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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Gabinete do Juiz Bruno A. Duailibe Pinheiro - GM-5

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - Processo nº 0600689-12.2020.6.10.0000 - Raposa - MARANHÃO  

[Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Mandado de Segurança]

IMPETRANTE: J M DE NOVAES - ME

Advogados do(a) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SERRAO VIEGAS - MA0017536, MATEUS DE JESUS DA SILVA

MELO - MA0017707

IMPETRADO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA LITISCONSORTE: COLIGAÇÃO ALIANÇA

COM O POVO  

 Relator: Juiz BRUNO ARAUJO DUAILIBE PINHEIRO 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA

(pedido de liminar)

 

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado
por DATAILHA ESPECIALISTA EM PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA

, já qualificada, em face de decisão da lavra do Juiz Eleitoral daLTDA / INSTITUTO DATAILHA
93ª Zona, , que, nos autos da Representação nºDr. Gustavo Henrique Silva Medeiros
0601260-92.2020.6.10.0093, interposta pela , COLIGAÇÃO “ALIANÇA COM O POVO” deferiu

 para suspender a pesquisa eleitoral registrada sob o número MAo pedido de tutela de urgência
- 03438/2020, sob a responsabilidade da Impetrante.

Sustenta, em síntese, que os fundamentos apresentados na peça vestibular e na
decisão vergastada foram desconexos, inexistindo razões plausíveis para inibir-se a divulgação
da reputada pesquisa.

Nesse contexto, aduz que o único fundamento aplicado no  impugnado édecisum
a existência de repetição dos percentuais de idade e grau de instrução consignados nas
pesquisas MA-09928/2020 e MA-03438/2020, e na que agora se intenta a divulgação.

Nesse contexto, alegando a presença dos pressupostos do  e do fumus boni iuris
, requereu a  para periculum in mora concessão da liminar suspender os efeitos da decisão
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, autorizando-se a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob o númeroimpugnada
MA-03438/2020.

A COLIGAÇÃO “ALIANÇA COM O POVO”, antecipando-se a qualquer
notificação, atravessou petição nos autos (Id 6759665), pugnando pela manutenção decisão de
primeiro grau.

Vieram-me os autos conclusos em 03.11.2020 ( ).16h06

É o relatório. .Decido

Inicialmente, destaco que a presente análise amolda-se unicamente ao pleito de
urgência formulado pela Impetrante, analisado sob o espectro do inc. III do art. 7º da Lei nº
12.016/2009, in verbis:

"Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

  III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
   houver fundamento relevante e do ato impugnado puder

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito,
com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
(Grifei)

Desta feita, aos requisitos ensejadores da tutela liminar remetem aos
  tradicionais pressupostos da tutela de urgência, quais sejam o fumus boini iurise o

periculum in mora.

A fumaça do bom direito caracteriza-se pela verossimilhança das
alegações, quando apontados fortes indícios da existência do direito a que se irroga a
parte. Exige-se, assim, a configuração de sinais de plausibilidade jurídica nas
informações trazidas pelos requerentes, demonstrando-se que seus fundamentos,
através de uma análise aparente das provas colacionadas, encontram-se respaldados
pela ordem jurídica.

 Por sua vez, o periculum in moraconfigura-se pelo potencial ou efetivo
perecimento do direito da parte em razão do decurso do tempo, exigindo-se, portanto,
uma prestação jurisdicional preventiva, impeditiva da mácula demonstrada.

Destaque-se, outrossim, a par dessas exigências legais destacadas,
 consoante entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência, que o cabimento de

Mandado de Segurança contra decisão judicial é medida de absoluta exceção, somente
sendo admitida quando constatados os seguintes requisitos cumulativos:

1º. Inexistência de instrumento recursal idôneo para a necessária defesa do
direito lesado ou ameaçado;

2º. Inocorrência de coisa julgada; e
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3º. Ocorrência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão
impugnada.

É justamente neste sentido que se manifesta a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), da qual destaco o seguinte precedente:

“  ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.

 1. O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional,
sejam eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida
excepcional, somente sendo admitida em bases excepcionais, atendidos os

  seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso com vistas a integrar
ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que supostamente

  aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de
decisão teratológica.

[...]”.

(TSE. AgR-MS - Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 8612.
 Acórdão de 11/06/2015. Relator(a) Min. LUIZ FUX. Publicação:DJE - Diário

de justiça eletrônico, Data 24/09/2015). (Grifei)

Tal consolidação jurisprudencial resultou na lavratura do verbete de nº 22 de sua
Súmula do TSE. Ei-la:

Súmula-TSE nº 22: "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial
   ". (Grifei)recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais

Como se vê, a adoção do mandado de segurança contra decisões judiciais é
medida absolutamente extraordinária, somente sendo admitida na ausência de recurso
específico, dotado de capacidade de imediata suspensão do ato impugnado, e comprovação
do seu caráter abusivo, ilegal ou teratológico.

Muito que bem.

Inicialmente, a par da inocorrência do trânsito em julgado da matéria ora
discutida, é de se destacar a ausência de recurso próprio contra a decisão vergastada, sendo a
presente ação constitucional o  à sua discussão nesta instância deúnico meio idôneo
segundo grau. Senão, vejamos o teor do art. 19 da Resolução TSE nº 23.478/2016:

“Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à
preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em
recurso contra a decisão definitiva de mérito.”
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Outrossim, no que tange ao teor do  impugnado, entendo-o decisum
 crivado de ilegalidade, porquanto os requisitos para a divulgação da pesquisapotencialmente

eleitoral, , restaram preenchidos.in casu

Conforme pontuou o Impetrante, em que pese a extrema respeitabilidade da
decisão vergastada, dela não se extraíram fundamentos sólidos o bastante para justificarem a
extrema medida de suspensão da divulgação da pesquisa em tela.

