
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600371-68.2020.6.10.0084 / 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
MARANHÃO MA 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO SÃO MATEUS QUE EU QUERO 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MATHEUS ARAUJO SOARES - MA22034, BERTOLDO KLINGER BARROS
REGO NETO - MA11909, AIDIL LUCENA CARVALHO - MA12584, CARLOS EDUARDO BARROS GOMES -
MA10303 
REPRESENTADO: ELEICAO 2020 IVO REZENDE ARAGAO PREFEITO, COLIGAÇÃO É PRA FRENTE QUE SE
ANDA 
  
  
  

DECISÃO
 
 

Cuidam os autos de representação formulada por COLIGAÇÃO SÃO MATEUS QUE EU QUERO
em face de IVO REZENDE ARAGÃO e COLIGAÇÃO É PRA FRENTE QUE SE ANDA.
Eis o relato da inicial:

Trata-se de Representação por propaganda eleitoral irregular em face do senhor Ivo
Rezende, candidato a prefeito de São Mateus, pela divulgação de pesquisa
utilizandose de trucagem para gerar a falsa sensação de que ele esteja muito a frente
nas pesquisas, bem como pesquisa que não menciona os nomes dos concorrentes.
Aduz que “além de não mencionar os nomes dos demais concorrentes (2º, 3º e 4º
colocados), também faz uso da trucagem que, diferentemente do que dá a entender
olhando o gráfico que mostra uma desproporcional diferença de tamanho entre o
primeiro e o segundo colocado que nem sequer menciona quem é, na verdade, a
diferença do candidato Ivo Rezende para o segundo colocado, na pesquisa, é de
apenas 3,4%”.

Ressalta que divulgação da pesquisa teria “intenção de desvirtuar a realidade e beneficiá-lo
eleitoralmente para que gere a sensação de que está com uma diferença de quase o triplo de
votos do segundo colocado”.
Pugna seja concedida tutela de urgência pleiteada, inaudita altera pars, para que seja
determinado ao Representado a imediata REMOÇÃO da publicação constante no link
<https://www.instagram.com/p/CGG8fx1D27a/?igshid=1g95aaqiiq8wv>, sob pena de aplicação de
multa diária, sendo ao final confirmada em definitivo quando do julgamento da representação.
Juntou aos autos, procuração, ata de convenção partidária e documento denominado relatório de
preservação de prova.
Vieram os autos conclusos.
Esse é o relatório, naquilo que essencial. Fundamento e decido.
Para a concessão da medida liminar, deve o julgador, no exame perfunctório dos autos, verificar a
existência de elementos que lhe assegurem a necessidade da medida, quais sejam, a fumaça do
bom direito (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), de maneira a evidenciar
o prejuízo irreparável ao representante acaso concedido provimento judicial tardio.
Assim, mister que o julgador, na análise do pedido, faça um juízo mínimo de delibação a respeito
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das questões jurídicas presentes no pedido principal.
Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.600/2019 que na divulgação de pesquisas no horário eleitoral
gratuito, não será obrigatória a menção aos nomes dos concorrentes, desde que o modo de
apresentação dos resultados não induza o eleitor a erro quanto ao desempenho do candidato em
relação aos demais, devendo ser informados com clareza os dados especificados no art. 10 desta
Resolução.
Por sua vez, leciona JOSÉ JAIRO GOMES (in Direito Eleitoral – 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2016,
pág. 473):

Veracidade – os fatos e informações veiculados devem corresponder à verdade.
Reflexo desse princípio é a proibição de utilização de imagens ou cenas incorretas ou
incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos
ou sua comunicação, bem como degradem ou ridicularizem candidato, partido ou
coligação (LOPP, art. 45, § 1º, III; LE art. 45, II). (sem negrito no original).

Em que pese a ampla utilização das plataformas digitais para informar e se manter informado e
da influência e repercussão das notícias veiculadas por esses meios, especialmente nas redes
sociais, é necessária especial atenção para se aferir se a informação de fato contribui para o
debate democrático e deve ter sua publicação mantida.
No caso dos autos, a publicação indicada pelo representante, em juízo de cognição sumária,
permite alcançar juízo de probabilidade de que a indicação gráfica exposta não corresponde à
verdade e pode causar falsa percepção da realidade pelo eleitor.
Isso porque, embora as colunas apresentadas não possuam diferença quantitativa superior a 4%
(quatro pontos percentuais) suas dimensões são demasiadamente desproporcionais,
apresentando a primeira coluna da esquerda, a qual representaria o percentual de votos aferidos
na pesquisa eleitoral ao representado, dimensão superior ao dobro da segunda coluna, a qual
indicaria o número de votos do segundo candidato.
Vale lembrar que a divulgação de resultado de pesquisa sem menção ao período de coleta dos
dados e com demonstração gráfica distorcida, apta a induzir o eleitor em erro, é irregular por
violação aos artigos 10, I, da Resolução TSE 23.453 e 242 do Código Eleitoral (TRE-PR - RE:
75147 ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento:
23/11/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).
Assim, no caso em análise, em exame prefacial, os documentos acostados aos autos permitem
demonstrar que o conteúdo da matéria veicula fato inverídico, estando configurada a
probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.
Ainda, observa-se que a manutenção da notícia pode prejudicar a escolha dos representantes,
em razão do conteúdo veiculado nela, motivo pelo qual a própria natureza do direito invocado,
revela, por si, a presença do requisito "periculum in mora”.
Assim, a retirada da publicação, de maneira liminar, é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos do art. 38 e seguintes da Resolução do TSE 23.610/2019,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para determinar que ao representado, no
caso  IVO REZENDE ARAGÃO,  re t i r e  as  pos tagens  da  segu in te  URL:
https://www.instagram.com/p/CGG8fx1D27a/?igshid=1g95aaqiiq8wv.
Referida obrigação deverá ser efetuada no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais diários), até o limite cumulativo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Citem-se os requeridos para que tomem conhecimento da decisão e o primeiro que a cumpra no
prazo determinado, bem como para que apresentem defesa, no prazo de 02 (dois) dias (art. 18 da
Resolução TSE 23.608/19).
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para apresentação de parecer no prazo de 01
(um) dia (art. 19 da Resolução TSE 23.608/19).
Posteriormente, voltem os autos conclusos.
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Autorizo, ainda, que os atos de comunicação possam ser realizados no horário da noite e nos
finais de semana e seja certificado o horário de notificação dos requeridos.
Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público.
A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E
INTIMAÇÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA À SIMPLES VISTA DO DESTINATÁRIO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Mateus do Maranhão – MA, data do sistema.

 
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses

Juiz Eleitoral da 84ª Zona Eleitoral do Maranhão
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