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JUSTIÇA ELEITORAL
 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI 

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600267-65.2020.6.18.0048 / 048ª ZONA ELEITORAL DE ELESBÃO VELOSO PI
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS POR ELESBÃO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: WILLEY SOARES DE ALBUQUERQUE - PI9639
REPRESENTADO: I. VILANDER DE N. RIBEIRO - ME
Advogado do(a) REPRESENTADO: IGOR MARTINS FERREIRA DE CARVALHO - PI5085
 
 

 

SENTENÇA
 
 

         Vistos etc.

       Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL ajuizada pela COLIGAÇÃO “UNIDOS POR ELESBÃO” - em face do INSTITUTO
CREDIBILIDADE LTDA/INSTITUTO CREDIBILIDADE.

     Alega a parte autora que a presente demanda trata de indícios de irregularidades identificados na Pesquisa
Eleitoral nº PI-00704/2020, realizada pelo Instituto Requerido entre os dias 17 e 18 de setembro no Município de
Elesbão Veloso. Aduz que a pesquisa eleitoral foi registrada no dia 23/09/2020, com previsão de divulgação para
o dia 29/09/2020 e foi contratada pela RÁDIO VALE DO COROATÁ LTDA, que tem como Sócio
Administrador o Sr. Sebastião Wryas Silva Moura, irmão do Sr. CLERISTON SILVA MOURA, que concorrerá
ao de Prefeito do Município de Elesbão Veloso pela Coligação UNIDOS PELA MUDANÇA
(PL/PT/PSB/MDB).

       Afirma que a pesquisa foi direcionada, pois apesar da sua metodologia prever a adoção de amostragem
aleatória proporcional na zona urbana e rural, a pesquisa foi realizada apenas em bairros localizados na Zona
Urbana, onde possivelmente o candidato da coligação UNIDOS PELA MUDANÇA tenha mais apoio eleitoral.

     Sustenta que todos os bairros listados na pesquisa (Centro, Capitão Mundoca, Sirino, Piçarra, Vermelho,
Fátima, Santa Clara, Matias, Matadouro, Rua do Fio, Sambaiba e Conj. Eufrasino Moura) localizam-se na Zona
Urbana do Município de Elesbão Veloso, o que viola a própria metodologia indicada pelo Instituto Representado
no registro perante a Justiça Eleitoral.

    Ademais, informa que a realização da pesquisa apenas na Zona Urbana evidencia a tentativa de manipulação
do resultado da pesquisa, pois criará a falsa impressão de que seu resultado revela a intenção de votos de toda a
população de Elesbão Veloso.

     A parte afirma também que a pesquisa apresenta perguntas difamatórias e tendenciosas.

   Requer ao final a concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da divulgação da
pesquisa eleitoral PI- 00704/2020, em face das alegações suscitadas, fixando-se multa em caso de
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descumprimento.

     Instado a se manifestar, o Promotor de Eleitoral manifesta-se pela concessão da liminar, nos termos do artigo
300 do CPC, aplicável subsidiariamente, já que há risco real de perda do objeto na publicação da pesquisa.

    Concedida a medida liminar em Num. 9007323 para DETERMINAR que o representado SUSPENDA a
divulgação dos resultados da pesquisa registrada sob nº PI-00704/2020, com a devida urgência, sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, além do crime de desobediência.

     Intimada, a parte representada (INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA) apresentou DEFESA C/C
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, alegando, em apertada síntese, que nos
dias 17 e 18 de setembro, realizou pesquisa eleitoral em Elesbão Veloso/PI, contemplando os bairros e
localidades da zona urbana e rural, conforme ficha técnica da pesquisa, a qual constam as perguntas realizadas
para os 350 (trezentos e cinquenta) entrevistados. Ato contínuo, registrou a pesquisa no dia 23/09/2020, com
data de divulgação para o dia 29/09/2020.

