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JUSTIÇA ELEITORAL 
 050ª ZONA ELEITORAL DE POCINHOS PB 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600275-20.2020.6.15.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE POCINHOS PB 
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE PREFEITO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCOS RODRIGO GURJAO PONTES - PB15389 
REPRESENTADO: DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA, PB AGORA SERVICOS
DE INTERNET E COMUNICACOES LTDA 
  
  
  

DECISÃO
 

 
 
Vistos etc.
Trata-se de “REPRESENTAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada pelo PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, em desfavor do DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA E
ESTATISTICAS LTDA/DATAVOX e PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA, já
qualificados, objetivando a suspensão imediata da pesquisa PB-06222/2020, sob pena de multa de R$ 25,000,00 (vinte
e cinco mil reais), como também a quebra do sigilo bancário do segundo representado.
Em síntese, alega a parte representante que os pesquisadores estavam sendo transportados e acompanhados por um
veículo adesivado com propaganda política do atual prefeito da cidade de Puxinanã, Felipe Coutinho.
Aduz, ainda, que a referida pesquisa utiliza parâmetros equivocados, mormente, ao considerar a porcentagem de 33%
(trinta e três por cento) da população, que possui nível econômico entre R$ 0,00 (zero reais) até R$ 1.045,00 (mil e
quarenta e cinco reais), argumentando ir de encontro aos dados disponíveis pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.
Asseverou, inclusive, a inexistência de pesquisas nos municípios circunvizinhos.
Por tais motivos, foi protocolada a presente representação.
Juntou documentos.
Certidão da escrivania relatando que “revendo os autos da autuação da RP nº 0600275-20.2020.6.15.0050, assim como
os documentos nela juntados, em especial a Petição Inicial (ID nº 17027079), constatei que: 1 – a petição inicial
apresenta como parte autora o PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, diretório de Puxinanã-PB,
indicando no corpo da petição a Sra. Marayza Alves Medeiros, brasileira, advogada, CPF nº 073.631.114-9, indicada
como representante do partido; 2 – no registro da autuação do processo no sistema Pje consta como parte autora a Sra.
JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE, candidata a prefeita, CNP`J nº 38796760/0001-20; 3 - ao consultar o sistema
SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informação Partidárias), não há menção da Sra. Marayza Alves Medeiros como
membro do diretório municipal do PROS de Puxinanã, conforme certidão extraída do referido sistema, em anexo; 4 -
tanto a petição inicial quanto o registro da autuação no sistema Pje apresentam como partes representadas as
empresas: DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICAS LTDA / DATAVOX, CNPJ
10.956.929/0001-42, com sede na Avenida Manoel Tavares, nº 700, sala103 – Empresarial vila Bianco, Jardim Tavares,
Campina Grande/PB, fones: (83) 99979-0891 / (83)99372-6312, E-mail: instituto. datavox@gmail.com; PBAGORA
SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 10.574.821/0001- 95, com sede na Rua Hilda Coutinho
de Lucena, n.101, sala101 -E, Miramar, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.043-110, telefones (83) 3041-5558 / (83)3041-
5557, E-mail: alberto_yus@hotmail 4 – Não foi juntado aos autos o instrumento de mandato (procuração ad juditia), pela
parte autora; O referido é verdade. Dou fé.”, ID n. 17199594.
Pelo representante, foi apresentado instrumento procuratório, tendo como outorgantes JUCIMARA CAVALCANTI
ANDRADE e ELIAS NASCIMENTO, ID n. 17269477.
Pelo representado, DATAVOX PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA LTDA, independente de citação,
foi apresentada manifestação, ID n. 17288198, o qual requereu o indeferimento da liminar e a habilitação nos autos, com
base nos argumentos, sinteticamente descritos abaixo.
No tocante ao suposto fato de que os pesquisadores estavam acompanhados de carro com adesivo político de
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candidato a Prefeito do Município de Puxinanã, argumentou o representado a impossibilidade de aferir a veracidade da
alegação sem dilação probatória, não sendo clarividente a identificação do entrevistador ou do proprietário do veículo.
Acrescentou que a parte representante não demonstrou vício na pesquisa objeto dos autos, em razão de
posicionamento pessoal do pesquisador.
Em relação aos parâmetros utilizados na pesquisa, informou a parte representada que foi indicado no plano amostral
que a ponderação do nível econômico constante no IBGE de 2010, poderiam, ou não, serem utilizados, em razão de
serem dados defasados, inclusive, não constando nos anos de 2016, 2018 e 2020.
Por tais motivos, pugnou pelo indeferimento do pedido liminar e, subsidiariamente, pela determinação que “na
divulgação da pesquisa, promova o instituto que além da divulgação dos números e parâmetros obrigatórios para fins de
divulgação, seja determinado à inclusão de esclarecimento na divulgação dos dados, como ponderações de sexo, idade,
grau de instrução e principalmente nível econômico previsto no plano amostral e os colhidos em campo, com a juntada
de todo relatório da pesquisa, na divulgação, ou outros esclarecimentos que entender”.
Juntou documentos.
Autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, saliento que o rito procedimental a ser observado nas representações relativas ao descumprimento da Lei
nº 9.504/97 é o elencado no art. 96, do mesmo diploma legal. Tal trâmite somente não será correto, quando a própria lei
eleitoral afastá-lo, como nas demandas de captação ilícita de sufrágio – art. 41-A, da Lei nº 9.504/97 – captação ou
gasto ilícito de recurso de campanha – art. 30-A, da Lei nº 9.504/97 – e condutas vedadas – art. 22, da Lei de
Inelegibilidades.
Na espécie, o ponto nevrálgico consiste na aferição de regularidade de pesquisa eleitoral. De tal sorte, em sendo a
averiguação na espécie de transgressões aos arts. 33 e seguuintes, da Lei das Eleições, e 2º, da Resolução
23.600/2019, concluo que o procedimento a ser seguido é o do artigo 96, da legislação retro, com suplementação, em
hipótese de deficiências, pelas normas atinentes à Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e pelas disposições
dos Códigos Eleitoral e Processual Civil.
Quanto à legitimidade ativa, é cediço que o magistrado deve ser provocado, nos termos da Súmula no 18 do TSE, a
saber: “Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral, para, de ofício, instaurar
procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei no
9.504/1997”. Logo, o caput, do art. 96, da Lei das Eleições, é preciso ao dispor como partes legítimas para o
ajuizamento de representações e reclamações, qualquer partido político, coligação ou candidato. Não há pertinência
subjetiva ativa para o cidadão.
Na mesma linha, o art. 3º da Resolução TSE nº 23.608/2019, estabelece:

