
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600284-94.2020.6.18.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ PI 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "NASCE UMA ESPERANÇA" 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCELO NUNES DE SOUSA LEAL - PI4450 
REPRESENTADO: MORAIS & DIAS INSTITUTO DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA 
  
  
DECISÃO

 
Trata-se de Representação Eleitoral de Impugnação de Pesquisa Eleitoral, com pedido de Tutela
de Urgência proposta pela Coligação “Nasce uma Esperança” em face da empresa “Morais &
Dias Instituto de Opinião Pública Ltda”, todos devidamente qualificados.
Narra a exordial que no dia 29/10/2020, a empresa “Morais & Dias Instituto de Opinião Pública
Ltda”, ora representada, registrou sob o nº 08707/2020, por meio do Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais – PesqEle, pesquisa eleitoral com abrangência específica para o Município
de Valença do Piauí, relacionada às eleições municipais de 2020, para os cargos de Prefeito e
Vereador.
Todavia, segundo a Coligação autora, ao analisar os documentos insertos, a pesquisa não deve
vir a ser publicada em face das irregularidades insanáveis existentes no seu registro, tais como:
a) os percentuais informados correspondentes ao plano amostral abrangidos pela pesquisa
divergem dos percentuais fornecidos pelas fontes públicas de dados utilizados na pesquisa; b)
Base territorial utilizada apresenta localidade/bairro (Pimenteiras) não pertencente ao município
de Valença do Piauí; e c) no questionamento de nº. 5 não consta as opções branco ou nulo; fatos
que resultará num resultado destoante da realidade.
 Requereu, ao final, que a tutela de urgência a fim de que seja determinada a imediata suspensão
da divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob o número PI-08707/2020, cientificando-se a
empresa responsável e o contratante.
Por meio da petição (ID 38190690), foi feito aditamento à inicial, por parte da coligação autora da
presente representação, ocasião em que requereu a concessão de tutela provisória de urgência,
para a retirada do ar, da pesquisa registrada sob o número PI-08707/2020,  publicando a decisão
nos portais que veiculou o resultado,  com o aviso de invalidação da Justiça Eleitoral, bem como a
aplicação de multa ao Instituto de pesquisa ora representado. Requereu, ainda, que seja
determinado ao representado que se abstenha de divulgar em outros portais e que seja
disponibilizado o acesso integral ao relatório da pesquisa e ao sistema de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados, ou seja, todos os dados referidos no art. 13 da Resolução
23.600/2019, com o encaminhamento da documentação ao Cartório Eleitoral para posterior envio
ao representante.
Autos conclusos.
Decido.
 
Com o avanço democrático e a própria evolução tecnológica relacionada ao fluxo de informações,
a pesquisa eleitoral desempenha um papel importante direcionado à informação aos eleitores
brasileiros. O objetivo das pesquisas, além de informar, se concentra em monitorar, ao longo das
campanhas eleitorais, a movimentação das opiniões eleitorais. Por se tratar de um meio
informativo de extrema importância durante as campanhas eleitorais, as pesquisas realizadas
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devem atender a legislação vigente.
No caso em comento, alega o autor que a parte requerida realizou pesquisa a qual não deveria
ser divulgada, haja vista a existência de irregularidades insanáveis existentes no seu registro, tais
como: a) os percentuais informados correspondentes ao plano amostral abrangidos pela pesquisa
divergem dos percentuais fornecidos pelas fontes públicas de dados utilizados na pesquisa; b)
Base territorial utilizada apresenta localidade/bairro (Pimenteiras) não pertencente ao município
de Valença do Piauí; e c) no questionamento de nº. 5 não consta as opções branco ou nulo; fatos
que resultará num resultado destoante da realidade. Requereu, ao final, que a tutela de urgência
a fim de que seja determinada a imediata suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral
registrada sob o número PI-08707/2020, cientificando-se a empresa responsável e o contratante.
De fato, as questões relativas às pesquisas eleitorais devem ser tratadas com o máximo rigor
pela Justiça Eleitoral, tendo em vista a sua capacidade de influenciar o eleitorado na decisão do
seu voto, interferindo diretamente na sua preferência. Daí a necessidade do controle estatal sobre
a divulgação das pesquisas eleitorais, haja vista a potencial condição de desvirtuar a vontade
popular e, em consequência, a legitimidade das eleições.
A legislação eleitoral consigna a obrigatoriedade de informação em qualquer forma de divulgação
de pesquisas, sejam atuais ou não, de todos os dados especificados no art. 10°, da Resolução
23.600/2019, in verbis:
 

“Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de
quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.”

