
 

JUSTIÇA ELEITORAL
 83ª ZONA ELEITORAL DE PERNAMBUCO

PETROLINA

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600031-35.2020.6.17.0083 / 083ª ZONA ELEITORAL DE PETROLINA PE
REPRESENTANTE: PV- PARTIDO VERDE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PETROLINA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CAIO CIRO AZEVEDO CALLOU - PE27485
REPRESENTADO: POTENCIAL CONSULTORIA E PESQUISAS EIRELI, BLOG DO MAGNO MARTINS
COMUNICAÇÃO LTDA
Advogado do(a) REPRESENTADO: DECIO PETRONIO CAMPOS FLORENTINO - PE16606
Advogado do(a) REPRESENTADO: DECIO PETRONIO CAMPOS FLORENTINO - PE16606
 
 
 

SENTENÇA
 

Cuidam-se os autos de representação ajuizada pelo Partido Verde –
Comissão Provisória Municipal em Petrolina/PE, em razão da realização e divulgação da
pesquisa eleitoral PE-04103/2020, sob a alegação de que a referida consulta pública
encontra-se em desacordo com as determinações da Resolução TSE nº 23.600/2019 c/ c
a Lei nº 9.504/97.

 

O Partido Verde – Comissão Provisória Municipal em Petrolina/PE, em
Petição Inicial ID 3733086 alegou que:

a) a POTENCIAL CONSULTORIA E PESQUISAS EIRELI ao registrar a
pesquisa eleitoral º PE-04103/2020 não disponibilizou informações
sobre grau de instrução e nível econômico, deixando, assim de ser
informado o fator de ponderação em relação ao GRAU DE INSTRUÇÃO e
NÍVEL ECONÔMICO dos entrevistados, o que caracteriza violação ao
dever de ponderação, expressamente previsto na legislação eleitoral;

b) há uma grave falha na pesquisa impugnada, tendo em vista que o TSE
não disponibiliza informações sobre grau de instrução e nível
econômico.;

c) em não havendo informações disponibilizadas pelo TSE acerca do grau
de instrução e nível econômico, a responsável pelo registro da pesquisa
eleitoral deveria indicar qual o peso que seria utilizado para o grau de
instrução e também para o nível econômico, considerando dados
estatísticos que revelem o perfil da população de Petrolina/PE;
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d) indicar genericamente que seriam considerados os resultados obtidos
no processo aleatório definido para a realização das entrevistas, abre
margem para manipulação da pesquisa após a sua coleta de dados;

e) no caso concreto, o registro não faz nenhuma referência ao fator de
ponderação preestabelecido em relação ao grau de instrução e nível
econômico e – muito menos – ao percentual da população que se
encontra incluído em cada uma dessas faixas;

 

Liminarmente, foi requerido como medida inaudita altera pars a suspensão
da divulgação dos resultados da pesquisa impugnada, até o julgamento final da presente
representação.

 

Considerando presentes os indícios do fumus boni iuris e do periculum in
mora, foi determinada (ID 3763634), liminarmente, inaudita altera pars, na forma do art.
300, do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente no âmbito dos processos
eleitorais, a cessação da divulgação da pesquisa eleitoral PE-04103/2020, até o
julgamento de mérito do pleito.

 

Os representados foram intimado para fins de cumprimento da decisão
liminar, bem como, citados, para, querendo, apresentarem defesa, em 2 (dois) dias,
conforme art. 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

 

Em defesa ID 3893055, os representados aduziram, resumidamente, que:

a) foi cumprida a determinação contida na medida liminar deste MM.
Juízo Eleitoral, tendo sido retirada da página eletrônica do Blog do Magno
Martins a divulgação da Pesquisa Eleitoral impugnada, fazendo constar a
inscrição determinada no decisum, conforme se comprova por meio das
postagens reproduzidas na defesa;

b) é de total relevância sobrelevar que não se pode tolher o direito à
informação no contexto do período eleitoral, máxime porque proteger o
livre mercado de ideias deve ser a máxima a ser perseguida por esta
Justiça Especializada;