 
“Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta poderão ser feitos por qualquer partido
político, coligação e candidato e devem dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, art. 96, caput e I a III):” (Grifos nossos)

 
O parágrafo, do mesmo diploma legal inclui, ainda, o Ministério Público Eleitoral no rol dos legitimados:

 
“Parágrafo único. O Ministério Público Eleitoral é parte legítima para propor as representações e reclamações
previstas no caput deste artigo. (Grifo nosso)”

 
No polo passivo, por sua vez, deverá figurar “o responsável pela divulgação da propaganda, e quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário” - art. 36, § 3o, da Lei das Eleições, sem desmerecer a incidência do princípio da
solidariedade entre os candidatos e partidos políticos, consoante vislumbra o art. 241, caput, do Código Eleitoral, cujo
conteúdo dita: “propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes
solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos”.
No que tange aos requisitos da petição inicial, deve haver o relato dos fatos com a indicação de provas pré-constituídas,
indícios e circunstâncias, capazes de externar a existência do ilícito aventado. A produção ulterior de provas encampa
tão somente aquelas em que não poderiam ter sido anexas à exordial. Nesses termos, há que se ter uma peça inaugural
com prova da autoria da produção ou da divulgação da propaganda irregular, além de, se for o caso, do prévio
conhecimento por parte do beneficiário.
O lapso temporal final para a interposição da presente representação é, segundo o Tribunal Superior Eleitoral1, a data
da eleição.
Não há, contudo, uma delimitação precisa quanto ao termo a quo para a aferição da propaganda antecipada, isto é, não
há uma data específica para caracterizar o início do período capaz de enquadrar a conduta como uma propaganda
extemporânea. Há aqueles que entendem que o evento pode se concretizar em interregnos anteriores ao ano do pleito
eleitoral e outros que estabelecem como marco inicial o mês de janeiro do ano eleitoral2.
Os demais atos procedimentais estão previstos nos parágrafos do art. 96, da Lei das Eleições.
Com efeito, na representação por propaganda irregular, há possibilidade de concessão de tutela de urgência, nos
moldes do art. 300, do CPC.
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É cediço que, para concessão de tutelas de urgência, como a da hipótese, mister que concorram os requisitos do art.
300, CPC. Acerca de tais requisitos, ensina Nelson NERY:

