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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA 

 
 
 
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - Processo nº 0601145-50.2022.6.15.0000 - João
Pessoa - PARAÍBA
 
RELATOR: DESA. MARIA DE FATIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI MARANHÃO 
 
IMPETRANTE: INSTITUTO VERITA LTDA - EPP
 
Advogados do(a) IMPETRANTE: JACIANE GOMES RIBEIRO - PB18796, FRANCISCO DAS
CHAGAS FERREIRA - PB18025
 
LITISCONSORTE: CORAGEM PARA MUDAR 12-PDT / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / 44-UNIÃO / 35-PMB / 20-PSC / 14-PTB / 90-PROS 
IMPETRADO: ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU
 
 
  

DECISÃO
 
 
 
Cuida-se de pedido liminar, pleiteado nos autos da presente Ação Mandamental,
pelo INSTITUTO VERITÁ LTDA contra decisão da lavra do Exmº Juiz Auxiliar,
Rogério Roberto Gonçalves de Abreu que deferiu liminar nos autos da
Representação nº 0601143-80.2022.6.15.0000 e determinou a suspensão da
divulgação da pesquisa registrada sob o nº PB 09552/2022, ao fundamento de que 
“a existência de perguntas sobre a candidatura para a presidência da
República, no contexto de uma pesquisa registrada como exclusivamente
direcionada às intenções de voto para Governador e Senador, podem vir a
enviesar a opinião ali manifestada e, por tabela, o próprio resultado da
pesquisa. A tanto basta o preenchimento da fumaça o bom direito” associado
ao fato de que “a iminência da divulgação do resultado da pesquisa, o curto
período de campanha e a irreversibilidade da divulgação do resultado da
pesquisa, considerando seus possíveis efeitos sobre o eleitorado, confirmam
a presença do perigo de dano irreparável. 
 
O impetrante alega, em síntese, o cabimento do Mandado de Segurança em casos
dessa natureza, bem como que a pesquisa foi registrada neste Regional sob o nº
PB-09552/2022, às 22h16 e no TSE sob o nº BR-09061/2022, conforme consta no
PesqELE, às 22h14, a ser realizada no período de 29/08/22 a 02/09/22, a fim de
que fosse divulgada no dia 03.09.2022, sendo o próprio instituto o contratante.
 
Pontua que a pesquisa citada teve como escopo ouvir o eleitorado para os cargos
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de Governador, Senador e Presidente da República (este último, nas questões
Q.07, Q.08, Q.09 e Q.10), por isso o registro neste TRE e no TSE.
 
Ainda argumenta que a autoridade apontada como coatora não poderia ter
determinado a suspensão da pesquisa no que concerne ao cargo de Presidente da
República, pois estaria usurpando competência do TSE. Ao final, requer o
deferimento da liminar INAUDITA ALTERA PARTE, em face da coexistência do
perigo da demora e da fumaça do direito, “ para fins de garantir o direito líquido e 
certo do impetrante de divulgar as pesquisas eleitorais devidamente 
registradas nos órgãos competentes PB-09552/2022, e devido a 
Inobservância do Registro Pesquisa para Presidente BR-09061/2022, 
possibilitando de imediato a divulgação dapesquisa destas consultas 
populares e que seja novamente constado no portal PesqEle os devidos
registros” e como pedido alternativo, suspender “a eficácia do Ato Coator na 
parte em que proíbe a divulgação das pesquisas registradas no C. TSE sob a
identificação PB-09552/2022 e BR-09061/2022, garantindo o direito líquido e
certo a informação, ou que seja determinado, antes da divulgação da
pesquisa, à inclusão de esclarecimento na divulgação dos dados e 
questionário aplicado, como previsto no art. 16,§1º, da Resolução nº
23.600/2019”.
  

É o relatório.
 

 
 
 

D E C I D O.
 