    Afirma que “quando do registro da pesquisa, ocorreu uma falha no sistema, ocasionando em erro que levou a
constar apenas os bairros da zona urbana do município, distorcendo assim os dados da pesquisa realizada,
onde constavam-se os seguintes bairros:

Centro 45 Capitão Mundoca 35 Sirino 27 Piçarra 25 Vermelho 25 Fátima 28 Santa Clara 30 Matias 35
Matadouro 35 Rua do Fio 25 Sambaiba 20 Conj. Eufrasino Moura 20 TOTAL 350

     Deparando-se com o erro formal onde apenas não foram inseridos os Bairros e Localidades da Zona Rural,
o Representado tratou por corrigir o citado equívoco formal, passando a conter corretamente os seguintes
locais:

Zona Urbana Centro 26 Capitão Mundoca 22 Sirino 20 Piçarra 20 Vermelho 15 Fátima 20 Santa Clara 20
Matias 26 Matadouro 25 Rua do Fio 20 Sambaiba 16 Conj. Eufrasino Moura 15 TOTAL 245

Localidades Zona Rural Povoado Mosqueada 10 Capim Pubo 10 Sossego 5 REGIÃO DA CHAPADINHA
Chapadinha 10 Capitão de Campos 4 São João 4 REGIÃO DE SANTA HELENA Santa Helena 10 Alagoinha 4
Boa Vista 4 Xique-Xique 3 Tabuleiro Grande 10 Livramento 3 Assentamento Bebedouro 8 Assentamento
Caraúbas 8 REGIÃO DA SERRA DO CARNEIRO Serra do Carneiro 4 Varjota 4 Jardina 4 TOTAL 105.”

    Nesse sentido, informa nos autos que ao verificar o erro quando da divulgação da pesquisa, tratou de retificá-
lo de forma imediata, tendo sido referida pesquisa editada em 28/09/2020, abrindo novo prazo para divulgação
em 04/10/2020, tendo novo número registral de PI-06575/2020.

     Por fim, sustenta que “não violou sua metodologia nem tampouco tentou manipular nenhum dado, visto que
na pesquisa realizada não consta nenhuma irregularidade, tendo ocorrido apenas uma falha no sistema quando
de sua publicação, e por assim ser, tratou de realizar a devida correção com total guarida legal, registrando-se
inclusive um novo número.”

    A COLIGAÇÃO “UNIDOS POR ELESBÃO” manifesta-se no sentido de alegar que o “Instituto
Representado fez alteração na pesquisa para “incluir” os bairros da Zona Urbana, para dar ares de legalidade
à mesma, o que gerou novo número: PI 006575/2020.”

     Sustenta que “o que se verifica de fato, é que o Instituto Representado fez um mero jogo de números,
alterando a quantidade de entrevistados da zona urbana, para inserir supostos entrevistados na Zona Rural. A
título de exemplo, veja-se que constavam 45 entrevistados no Centro, e agora passaram a constar somente 26. A
mesma situação foi verificada nos demais bairros da Zona Urbana (Capitão Mundoca passou de 45 para 22;
Sirino passou de 27 para 20; Piçarra passou de 25 para 20). Afinal, quantas pessoas foram entrevistadas no
bairro Centro, as 45 indicadas inicialmente ou as 26 indicadas posteriormente? É evidente, Excelência, a
tentativa de ludibriar a Justiça Eleitoral. Trata-se, portanto, de mera estratégia para dar ares de legalidade à
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pesquisa realizada em total desrespeito à Resolução TSE 23.600/2019, e, o pior utilizando-se de estratagema
para alterar a verdade dos fatos, o que configura litigância de má-fé.

     Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público Eleitoral aduziu que:

“Cientes deste panorama, ao analisar o caso em tela, é possível perceber que os incisos III e IV supracitados
não foram adequadamente cumpridos pela pesquisa efetuada pelo INSTITUTO CREDIBILIDADE. Para melhor
compreensão, faz-se então necessária a estruturação de uma linha do tempo a partir dos documentos acostados
nos autos, vejamos:

1) 17/09/2020 e 18/09/2020: segundo se extrai do documento de ID 7214656, este foi o período no qual se
realizou a coleta de 350 amostras (entrevistas) nas zonas urbana e rural do município de Elesbão Veloso, consta
do documento a descrição dos bairros e quantidade de amostras coletadas;

2) 23/09/2020: ainda segundo o documento de ID 7214656, esta é a data de registro da pesquisa nº PI-
00704/2020 no sistema PesqEle;

3) 24/09/2020: protocolo do pedido de impugnação do registro e divulgação da pesquisa eleitoral pela
Coligação UNIDOS POR ELESBÃO por inobservância da metodologia escolhida e, consequentemente
desrespeito ao art. 2°, incisos III e IV da Resolução TSE 23.600;

