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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 47ª ZONA 

ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA 

 

 

PEDIDO LIMINAR 

URGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

REINALDO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, candidato a vereador, 

CPF nº 238.307.433-00, e demais informações constantes no Registro de 

Candidatura, por meio dos seus advogados, com endereços profissionais indicados 

no rodapé, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 

96 da Lei nº 9.504/97, noticiar a presente 

 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL  

COM PEDIDO LIMINAR 

(IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA) 

 

em face de DATA ILHA ESPECIALISTA EM PESQUISAS DE 

MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA. (INSTITUTO DATA 

ILHA), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 25.240.253/0001-63, com sede 

no edifício Office Tower, sala 713, bairro Renascença, CEP: 65075-060, contato: (98) 

98456-5969, e-mail: institutodatailha@gmail.com, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos que passa a expor: 
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I – DOS FATOS 

 

A empresa Representada registrou perante o Tribunal Regional 

Eleitoral do Maranhão – TRE/MA, pesquisa eleitoral referente aos cargos de 

prefeito e vereador das eleições municipais de São José de Ribamar. O referido 

registro foi realizado em 06/11/2020 sob o n. 02566/2020. 

 

Ocorre que a pesquisa ora impugnada apresenta as mais diversas 

irregularidades, possuindo significativa chance de tratar-se de um caso de divulgação 

de pesquisa fraudulenta, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 

 

Essas irregularidades perpassam pela origem dos recursos, plano 

amostral sem quantitativo de amostra ideal, sistema interno de controle e verificação 

sem informações que demonstram o atendimento das normas, estatístico 

responsável sem ter assinado digitalmente a pesquisa, não detalhamento dos 

entrevistados por bairro, além de nota fiscal emita para empresa inapta perante a 

Receita Federal, entre outros que serão demonstrados no decorrer da nativa. 

 

Presente o quadro acima, a representação é o instrumento cabível, 

previsto expressamente no art. 15 da Resolução TSE n. 23.600/2019, para impedir a 

divulgação de pesquisa feita em desacordo com a legislação eleitoral. 

 

II – DO DIREITO 

Da legitimidade ativa – capacidade postulatória do candidato para figurar no 

polo ativo 

 

A Resolução 23.600/2019, em seu art. 15, estabelece os legitimados 

para propor impugnações aos registros de pesquisa. É o que se observa in verbis: 

 

Art. 15. O Ministério Público, os candidatos, os partidos políticos 
e as coligações são partes legítimas para impugnar o registro ou 
a divulgação de pesquisas eleitorais perante o juízo ou tribunal 
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competente indicado no art. 13, § 3º, I e II, desta Resolução, 
quando não atendidas as exigências contidas nesta Resolução e 
no art. 33 da Lei nº 9.504/1997. 
 

Dessa forma, sendo a pesquisa referente aos cargos de prefeito e 

vereador de São José de Ribamar, o ora Representante é parte legítima para figurar 

no polo ativo da demanda. 

 

Das irregularidades constatas na pesquisa registrada 

A legislação eleitoral, assim como os dispositivos insertos na Resolução 

TSE n. 23.600/2019, foram violados, como se passa a demonstrar, devendo o 

Tribunal agir preventivamente, como autorizado, no sentido de impedir a divulgação 

dos resultados da pesquisa cujo registro está em desacordo com os normativos 

vigentes. 

 

Segundo José Jairo Gomes, “toda pesquisa elaborada para o conhecimento 

público deve ser registrada na Justiça Eleitoral no prazo de até cinco dias anteriores à divulgação”. 

 

As entidades e empresas que realizarem, para conhecimento público, 

pesquisas de opinião pública relativas às Eleições 2020 ou aos seus candidatos (art. 

33 da Lei n. 9.504/1997) devem registrá-las na Justiça Eleitoral a partir de 1º de 

janeiro até 5 dias antes da divulgação de cada resultado, conforme a Resolução TSE 

nº 23.600/2019. 