 
“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da
tutela de urgência: fumus boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do
direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p. 452).” (NERY JÚNIOR, Nelson e
NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao CPC – NOVO CPC – Lei 13.105/2015, 1ª ed., 2ª tiragem, São
Paulo: RT, 2015, p. 857-8)

 
Nesse viés, em sede de tutela provisória de urgência (cautelar/não satisfativa ou antecipada/satisfativa), o Juízo, sob o
prisma da cognição sumária, averigua o preenchimento dos elementos previstos no art. 300, caput, do Novel Código de
Processo Civil de 2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Aliás, saliento, segundo o enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o seguinte: “A redação do
art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de
urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de
forma antecipada”.
Assento, ainda, que o Juízo, com substrato no art. 297 do CPC, goza do poder geral de cautela, de modo que, na
condução do processo, deve buscar não só a lisura deste, como também determinar, ou adotar, as medidas que
considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória.

 
Sobre o tema, é cediço que a matéria é regulada pelos artigos 33 e seguintes, da Lei n. 9.504/97, bem como pela
Resolução nº 23.600/2019 do TSE, com as alterações realizadas pela Resolução n. 23.624/2020, do referido Tribunal
Superior, para as eleições de 2020.
Nesta senda, tanto a Lei das Eleições, como a citada Resolução, trazem uma série de providências que devem ser
observadas para a divulgação das pesquisas eleitorais, sendo uma delas o seu prévio registro junto à Justiça
Eleitoral.
A Resolução 23.600/2019, do TSE, preconiza a necessidade de prévio registro no PesqEle e exige a informação do
nome da entidade que realizou a pesquisa, senão vejamos:

 
“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 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 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 do entrevistado 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 do estatístico 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.”

 
“Art. 10 Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
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II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa. - grifos nossos.”

 
A divulgação de pesquisa, sem a prévia observância das regras legais, mostra-se irregular, sujeitando os responsáveis à
multa, na forma do 17, da Resolução 23.600/2019.
Feitos os devidos esclarecimentos, passo à análise do caso em tela.
A princípio, consigno que o representante PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL deflagrou a presente
demanda, asseverando que sua representante legal é a Sra. MARAYZA ALVES MEDEIROS. Entretanto, conforme
certidão cartorária de ID n. 17199594 e o extrato de consulta ao sistema SGIP, ID n. 17199594, vislumbro que a Sra.
MARAYZA ALVES MEDEIROS não compõe o membro diretório do Partido Político PROS de Puxinanã.
Além desta irregularidade, a petição inicial não veio acompanhada de procuração do advogado atuante, aspecto que,
todavia, corrigiu-se posteriormente, através da juntada do documento de ID. n. 172720031.
Na procuração anexa, os outorgantes são a Sra. JUCIMARA CAVALCANTI ANDRADE, candidata ao cargo de Prefeita
do Município de Puxinanã, e o Sr. ELIAS NASCIMENTO, candidato a vice-prefeito da mesma edilidade, sendo ambos
integrantes do Partido Político PROS.
Assim, há, nos autos, procuração dos legítimos representantes do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL,
conforme extrato de consulta ao sistema SGIP, ID n.17199594, motivo pelo qual entendo que a menção a Sra. Marayza
Alves Medeiros, na exordial, constitui mera irregularidade que foi devidamente sanada.
Portanto, afiro que ambas as partes, representante e representada, são legítimas para figurar no feito, nos termos do
caput, do art. 96, da Lei das Eleições, e do art. 3º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, razão pela qual passarei a
examinar a existência de probabilidade do direito invocado.
O caso em tela versa sobre pesquisa eleitoral realizada pelo representado DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO
PÚBLICA E ESTATÍSTICAS LTDA/DATAVOX.
Salienta o representante que os representados violaram o disposto na Lei n. 9.504/97, bem como nas resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral – TSE – n. 23.600 e 23.608, ambas do ano de 2019, em face da existência de influência
partidária, como também da inobservância dos dados disponibilizados pelo IBGE.
Inicialmente, verifico que a pesquisa encontra-se devidamente registrada no Sistema de Pesquisa Eleitorais – PesquEle
– sob o registro n. PB 06222/2020, estando devidamente preenchido, inclusive com plano amostral, o qual transcrevo, in
verbis:

