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JUSTIÇA ELEITORAL 
 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600568-41.2020.6.18.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE BARRAS PI 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO JUNTOS FAREMOS MUITO MAIS 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: KERLON DO REGO FEITOSA - PI13112 
REPRESENTADO: OPINAR PESQUISAS LTDA., ANTONIO CARLOS DE SOUSA MELO 
Advogado do(a) REPRESENTADO: VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO - PI18989 
  
  
 
 
 

 
SENTENÇA

 
Trata-se de Impugnação ao Registro e Divulgação de Pesquisa de Intenção de Voto com Pedido
de Liminar inaudita altera pars que move a COLIGAÇÃO “JUNTOS FAREMOS MAIS” em relação
à pesquisa realizada pela empresa OPINAR PESQUISAS LTDA e contratada por ANTONIO
CARLOS DE SOUSA MELO, a qual foi identificada pelo número PI-02731/2020 junto ao Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), a qual foi contratada por ANTONIO CARLOS DE
SOUSA MELO.
Salienta que o contratante da pesquisa impugnada é apoiador do candidato Edilson Sérvulo De
Sousa (PSD), sendo que a forma de realização desta foi com o intuito alterar a real intenção de
votos dos eleitores, favorecendo o mencionado candidato. Dentre os motivos para impugnação da
entrevista, a represente mencionou três: a) indicação de localidade inexistente como pesquisada;
b) graves distorções na divisão do quantitativo de pessoas pesquisadas por região e c) realização
de pesquisa em mesmo local (bairro) como se fossem distintos. Assim, requereu em tutela de
urgência a suspensão dos resultados da pesquisa registrada sob o nº PI-02731/2020 e, no mérito,
a manutenção da impugnação do registro e divulgação registro da referida pesquisa.
Este Juízo, em uma análise superficial, considerando os elementos apresentados pela
impugnante, bem como o fato de a pesquisa impugnada ter sua publicação prevista para
13/11/2020, concedeu a liminar em 12/11/2020 para determinar a suspensão da publicação,
determinando a notificação da empresa para cumprimento da decisão e apresentação de defesa.
Notificada, a empresa não apresentou.
Instado, o membro do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da impugnação.
Éo relatório necessário. Fundamento e DECIDO.
Inexistentes vícios ou irregularidades a serem sanados, verifico que o feito se encontra maduro
para julgamento, observando-se o disposto na Lei nº 9.504/1997 c/c Resolução TSE nº
23.608/2019.
Como visto, cuidam os autos de irregularidade na execução da pesquisa sob o número de
identificação PI-02731/2020 que, diante do acervo probatório e manifestações colacionadas aos
autos, em uma análise mais aprofundada do mérito da presente impugnação, tenho por não a
acolher. Vejamos.
Da detida análise do caso, observa-se que a pesquisa impugnada observou aos requisitos
previstos no art. 2º da Resolução TSE nº 26.600/2019 e no art. 33 da Lei nº 9.504/97.
Sendo assim, para análise meritória, faz-se necessária a análise dos pontos questionados, quais
sejam, indicação de localidade inexistente como pesquisada, distorções na divisão do quantitativo
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de pessoas pesquisadas por região e realização de pesquisa em mesmo local (bairro) como se
fossem distintos.
Quanto ao primeiro ponto, a impugnante relata que nos dados relativos aos municípios e bairros
abrangidos pela pesquisa há a menção da comunidade “Vila São Paulo”, onde teriam sido
entrevistadas 04 (quatro) pessoas. Entretanto, sustenta que tal localidade não existe no município
de Barras, motivo pelo qual a pesquisa impugnada seria fraudulenta.
Após consultas, concluiu-se que assiste razão à impugnante quanto à inexistência de localidade
“Vila São Paulo” nesta cidade, bem como de que no detalhamento dos bairros abrangidos há
menção há 04 (quatro) pessoas entrevistadas em tal localidade.
Entretanto, conforme asseverado em defesa, no caso em questão houve erro material, pois as
entrevistas em questão foram realizadas na “Vila João Paulo”, porém, quando da transferência de
dados, constou-se equivocadamente “Vila São Paulo”, que, como visto, sequer existe nesta
cidade.
Destaque-se que a Vila João Paulo é uma localidade com bastante expressão na cidade de
Barras, não havendo motivos para que fosse excluída de uma pesquisa eleitoral, o que reforça
ainda mais a ocorrência de equívoco material. Assim, entendo que tal fato, por si só, não tem o