 

O registro das pesquisas eleitorais é realizado por meio eletrônico no 

site do Tribunal Superior Eleitoral, via Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais 

(PesqEle). É, ainda, nesse sistema onde são verificadas a existência ou não dos 

registros de pesquisas. 

 

Nesse sentido, cumpre observar o que dispõe o art. 33 da Lei das 

Eleições: 
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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; 
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 - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da 
respectiva nota fiscal. 

 

O supramencionado dispositivo legal menciona os requisitos mínimos 

que toda pesquisa eleitoral deve conter para sua regular divulgação depois de 

registrada. As pesquisas, para as eleições municipais de 2020, devem atender ainda o 

contido no art. 2º da Resolução TSE 23.600/2019, cuja transcrição não se faz 

demasiada: 

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 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; 
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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. 

 

Percebe-se que, não atendidas as prescrições normativas da legislação 

acima, tanto o registro quanto a divulgação podem ser impugnadas por partido, 

coligação, candidato ou Ministério Público. 

 

No caso em tela, constata-se de imediato que não há no registro 

ora impugnado a origem dos recursos despendidos para a pesquisa. É que a 

empresa Representada apenas informa o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

dizendo que trata-se, supostamente, de recursos próprios. Todavia, o inciso II da 

Resolução acima supra mencionada é claro ao estabelecer que, mesmo sendo a 

pesquisa custeada com recursos próprios, deve ser declarada a origem desse recurso 

e a procedência do mesmo. 

 

Não havendo a comprovação da origem dos recursos, há de ser 

declarada irregular a pesquisa realizada pela Representada. 

 

Sobre esse ponto é de significativa importância ressaltar que a suposta 

empresa contratante sequer está apta para exercício das atividades comerciais 

perante a Receita Federal. É o que se observa abaixo: 
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Ora, como uma empresa inapta perante a Receita Federal teria 

legitimidade para adquirir com recursos próprios a suposta pesquisa 

realizada pelo Representado. Essa fato, por si só, é suficiente para ceifar a 

idoneidade e higidez da suposta pesquisa realizada. 
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Esse fato, somado à outros presentes no caso em tela, tornam a 

pesquisa extremamente obscura quanto à sua idoneidade e transparência. É o que se 

percebe, quando se analisa o plano amostral declarado no registro anexo à esta 

exordial. 

 

O plano amostral da Representada não demonstra qualquer 

transparência ou confiabilidade, uma vez que não insere qualquer informação 

quanto ao nível econômico dos entrevistados. Ora, como uma pesquisa, 

supostamente já realizada não é capaz de descrever os percentuais de distribuição de 

nível econômico?  

 

A empresa Representada se limita a informar que: 

 

 

Ainda sobre o plano amostral, observa-se que erro crasso na pesquisa 

eleitoral, o que por certo inviabiliza a sua divulgação e torna inidônea, podendo 

induzir o eleitorado à erro no pleito vindouro. Esse erro encontra-se na amostra 

supostamente coletada pela Representada. Explica-se. 

 

O Instituto Representado informa que entrevistou 490 pessoas e que 

essa amostra apontaria uma margem de erro de 4%. Ocorre que a margem de erro 

nada mais é do que uma ponderação da população total em relação ao quantitativo 

de amostras coletadas. Em outras palavras, quanto menor o quantitativo amostral, 

maior será a margem de erro. 
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Outrossim, tendo em vista a população estimada, segundo o IBGE, 

para o município de São José de Ribamar, para que uma pesquisa apresentasse uma 

margem de erro de 4%, deveriam ser entrevistados pelo menos 598 pessoas. 

 

É o que se observa do cálculo a seguir colacionado: 
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Ora, o quantitativo de entrevistados pelo instituto (490) é bem 

aquém da amostra ideal (598) para o referido município. Isso desqualifica 

totalmente os resultados obtidos em campo, o que, indubitavelmente, afeta a 

idoneidade da pesquisa supostamente realizada. 

