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JUSTIÇA ELEITORAL 

 051ª ZONA ELEITORAL DE JEREMOABO BA 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600296-69.2020.6.05.0051 / 051ª ZONA ELEITORAL DE JEREMOABO BA 
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP EM JEREMOABO,
JEREMOABO DE TODOS NÓS 19-PODE / 25-DEM / 11-PP / 17-PSL / 40-PSB / 45-PSDB / 22-PL / 65-PC DO B 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MICHEL SOARES REIS - BA14620-A, CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO -
BA19413-A 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JULIA MALENA ANDRADE LIMA - BA63359, MANUEL ANTONIO DE
MOURA - BA8185000-A, JOSE HUMBERTO LIMA SANTANA FILHO - BA55681, CARLOS ANDRE DO
NASCIMENTO - BA19413-A, MICHEL SOARES REIS - BA14620-A 
REPRESENTADO: INOR INSTITUTO DE PESQUISAS DO NORDESTE LTDA 
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - BA63906, JAILSON PEREIRA DOS
SANTOS - BA64384 
  
  
  

SENTENÇA

 
Vistos.

Trata-se de Representação referente à Pesquisa Eleitoral registrada no Tribunal Superior
Eleitoral sob o número BA-08365/2020.

Aduz o representante que seria a terceira pesquisa registrada da cidade de Jeremoabo, em
apenas 09 dias, pelo instituto impugnado, INOR – INSTITUTO DE PESQUISAS DO NORDESTE LTDA, sendo
as duas primeiras registradas BA-02155/2020 e BA-07011/2020. Afirma que seriam 1000 (mil) entrevistados,
com alteração dos questionários para cada pesquisa registrada, devido às alterações na metodologia aplicada,
o que seria humanamente impossível concluir o trabalho. Consta que o instituto requerido, empresa sediada na
cidade de Aracaju/SE e registrada há apenas 10 meses, é o próprio contratante da pesquisa, arcou com 
despesa de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para tanto, quando seu capital social é de R$ 4.990,00
(quatro mil, novecentos e noventa reais).

Teria ocorrido, ainda, omissão quanto à quantidade de entrevistados por localidade.

Indica, ainda, que percentuais dos entrevistados acima de 100% seriam suspeitas de fraudes.
Na pesquisa n. 02155/2020, a soma dos percentuais no nível de escolaridade totalizava 109,97%; o percentual
da amostra de mulheres seria de 50,89%, entretanto, a distribuição do sexo feminino, nas classes de nível
econômico chega a um total de 51,5%, além do que, somando-se os índices do sexo Masculino com os do
sexo Feminino, totalizam 100,61%. Na pesquisa registrada sob o n. BA-08365/2020 foi informado no registro
que o percentual de mulheres da amostra seria de 50,89%, entretanto a distribuição do sexo feminino nas
classes de nível econômico totalizou 51,51% e, somando os índices de Masculino com os de Feminino, tem-se
um total de 100,63%.

No questionário cadastrado, sobre o nível de escolaridade, aparecem 2 opções (Analfabeto/Sem
instrução), entretanto, no plano amostral não há nenhuma referência do percentual atribuído aos que se
declararam “sem instrução”. Sobre o nível econômico do entrevistado, no questionário são apresentadas 7
opções, mas no registro da pesquisa são detalhadas 6 opções.

O representado compareceu espontaneamente ao processo para manifestar sobre o pedido
liminar (ID 11994376). Esclareceu que houve lançamento do registro que, posteriormente, foi alterado devido a
meros erros de digitação, o que gerou novos números de registro, com novas datas de divulgação, diligência
expressamente permitida pela legislação eleitoral. Assim, não seriam três pesquisas. Foram utilizados recursos
próprios para os gastos com a pesquisa. Afirma que não decorreu o prazo para informar o banco de registro
eleitoral contendo todas as informações acerca no número/percentual de entrevistados em cada localidade.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o argumento da possibilidade de
complementação, naquela oportunidade, das informações da pesquisa (ID 12015195).

Num. 24541097 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: LEANDRO FERREIRA DE MORAES - 28/10/2020 20:13:20
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820132014700000022651658
Número do documento: 20102820132014700000022651658



Contestação apresentada no ID 13415069, em que a representada reitera seus argumentos,
reportando ao documento que havia juntado no ID 11994382 acerca da regularidade dos percentuais. Juntou
Banco de Registro Eleitoral contendo as informações do número/percentual de entrevistados em cada
localidade (ID 13415073), o qual também teria sido lançado no sistema PesqEle. Por fim, requer a condenação
dos representantes por litigância de má-fé.

Ministério Público Eleitoral manifestou pelo julgamento improcedente da presente
representação, pois as correções afastaram as irregularidades apontadas.

Manifestação do requerente no ID 15170240, asseverando que teria ocorrido alteração do plano
amostral e não erros de digitação. Informou, também, que a planilha da quantidade de entrevistados por bairro
foi apenas juntada nos autos, mas não no registro da pesquisa, cadastrada no site do TSE.

Despacho para que as partes esclareçam o fato a pesquisa impugnada não aparecer no
PesqEle Público, mas apenas no sistema interno, como não divulgável.

No ID 23941807 a requerida afirma que não promoveu qualquer alteração no sistema de
registro de pesquisas.

Já o requerente, no ID 23937361, afirma que houve ampla divulgação da pesquisa, reiterando
seus argumentos.

Após, o Ministério Público Eleitoral reiterou o seu parecer pela improcedência da representação.

É o que importa relatar.

A pesquisa eleitoral com vistas à eleição de 2020 está disciplinada na Resolução TSE nº
23.600/2019, bem como a Lei 9.504/97 disciplina a matéria nos artigos 33 a 35.