 
À luz da interpretação do §1º do art. 18 da Res. TSE nº 23.608/2019 é cabível
Mandado de Segurança, em face de decisão liminar, nos autos de Representação
Eleitoral, visto que o citado normativo textualmente enfatiza não caber “agravo
contra decisão proferida por juíza ou juiz eleitoral ou juíza ou juiz auxiliar que
conceda ou denegue tutela provisória, devendo a representada ou o
representado, para assegurar o reexame por ocasião do julgamento, requerer
a reconsideração na contestação ou nas alegações finais”.
 
No ambiente restrito da apreciação dos pleitos liminares, objetivamente analiso a
situação posta.
 
Inicialmente, registro que o art. 2º da Res. TSE nº 23.600/2019 estatui:
 

“Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e
as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias
antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
 
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro
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de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);
 
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda
que realizada com recursos próprios;
 
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
 
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de
instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de
realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos
dados utilizados;
 
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;
 
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
 
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo
número de inscrição no CPF ou no CNPJ;
 
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
 
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela
pesquisa, acompanhado de sua assinatura com certificação digital
e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
 
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos
cargos aos quais se refere a pesquisa.”
 

Dos autos colho que no dia 28.08.2022 foi registrada neste Regional e no TSE uma
pesquisa a ser realizada pela parte impetrante - INSTITUTO VERITÁ LTDA - sob os
seguintes números: PB-09552/2022 e BR-09061/2022.
 
Também extrai-se do feito em exame que a pesquisa nº PB-09552/2022 indicou a
Paraíba como o estado da Federação que seria seu alvo, bem como indicou que os
cargos pesquisados seriam de Governador e Senador, (ID’s 15820484 e 15820486)
procedendo da mesma forma em relação à pesquisa registrado no TSE sob o
número BR- 09061/2022, cujo cargo seria o de Presidente da República (ID’s 
15820485 e 15820487).
 
Das informações consignadas acima evidencia-se o regular registro da pesquisa,
tanto neste Regional como no Tribunal Superior Eleitoral, assim como resta
identificado que os cargos a que se refere a pesquisa são de Governador, Senador
e Presidente da República.
 
Em outra vertente imperioso ressaltar que a decisão atacada não suspendeu a
divulgação dos dados da pesquisa registrada no TSE, qual seja, referente ao cargo
de Presidente da República, mas tão somente em relação aos cargos de
Governador e Senador deste Estado, conforme se verifica na parte dispositiva
daquele decisum, nos seguintes termos: “Diante do exposto, presentes os

Num. 15821911 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: MARIA DE FATIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI MARANHÃO - 05/09/2022 20:54:11
https://pje.tre-pb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090520540894600000015584215
Número do documento: 22090520540894600000015584215



requisitos da relevância do direito e do perigo da demora (art. 16, § 1°, da
Resolução TSE n.° 23.600/2019) DEFIRO A LIMINAR e suspendo a divulgação
da pesquisa registrada sob PB-09552/2022 prevista para o dia de hoje
(03.09.2022), devendo os responsáveis absterem-se de sua divulgação, sob
pena de multa de R$30.000,00 (trinta mil reais) por eventual descumprimento”.
 (grifei)
 
Assim, limitando-se tão somente ao exame da suspensão da pesquisa aos cargos
de Governador e Senador da Paraíba, nas Eleições 2022, defiro parcialmente a
liminar requerida, com amparo no inciso XVIII do art. 48 do Regimento Interno
do TRE-PB, para autorizar a divulgação da pesquisa no tocante às intenções
de voto para os referidos cargos, uma vez que a divulgação quanto ao cargo
de Presidente da República compete ao Tribunal Superior Eleitoral e não foi
matéria constante da decisão atacada neste mandamus.
 
Determino a imediata comunicação desta decisão ao Exmº Juiz Rogério Roberto 
Gonçalves de Abreu e sua notificação para as informações no prazo legal.
 
Outrossim, sejam intimados o Impetrante e a Procuradoria Regional Eleitoral e
citada a Coligação “Coragem pra Mudar”, para, se assim entender, manifestar-se
dentro do prazo legal.
 

 
 

 Publique-se.
 
João Pessoa, 05.09.2022.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTE
 

                          Relatora
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