 

Vale ressaltar que, esses requisitos não foram inseridos levianamente na 

legislação. Todos os requisitos, já mencionados anteriormente, têm como fito, 

garantir o rigor metodológico necessário a idoneidade de uma pesquisa. Não 

cumprindo, qualquer desses requisitos a contento, deve ser suspensa a sua 

divulgação. É o que se observa, exemplificadamente, do seguinte julgado: 

 

“Mandado de segurança. Acórdão regional. Suspensão. Divulgação. 
Pesquisa eleitoral. 1. O art. 1º, IV, da Res.-TSE no 22.623 
expressamente estabelece que o pedido de registro da pesquisa 
eleitoral deve conter informação atinente ao plano amostral e 
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível 
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econômico do entrevistado. 2. Se na pesquisa não há indicação 
de plano amostral ou ponderação atinente ao nível econômico 
do entrevistado, forçoso reconhecer o acerto da decisão 
regional que suspendeu a divulgação da indigitada pesquisa, 
por ausência de requisito formal previsto em resolução do 
Tribunal. Indeferida liminar e, desde logo, o mandado de 
segurança.” (Ac. de 25.10.2008 no MS no 4.079, rel. Min. Arnaldo 
Versiani.)  

 

Ainda visando garantir o rigor metodológico e idoneidade da pesquisa, 

a Resolução TSE 23.600/2019, estabelece que o registro deve vir 

acompanhado com o nome do estatístico responsável, bem como seu número 

de inscrição no Conselho Regional e sua assinatura digital. A pesquisa ora em 

comento não contempla o último requisito. 

 

Ora, é a assinatura digital do estatístico que é capaz de garantir 

que a indicação do seu nome como responsável não foi ali aposta sem a sua 

anuência. Assim, a assinatura digital é requisito de significativa importância 

para presunção de seu nome não foi utilizado como mera formalidade no 

registro da pesquisa eleitoral. 

 

Cumpre destacar, exemplificadamente, empresas que nesse período 

eleitoral cumpriram o requisito em comento. Dessa forma, apenas para fins didáticos, 

não se faz demasiada a colação de alguns formulários submetidos à registro e que 

foram assinados digitalmente pelo estatístico: 
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Vale ressaltar que aqui no Maranhão nas eleições municipais de 2020, 

existem empresas que também cumpre a mencionada norma, como se observa do 

caso abaixo, referente à pesquisa no município de Rosário: 
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Dessa forma, não havendo a assinatura digital do estatístico no 

caso em tela, não há como garantir a idoneidade, higidez e transparência dos 

dados coletados. 

 

A pesquisa apontada descumpre, também, o inc. V, do art. 33, da Lei 

das Eleições, ao descrever de forma rasa e genérica o sistema interno de controle e 

verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. 

 

A pesquisa indica apenas que: “ 

 

As equipes de campo têm em seus quadros supervisores que 
acompanham e checam a aplicação dos questionários in-loco como 
também a obediência às cotas pré-definidas; sua função é atestar a 
fidelidade das respostas obtidas pelos pesquisadores e garantir o 
rigor metodológico na aplicação dos formulários. Sistema Interno de 
Verificação: através da utilização de software específico, são 
aplicados testes para averiguar a consistência dos resultados obtidos. 
Após os testes de consistência, é verificada, por meio telefônico, no 
mínimo, 20% da amostra coletada. 

 

Novamente, em ponto imprescindível, a Representada limita-se a um 

texto de teor genérico, sem transparência ou informações concretas. Como garantir 

o “rigor metodológico na aplicação dos formulários”? De que forma isso é realizado, qual a 

maneira mais adequada de realizar esse procedimento? Isso tudo é deliberadamente 

obscuro no registro ora impugnado. 

 

Por fim, cumpre destacar que o inc. IV, do §7º do art. 2º da Res. TSE 

23.600/2019, estabelece que: 

 

§ 7º 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; 
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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. 

