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JUSTIÇA ELEITORAL 
 096ª ZONA ELEITORAL DE CABO FRIO RJ 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600901-84.2020.6.19.0096 / 096ª ZONA ELEITORAL DE CABO FRIO RJ 
REPRESENTANTE: ALIANÇA PARA RECONSTRUIR CABO FRIO 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 22-PL / 27-DC /
10-REPUBLICANOS / 11-PP / 14-PTB / 28-PRTB / 51-PATRIOTA 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: KARYNA LEAL DA SILVA - RJ225169 
REPRESENTADO: ORBIS INSTITUTO DE PESQUISA DE MERCADO LTDA / INSTITUTO ORBIS 
  
  

DECISÃO
 
 

Tratam os presentes autos de representação ajuizada pela “ALIANÇA PARA
RECONSTRUIR CABO FRIO” em face de ORBIS INSTITUTO DE PESQUISA DE MERCADO
LTDA /INSTITUTO ORBIS, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.607.808/0001-53, na qual impugna o
registro e divulgação de pesquisa eleitoral registrada sob n.º RJ-00555/2020.

Requer o autor, em síntese, em regime de tutela de urgência a suspensão da
divulgação dos resultados da Pesquisa Eleitoral nº RJ-00555/202.

Requer ainda a apresentação nos autos pelo instituto requerido das seguintes
informações: qual o sistema de controle interno utilizado; nome dos entrevistadores contratados,
juntando-se comprovação de vínculo com a empresa; qual a pessoa ligada à pessoa jurídica
contratante que realizou o pagamento, qual o dia, a forma de contato, telefone e a forma de
pagamento do valor da contratação, juntando-se seu respectivo comprovante; qual a forma de
controle da data em que realizada a pesquisa, já que feita por telefone; seja disponibilizado
acesso aleatório às gravações das entrevistas já realizadas; qual o número das linhas telefônicas
utilizadas na pesquisa e quais os dias e horários das ligações.

Por fim, requer que sejam notificadas as duas empresas contratantes da pesquisa
para que informem quem contratou a pesquisa, quais os valores efetivamente desembolsados,
juntando-se comprovantes de transferência, TED, DOC ou depósitos realizados

Em síntese o autor alega que existem elementos na pesquisa impugnada que
demonstram circunstancialmente a sua inidoneidade.

Alega ainda que o registro da pesquisa não obedece ao que determina o inciso IV,
art. 2º, da Res. TSE n.º 23.600/2019.

Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo deferimento da liminar.
 
É o breve relatório.
 
Da análise em cognição sumária dos fatos narrados e dos documentos juntados à

inicial, verifica-se que o registro da pesquisa impugnada de n.º RJ-00555/2020 não cumpriu o que
determina o art. 2º, IV, e o art. 13, ambos da Res. TSE 23600.

Isto posto, presentes os requisitos necessários à concessão de antecipação de
tutela, em especial a prova de verossimilhança da alegação, sendo patente ainda o periculum in
mora, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar a suspensão da divulgação dos resultados
da pesquisa impugnada registrada sob o n.º RJ-00555/2020, devendo-se ser intimada a empresa
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ORBIS INSTITUTO DE PESQUISA DE MERCADO LTDA /INSTITUTO ORBIS, na forma dos
§§1º e 2º, do art.16, da Res. TSE 23600.

Defiro ainda a intimação das empresas Paradiso Del Sol Empreendimentos
Turísticos LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.111.913/0001-00, e D.A.S COMERCIO E
INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.828.889/0001-2,
acerca da liminar ora deferida, e para que tragam os esclarecimentos requeridos no item “d”
descrito na inicial.

Cite-se a representada para apresentação de contestação.
Publique-se. Intime-se.
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