 
 
“Público pesquisado: eleitores do município de Puxinanã com 16 anos ou mais. II) Tipo de amostra: A amostra é
representativa do eleitorado do município de Puxinanã - PB, selecionadas em três estágios (Setores Censitários/Ruas
e/ou Sítios e Domicílios): No primeiro estágio fez-se um sorteio probabilísticos dos setores censitários pesquisados, pelo
método da probabilidade proporcional ao tamanho(PPT), tomando a população de cada setor censitário, como base
para tal seleção. No segundo estágio, dentro dos setores sorteados serão selecionados aleatoriamente as ruas e/ou
sítios onde as entrevistas serão realizadas. No terceiro estágio, dentro das ruas e/ou sítios selecionadas, os
entrevistados serão selecionados através de cotas proporcionais de Sexo, Faixa Etária e Escolaridade de acordo com o
perfil do eleitorado em estudo. Fonte de dados: TSE e TRE - PB, Setembro de 2020 e IBGE 2010 para os dados da
população do setor censitário urbano (32,6%) e setor censitário rural (67,4%). III) Tamanho da amostra: 400 entrevistas.
IV) Ponderação: sendo 53,0% do sexo feminino e 47,0% do sexo masculino, sobre as estimativas das faixas etárias,
sendo 17,0% de 16 a 24 anos, 22,0% de 25 a 34 anos, 20,0% de 35 a 44 anos, 22,0% de 45 a 59 anos e 19,0% de 60 e
mais anos. Já a ponderação das variáveis: Grau de Instrução: 25,0% do somatório de analfabetos/lê e escreve, 38,0%
ensino fundamental (somatório de incompleto e completo), 31,0% ensino médio (somatório de incompleto e completo ),
6,0% Superior (somatório de completo e incompleto) Fonte de dados: TSE, Setembro de 2020 e Nível Econômico:
33,0% até R$ 1.045,00, 63,0% de R$ 1.045,01 até R$ 5.225,00 e 4,0% acima de R$ 5.225,01(Fonte de dados IBGE
2010) e tendo em vista que os fatores de ponderação para nível econômico não consta em base de dados
recentes(2016, 2018 e 2020) no TSE e/ou TRE-PB, para esta variável poderá ser usado o fator ponderação é 1
(resultados obtidos em campo) caso haja diferença acima da margem de erro prevista no estudo entre a
previsão da amostra com os dados do IBGE 2010 e os colhidos em campo. Para as variáveis de sexo, idade e grau
de instrução, está previsto uma eventual ponderação, nos limites da margem de erro, para correção nos tamanhos das
variáveis, caso ocorra uma diferença entre a previsão da amostra e a coleta dos dados realizados sobre a faixa de
eleitores acima de 16 anos. V) Área física de realização da pesquisa: A amostra será feita sobre a cobertura geográfica
do município de Puxinanã ¿ PB. VI) Intervalo de Confiança/Margem de Erro: O intervalo de confiança estimado é de
95,0% e a margem de erro máxima estimada é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados
encontrados no total da amostra, não devendo considerar este Grau de Confiança e Margem de Erro para os resultados
dentro de cada extrato e nem muito menos para os resultados gerados pelos cruzamentos de variáveis. Utilizando o
cálculo amostral pela proporção [estimador = p e (1-p)]. Certificado Digital A1 SERIE: 695929F066937FC3 EMISSOR:
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AC CNDL RFB v3 Bruno Agra Ferreira CPF (02785658400)”.

 
 
