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JUSTIÇA ELEITORAL 
 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600754-29.2020.6.16.0068 / 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR 
REPRESENTANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA, COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756 
REPRESENTADO: CARLOS ROBERTO DE MORAES, EUCLESIO DE OLIVEIRA QUEIROZ 
  
  

DECISÃO 
 
1. Trata-se de Representação Eleitoral por realização de Pesquisa Fraudulenta, apresentada por 
Leonaldo Paranhos da Silva e Coligação Cascavel Mais Humana, Sem Corrupção, Sem
Desperdício (CIDADANIA, PSC, PL, PODE, PV, PSB, MDB, PSD, PTB, REPUBLICANOS) em
face de Carlos Roberto de Moraes e Euclesio de Oliveira Queiroz, pela realização de suposta
pesquisa eleitoral em pontos movimentados da cidade de Cascavel, por colaboradores da
agência de pesquisas "Ágil Pesquisas", supostamente inexistente, fazendo perguntas que
envolvem dados pessoais e preferências do entrevistado para o pleito eleitoral de 2020; há a
narrativa de fatos difamatórios com relação ao Representante Leonaldo Paranhos; intenção de
induzir o eleitorado a erro, em descumprimento ao artigo 33, §3º e 4º, da Lei n. 9.504/1997. Em
sede liminar, requer seja determinado que os representados se abstenham de realizar as
pesquisas mencionadas, com imposição de multa em caso de descumprimento.
2. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, do Código de Processo Civil).
A Resolução nº. 23.600/2019 do TSE, dispõe em seu artigo 23 sobre a proibição de realização de
enquetes relacionadas ao processo eleitoral, no período de campanha eleitoral, ou seja, após o
dia 27 de setembro do ano da eleição (art. 36 da Lei nº 9.504/1997[1]). O §1º do mesmo
dispositivo, prevê que “Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor
inferir a ordem dos candidatos na disputa”.
No caso, verifica-se que o fato narrado na inicial está mais atrelado à enquente irregular, do que
à pesquisa eleitoral fraudulenta, uma vez que não foi registrada no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle) e não atende os requisitos formais detalhados pelo próprio
Tribunal Superior Eleitoral. De qualquer forma, enquetes relacionadas ao processo eleitoral são
vedadas no período de propaganda eleitoral.
A princípio, a enquete não foi veiculada em qualquer meio de comunicação, mas, conforme
matéria veiculada em site jornalístico[2], foi realizada para “controle interno” e “estratégia de
campanha”, por voluntários vinculados ao cadidato representado.
Segundo o § 2º do artigo supracitado, a partir de 27 de setembro cabe o exercício do poder de
polícia pelo juízo eleitoral contra divulgação de enquetes.
Deste modo, ao menos superficialmente, estão presentes os requisitos ensejadores da
concessão da tutela de urgência pretendida, razão pela qual defiro a suspensão da realização
das enquetes eleitorais e a divulgação dos resultados, por qualquer meio, sob pena de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada enquete realizada/publicada, além de
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caracterizar o crime de desobediência.
3. Notifique-se a parte representada, por meio eletrônico (se for possível) ou por  carta com
aviso de recebimento, entregando-se-lhes a segunda via apresentada pelo representante com as
cópias dos documentos, para que tomem ciência da presente ação e para que, querendo,
apresentem defesa e juntem documentos, bem como rol de testemunhas (até o máximo de 06),
no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de revelia.
4.Decorrido o prazo anterior, intime-se o Ministério Público Eleitoral para se manifestar e
indicar as provas que pretende produzir, em 01 (um) dia.
5.Após, voltem os autos conclusos para eventual designação de audiência e análise de outras
provas.
6.Não havendo requerimento de provas, remetam-se os autos conclusos para sentença.
Intimações e diligências necessárias.

Cascavel/PR, datado eletronicamente – elf.
 

(Assinado digitalmente)
Anatália Isabel Lima Santos Guedes

Juíza Eleitoral
 

 
 
 

 

 

 

[1] A lei prevê que o período de campanha eleitoral tem início em 15 de agosto de 2020. No
entanto, em razão do adiamento das eleições, o prazo foi prorrogado para 27 de setembro
(Emenda Constitucional (EC) nº 107/2020).
[2] https://catve.com/noticia/26/305659/carlos-moraes-diz-que-pesquisa-nao-e-irregular-e-sim-
para-consumo-interno
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