condão de colocar em xeque a pesquisa impugnada.
Quanto à segunda alegação da impugnante, esta informa a existência de “graves distorções na
divisão do quantitativo de pessoas pesquisadas por região”, com a realização de entrevistas em
quantidade superior em regiões favoráveis ao candidato Edilson Sérvulo de Sousa em detrimento
de outras em que há maior densidade eleitoral.
Como forma de fundamentar tal alegação, a impugnante informa que na “Rua do Fio” e/ou “Fio do
Poço”, que seria uma região de pequena dimensão, mas por conhecidamente possuir apoiadores
do candidato Edilson Sérvulo de Sousa, foram entrevistadas 6 (seis) pessoas, enquanto na
comunidade “Sossego”, localizada na zona rural e com grande dimensão territorial e quantidades
eleitores - conforme documentação juntada aos autos, 918 -, foram entrevistadas apenas 07
(sete) pessoas, o que demonstraria a discrepância da importância à regiões em questão.
Entretanto, tem-se que a rua em questão é denominada de “Rua do Fio” (não sendo conhecida
como “Rua do Poço do Fio”), que fica localizada no Bairro de Fátima. Por outro lado, a localidade
“Poço do Fio” em que foi realizada a pesquisa é um Bairro, e não uma rua, como colocado na
impugnação.
Assim, observa-se que a “Rua do Fio” (localizada no Bairro de Fátima) não se confunde com o
“Bairro Poço do Fio”, sendo que houve equívoco por parte da impugnante ao afirmar que seriam a
mesma coisa.
Confirmando isto, junta-se a informação no Google Maps:
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Dito isto, entendo que não merece prosperar a alegação da impugnação de que, com o intuito de
beneficiar certo candidato, na pesquisa haveria “graves distorções na divisão do quantitativo de
pessoas pesquisadas por região”, já que, como visto, a localidade “Poço do Fio” em que foram
realizadas as entrevistas é um Bairro, e não uma simples Rua como colocado na impugnação.
Além disso, observa-se que houve proporcionalidade na distribuição das entrevistas nas variadas
localidades desta cidade, não sustentando, assim, a impugnação.
Por fim, a impugnação questiona que, na distribuição das localidades abrangidas pela pesquisa,
foram realizadas entrevistas com pessoas em um mesmo bairro como se fossem distintos, já que
menciona a realização de entrevistas nas localidades “Vila Mão Santa” (05 entrevistados) e “Vila
da Luz” (04 entrevistados) e, segundo impugnado, estes seriam o mesmo bairro, mas conhecido
popularmente pelos dois nomes.
Da mesma forma, não merece prosperar o presente ponto da impugnação, haja vista que,
conforme informações trazidas aos autos, as localidades “Vila Mão Santa” e “Vila da Luz” são
diferentes, não havendo que se falar como se fossem o mesmo bairro, mas conhecido pela
população pelos dois nomes. Na verdade, as localidades “Vila Mão Santa” e “Vila da Luz” são
vizinhas, o que, muitas vezes, pode se concluir se tratarem do mesmo bairro, o que não é o caso.
Assim, sendo localidades distintas, as entrevistas devem ser realizadas de forma diferenciada,
como foi no caso em comento.
Em manifestação oferecida no dia 13/11/2020 (Id 39499049), o Representante informa que a
pesquisa apresentou resultado igual a 100,2% e, portanto, ratificada está sua ilicitude. Ocorre
que, para fins estatísticos, os arredondamentos podem gerar uma soma dos percentuais superior
a 100%. Em que pese não obrigatórios, tais arredondamentos servem para simplificar os dados,
sendo aceitável uma totalização que não ultrapasse 101%.
Conclui-se que a impugnação ao registro e publicação da pesquisa sob o número PI-02731/2020
no PesqEle não merece prosperar, haja vista que trouxe apenas conjecturas de que a pesquisa
impugnada teria sido realizada para beneficiar o candidato Edilson Sérvulo de Sousa, sem
qualquer comprovação.
Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente concedida em 12/11/2020 e, no mérito, JULGO
IMPROCEDENTE a presente impugnação, motivo pelo qual fica autorizada a publicação da
pesquisa realizada pela empresa OPINAR PESQUISAS LTDA e registrada sob o número PI-
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02731/2020 no PesqEle.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.  
Publique-se, Registre-se, Intime-se.
Anotações necessárias.
Após, não havendo recurso e cumpridas as formalidades legais, arquive-se, com a respectiva
baixa.
Cumpra-se com URGÊNCIA.
 

Barras/PI, 15 de novembro de 2020
 

NAURO THOMAZ DE CARVALHO
Juiz Eleitoral da 6ª Zona
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