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JUSTIÇA ELEITORAL 
 014ª ZONA ELEITORAL DE CURURUPU MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600160-48.2020.6.10.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE CURURUPU MA 
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 ROSARIA DE FATIMA CHAVES PREFEITO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MICHEL LACERDA FERREIRA - MA10442 
REPRESENTADO: JEANE F DE OLIVEIRA, ALDO LUIS BORGES LOPES, RG 
  
  
  
 
 
 
 

 

Trata-se de Representação apresentada pela Coligação “Cururupu Segue Avançando” objetivando a suspensão da

divulgação da pesquisa realizada no Município de Cururupu por Jeane F de Oliveira /Atitude Consultoria de Pesquisa de

Mercado e Opinião.

O Representante alega, em síntese, irregularidades na pesquisa registrada sob o número MA 05356/2020, em especial

nos seguintes pontos:

a) Aplicação da Margem de Erro Divergente da Informada à Justiça Eleitoral;

b) Ausência de informação das localidades pesquisadas;

c) Falha no plano amostral;

d) possível antecipação do resultado.

Requereu, ao fim, liminar objetivando a suspensão imediata da divulgação da pesquisa.

Fora juntado documento demonstrando, em tese, que a instituição responsável pela divulgação pode ser inidônea, uma

vez que a sede onde consta o endereço da empresa, em tese, é um imóvel residencial.

Parecer ministerial opinando pelo deferimento do pleito liminar.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, entendo estarem presentes os requisitos da petição inicial, notadamente quanto à presença das

condições da ação (interesse e legitimidade – artigo 17 do CPC), pressupostos de existência e o acompanhamento de

mínima documentação, essencial à sua propositura (CPC, artigo 319, VI), motivo pelo qual a recebo para que surta seus

jurídicos e legais efeitos, especialmente os de natureza processual.

A Resolução TSE nº 23.600/2019 disciplina os procedimentos relativos ao registro e à divulgação de pesquisas de

opinião pública, realizadas para conhecimento público, relativas às eleições ou aos candidatos nas Eleições 2020.

De fato, trata-se de um levantamento de dados referentes à opinião ou preferência do eleitorado quanto aos candidatos

a Prefeito do Município de Cururupu no pleito 2020. Sua finalidade é verificar a aceitação ou o desempenho dos

concorrentes no certame, sendo úteis para os partidos na definição de estratégias e tomada de decisões no decorrer da

campanha.

Toda pesquisa elaborada para conhecimento público deve ser registrada na Justiça Eleitoral, no prazo de até cinco dias

anteriores à divulgação, através da Internet, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle). 

A Resolução TSE nº 23.600/2019 traz em ser art. 2º:

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
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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;(...) (grifei)
Analisando-se os dados contidos no Sistema PesqEle público do TSE verifico que de fato consta o plano amostral,

entretanto padece de alguns vícios que, em cognição sumária, podem afetar a lisura e desequilibrar o próprio pleito

eleitoral.

Em primeiro lugar, destaco que na descrição do plano, a empresa de pesquisa relata que os fatores serão os seguintes:

“Está prevista eventual ponderação para correção das variáveis sexo e idade, com base nos percentuais anteriormente

mencionados, caso ocorram diferenças superiores a 4 pontos percentuais entre o previsto na amostra e a coleta de

dados realizada. Para as variáveis de grau de instrução e nível econômico do entrevistado, o fator previsto para
ponderação é 1 (resultados obtidos em campo).(GN)”, enquanto no plano amostral disponibilizado (

http://inter01.tse.jus.br/pesqele-publico/app/pesquisa/detalhar.xhtml) a margem de erro amostral é de 4,8 (quatro virgula

oito por cento) aplicável a todas as variáveis descritas, qual seja sexo, faixa etária, grau de instrução e nível

socioeconômico o que representa contradição aparente no sistema interno de validação de dados, tornando

questionáveis a própria amostra pesquisada, com capacidade de influência nos resultados apurados.

Neste ponto, necessário esclarecimento da empresa quanto ao ponto, antes de eventual divulgação, o que inclusive foi

alvo de questionamento judicial nesta Zona, nos autos do processo n. 0600157-93.2020.6.10.0014, com decisão

favorável ao representante.

Em segundo plano, destaco que o questionário apresentado, disponível no endereço: http://inter01.tse.jus.br/pesqele-

publico/app/pesquisa/detalhar.xhtml não possui filtro de controle das amostras, ao contrário de outros realizados pela

própria empresa em outras localidades, por ocasião do pleito eleitoral de 2020. Explico: No quesito de n. 5, caso o

entrevistado responda que não é eleitor na cidade, o questionário deveria encerrar e não continuar, sendo capaz de

influenciar no resultado apresentado. Tal fato não ocorreu em outras pesquisas da mesma empresa, como se denota da

realizada em Vitória do Mearim, conforme se verif ica no endereço https:// jailsonmendes.com.br/wp-

content/uploads/2020/08/Questionario-Vitoria-do-Mearim-Baixar.pdf.

