido subsidiário, de publicação da pesquisa contestada com exclusão
unicamente das informações relacionadas aos questionamentos do segundo turno (Item 10),
entendo que o acolhimento do pleito, de fato, afigura-se pertinente. 

Com efeito, já havia destacado precedentemente que as demais irregularidades
pontuadas pela parte autora na inicial não se revelavam demonstradas de plano, e que a liminar
concedida na ocasião decorreria do juízo negativo realizado sobre o conteúdo do
multimencionado Item 10 do questionário impugnado. 

Com a possibilidade agora de que a pesquisa eleitoral registrada sob nº. MA-
02272/2022 não aborde a temática do segundo turno das eleições maranhense, inexiste óbice à
sua publicação. 

Por outro lado, como, para concessão da liminar, não há necessidade de se
promover enfrentamento tópico de todas as irregularidades pontuadas na exordial pelo
representante, a referida decisão limitou-se a examinar a matéria que seria suficiente para sua
sustentação. O panorama, como já destacado, foi alterado e o enfrentamento dos demais
aspectos pontuados pela parte autora agora se faz necessário, ainda que perfunctoriamente,
como é próprio desta fase processual sumária. 

Pois bem. A exordial assinala as seguintes falhas: a) o detalhamento do quantitativo
de entrevistados foi informado antes da realização da pesquisa, o que poderia sugerir uma
possível manipulação dos dados colhidos; b) a pergunta estimulada é formulada com exclusão de
boa parte dos possíveis candidatos de oposição; c) o plano amostral não indica os bairros; d) a
pesquisa exclui os eleitores das cidades da região da Grande São Luís; e) não houve uma
descrição clara de como seria realizada a apuração dos dados obtidos. 

a. Em relação a este item, não se vislumbra nenhuma irregularidade, uma vez que o
planejamento sobre o quantitativo de eleitores entrevistados pode ser prévio à realização da
própria pesquisa, sem que isso represente mácula à higidez do processo de coleta de dados. 

b. A pergunta estimulada para opção de voto do primeiro turno foi apresentada a
partir de 04 (quatro) cenários, sendo possível observar a presença de candidatos de oposição em
absolutamente todas as situações projetadas. A irresignação da parte autora, nesse sentido, não
tem pertinência. 

c. A despeito da ausência de indicação dos bairros abrangidos pela aludida
pesquisa, a Res. do TSE nº. 23.600/19¹ admite a complementação dessa informação até o dia
seguinte à data em que a pesquisa possa ser divulgada, de forma que antes de decorrido o prazo
referido pela norma de regência, não há como se inferir a existência da irregularidade. 

d. A pesquisa foi contratada para coleta de dados relativos à intenção de votos dos
eleitores do Estado do Maranhão, realizada em 50 Municípios, envolvendo as regiões Norte,
Oeste, Central, Leste, Sul e Grande São Luís². 

Considerando que o Estado do Maranhão possui 217 Municípios é compreensível
que nem todos tenham sido contemplados pela pesquisa, e essa circunstância envolve não
apenas a Grande São Luís, como as demais regiões do Estado. Esse fato, por si só, não induz a
existência de nenhuma irregularidade. 

e. Por fim, no que tange ao sistema interno de controle, o artigo 13 da Res. TSE
23.600/2019³, admite o posterior requerimento, perante a Justiça Eleitoral, para acesso aos
dados detalhados da pesquisa eleitoral, não havendo, desse modo, qualquer prejuízo à
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divulgação desta pesquisa eleitoral. 
Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de reconsideração apresentado

pela parte demandada, para modificar o teor da decisão liminar de id 17860959 e autorizar a
publicação da pesquisa eleitoral registrada no e. TSE sob nº. MA-02272/2022, com supressão
dos dados relacionados a intenção de votos de segundo turno para eleição majoritária do
Estado do Maranhão. 

  
P. R. I. Cumpra-se. 
  
São Luís, data e assinatura certificadas pelo sistema.  

  

  

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR 

Relatora  
 
 
1. Art. 2º [omissis]
 
§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá
ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com os dados
relativos:
 
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, à
área em que foi realizada;
 
II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de delimitação da
região, à área em que foi realizada;
 
III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausência de
delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;
 
2 .  I n f o r m a ç ã o  o b t i d a  e m  c o n s u l t a  a o  s i t e  d o  p r ó p r i o  T S E :
https://www.tse.jus.br/eleicoes/pesquisa-eleitorais/consulta-as-pesquisas-registradas;
 
3. Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, as candidatas e os
candidatos, os partidos políticos, as coligações e as federações de partidos poderão ter acesso
ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das
empresas que divulgarem pesquisas de opinião relativas às candidatas, aos candidatos e às
eleições, incluídos os referentes à identificação de entrevistadoras e entrevistadores e, por meio
de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir
os dados publicados, preservada a identidade das pessoas entrevistadas
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