
 

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL - PENALVA/MA 
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600288-72.2020.6.10.0045 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO ALIANÇA POR UMA PENALVA DE RESPEITO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: SUZILENY DE JESUS MACIEL COSTA - MA8425
REPRESENTADO: INSTITUTO DATAILHA
 

D E C I S Ã O
 

Vistos, etc.  
 

Trata-se de Representação Eleitoral com pedido de liminar apresentada pela
COLIGAÇÃO ALIANÇA POR UMA PENALVA DE RESPEITO em desfavor do INSTITUTO
DATAILHA, pela suposta divulgação de pesquisa eleitoral em desacordo com a legislação de
referência.
 

Narra a parte representante, em síntese, que a pesquisa eleitoral realizada pelo
INSTITUTO DATAILHA na cidade de Penalva/Ma, registrada no dia 04/11/2020 teria omitido
informações requisitadas pela Resolução TSE nº 23600/2019, a saber: "a) origem dos recursos
despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos próprios, em desacordo com o
disposto no Art.2º, II, da Resolução nº23.600/2019- TSE; b) plano amostral, não informa o nível
econômico dos entrevistados em desacordo com o disposto no Art.2º, IV, da Resolução
nº23.600/2019-TSE; c) plano amostral e ponderação quanto à área física de realização do
trabalho a ser executado ausência de delimitação dos bairros, sendo feito de forma genérica, em
desacordo com o disposto no Art.2º, IV, c/c §7º, I, da Resolução nº23.600/2019- TSE".
 

Invoca precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e ao final requer: a) A concessão
de liminar para retirada da pesquisa de todos os meios de divulgação por ventura realizados; b) A
intimação da empresa INSTITUTO DATAILHA para que apresente defesa; c) A manifestação do
Ministério Público Eleitoral; e d) A procedência da representação para anulação da pesquisa e
proibição de sua divulgação.
 

Sucintamente relatados, decido.
 

Quanto à concessão de medida liminar, o art. 300 do CPC indica como requisitos à
plausibilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.
 

Em relação ao primeiro requisito, a plausibilidade do direito pretendido, em uma
primeira análise, única cabível neste momento inicial, verifico que os argumentos elencados na
representação não evidenciam infrações à legislação eleitoral de referência, conforme alegado.
 

Quanto ao primeiro ponto em que o representante alega não ter sido incluído no
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registro da pesquisa, qual seja: origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
realizada com recursos próprios, em desacordo com o disposto no Art.2º, II, da Resolução
nº23.600/2019- TSE, após consulta ao sistema PesqEle, na pesquisa registrada sob o nº MA-
05178/2020, verifico que o Instituto representado apresentou a fonte dos recursos (recursos
próprios), o valor contratado (R$ 4.000,00) e o contratante (ANTONIO MARCELO RODRIGUES
DA SILVA).
 

Assim, quanto a este primeiro quesito, vislumbro a regularidade do registro, não
havendo que se falar em causa de anulação da pesquisa.
 

Em um segundo tópico, a coligação representante afirma que não houve menção no
plano amostral do nível econômico dos entrevistados, em possível desrespeito ao art. 2, IV, da
Resolução TSE nº 23.600/2019. Todavia, vê-se que no registro da pesquisa o instituto menciona
que a amostra será devidamente estratificada de acordo com o nível econômico, o fator previsto
para ponderação é 1 (resultados obtidos em campo). Logo, vê-se nesse plano exordial que não
há ofensa ao dispositivo mencionado.
 

Por fim, quanto ao questionamento de que " plano amostral e ponderação quanto à
área física de realização do trabalho a ser executado ausência de delimitação dos bairros, sendo
feito de forma genérica", este também não merece prosperar. Ainda em consulta ao registro da
pesquisa no sistema pesqEle, verifica-se que há menção dos bairros em que a pesquisa seria
realizada, a saber: "Anil, Bairro Novo, Beira Mar, Benedito Leite, Campo de Pouso, Catumbi,
Centro, Piçarreira, Pov São Joaquim, Pov. Jacaré, Pov. Ouro, Pov. São Braz, Pov. Taboca, São
Pedro, Trizidela". Não há, pois, ofensa ao artigo mencionado.
 

Diante de todo o exposto, entendo, a priori, não caracterizada a plausibilidade do
direito, pois pelo que foi trazido aos autos e por mim verificado no Sistema PesqEle, o instituto
representado procedeu conforme orientação da legislação eleitoral, para o devido registro e
divulgação de pesquisa eleitoral numero MA–05178/2020. 
 

Isto posto, ausente o requisito da plausibilidade do direito, INDEFIRO o pedido
liminar e DETERMINO: 

a) A citação do representado para, querendo, apresentar defesa no prazo legal; 
Cumpra-se. Dou a esta decisão força de mandado. 

 
 

 
Penalva/MA, 13 de novembro de 2020  
  
  

NIVANA PEREIRA GUIMARAES
Juiz da 45ª Zona Eleitoral/MA

Num. 39527554 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: NIVANA PEREIRA GUIMARAES - 13/11/2020 18:01:25
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111318012587300000037422021
Número do documento: 20111318012587300000037422021


	Decisão | NUM: 39527554 | 13/11/2020 11:34