Outrossim, observo que a legislação eleitoral não impõe como medida de existência da referida pesquisa, a necessidade
de vinculação dos dados utilizados com IBGE. Em verdade, os requisitos delineados pela Resolução n. 23.600/2019 do
TSE são objetivos e encontram-se devidamente preenchidos no sistema digital disponibilizado pelo Tribunal Superior.
Ademais, o representado pontuou, em sua manifestação, que “tendo em vista que os fatores de ponderação para nível
econômico não consta em base de dados recentes(2016, 2018 e 2020) no TSE e/ou TRE-PB, para esta variável foi
expressamente previsto no plano amostra ser usado o fator ponderação é 1 (resultados obtidos em campo) caso haja
diferença acima da margem de erro prevista no estudo entre a previsão da amostra com os dados do IBGE 2010 e os
colhidos em campo, razão pela qual não há que se falar em divergências ou irregularidades. […] Portanto, na ausência
de dados recentes de fontes públicas como a do TSE se utiliza o fator de ponderação 1, ou seja, os dados que forem
colhidos em campo ou dados recentes de outras pesquisas em que o Município tenha feito neste mesmo município,
obedecendo os demais outros critérios, conforme previsto no plano amostral.”
Desse modo, não detecto, em uma análise sumária, nenhuma irregularidade palpável na ausência de utilização dos
dados do IBGE, pois ao registrar que utilizou o fator de ponderação 1, em virtude da falta de ponderação no TSE e no
IBGE, atendeu às exigências legais.
Em relação à existência de influência de partido político na realização da referida pesquisa, entendo que, no atual
momento processual, não se encontra devidamente comprovada, uma vez que a parte autora somente apresentou um
registro fotográfico do suposto fato, além de uma declaração prestada por EDUARDO IDALINO DE ARAÚJO.
No que concerne ao registro fotográfico, apenas demonstra um carro estacionado em frete a uma residência na qual
uma pessoa está encostada, supostamente, dialogando com alguém dentro da referida residência, conforme anexo
abaixo:
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Entretanto, não é possível observar (i) a existência de vínculo entre o indivíduo no portão e o veículo estacionado, (ii) se
o referido automóvel está sendo tribulado, ou não, (iii) se o referido individuo no portão tem vínculo com a parte
representada, (iv) a identidade do referido indivíduo e do proprietário do veículo.
No tocante à declaração de EDUARDO IDALINO DE ARAÚJO, este não identificou as duas pesquisadoras, sequer
apresentando características físicas, além de não demonstrar nenhum vínculo das pesquisadoras com os
representados.
Outrossim, a inexistência de pesquisas nas regiões circunvizinhas não é fato impeditivo para a realização da pesquisa
objeto da lide, uma vez que não se trata de ato vinculado ou coletivo. Não obstante, é de conhecimento público e notório
a existência de pesquisa eleitoral no MUNICÍPIO DE POCINHOS, o qual também compõe a 50a Zona Eleitoral, sob o
número PB – 07253/2020.
Por tais razões, entendo pela inexistência da PROBABILIDADE DO DIREITO.
Ademais, observo que, após a divulgação da pesquisa, é possível a impugnação pela representante, conforme
legislação eleitoral aplicável, motivo pelo que igualmente inexiste PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO.
Além disso, não há que falar em quebra de sigilo bancário, pois não restaram consubstanciados os requisitos
autorizadores, conforme dispõe a Lei complementar n. 105/013.
ANTE O EXPOSTO, ante os princípios de direito aplicáveis à espécie, INDEFIRO o pedido liminar com base nos fatos
e fundamentos alhures expostos.
Notifique-se os representados para, em 48 (quarenta e oito) horas, apresentar defesa – art. 96, §5º, da Lei das Eleições.
Após, vistas ao MINISTÉRIO PÚBLICO.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 
 

Pocinhos, data e assinatura eletrônicas

 

CARMEN HELEN AGRA DE BRITO
Juíza Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral – Pocinhos/PB

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006]

 
 
 
1“1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo final para ajuizamento de representação, por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular,
é a data da eleição, sob pena de reconhecimento de perda do interesse de agir. [...]. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental,
nos termos do voto da Relatora” (TSE - AI no 343978/PR – DJe, t. 231, 7-12-2015, p. 63).

2“A Lei Eleitoral, entretanto, cometeu uma pequena falha ao não determinar a data a partir da qual poderá haver a antecipação da propaganda. Essa tarefa
ficou sob a responsabilidade dos tribunais eleitorais, que, ao decidirem casos concretos, têm divergido. Há julgados que entendem como propaganda
antecipada, exclusivamente, fatos ocorridos após o início do ano eleitoral, como também há julgados que levam em conta fatos ocorridos antes dessa data”.

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-
eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-1-ano-4/propaganda-eleitoral-antecipada > Acesso em 21 de agosto de
2020.

3 - Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

[…]

 § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em
qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

 I – de terrorismo;

 II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

 III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção;

 IV – de extorsão mediante seqüestro;

 V – contra o sistema financeiro nacional;

 VI – contra a Administração Pública;

 VII – contra a ordem tributária e a previdência social;

 VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;

 IX – praticado por organização criminosa.
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