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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
JUÍZO DA 13ª ZONA ELEITORAL - CRISTALÂNDIA/TO

AVENIDA MADRE VERÔNICA, QD. 12, N. 540, LOTES 1 e 2 - Bairro CENTRO - CEP 77490-000 - Cristalândia - TO - http://www.tre-to.jus.br

 
REPRESENTAÇÃO nº 0600903-87.2020.6.27.0013
REPRESENTANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CRISTALANDIA-TO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: PEDRO HENRIQUE HOLANDA AGUIAR FILHO - TO4734
REPRESENTADO: INSTITUTO ABR DE EDUCACAO, ESPORTES, CULTURA E CIDADANIA
 
 
 
 

DECISÃO
 

 
 
 

1. Vistos, etc.
2.Trata-se de Impugnação de registro e divulgação de pesquisa de intenção de voto formulada pelo

partido CIDADANIA de Cristalândia/TO, neste ato representada por seu presidente  o senhor ROMÁRIO DA SILVA
NASCIMENTO, em face de INSTITUTO ABR DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E CIDADANIA.

3. Alega que a pesquisa eleitoral promovida pelo Instituto registrada no Tribunal Superior Eleitoral
sob o número TO-07160/2020, é irregular e requer a concessão de tutela de urgência para suspender a divulgação
do resultado da pesquisa impugnada.

5. Aduz que a pesquisa apresenta divergências entre seu plano amostral e os dados estatísticos
oficiais do eleitorado do município, sendo que as estatísticas divulgadas pela representada divergem dos dados
oficiais em relação ao sexo, idade e grau de instrução dos entrevistados.

6. É o breve relatório. Decido.
7. A pesquisa eleitoral está regida pela Lei nº 9.504/97, que assim estabelece:

Art. 33. 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, junto à Justiça
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física
de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro; (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

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;
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VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.             (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

8. Incumbe à Justiça Eleitoral, por meio do poder de polícia, realizar o controle da propaganda
eleitoral a fim de coibir abusos. Desse modo, recai sobre o juiz eleitoral a possibilidade de agir ex officio,
determinando, por exemplo, que cesse ou que seja retirada propaganda que infrinja as regras pertinentes.

9. Para a concessão de tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), podendo
ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (art. 300, § 2º, CPC).

10. Da verificação da documentação apresentada (ID. 38119539) verifico que as informações
exigidas pela Lei nº 9.504/97, assim como pela Resolução TSE n. 23.600/2019, são insuficientes, em uma análise
perfunctória, para conferir regularidade à pesquisa, notadamente quanto à divergência entre o plano amostral e os
dados estatísticos oficiais no que diz respeito ao eleitorado com grau de instrução.

11. O alcance da divulgação não pode ser medido. Entretanto, a situação de incerteza quanto ao
número de eleitores alcançados e, eventualmente, influenciados exige maior garantia da eficiência da jurisdição
eleitoral.

12. Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência e, com fulcro
no art. 300 do CPC, DETERMINO à empresa representada que se abstenha de divulgar os resultados da pesquisa
TO-07160/2020, sob pena de multa diária no valor de 10.000 (dez mil reais).

13. Notifique-se a representada para apresentar defesa, no prazo de 02 (dois) dias,
preferencialmente por meios eletrônicos.

14. Com ou sem contestação, vistas ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 01 (um) dia.
15. Após, conclusos.
 
Cristalândia – TO, datado e assinado eletronicamente. 

 
WELLINGTON MAGALHÃES

Juiz Eleitoral


