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DECISÃO 

 

 

 

A COLIGAÇÃO CORAGEM PRA FAZER DIFERENTE e o candidato a prefeito

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO, representados devidamente por advogados, ajuizaram a

presente Impugnação ao registro e divulgação de Pesquisa Eleitoral c/c Pedido de Liminar em face

da pesquisa registrada sob o n.º TO 01806/2016 promovida por GK DE OLIVEIRA CORONATO

PRODUÇÕES  ME / GRUPO CORONATO PRODUÇÕES - INSTITUTO CORONATO (fls. 02-13). 

 

Alegam os representantes que há inconsistências insanáveis no questionário de

entrevista, instrumento da referida pesquisa, quais sejam: 

 

a) na pergunta de n.º 4 haveria erro por terem sido listados os nomes dos

candidatos a prefeito, contudo o enunciado e a referida lista de nomes não se relacionam; 

 

b) na extratificação do questionário, no campo faixa etária do entrevistado não



constou as pessoas com idade entre 55 a 59 anos, no entanto, tal ausência restou-se incongruente

em relação ao item pesos dos extratos da população e da amostra referentes à metodologia de

pesquisa; 

 

c) no plano de amostra não há a indicação, em percentuais, da quantidade de

pessoas a serem entrevistadas nos setores da capital, o que influi drasticamente nos resultados,

haja vista que determinados candidatos possuem mais votos em determinadas regiões que em

outras. 

 

Ademais, asseverou que os resultados da pesquisa em questão destoam das

demais pesquisas divulgadas até então. 

 

Para comprovar o alegado juntaram: espelho de visualização do registro da

pesquisa extraído do site do TSE, o questionário utilizado e a nota fiscal da prestação de serviços. 

 

Requereram, ao final, liminarmente, a suspensão da divulgação da pesquisa TO

01806/2016; a notificação da representada para apresentar defesa; e a procedência da presente

representação, confirmando a liminar porventura concedida, reconhecendo a veracidade do aqui

notificado e aplicando aos responsáveis o que for legalmente cabível. 

 

É o relatório. Decido. 

 

Para que o pedido de liminar (tutela de urgência) seja concedido devem estar

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos

termos do art. 300 do Código de Processo Civil 2015. 

 

Em juízo de cognição sumária, observam-se existentes os elementos

condicionantes da concessão da tutela de urgência requerida, tendo em vista que os argumentos

trazidos aos autos evidenciam com clareza o alegado. 

 

De fato, em que pese a pesquisa eleitoral objeto da presente representação

constar devidamente registrada junto à Justiça Eleitoral, sendo passível de verificação o espelho do

referido registro com todas as informações atinentes à mesma, nos termos do art. 2º da Resolução

TSE n.º 23.453/2015, o questionário utilizado em sua realização apresentou incongruências. 

 

Após verificação do questionário da pesquisa, em se tratando de resposta

estimulada, fica evidente a falta de relação entre o enunciado da questão n.º 4 do questionário com

as possibilidades de respostas apresentadas. 

 

No que tange a ausência da faixa etária de 55 a 59 anos na extratificação do

questionário, a princípio, razão assiste aos autores, uma vez que, de fato, não constou tal

informação no instrumento de pesquisa. 

 

Em que pese a possibilidade de se tratar de erros materiais, resta evidente que

tais inconsistências podem acabar por macular o questionário e, por fim, os próprios resultados

aferidos na pesquisa. 

 

Portanto, considerando todo o exposto, ante a presença de erros e



incongruências no questionário aplicado, DEFIRO o pedido liminar de suspensão da pesquisa TO-

01806/2016. 

 

Nos termos do art. 16 da Resolução TSE n.º 23.453/2015, notifique-se a

representada para, querendo, apresentar defesa em 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Publique-se no placard local, bem como no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral,

nos termos do art. 1º da Portaria Presidência TRE/TO n.º 338/2016. 

 

Palmas, 13 de setembro de 2016. 

 

 

 

Luiz Astolfo de Deus Amorim 

Juiz Eleitoral  29ª ZE/TO 

 

 

 

PALMAS - TO, 13 de Setembro de 2016 

 

(original assinado) 

Juiz Eleitoral LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM 

JUIZ DE ZONA ELEITORAL 
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