4) 28/09/2020: decisão proferida pelo juízo eleitoral da 48ª ZE concedendo liminar ao Impugnante para
suspender a divulgação dos resultados da pesquisa registrada sob nº PI-00704/2020, com a devida urgência,
sob pena de multa diária;

5) 28/09/2020: citação dos responsáveis pela pesquisa, bem como do Sr. Wrias Moura, sócio administrador da
Rádio Vale do Coroatá – empresa que encomendou a pesquisa e irmão do candidato à Prefeitura de Elesbão
Veloso Cleriston Moura;

6) 28/09/2020: alteração do registro da pesquisa nº PI-00704/2020, passando esta tramitar no PesqEle sob o nº
PI-08007/2020 com remanejo de amostras localidades na zona rural de Elesbão Veloso;

7) 29/09/2020: em atenção ao art. 2º da Res. 23.600/2019, esta seria a data para divulgação pesquisa nº PI-
00704/2020;

8) 04/10/2020: em atenção ao art. 2º da Res. 23.600/2019, esta seria a data para divulgação pesquisa nº PI-
08007/2020.

Com um mesmo somatório de amostras, no segundo registro – formulado na data da decisão liminar - foram
incluídas 16 (dezesseis) novos pontos de coleta, como forma de redistribuição dos dados entre as zonas urbanas
e rurais de Elesbão Veloso.

Ademais, verificando-se o relatório geral da pesquisa, não há especificação dos locais onde foram realizadas as
entrevistas, apenas o quantitativo das respostas e suas respectivas percentagens. De modo que resta clara a
desobediência à metodologia escolhida, como também evidencia a total falta de controle da área da pesquisa.

Ante o exposto, não havendo como garantir a lisura do procedimento, o Ministério Público Eleitoral manifesta-
se pelo DEFERIMENTO dos pedidos formulados na petição inicial.

    Apreciando pedido de reconsideração, foi proferida a seguinte decisão: MANTENHO A TUTELA DE
URGÊNCIA proferida nestes autos, para DETERMINAR que o representado SUSPENDA a divulgação dos
resultados da pesquisa registrada sob nº PI-00704/2020 e, posteriormente, sob o nº PI-06575/2020, com a devida
urgência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, além do crime
de desobediência.

     É o relatório. Fundamento e DECIDO.
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   A Justiça Eleitoral, no uso legítimo de seu mister constitucional, apresenta-se como um intermediador
imparcial no jogo políticodemocrático e, bem por isso, deverá desempenhar seu papel fiscalizatório, sempre
primando a favor do eleitor, que cada vez mais exige respeito e legitimidade do processo eleitoral.

     É sabido que as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar uma série de informações,
junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação. A exigência decorre do art. 33, caput, I a VII e § 1º
da Lei 9.504/1997 e da Resolução TSE 23.600/2019, em seu art. 2º.

   Tais pesquisas devem atender aos vários critérios e parametrizações estipuladas na supracitada resolução,
dentro os quais se destacam os seguintes:

Art. 2º ... (omissis)

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.

Observe-se que o objetivo do pedido de liminar na presente representação é a suspensão de pesquisa eleitoral e a
aplicação de multa em caso de descumprimento.

    A parte requerente entende que a divulgação da pesquisa eleitoral realizada no município de Elesbão Veloso
desvirtuou das exigências legais, haja vista que violou os critérios populacionais apontados na pesquisa –entre
zona rural e zona urbana –, perfilhando que a pesquisa padece de vício de finalidade, por ter deixado de
demonstrar, ainda que em projeção, a veracidade e legitimidade das intenções de voto, agindo de forma diversa
da própria metodologia empregada.

     Assim, ficou demonstrada a relevância do direito invocado, comprovada pelos documentos trazidos aos autos,
especialmente no que diz respeito à omissão quanto ao percentual de entrevistados em cada área geográfica onde
o trabalho foi executado, bem como verifico inconsistência da possibilidade física de realizar a pesquisa nos
moldes mencionados, o que pode macular a confiabilidade da pesquisa.

   Entendo que as falhas acima apontadas podem impedir uma efetiva verificação dos dados e causar imagem
distorcida da situação eleitoral verdadeira dos candidatos perante os eleitores, além de induzir o eleitor a erro,
valendo frisar que a publicação de resultado pode alcançar a uma gama indeterminada de pessoas, podendo gerar



03/11/2020 · Processo Judicial Eletrônico

https://pje1g.tse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=19465339&idProcessoDoc=35999053 5/6

um dano de grande proporção, em virtude do potencial de influência que tais pesquisas possuem como indutores
da preferência do eleitorado, afetando a lisura do processo eleitoral.

