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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA 

 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - Processo nº 0600482-72.2020.6.15.0000 - São Bento - PARAÍBA

RELATOR: ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO 

IMPETRANTE: JOYCIENE LUCIO DA SILVA

Advogados do(a) IMPETRANTE: TELSON LUIS CAVALCANTE FERREIRA - DF28294, ANTONIO FABIO ROCHA
GALDINO - PB0012007

IMPETRADO: EXMO JUIZ(A) ELEITORAL DA 69ª ZONA - SÃO BENTO - PB

Advogado do(a) IMPETRADO:

 

DECISÃO

 

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Joyciene
Lúcio da Silva, candidata ao cargo de vereadora no município de São Bento-PB, contra ato apontado
como coator exarado pela Juíza da 69ª Zona Eleitoral, consistente em decisão que indeferiu a pretensão
liminar proferida nos autos da Representação nº 0600208-95.2020.6.15.0069.

Na inicial do , a impetrante expõe que “mandamus através da decisão impetrada, o Douto Juiz da 69ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO BENTO/PB tratou de não suspender a divulgação da pesquisa de intenção
de voto para os cargos de Prefeito e Vereador, realizada pela Empresa Gustavo Roque
Tenório/Resenha+, tendo como contratante a Edu Producao e Edicao LTDA, para as eleições 2020 no

”.município de São Bento/PB, mesmo diante de diversas violações à Resolução nº 23.600/2019 do TSE

Aduz, em síntese, que “  PB-09150/2020 A pesquisa violou a lei das eleições e a Resolução nº 23.600/19
 aglutinar as faixas etárias doem diversos pontos, ao passo em que em seu plano amostral tratou de

eleitorado a ser entrevistado, dispondo de maneira diversa do critério utilizado pelo TSE, fonte pública
dos dados supostamente utlizados pela Representada; deixou extratificar a categoria “Nível Econômico”
dos entrevistados; deixou de expor o nome dos candidatos a Vice-prefeito no questionário da pesquisa; foi
registrada sem Estatístico habilitado no Conselho Regional de Estatística, bem como não foi registrada
com assinatura digital eletrônica do profissional; como também houve a supressão de informações
relativas ao “sistema de verificação de controle” deixando obscuro o método de realização da pesquis ”.a

Irresignada por ter seu pleito liminar indeferido, afirma que a decisão ora guerreada está em desacordo “
compromete o atendimento substancial à regra do art. 2º, V da RESOLUÇÃO Nº 23.600/2019, o que

”.também compromete a idoneidade do conteúdo da pesquisa
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Alegando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar “  para suspender os
 efeitos   do ato apontado como coator, com vista a suspender a pesquisa registrada sob o nº

”., ante ao sua evidente irregularidadePB-09150/2020

No mérito, postula “que seja julgada procedente a presente Representação, para confirmar a liminar, em
todos os seus termos, obstando em definitivo, por irregularidade no registro, a publicação da Pesquisa
PB-09150/2020 ”.

Processo Judicial Eletrônico recebido hoje, às 14h04min.

É o breve relatório. DECIDO.

Ab initio, assento a competência deste Tribunal para processar e julgar originariamente mandado de
segurança, em matéria eleitoral, contra ato de Juiz eleitoral, nos termos do artigo 29, I, do CE  e do art.1

24, X, do Regimento Interno deste Regional .2

Como é de trivial sabença, a concessão de medida liminar em ação mandamental pressupõe a coexistência
  a presença da fumaça do bom direito, o qual deve vir expresso, de modode dois requisitos, quais sejam,

inquestionável em dispositivo legal, e comprovado de plano, ou seja, direito apto a ser conhecido e
exercido no momento da impetração e  o periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação

 .jurisdicional, para evitar dano grave e de difícil reparação

Pois bem, da análise das alegações da impetração, verifica-se, de logo, que consta da decisão atacada que
não há comprovação, nos autos da representação de origem, de registro do profissional estatístico
responsável no Conselho Regional de Estatística – CONRE, havendo apenas a indicação do nome e
número do registro no “PesqEle”.

Com intuito de demonstrar a ilegalidade da decisão guerreada, a impetrante colacionou ao presente  awrit
relação dos profissionais registrados no CONRE-5, extraída do site do referido Conselho, na qual não
consta o nome da Sra. Ianne Rafaella Santos Melo.