 Por fim, embora não relevante ao deslinde do caso, nos autos de petição de impugnação de pesquisa eleitoral, na zona

eleitoral de Paço do Lumiar-MA, referente à pesquisa eleitoral no município de Raposa-MA, o Oficial de Justiça daquela

zona certificou: “Certifico e dou fé dirigi-me ao endereço constante no mandado e deixei de intimar o representado

porque constatei que lá não funciona a empresa Attitude Consultoria de pesquisa de mercado e opinião e os vizinhos ao

endereço também não conhecem empresa com esse nome.”, conforme ID 17115425 naqueles autos, o que corrobora a

argumentação do representante na petição de ID 21323847 deste processo, ao apresentar fatos novos, de inexistência

da própria empresa, realizadora da pesquisa e também contratante, no endereço registrado no TRE e no cadastro do

CNPJ da Receita Federal, o que certamente será melhor apurado pelo membro do Parquet.

Assim, em cognição sumária, vê-se que é imprescindível a suspensão da divulgação pesquisa impugnada diante da

ausência de requisito legal. Frise-se que a pesquisa eleitoral pode ser utilizada como instrumento de influência no

eleitorado, daí a razão de ser minuciosamente regulamentada.

Sobre o tema, ensina a doutrina: “As pesquisas eleitorais, apesar de não serem propriamente um meio de propaganda

política, são utilizadas, de um modo geral, pelo eleitorado para determinar em qual candidato votar, bem como são

utilizadas pelos candidatos como verdadeiros elementos de aferição das campanhas. Portanto, em razão dessas duas

finalidades, que são bastante importantes no processo eleitoral, a regulamentação mais minuciosa das pesquisas

eleitorais se mostrou imprescindível. A obrigatoriedade de registro das pesquisas e testes eleitorais se mostra
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necessária, principalmente para evitar manipulações à consulta popular, por meio de pesquisas previamente

preparadas, em que, por exemplo, um entrevistador consulta somente cidadãos de uma região que tradicionalmente

apoia determinado partido ou candidato, o que produz um resultado errôneo no material auferido” ( SILVA VELOSO,

Carlos Mário e AGRA MOURA, Walber, Elementos de Direito Eleitoral, 5ª edição, Ed. Saraiva, p. 275). grifo nosso.
Nesse sentido:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA. RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600039-79.2020.6.05.0104 - Ibititá

– BAHIA .RELATOR: Juiz ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA RECORRENTE: SECULUS CONSULTORIA E

ASSESSORIA LTDA ME. Recurso eleitoral. Divulgação de pesquisa eleitoral. Deficiência na apresentação de elementos

estruturais da pesquisa. Violação do art. 33, inciso IV da Lei 9.504/97 e art. 2º, inciso IV da Resolução 23.600/2019.

Manutenção da sentença. Desprovimento. Nega-se provimento a recurso, para manter a sentença que impediu a

divulgação de pesquisa eleitoral, quando a deficiência de elemento estrutural dificulta a fiscalização da veracidade dos

dados apresentados, em manifesta colisão com a legislação eleitoral. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional

Eleitoral da Bahia, àunanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões do TRE da Bahia,

16/09/2020 Juiz ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA.

Nesse contexto, nos termos do art. 16, §1º da Resolução n. 23.600/2019 do TSE, e em CONCORDÂNCIA com o
parecer ministerial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para que seja suspensa a divulgação da pesquisa protocolizada
sob o nº MA-05356/2020, contratada por JEANE F DE OLIVEIRA / ATTITUDE CONSULTORIA DE PESQUISA DE
MERCADO E OPINIAO e registrada no sistema de registro de pesquisas eleitorais em 19/10/2020, até o
julgamento de mérito do pleito ou decisão ulterior deste Juízo, sob pena de aplicação de multa que ora arbitro,
no valor de 100.000,00 (cem mil reais).
 
Cite-se e intime-se o representado para, querendo, apresentar defesa, em 2 (dois) dias, nos termos da legislação,

intimando-o desta decisão para cumprimento imediato.

 
Intimem-se os representantes de todas as coligações majoritárias do inteiro teor desta decisão, para que se
abstenham de divulgar ou dar publicidade à referida pesquisa, objeto desta impugnação, sob pena de incidência
das penalidades previstas no art. 18 da Resolução 23.600/2019 do TSE.
 
Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de defesa, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para

emissão de parecer.

 
Após, retornem-me conclusos para julgamento.

 
Cururupu, 25 de outubro de 2020.

 
DOUGLAS LIMA DA GUIA

Juiz Eleitoral
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