     Restou demonstrado nos autos que o instituto demandado reconheceu falhas na pesquisa registrada sob nº PI-
00704/2020. É o que o próprio instituto informou nos autos e foram transcritos nos itens 04, 05 e 06 desta
decisão.

     Com as alterações efetuadas pelo instituto, a pesquisa recebeu outro número de registro, qual seja: PI-
06575/2020.

    A COLIGAÇÃO “UNIDOS POR ELESBÃO” manifestou-se nos autos apontando que o instituto demandado
apenas reordenou os entrevistados, retirando números de entrevistados de bairros da zona urbana para realocá-
los em bairros da zona rural. É o que foi apontado nos autos e transcritos nos itens 07 e 08 desta decisão.

    O Ministério Público, de forma mais detalhada, demonstrou as inadequações da pesquisa em questão,
apontado em seu parecer todas as falhas vislumbradas na pesquisa e apontadas em seu Parecer:

1) 17/09/2020 e 18/09/2020: segundo se extrai do documento de ID 7214656, este foi o período no qual se
realizou a coleta de 350 amostras (entrevistas) nas zonas urbana e rural do município de Elesbão Veloso, consta
do documento a descrição dos bairros e quantidade de amostras coletadas;

2) 23/09/2020: ainda segundo o documento de ID 7214656, esta é a data de registro da pesquisa nº PI-
00704/2020 no sistema PesqEle;

3) 24/09/2020: protocolo do pedido de impugnação do registro e divulgação da pesquisa eleitoral pela
Coligação UNIDOS POR ELESBÃO por inobservância da metodologia escolhida e, consequentemente
desrespeito ao art. 2°, incisos III e IV da Resolução TSE 23.600;

4) 28/09/2020: decisão proferida pelo juízo eleitoral da 48ª ZE concedendo liminar ao Impugnante para
suspender a divulgação dos resultados da pesquisa registrada sob nº PI-00704/2020, com a devida urgência,
sob pena de multa diária;

5) 28/09/2020: citação dos responsáveis pela pesquisa, bem como do Sr. Wrias Moura, sócio administrador da
Rádio Vale do Coroatá – empresa que encomendou a pesquisa e irmão do candidato à Prefeitura de Elesbão
Veloso Cleriston Moura;

6) 28/09/2020: alteração do registro da pesquisa nº PI-00704/2020, passando esta tramitar no PesqEle sob o nº
PI-08007/2020 com remanejo de amostras localidades na zona rural de Elesbão Veloso;

7) 29/09/2020: em atenção ao art. 2º da Res. 23.600/2019, esta seria a data para divulgação pesquisa nº PI-
00704/2020;

8) 04/10/2020: em atenção ao art. 2º da Res. 23.600/2019, esta seria a data para divulgação pesquisa nº PI-
08007/2020.

     Nesse sentido, existem elementos suficientemente demonstrados nos autos para caminhar em sentido da
confirmação da medida liminar deferida nos autos, a qual toda a fundamentação é mantida nesta decisão, posto
que existe comprovação suficiente de erros que podem impedir uma efetiva verificação dos dados e causar
imagem distorcida da situação eleitoral verdadeira dos candidatos perante os eleitores, além de induzir o eleitor a
erro, valendo frisar que a publicação de resultado pode alcançar a uma gama indeterminada de pessoas, podendo
gerar um dano de grande proporção, em virtude do potencial de influência que tais pesquisas possuem como
indutores da preferência do eleitorado, afetando a lisura do processo eleitoral.

     EX POSITIS, com fulcro na legislação vigente, pelos motivos supra, julgo procedente o pedido exordial,
amparado no parecer do MPE/PI, e CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA INICIAL,
para DETERMINAR DE FORMA DEFINITIVA que o representado CANCELE a divulgação dos resultados
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da pesquisa registrada sob nº PI-00704/2020 e, posteriormente, sob o nº PI-06575/2020, sob pena de multa diária
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, além do crime de desobediência.

     Intimem-se as partes e o Ministério Público.

     Decorrendo os prazos sem interposição de recurso, arquivem-se os autos com baixa nos registros.

     Cumpra-se.

     Data e assinatura de forma eletrônica.
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