Por cautela, registre-se que este relator consultou o site  do Conselho Regional de Estatísticos da 5ª3

Região, constatando que o nome da referida profissional não figura na relação dos estatísticos registrados
no aludido órgão, ratificando o exposto pela impetrante, o que fere o art. 2º, IX, da Res. TSE nº
23.600/2019, in verbis:

 

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):

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;

 

Além disso, a impetrante ponderou que a autoridade apontada como coatora ignorou o fato da pesquisa
não ter trazido os parâmetros de categorias do “nível econômico”, haja vista que “percebe-se que a
informação existente na pesquisa é, tão somente quanto ao fato de que será utilizada 1 (um) para o
parâmetro ’nível econômico’, não havendo percentuais estratificados para amostra, ou seja, não se sabe,
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de antemão, se 100% (cem por cento) dos entrevistados são de baixa renda ou de nível econômico
elevado, informações que se manifestam essenciais para que se conheça a amostra e se possa inferir qual

”.realidade o resultado da pesquisa apresenta

Com isso, evidencia-se afronta ao que rege o inciso IV do citado dispositivo normativo, :in verbis

 

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):

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
d o s  d a d o s  u t i l i z a d o s ;
 

Assim, em que pese o Magistrado zonal ter ressaltado em sua decisão que a referida irregularidade é
passível de correção no curso do processo e que a empresa “GUSTAVO ROQUE
TENORIO/RESENHA+ teria o direito de complementar as informações, denota-se que a data de
divulgação da pesquisa (09.11.2020) é anterior ao prazo para suprir a referida falha, uma vez que a o
prazo para que a empresa representada apresente defesa, “juntamente com as correções e esclarecimentos

”, é de 2 (dois) dias, contados da publicação da decisão liminar, a qual ocorreu na data de hojenecessários
(08.11.2020), ou seja, há a possibilidade da pesquisa ser divulgada sem que sejam sanadas as suas
irregularidades.

Desse modo, afere-se satisfeito o requisito da fumaça do bom direito, na medida em que a mencionada
pesquisa não preenche as exigências de comprovação do registro do profissional estatístico responsável
pela pesquisa no Conselho Regional de Estatística competente e de ponderação dos parâmetros de nível
econômico dos entrevistados, comprometendo, portanto, sua divulgação.

Quanto ao requisito do perigo da demora, resta, também, satisfeito, uma vez que a referida pesquisa está
para ser divulgada no dia de amanhã (09.11.2020).

Com essas considerações, em atenção ao que prescreve a legislação de regência,  DEFIRO o pleito
 enquanto nãoliminar no sentido de suspender a divulgação da Pesquisa Eleitoral – PB 09150/2020

forem sanadas, na representação nº 0600208-95.2020.6.15.006, as irregularidades aqui constatadas.

Intime-se a Impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a petição inicial deste mandado de
segurança, incluindo em seu polo passivo a empresa “GUSTAVO ROQUE TENÓRIO/RESENHA+, em
face de sua condição de litisconsorte passiva necessária.

Providências de estilo, pela Secretaria Judiciária e da Informação, no sentido de oficiar, com
urgência, ao MM. Juiz Eleitoral da 69ª Zona de São Bento-PB do teor da presente decisão, para
providência cabíveis, notificando-o, ainda, para prestar informações no prazo legal.

Notifique-se, com urgência, a empresa “GUSTAVO ROQUE TENÓRIO/RESENHA+” para imediato
cumprimento desta decisão.

Dê ciência à Advocacia-Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, querendo,
ingressar no feito, nos termos do art. 7º, II, do mesmo diploma legal.
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Após a adoção das medidas determinadas e do transcurso do decêndio legal, vista à Procuradoria
Regional Eleitoral.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Providências necessárias a cargo da Secretaria Judiciária e da Informação.
 

João Pessoa, 08 de novembro de 2020

 

ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO

Relator

 

1Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:

I – processar e julgar originariamente:

e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que
respondam perante os Tribunais de Justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os
denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais; ou, ainda, o habeas corpus quando houver perigo de se
consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração;

2Art. 24 Compete ao Tribunal processar e julgar originariamente:

X – o habeas corpus e o mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de juiz e junta eleitoral e
demais autoridades que respondam perante o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal por crime
comum e de responsabilidade;

3http://conre5.org.br/profissionais/
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