 
Ademais, segundo o art. 33 da Lei 9.504/1997, as pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos devem conter 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;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal.”   

 
Inicialmente, cumpre asseverar que não se trata de omissão de informações, mas de
irregularidades de dados que, segundo o requerente, não condizem com as fontes públicas. A
não observância das exigências legais, cujos elementos devem fazer parte do próprio contexto
informativo da pesquisa, enseja a aplicação da penalidade de multa imposta pelo 33, § 3º, da Lei
9.504/97.
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Haja vista a pesquisa ter sido divulgada, inclusive já faz alguns dias, ainda existe a possibilidade
de aplicação da multa correspondente, em se confirmando os indícios de irregularidades
apontados na inicial. No entanto, em que pese as alegações dos autores, entendo que há
necessidade de melhor esclarecer os fatos, tendo em vista que o pedido liminar se trata de uma
drástica medida pleiteada na ação, qual seja, a imediata suspensão da divulgação da pesquisa
eleitoral registrada sob o número PI-08707/2020.
Assim, o suposto prejuízo com o não deferimento da liminar poderá ser revertido, ao menos em
parte, em caso de possível provimento final da ação, com aplicação da multa correspondente, vez
que o efeito principal da divulgação já ocorreu, ainda que tenha havido repercussão com a
publicação nos portais de notícias locais e nas redes sociais, é fato que a pesquisa eleitoral,
quando realizada de acordo com  a lei, retrata o momento, em que foi realizada, de modo que
passado esse período, seus efeitos ficam defasados.
Desse modo, o pedido veiculado no aditamento à inicial, para que seja retirada do ar a pesquisa
realizada, mesmo que existisse a prova inequívoca do alegado, se não perdeu por completo o
seu objeto, teria pouco efeito o seu atendimento, em razão do tempo já decorrido desde a
divulgação, conforme já ressaltado.  
Por outro lado, não vislumbro o relevante prejuízo alegado com a divulgação da pesquisa ora
impugnada,  para à candidata da coligação impugnante, tendo em vista que foi divulgada neste
município, durante essa campanha eleitoral, pesquisa que também foi impugnada, cujos números
eram favoráveis à referida candidata, sob o argumento de existirem irregularidades semelhantes,
às apontadas nesta representação.  
No caso, o pedido remanescente não seria mais proibir a divulgação da pesquisa, que já ocorreu,
mas sim “retirar do ar”, ou seja, seria remover o conteúdo, as  notícias que constam nas redes
socias acerca da publicidade da referida pesquisa.
Ressalto que o Poder de Polícia do Juízo Eleitoral está voltado, de maneira mais contundente,
para fins de resguardar a ordem pública, de modo que, deve servir de sustentáculo com vistas a
garantir a democracia. Portanto, é exercido com bastante cautela a fim de evitar qualquer
injustiça, intervindo somente com base em evidentes irregularidades para fins de cerceamento de
propagandas, havendo a chance de que no curso da demanda judicial possa ser verificada a
partir da adição de novas provas.
Segundo o art. 38 da Resolução 23.610/2019, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático”.
O §1º do mesmo preceito legal acima em comento, prevê que:

“com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas
que participam do processo eleitoral”
 

A liberdade de expressão, direito constitucionalmente garantido, reclama proteção reforçada em
um Estado Democrático de Direito não porque ela é uma forma de autoexpressão, mas porque
ela é essencial à autodeterminação coletiva.
Em face dos exposto,  por não vislumbrar a prova inequívoca do alegado e fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação, sendo clara, neste momento, a falta de ambas as
condições, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se o Representado para, querendo, apresentar defesa no prazo de 48 horas, conforme
art. 96, §5º, da Lei 9.504/9, devendo disponibilizar, no mesmo prazo,  o acesso integral ao
relatório da pesquisa e ao sistema de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados, ou
seja, todos os dados referidos no art. 13 da Resolução 23.600/2019, com o encaminhamento da
documentação ao Cartório Eleitoral para posterior envio ao representante, e servir na instrução da
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presente representação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Expedientes necessários.
 
Valença do Piauí/PI, 11 de novembro de 2020.
 
   Juscelino Norberto da Silva Neto
       Juiz Eleitoral da 18ª Zona
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