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SENTENÇA
Vistos e etc.

 
Trata-se de impugnação a registro e divulgação de pesquisa eleitoral, com pedido de tutela de urgência, apresentado pela
Coligação "Unidos para mudar, para fazer diferente.", devidamente qualificada nos autos por meio de seu representante de
Coligação, Sr. Fernando Luiz Barbosa de Oliveira e seu patrono, regularmente constituído (id. 12189581), em face da Gasparetto
Pesquisas e Estatísticas LTDA, pelos fatos e fundamentos que passo a relatar.
Em síntese, o Representante demonstra através dos documentos acostados que a Empresa, ora representada, apresentou
pesquisa eleitoral, devidamente registrada sob número de ordem BA-01483/2020, sem os requisitos obrigatórios fundamentais
para a correta divulgação de pesquisa eleitoral, nos exatos termos da parte final do inciso IV, art. 2 da Resolução TSE n.
23.600/2020, qual seja, "plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico do
entrevistado".
Alega ainda que a referida pesquisa é desprovida de rigor científico, que há incongruências nas datas referentes a divulgação e
que solicitou a análise de um estatístico que registra parecer com irregularidades nos procedimentos adotados pela
empresa Gasparetto Pesquisas e Estatísticas LTDA .
Ao fim, requereu a concessão de medida liminar para suspender a divulgação da pesquisa eleitoral supra referida prevista para o
dia 07/10/2020.
Concedida a liminar pretendida.
Citada, a representada alegou, em síntese: Que a medida de urgência em sede de tutela antecipada esgota o objeto da Ação por
conta de sua natureza eminentemente satisfativa. Como os Impugnados ainda não haviam decidido sobre a divulgação do
resultado da pesquisa, a medida concedida colocou uma pá cal na questão. Obrigou a uma abstenção que talvez já seria adotada
ainda que facultativamente. Assim, não existe demanda resistida e a divulgação de qualquer resultado da pesquisa, cujas
informações estão registradas sob o número BA-01483/2020, não acontecerá. Desta forma, improcede o pedido de aplicação de
multa prevista na resolução 23.600, de 12 de dezembro de 2019.
Instado a se manifestar, o MP pugnou pela procedência da representação, e destacou que o plano amostral apresentado pelo
representado na pesquisa registrada sob o nº BA-01483/2020 não contempla qualquer dado técnico de como a pesquisa será
realizada impossibilitando assim não apenas o seu controle como também a identificação do gênero, idade, grau de instrução e
nível econômico dos entrevistados conforme exigido pela legislação eleitoral.

 
É O RELATÓRIO. DECIDO.

