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JUSTIÇA ELEITORAL 
JUÍZO DA 65ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600607-77.2020.6.10.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE IMPERATRIZ MA 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO IMPERATRIZ MERECE MAIS - PC DO B, PSB, SOLIDARIEDADE, PDT E PT 
Advogado do REPRESENTANTE: ESDRAS DA SILVA GUEDELHA - MA5542 
REPRESENTADO: ESCUTEC - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPNIAO PUBLICA EIRELI 
Advogados do REPRESENTADO: ALEX BRUNNO VIANA DA SILVA - MA12052, DANIEL ENDRIGO ALMEIDA MACEDO -
MA7018, AMANDA CARVALHO RIBEIRO - MA17116, CAIO CESAR DE OLIVEIRA LUCIANO - MA11798 
  
 

DECISÃO

 
Cuida-se de Representação por Impugnação de Registro de Pesquisa Eleitoral, com pedido de

concessão de medida liminar, inaudita altera pars, proposta pela Coligação “IMPERATRIZ MERECE MAIS”,
composta pelos partidos políticos PC do B, PSB, Solidariedade, PT e PDT em face de ESCUTEC -

PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA EIRELI, todos qualificados nos autos.

Em apertada síntese, a parte autora sustenta que a pesquisa registrada sob o nº MA-
04480/2020, com divulgação prevista para 11.11.2020, estaria em descompasso com a legislação vigente,

apontando que na referida pesquisa não consta a assinatura com certificação digital do estatístico pela
pesquisa, existindo apenas a indicação do nome e do número de registro perante o Conselho Regional de

Estatística, em suas palavras, “supostamente” responsável pela pesquisa eleitoral combatida. Alega, ainda, a
omissão em relação à estratificação dos respondentes quanto ao nível econômico dos entrevistados.

Ao final, requerer a concessão de tutela de urgência para que se determine a imediata
suspensão da divulgação do resultado da pesquisa apresentada pela representada, por qualquer meio de

veiculação, sob pena de multa, bem como a prisão dos representantes da demandada; a citação para
apresentação de defesa; o julgamento procedente desta representação; bem como a intimação do Ministério

Público Eleitoral para intervir no feito.

A parte autora, por meio da petição (Id39070534), requer que, com a máxima urgência
comunique-se a decisão para conhecimento e cumprimento pelas emissoras de rádio e televisão.

Notificada e citada, a parte representada apresentou pedido de reconsideração da Decisão
(Id38925433), conforme petição (39156117).

Habilitados os Advogados da representada (Id39234978).

Os autos vieram-me conclusos.

A Decisão que deferiu a tutela de urgência, nestes autos, inaudita altera pars, fundamenta-se
em critérios objetivos estabelecidos pela legislação que regulamenta a pesquisa eleitoral. 

Nesse sentido, esta é a disposição do art. 2º da Resolução TSE 23.600/19, que disciplina os
procedimentos relativos ao registro e à divulgação de pesquisas de opinião pública, realizadas para

conhecimento público, relativas às eleições ou aos candidatos, a qual relaciona as informações obrigatórias
nas pesquisas eleitorais, a saber:

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
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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.

A parte autora trouxe a este Juízo o conhecimento de que a pesquisa nº MA-04480/2020,
promovida pela representada, carecia dos elementos dispostos nos incisos IV, por não constar o no espaço
amostral o nível econômico dos entrevistados; bem como a ausência da assinatura com certificação digital do
estatístico responsável pela pesquisa. Fatos esses confirmados, os quais ensejaram o convencimento livre do
Juízo.

Diferentemente do que alega a representada, não se trata de "verdadeiro absurdo jurídico". São
regras que devem ser cumpridas. O fato de eventual impossibilidade de aposição da certificação digital na
pesquisa em comento não obsta a justificativa da responsável pelo não cumprimento de uma obrigação
prevista na norma.

De todo modo, desta feita, a representada traz à luz a razão da não constância desse elemento
na pesquisa, suprindo sua falta com a declaração do estatístico responsável, com a cópia da carteira do
registro no Conselho Federal de Estatística. 

Assim, nesta espécie, o referido documento (Id3915123) tem o condão de, no entender deste
Juízo, suprir, neste momento, a falta naquela pesquisa no PesqEle, na forma aduzida pela representada.

Com efeito, embora não tenha sido este o principal fundamento da decisão combatida, em
relação à ausência quanto à ponderação de condição econômica dos entrevistados, ainda há prazo para que
as informações sejam complementadas, conforme disposição do art. 2º, §7º, IV, da Resolução TSE 23.608/19:

§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro
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deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com os
dados relativos:

I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro,
à área em que foi realizada;

II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de delimitação
da região, à área em que foi realizada;

III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausência de
delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;

IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número de eleitores
pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de
instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência da
pesquisa eleitoral.

Portanto, suprida a carência do inciso IX do art. 2º alhures; assim como complementada a
pesquisa, no prazo legal, com as informações do inciso IV desse artigo, conforme consta colação na petição
inicial.

Por fim, para esclarecimento, não é objeto deste procedimento autenticar as informações
trazidas pelas partes, uma vez que deve ser mínima a intervenção da Justiça Eleitoral, com relação à pesquisa
eleitoral.

À luz do expendido, na forma do art. 267, §7º, do Código Eleitoral, reformo a Decisão
(Id38925433) e, com fulcro no art. 485, VI e §3º, do Código de Processo Civil, verificada a ausência do
interesse processual, doravante, EXTINGUO ESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Esta Decisão serve como mandado.

Imperatriz, MA, data da assinatura eletrônica.

 
Juíza Eleitoral ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA

65ª Zona Eleitoral
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