 

Esse é mais um dispositivo legal violado pela pesquisa registrada. Na 

descrição dos dados relativos ao munícipio e bairros abrangidos pela pesquisa, a 

empresa Representada, mesmo já tendo realizado (nos dias 28/10/2020 a 

29/10/2020) a suposta entrevista com a população, limitou-se a enunciar bairros do 

município de Colinas. 

 

Não há, no Registro, qualquer indicação do quantitativo de pessoas 

entrevistadas em cada bairro, qual o nível econômico ou grau de instrução 

das pessoas ouvidas naquele bairro indicado. Foram entrevistados mais homens 

ou mulheres, por exemplo? A Representada não é capaz de fornecer essa informação 

no Registro ora impugnado. 

 

Ora, diante das graves irregularidades apontadas, não há, portanto, 

como garantir o mínimo idoneidade e transparência para a pesquisa registrada pela 

empresa Representada. 

 

Outrossim, a jurisprudência eleitoral pátria é uníssona no sentido de 

suspender qualquer pesquisa registrada com irregularidades, como se percebe, 

exemplificadamente, dos julgados abaixo: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO REGIONAL. 
SUSPENSÃO. DIVULGAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. 1. O 
art. 1º, IV, da Res.-TSE no 22.623 expressamente estabelece que o 
pedido de registro da pesquisa eleitoral deve conter informação 
atinente ao plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau 
de instrução e nível econômico do entrevistado. 2. Se na pesquisa 
não há indicação de plano amostral ou ponderação atinente ao 
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nível econômico do entrevistado, forçoso reconhecer o acerto 
da decisão regional que suspendeu a divulgação da indigitada 
pesquisa, por ausência de requisito formal previsto em resolução 
do Tribunal. Indeferida liminar e, desde logo, o mandado de 
segurança.” (Mandado de Segurança no 4079, TSE/PR, Rel. 
Arnaldo Versiani Leite Soares. j. 25.10.2008, unanime, DJE 
07.11.2008, p. 12). PESQUISA ELEITORAL.  
 
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA DIVULGAÇÃO.  
Quando a pesquisa é divulgada sem exibir, de forma clara, dados 
obrigatórios, a suspensão da propaganda é medida suficiente para 
coibir a irregularidade. A aplicação de multa restringe-se aos casos 
em que a pesquisa é divulgada sem o devido registro. Nega-se 
provimento aos recursos. (Representação no 27952006 (3021), 
TRE/MG, Rel. José Tarcizio de Almeida Melo. j. 30.09.2006, 
unânime). Ante o exposto, atendidos os requisitos do art. 300 do 
NCPC, c/c art. 16, §2o, da Res. TSE n. 23.453/15, DEFIRO A 
MEDIDA URGENTE POSTULADA, PARA FINS DE 

DETERMINAR A SUSPENSÃO DA DIVULGAC ̧ÃO DA 
PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA SOB O N. MT- 
01638/16, ENQUANTO NÃO ATENDIDAS AS 
FORMALIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 3o E 5o, VII, 
DA RES. TSE N. 23.453/15. Para a hipótese de descumprimento, 
fixo pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - 
NCPC, art. 297 - sem prejuízo de outras sanções de ordem civil ou 
criminal. Notifique-se a empresa representada para cumprimento 
imediato e para que, no prazo de 48h, apresente sua defesa. Em 
seguida, oportunize-se manifestação ao Ministério Público Eleitoral, 
pelo prazo de 24h, e retornem conclusos. 
 
