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JUSTIÇA ELEITORAL 
 061ª ZONA ELEITORAL DE BAYEUX PB 

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600778-08.2020.6.15.0061  
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO BAYEUX UNIDA CONTRA A CORRUPÇÃO (DEM / PV / PSL / PSC / PMB) 
REPRESENTADO  : DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA 
  
  

DECISÃO
 
 

Vistos, etc. 
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PESQUISA IRREGULAR COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS ajuizada pela REPRESENTANTE em face do REPRESENTADO.
Em resumo na inicial, id. 38531594, afirma que muito se deve ter zelo com pesquisas eleitorais e teriam sido
encontradas as seguintes inconformidades no registro da pesquisa:

(1) o estatístico responsável pela pesquisa não é cadastrado no Conselho Regional de Estatística;
(2) não se apresentou a assinatura com certificado digital do estatístico responsável pela pesquisa;
(3) há obscuridade em relação à apresentação “sistema interno de controle e verificação,
conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo” eis que tal informação foi
suprimida no cadastro do TSE;
(4) não se apresentou o plano amostral completo.

Assim, afirma que "o grau de abstração da resposta impede que se conheça, realmente, qual será o 'Sistema
interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo' a ser
realizado" e não haveria informação de quais seriam esses "parâmetros previamente estabelecidos". Por isso,
diz que "a pesquisa está eivada de gravíssima nulidade, na medida em que o plano amostral exibido no sítio
do TSE está confessadamente incompleto, estando ausente várias de suas informações", pois conteria apenas
a informação de que "a amostra será feita sobre a cobertura geográfica do município de Bayeux - PB"  sem
apresentar qualquer indicação de Bairros a serem colhidas as informações ou esclarecimento deste em relação
a dados do Município de Bayeux no IBGE. Ainda, diz que o estatístico responsável pela pesquisa não é
cadastrado no Conselho Regional de Estatística e não se apresentou a assinatura com certificado
digital do estatístico responsável pela pesquisa.
Assim, pede pela concessão de liminar para suspender a pesquisa e, em definitivo, requer-se a confirmação
meritória da tutela de urgência, impedindo-se a divulgação dos resultados da pesquisa aqui impugnada. Como
pedido sucessivo, caso haja divulgação da aludida pesquisa pela instituição representada ou por terceiros,
utilizando-se os permissivos da Resolução TSE n.º 23.600, REQUER-SE que seja determinada
a retirada/supressão/inibição do seu resultado e, como consequência, para restauração da ordem, que seja
determinada a divulgação de retratação de resultado, nos meios da imprensa (ou congêneres), de mesma
abrangência da divulgação original, difundindo-se uma mensagem específica que “o material carece de
credibilidade em relação aos critérios legais e que houve supressão por determinação da Justiça Eleitoral”
O REPRESENTADO, sem intimação ou qualquer outra comunicação desta justiça, apresentou (id. 38549031)
MANIFESTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, afirmando que não há obscuridade
do sistema interno de controle e verificação e, quanto aos demais itens, a alegação de inobservância do 2º da
Resolução TSE N. 23.600/19 por suposta ausência de informação sobre indicação de bairro e números de
entrevistados por área seria infundada, pois a norma do § 7º, inc. IV, do já citado artigo legal somente obrigaria
o instituto de pesquisa a complementar o registro com essas informações até um dia após a data da divulgação
e não antes.
É o breve relatório.
Decido.
Não vejo, nesta tutela de emergência, não-exauriente, fumus boni iuris, por, basicamente, dois motivos:
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●

●

Não vislumbro a abstração informada para o sistema interno de controle, pois os parâmetros podem sim

ser abstraídos das resposta anteriores e na própria resposta, quando diz "um questionário por domicílio" e

"checagem amostral de 20%";

Quanto atos demais requisitos, em especial a complementação de informação de pessoas, inclusive por

sexo, pode ser complementado posteriormente à divulgação, na forma da lei.
Assim, INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA E DETERMINO A CITAÇÃO DO REPRESENTADO para
responder em dois dias e a intimação do seu advogado já cadastrado, para o mesmo fim e, ao final, parecer do
MPE, em um dia.
P. I.
Bayeux, data e hora da assinatura eletrônica.

 
EULER Paulo de Moura JANSEN

Juiz Eleitoral
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