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JUSTIÇA ELEITORAL 
 047ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0601049-97.2020.6.10.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
MA 
REPRESENTANTE: REINALDO DA SILVA RIBEIRO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: RAUL CESAR DA ROCHA VIEIRA - MA14962 
REPRESENTADO: INSTITUTO DATAILHA 
  
  

SENTENÇA
 

Trata-se de Representação Eleitoral com pedido de liminar proposta pelo Partido Republicano da
Ordem Social (PROS), de São José de Ribamar, em desfavor de DATAILHA ESPECIALISTA EM
PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA., pela prática, em tese, de pesquisa
eleitoral em desconformidade com a legislação vigente.
Em síntese, aponta o representante, em sua inicial, as seguintes irregularidades: 1. irregularidade
fiscal da empresa contratante da pesquisa; 2. plano amostral da representada não demonstra
qualquer transparência ou confiabilidade, por ausência de informação sobre o nível econômico
dos entrevistados; 3. inexistência de assinatura digital do estatístico na pesquisa; 4. falha na
indicação dos índices quantitativos e qualitativos dos entrevistados. Tais apontamento, em suma,
comprometeriam a confiabilidade da pesquisa.
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a semelhança entre estes autos e os autos do processos
0600081-67.2020.6.10.0047 e 0600090-29.6.10.0047. De fato, tratam-se das mesmas alegações,
de representante fáticos semelhantes e do mesmo representado. Por tal razão, firmo
entendimento da desnecessidade da produção de outras provas e passo a julgar
antecipadamente o mérito, com fulcro no art. 355, I, do CPC.
Na oportunidade, destaco que a posição deste juízo foi a mesma, nas duas oportunidades
anteriores, qual seja: pelo indeferimento da representação. Tal fato me leva a analisar a conduta
do representante com cautela.
Quanto as irregularidades apontadas, refuto-as, pontualmente, na ordem em forma relatadas no
§2º desta decisão, a fim de evitar reproduções desnecessárias:
1. A regularidade fiscal a ser observada para emissão de nota fiscal é a da empresa prestadora
do serviço. A situação de inapta junto a receita federal é questão que não envolve a empresa
DATAILHA ESPECIALISTA EM PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA.,
cuja regularidade a ser observada é a própria, não de outrem. Ademais a nota fiscal, EMITIDA
PELA EMPRESA CONTRATADA, nota fiscal de n. 74, acostada pela parte representante, não
demonstra indícios de irregularidade;
2. Sobre o plano amostras, limito-me a reproduzir parte do documento Id. 38828894, também
acostado pelo representante, cujas explicações entendo como satisfatórias:

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro: O plano amostral está distribuído da seguinte forma: a) Gênero:
feminino, 52,9%; e masculino, 47,1%; b) Idade: 16 a 24 anos, 19%; 25 a 34 anos, 23,7%; 35 a 44 anos,
24,6%; 45 a 60 anos, 23,9%; e Acima de 60 anos, 8,8%; d) grau de instrução: Analfabeto, 1,8% ; Nível
Fundamental, 27%; Nível Médio, 62,8%; Nível Superior, 8,4%. Está prevista eventual ponderação para
correção das variáveis demográficas, com base nos percentuais anteriormente mencionados, caso ocorram
diferenças superiores a 4 pontos percentuais entre o previsto na amostra e a coleta de dados realizada. A
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amostra será devidamente estratificada de acordo com o Nível econômico, o fator previsto para ponderação
é 1 (resultados obtidos em campo). O tamanho da amostra será de 490 eleitores do município de São José
de Ribamar - MA, em um intervalo de confiança visado de 95 %, e margem de erro de 4,0%.A divergência de
informações entre o número de entrevistados e o plano amostral foi devidamente retificada, conforme já
apontado;

3. Quanto à assinatura digital, recordo-me, por considerar a situação inusitada, que o próprio
TSE, nos autos dos processos acima mencionados, informou que não era possível inclui-la no
sistema PequeEle. Tal funcionalidade ocorreria em versões posteriores;
4. Por fim, quanto aos índices dos entrevistados utilizados na entrevista, novamente, reporto-me a
documento acostado pela representante, no qual é perfeitamente possível observar a qualificação
do entrevistado. A quantificação? 490 entrevistados, de acordo com documento Id. 38828894.
Ademais, os fatos alegados pela parte representante são sempre os mesmos, deferir tal pleito,
neste momento, afrontaria a segurança jurídica, vez que, por duas oportunidades este juízo se
manifestou sobre o assunto.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO para permitir a divulgação das
pesquisa MA-02566/2020.
Tendo em vista que esta situação assemelha-se àquelas apontadas nos autos dos processos
0600081-67.2020.6.10.0047 e 0600090-29.6.10.0047, conforme acima apontado, cujas sentenças
não sofreram interposição de recurso, fato que leva ao entendimento de que o representante já
conhecia a posição deste juízo e que com ela concordou, a propositura deste nova representação
é conduta tipificado com litigância de má-fé.
Por tal razão, com fulcro no art. 81, do CPC, imponho multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil)
reais, 10% do condenação pleiteada como sanção, ao representante, o qual se, em nenhuma
delas, a houve interposição de recurso. O que leva a entender que o representado, no caso
REINALDO DA SILVA RIBEIRO, presidente do PROS, autor das duas primeiras ações.
Publique-se a presente decisão no DJE.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral através do sistema PJE.
Transitada a decisão, proceda-se a cobrança da multa nos termos da Res. TRE/MA 7533/2009.
São José de Ribamar, ____ de agosto de 2020.
Teresa Cristina de Carvalho Pereira Mendes
Juíza Eleitoral respondendo pela 47ª Zona eleitoral
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