A tal respeito, destaco os seguintes trechos da decisão do Juízo da 93ª Zona
Eleitoral, que deferiu a tutela de urgência impugnada (Id 6650715):

“(...) a causa de pedir da representação manejada pela COLIGAÇÃO
 “ALIANÇA COM O POVO” versa sobre divergência contida no formulário

utilizado na pesquisa eleitoral MA03438/2020, que diverge completamente dos
planos amostrais já apresentados pelo instituto nas outras 2 (duas) pesquisas
MA-09928/2020 e MA-08299/2020, quanto ao Q5 – Qual é a sua renda familiar
mensal? (Salário mínimo= R$ 1.045,00) 1 ( ) Até 1 salário mínimo 2 ( ) De 1 até
3 salários mínimos 3 ( ) Acima de 3 salários mínimo 4 ( ) Sem renda 5 ( )
NS/NRs.

 O plano amostral apresentado pela empresa DATAILHA ESPECIALISTA
EM PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA. /

 INSTITUTO DATAILHA no registro da pesquisa (REGISTRO
MA-03438/2020) repete (grau de instrução da MA - 03438/2020 com a MA -

 09928/2020), assim como há divergência dos percentuais dos planos
 amostrais quanto ao gênero masculino e feminino já apresentados pelo

instituto nas outras 2 (duas) pesquisas eleitorais divulgadas e registradas no
TRE-MA (REGISTRO MA-09928/2020 e REGISTRO MA08299/2020.

(...)

Quanto a divergência do formulário G5 da pesquisa atual com os anteriores
não ficou demonstrada pelos representados, no que diz respeito ao gênero é

 até normal que ocorra entre uma pesquisa e outra, agora o que não pode
passar despercebido e chama atenção é o erro material que ficou
demonstrado com os documentos acostados aos autos foi a repetição dos
percentuais de idade e grau de instrução entre os registros MA - 03438/2020
e MA - 09928/2020, o que macula o registro da MA - 03438/2020.

(...)

Desta forma, diante da relevância do direito e da possibilidade de prejuízo de
difícil reparação, pois a divulgação de uma pesquisa eleitoral é passível de
influência sobre o eleitorado, principalmente de pequenos municípios, conclui-se
pela necessidade de suspensão da divulgação até que corrigida a falha apontada,
se os representados tiverem condições de fazê-la.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 16, § 1º, da Resolução TSE nº
23.600/2019, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR postulado na petição inicial, para
determinar a SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA
PESQUISA IMPUGNADA (MA-03438/2020), sob pena de aplicação de de
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos representados e das sanções
criminais previstas para o crime de desobediência à ordem emanada da Justiça
Eleitoral (Código Eleitoral, art. 347), além de outras medidas coercitivas cabíveis
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(CPC, art. 536), sem prejuízo da possibilidade de imposição, após regular
processamento de representação, da sanção pecuniária cabível.

(...).”

Ora, do que pode ser extraído da decisão colacionada, de fato, os fundamentos
para a inibição da dessa divulgação cingem-se em:  repetição de plano amostral entre1)
pesquisas; e  erro material em razão da repetição dos percentuais de idade e grau de2)
instrução dos entrevistados dessa pesquisa, em relação às anteriormente registradas.

Nesse contexto, cabe destacar que os critérios autorizadores para divulgação de
pesquisas eleitorais estão regulamentados, basicamente, no art. 2º da Resolução TSE nº
23.600/2019. Vejamos:

“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;

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.”

Pelo que se percebe da norma aditada pela Corte Superior Eleitoral (TSE),
inexistem vedações à repetição de planos amostrais entre pesquisas ou que sejam
coincidentes os percentuais de gênero dos entrevistados.
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Com efeito, atendeu a Impetrante aos regramentos básicos da norma em testilha,
de modo que a decisão impugnada, conforme vislumbrado, não se baseou sob premissas
normativas, mas, sim, em fundamentos imprecisos, fato que lhe atrai – pelo menos neste juízo
sumário – a pecha da manifesta ilegalidade. Logo, tenho como presente o pressuposto do (

).fumus boni iuris

De sua parte, a presença do  mostra-se latente, uma vez que,periculum in mora
consoante registrado, a data de divulgação da consulta encontra-se designada para hoje.

Pelo exposto, ,  a liminar pleiteadapresentes os requisitos autorizadores DEFIRO
para suspender de imediato os efeitos da decisão liminar de Id 27337402, proferida nos

.autos da Representação nº 0601260-92.2020.6.10.0093

Assim, determino as seguintes providências:

a) notifique-se a autoridade apontada como coatora do conteúdo da inicial do
presente , bem como da presente decisão, a fim de que preste as devidasmandamus
informações no decêndio legal (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/2009);

b) dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, enviando-lhe cópia dos autos, para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, inc. II); e

c) após o cumprimento das diligências supra, ouça-se vista a Procuradoria
Regional Eleitoral.

Por fim, deixo de determinar a notificação da COLIGAÇÃO “ALIANÇA COM O
POVO”, qualificada como Litisconsorte Passiva, diante da sua prévia manifestação nestes
autos (Id 6759665).

P. R. I.

Cumpra-se por meio de atos ordinatórios (art. 152, inc. VI, do CPC).

São Luís (MA), 03 de novembro de 2020 ( ).21h35

 

Juiz Bruno A. Duailibe Pinheiro

Relator
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