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JUSTIÇA ELEITORAL
 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR 

 

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600756-96.2020.6.16.0068 / 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
REPRESENTANTE: PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO MUNICIPAL - CASCAVEL/PR
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474
REPRESENTADO: VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
 
 
 

 

 

 

DECISÃO
 
 

1. Trata-se de Impugnação à divulgação de pesquisa eleitoral registrada no dia 15 de outubro de 2020, sob o
nº PR-8162/2020, apresentada pelo PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT/CASCAVEL
em face de VOX DATA PESQUISA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA / VOX DATA PESQUISA
E ACESSORIA, por meio da qual sustenta, em síntese, que, verificando os dados informados no plano
amostral, bem como os documentos juntados ao registro, é possível encontrar graves irregularidades, quais
sejam: (a) inconsistência dos dados de ponderação referentes a faixa etária, vez que diversos daqueles
previstos no site do TSE; (b) inconsistência dos dados de ponderação referentes a grau de instrução, vez que
o questionário contradiz a estratificação; (c) o questionário constou apenas três candidatos que estariam no
segundo turno, embora existam oito candidatos a prefeito. Por isso, requer a procedência do pedido para
impedir a veiculação do resultado da pesquisa. Em sede liminar, requer a suspensão da divulgação dos
resultados da pesquisa realizada pela representada.

Antes de ser citada, a parte representada se manifestou nos autos (ID 17996638), alegando que foi informado
previamente o percentual de eleitores de cada faixa etária e grau de instrução que serão ouvidos na pesquisa
eleitoral, de acordo com a somatória dos extratos informados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral; não
existe incompatibilidade entre os dados do plano amostral e do questionário; quem fixa o critério de
estratificação do eleitorado e a metodologia adotada e a empresa que realiza a pesquisa; quanto aos
candidatos indicados no segundo turno, afirma que foi feita apenas uma simulação com os potenciais
candidatos, considerando o número de candidatos a prefeito, num total de oito, e os resultados obtidos com a
pesquisa registrada sob nº PR-05395/2020. Por fim, não havendo qualquer irregularidade, requer o
indeferimento da liminar e a improcedência da ação.

Decido.

2. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de
Processo Civil).
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Consoante o art. 16, §1º da Resolução n. 23.600/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, “Considerando a
relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, poderá ser determinada a
suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na
divulgação de seus resultados”.

Por ocasião do registro da pesquisa junto ao Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais deverão
obrigatoriamente ser fornecidas as seguintes informações (art. 2º):

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.

 

Além disso, o § 7º dispõe que, “a partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o
registro 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.
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Como visto, em razão da potencial capacidade de gerar desequilíbrio do pleito, com o eleitorado tendo
induzida ou influenciada, indevidamente, sua vontade, estabeleceram-se os requisitos mínimos para que
sejam realizadas as pesquisas eleitorais.

E estes devem ser cumpridos, sob pena de proibição de divulgação da pesquisa.

No caso, não obstante a manifestação relevante da parte representada (ID 17996638), ao menos em sede de
cognição sumária, constata-se as seguintess possíveis irregularidades na pesquisa eleitoral objeto dos autos:
(a) inconsistência dos dados de ponderação referentes a faixa etária, vez que diversos daqueles previstos no
site do TSE; (b) inconsistência dos dados de ponderação referentes a grau de instrução, vez que o
questionário contradiz a estratificação; (c) nas perguntas relacionadas ao segundo turno de votações, o
questionário constou apenas três candidatos, embora existam oito candidatos a prefeito, tornando a situação
tendenciosa e influenciando no resultado da pesquisa.

Considerando que a divulgação de pesquisa irregular pode gerar danos irreparáveis ao eleitorado, além de
sanções cíveis e criminais à parte representada, entendo prudente, ao menos até o julgamento de mérito,
suspender a divulgação do resultado.

Deste modo, ao menos superficialmente, estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de
urgência pretendida, razão pela qual a defiro a suspensão da divulgação da pesquisa registrada sob o nº
PR-8162/2020, ou a cessação da divulgação, caso esta tenha ocorrido antes do cumprimento da presente
decisão, por qualquer meio, dos resultados da pesquisa eleitoral, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

3. Notifique-se a parte representada, por meio do seu advogado constituído nos autos, para que tome
ciência da presente ação e para que, querendo, apresente/ratifique defesa e junte documentos, bem como rol
de testemunhas (até o máximo de 06), no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de revelia.

4. Decorridos os prazos, intime-se o Ministério Público Eleitoral para se manifestar e indicar as provas que
pretende produzir, em 01 (um) dia.

5.Após, voltem os autos conclusos para eventual designação de audiência e análise de outras provas.

6.Não havendo requerimento de provas, remetam-se os autos conclusos para sentença.

Intimações e diligências necessárias.

Cascavel/PR, datado eletronicamente – elf.

 

(Assinado digitalmente)

Anatália Isabel Lima Santos Guedes

Juíza Eleitoral

 