 
Trata-se de impugnação de registro e divulgação de pesquisa eleitoral registrada sob o n. BA-01483/2020. Não há notícia de que
o resultado da pesquisa foi efetivamente divulgado. 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. As pesquisas eleitorais se
consubstanciam em relevante instrumento de avaliação da atuação e do desempenho dos candidatos e partidos durante o
processo eleitoral, gerando inclusive efeitos imediatos junto ao eleitorado, que resta muitas vezes influenciado.
Justamente diante de tais graves consequências da veiculação dos resultados das pesquisas eleitorais, há rigorosa disciplina para
a sua realização e divulgação, especialmente quanto a esta última, evitando-se que através de métodos artificiais ou equivocados
venha a ser o eleitorado induzido a acreditar em situação diversa da real.
Sobre os argumentos da inicial, consta na referida resolução:
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
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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 dos
dados utilizados;
(...)
§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;
(...) 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.
No documento ID 12189586 consta que a pesquisa seria realizada na sede e povoados do município de  Monte Santo-BA (área
física de realização do trabalho a ser executado): A área de abrangência desta pesquisa é o município de Monte Santo, na sede e
nos povoados a seguir: Pedra Vermelha; Lage Grande; Horizonte Novo; Itapicuru; Santa Rosa; Saco Fundo; Riacho da Onça;
Maravilha; Lagoa Pedras; Lagoa do Meio; Lagoa de Cima; Gameleira; Várzea dos Bois; Genipapo de Cima; Sítio da Naninha;
Curral Velho; Lagoa do Mandacaru; Laginha; Mandassaia; Lagoa do Saco; Salgado; Boqueirão; Soledade e Vila Nova, porém, não
consta o número de eleitores pesquisados em cada setor censitário, conforme determina o art. 2º, §7º, inciso IV, acima transcrito.
Assim, evidente a exigência do número de eleitores pesquisados em cada setor censitário, dado não constante do registro em
comento. Sobre o tema confira a jurisprudência:
–Área de realização da pesquisa. A inclusão de bairros inexistentes na pesquisa, por si só, não tem o condão de configurar a
irregularidade da pesquisa, já que a representada informou suficientemente a área em que foi realizada a pesquisa. Entretanto, a
empresa não informou o “número de eleitores pesquisados em cada setor censitário”, violando o que dispõe o artigo 2º,
§7º, IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019. Desse modo, os vícios supramencionados contaminam a regularidade da
pesquisa realizada, sobretudo no que tange ao método estatístico. Em outras palavras, as inconsistências podem induzir
o eleitor a erro e afetam a confiabilidade da pesquisa, especialmente no que tange a relação entre margem de erro,
intervalo de confiança e amostra. [...]” (RECURSO ELEITORAL n 060014033, Decisão Monocrática de 28/08/2020,
Relator(aqwe) ÁTILA NAVES AMARAL, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 01/09/2020. Grifou)
Como se não bastasse, o questionário aplicado ID12189590 não disponibilizou para o entrevistado o nível de escolaridade em
consonância com as variáveis indicadas no extrato da pesquisa (ID12189590): e.g Analfabeto - 17,334%; Ensino fundamental
completo - 2,684%; Ensino fundamental incompleto - 23,385%; Ensino médio completo - 11,988%; Ensino médio incompleto -
10,104%; Lê e escreve - 30,388%; Superior Completo - 2,818%; Superior Incompleto - 1,299%. (Fonte:
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-doeleitorado-por-sexo-e-grau-de-instrucao), o que já se presume
que os dados não foram corretamente colhidos, quanto à ponderação deste aspecto, conforme determina o art. 2º, IV, já
transcrito.
Saliente-se que, desde que feita por instituições sérias/idôneas e sob critérios profissionais de atuação, a pesquisa eleitoral
demonstra a tendência do eleitorado e pode guiar os candidatos na elaboração de metas de campanha e abordagem. Contudo,
decorre da prática em procedimento eleitoral, que é nítido que a divulgação desses dados tem influência sobremaneira sobre o
eleitorado, vez que parcela significativa do povo, ainda sem conformação de juízo crítico, tende a acompanhar a opinião da
maioria. A consequência para tal situação é a pesquisa ser considerada não registrada e, para quem efetuar a divulgação, a
aplicação de multa correspondente ao ilícito eleitoral, conforme art. 17 da sobredita resolução: 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).
Entrementes, no caso dos autos, a pesquisa impugnada revela diversas irregularidades, de modo a ensejar o deferimento do
pedido. Destarte, não tendo sido divulgada a pesquisa, tem-se como inviável a aplicação da multa.
Portanto, nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DA IMPUGNAÇÃO DO
REGISTRO DA PESQUISA ELEITORAL BA-01483/2020, restando proibida em definitivo a sua divulgação, eis que a pesquisa
realizada não atendeu aos critérios legais, resolvendo, assim, o mérito e extinguindo o processo, na forma do artigo 487, I, do
CPC. P.R.I. Ciência ao MPE.

 

 
Monte Santo, datado e assinado eletronicamente.

 
Sirlei Caroline Alves Santos

Juíza eleitoral da 050 ZE
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