(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 
CARTORIO DA 43 ZONA ELEITORAL - SORRISO 

PUBLICAC ̧ÃO EM MURAL ELETRÔNICO No 17314/2016 
CONTEÚDO DA DECISÃO RP No 227-84.2016.6.11.0043 - 

Classe REPRESENTAC ̧ÃO REPRESENTANTE: COLIGAC ̧ÃO 
TRABALHO E RESPEITO PELO CIDADÃO (PP / PDT / PR 
/ PPS / PSB / PV / PSD / PT) ADVOGADO(S): DOUGLAS 
LUIS DA CRUZ LOUZICH (OAB: 10.823), DYOGO COSTA 
MARQUES (OAB: 11.084), NILSON JACOB FERREIRA (OAB: 
9845) REPRESENTADO: F.A.N. TEIXEIRA JUIZ: JACOB 
SAUER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA)  

 

Não restam dúvidas, portanto, de que a suspensão da divulgação da 

pesquisa registrada sob o n. 02566/2020 é medida que se impõe. 
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III – DO PEDIDO LIMINAR 

 

Analisando a presente petição inicial e a farta documentação a ela 

anexada, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida 

liminar, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Dessa forma, 

presentes os requisitos, requer-se liminarmente uma tutela cautelar para ordenar a 

não publicação da pesquisa registrada perante o TRE-MA sob o número MA-

02566/2020, nos termos dispostos no art. 497 do CPC. 

 

O art. 16, §1º, da Resolução TSE 23.600/2019 prevê expressamente a 

possibilidade de cominação de obrigação específica de não fazer, acerca da proibição 

de divulgação: “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”. 

 

Com efeito, os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que 

suficientes para caracterizar a fumaça do bom direito, demonstrando 

inequivocamente a existência de conduta contrária à legislação eleitoral. 

 

No tocante ao perigo da demora, vê-se de forma cristalina que a 

divulgação ou continuidade de sua divulgação, quanto a pesquisa irregular, 

seguramente causará prejuízo ao equilíbrio eleitoral do pleito, acentuando a cada dia 

em que esta continuar em divulgação. Nesse sentido, a legislação busca resguardar a 

integridade do processo eleitoral com a imposição de regras rígidas e específicas para 

a divulgação de pesquisa eleitoral, dado o seu poder de influir na vontade do eleitor, 

capaz de causar uma errônea impressão acerca do efetivo pleito. 

 

Diante do exposto, requer liminarmente a cominação de obrigação de 

não fazer, no sentido de coibir ou suspender a divulgação da pesquisa registrada 

perante o TRE-MA sob o n. 02566/2020, com fundamento no art. 16, §1º, da 
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Resolução TSE 23.600/2019, arbitrando-se multa, no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento, nos termos do art. 497, do 

CPC. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

DIANTE DO EXPOSTO, requer-se a imediata concessão da medida 

liminar, na forma pedida no tópico anterior e, em seguida: 

1. A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, cominando 

obrigação de não fazer, no sentido de coibir ou suspender a 

divulgação da pesquisa registrada perante o TRE-MA sob o n. 

02566/2020, com fundamento no art. 16, §1º, da Resolução TSE 

23.600/2019, arbitrando-se multa, no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento, nos termos 

do art. 497, do CPC; 

2. A notificação dos representados para, querendo, apresentarem 

defesa no prazo de 48 horas (art. 96, §5º da Lei 9.504/97); 

3. Ultrapassado o prazo para as defesas, com ou sem estas, sejam os 

autos submetidos à apreciação do Ministério Público Eletiroal; e ao 

final 

4. Julgar o mérito da presente para declarar a ilegalidade da publicação 

da pesquisa registrada no TRE-MA sob o n. 02566/2020, 

cominando obrigação de não fazer, no sentido de coibir ou 

suspender a divulgação da referida pesquisa, arbitrando-se multa, no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de 

descumprimento, nos termos do art. 497, do CPC; 

5. Que os responsáveis sejam penalizados na forma do art. 35 da Lei 

n. 9.504/97. 
 

Acompanha a presente representação farta prova documental das 

ilicitudes. 
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Termos em que pede deferimento. 

 

São Luís, 10 de novembro de 2020. 

 

 
Raul César da Rocha Vieira 

OAB/MA 14.962 
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