Nos termos da resolução, as empresas responsáveis por pesquisas de intenção de voto
deverão obrigatoriamente cadastrar-se eletronicamente na Justiça Eleitoral e promover o registro das
pesquisas eleitorais.

Diante dos argumentos da representação, diversos fatos foram esclarecidos pelo representado,
especialmente a possibilidade de alteração do registro pelos arts. 6º e 8º da Resolução TSE nº 23.600/2019:

Art. 6º Previamente à efetivação do registro da pesquisa, o sistema permitirá que os dados
sejam modificados.

Art. 8º O registro da pesquisa poderá ser alterado desde que não expirado o prazo de 5
(cinco) dias para a divulgação do seu resultado.

§ 1º A alteração de que trata o caput implica a atribuição de novo número de identificação à
pesquisa e o reinício da contagem do prazo previsto no caput do art. 2º desta Resolução, a partir
do recebimento das alterações com a indicação, pelo sistema, da nova data a partir da qual será
permitida a divulgação da pesquisa.

§ 2º Serão mantidos no sistema a data do registro e o histórico das alterações realizadas e do
cancelamento, se for o caso.

§ 3º Não será permitida a alteração do campo correspondente à Unidade da Federação (UF),
disponível nas eleições gerais, ou aos municípios, disponível nas eleições municipais, devendo,
em caso de erro em relação a esse campo, a pesquisa ser cancelada pelo próprio usuário, sem
prejuízo da apresentação de um novo registro.

Além disso, considerando a data para divulgação, informações podem ser complementadas, até
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o dia seguinte, conforme determina o art. 2º da resolução:

§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro
deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com os
dados relativos:

I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do
bairro, à área em que foi realizada;

II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de delimitação da
região, à área em que foi realizada;

III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausência de
delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;

IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número de eleitores
pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução
e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência da pesquisa
eleitoral.

Demonstrado nos autos que a requerida não deu causa à retirada do registro da pesquisa no
PesqEle Público, mas é fato incontroverso que a pesquisa foi registrada, inclusive com a possibilidade de
consulta pelo sistema interno.

Na pesquisa BA 08365/2020, a tela do PesqEle faz menção às duas pesquisas anteriormente
registradas. Constam, ainda, os seguintes documentos: anexo dos bairros, histórico da pesquisa e questionário
aplicado.

Depreende-se da referida resolução que o objetivo da presente impugnação consiste apenas na
aferição dos dados objetivos necessários para a divulgação da pesquisa:

Art. 15. O Ministério Público, os candidatos, os partidos políticos e as coligações são partes
legítimas para impugnar o registro ou a divulgação de pesquisas eleitorais perante o juízo
ou tribunal competente indicado no art. 13, § 3º, I e II, desta Resolução, quando não atendidas
as exigências contidas nesta Resolução e no art. 33 da Lei nº 9.504/1997.

Já o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 possui a seguinte redação:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;

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;
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VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.

Evidente, portanto, que o presente trâmite processual consiste em analisar a formalidade da
divulgação de pesquisas eleitorais, pois inclusive, em seu art. 17 existe penalidade administrativa por eventual
descumprimento:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º
desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº
9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).

Fatos como existência de fraude estão previstos como crime (artigos 18 a 20), situação que, por
si só, impede a atuação e aprofundamento no presente procedimento.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PESQUISA ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA COLETA DOS DADOS. IRREGULARIDADE NO
PLANO AMOSTRAL. SUPOSTA DIVULGAÇÃO DE PESQUISA MANIPULADA. INFRIGÊNCIA
DOS PARÁGRAFOS 3º E 4º, DO ART.33, DA LEI Nº 9.504/97. APLICAÇÃO DA MULTA À
EMPRESA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA PELA DIVULGAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A multa prevista no art.33, §3º, da Lei nº 9.504/97 somente se aplica aos responsáveis pela
divulgação da pesquisa sem registro prévio, não importando quem a realizou.

2. A divulgação de pesquisa com o prévio registro de todas as informações exigidas pela
lei não induz à aplicação imediata de multa administrativa, ainda que se levante suspeita
de fraude. A informação de dados considerados incorretos não descaracteriza a validade
do registro das informações, mas pode configurar crime, se comprovadas as incorreções.

3. Por sua vez, a situação prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 9.504/1997 depende da
deflagração de ação penal pública, que é função institucional privativa do Ministério
Público (art. 129, I, da Constituição Federal).

4. Recurso conhecido e provido. (RECURSO ELEITORAL nº 16158, Acórdão nº 1219/2012 de
22/11/2012, Relator(a) LIDIANE VIEIRA BOMFIM PINHEIRO DE MENESES, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 27/11/2012, Página 2/3)

Assim, limitando-se às formalidades da pesquisa registrada sob o nº BA 08365/2020, tem-se
que as irregularidades apontadas foram sanadas, com postergação da data de publicação do resultado,
conforme regras indicadas.

Não se constata abuso do direito de ação, pois a inicial alega a existência de supostas
irregularidades, que foram sanadas posteriormente. A mera improcedência não implica o reconhecimento de
litigância de má-fé.

Diante do exposto, vislumbrando não haver desrespeito aos requisitos objetivos da Resolução
TSE nº 23.600/2019, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA REPRESENTAÇÃO, permitindo, assim, a
divulgação da pesquisa em comento.

P.R.I.

Ciência ao MPE.

Com o trânsito em julgado, e não havendo pendências, arquive-se com as cautelas de lei.
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Jeremoabo/BA, 28 de outubro de 2020.

 

Leandro Ferreira de Moraes

Juiz Eleitoral
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