c) a hipótese não é de ausência de definição do plano amostral e do
critério de ponderação, porquanto foram obedecidos os rígidos critérios
fixados para o ato do registro da pesquisa eleitoral, nos termos da
Resolução TSE nº 23.600/2019;
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d) no plano amostral, há a indicação dos percentuais de entrevistados em
relação a sexo, idade, instrução e indicação do nível econômico do
entrevistado, o que atende ao disposto no artigo 2º, inciso IV, Resolução
TSE nº 23.600/2019;

e) não há normatização quanto à adoção de uma metodologia única para
as pesquisas eleitorais, nem revela qual a formulação (matemática ou
estatística) à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, não se
especificando nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à
correção da amostra, mas tão só a exigência de que a pesquisa seja
registrada 05 (cinco) dias antes da divulgação e que sejam prestadas as
informações relacionadas nos respectivos artigos da legislação de
regência;

f) quanto às informações referentes ao nível econômico dos
entrevistados vê-se, da análise do questionário, que a amostra abrangeu
de forma equânime, todas as faixas de renda da população, entre os
entrevistados, cumprindo os requisitos legais.

 

Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se (ID
3840714), no sentido de que:

a) Não basta a apresentação simplesmente do plano amostral, mas os
dispositivos legais citados exigem ainda fatores de ponderação que
busquem, em sendo necessário, corrigir desproporções relacionadas aos
percentuais de eleitores que fizeram parte da pesquisa, inclusive, em
todos os critérios indicados pela legislação, isto é, quanto ao gênero,
idade, grau de instrução, nível econômico e área física abrangida;

b) que a empresa representada, que realizou a pesquisa, ao registrá-la
indicou que a faria mediante metodologia quantitativa, apresentando
plano amostral com nível de confiança e margem de erro, todavia, quanto
à ponderação, utiliza-se de critérios imprecisos e não demonstrados,
descritos genericamente e sem determinação de pesos corretivos para
equilibrar possíveis distorções, inclusive, quanto às variáveis de grau de
instrução e renda a imprecisão é tanta que pressupõe uma
autoponderação, o que não é permitido pela legislação de regência;

c) com a análise dos “Resultados Gerais” da Pesquisa Eleitoral de
intenção de votos, anexada ao pedido inicial e constante do registro da
pesquisa junto ao TRE/PE, quando da análise de dados relacionados ao
grau de instrução e, também, quanto ao nível econômico do eleitorado,
não existem quaisquer indicações dos fatores de ponderação que foram
utilizados na pesquisa, numa clara demonstração de que a pesquisa não
trouxe todos os elementos necessários e exigidos para lhe conferir o grau
de confiabilidade determinados pela Legislação Eleitoral;



 

Em síntese é o relatório. Passo a decidir.

 

Ao disciplinar o registro de pesquisa eleitorais, no decorrer de anos
eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, através de seu poder regulamentar, visa que o
levantamento e a interpretação de dados atinentes à opinião ou preferência do eleitorado,
quanto aos candidatos que disputam as eleições, sejam controlados socialmente,
empregando-se o máximo de transparência possível nas coletas de dados, afastando-se
da forma efetiva a manipulação de informações que venham a causar confusão nos
eleitores interessados na informação.

 

É forçoso reconhecer que a divulgação de pesquisas, nos mais diversos
meios de comunicação hoje existentes, especialmente naqueles disponibilizados na rede
mundial de computadores, causa forte influência junto ao público-alvo, ou seja, o
eleitorado/políticos envolvidos na consulta, podendo, consequentemente, servir de
considerável meio de interferência na vontade popular.

 

Assim, considerando a possibilidade de influência das pesquisas eleitorais,
para as Eleições Municipais 2020, tais consultas devem ser registradas na Justiça
Eleitoral, em até 5 (cinco) dias antes da divulgação do resultado, com a prestação
escorreita das informações legalmente exigíveis, conforme determinado pelo art. 33 da
Lei nº 9.504/1997, complementada pelo art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019.

 

A exigência do registro não possui caráter meramente formal, uma vez que
sua finalidade precípua é preservar a higidez do processo eleitoral, evitando-se ou
fazendo cessar máculas que possa influenciar no livre exercício do voto.

 

Dispõe o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019:

 

“Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano de 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 registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes
informações (Lei nº 9.504/19997, art. 33, caput, incisos I a VII e §1º):

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
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II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
realizada com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

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;

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 - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no
Conselho Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos
aos quais se refere a pesquisa." (sem grifos no original)

 

No caso em estudo, é de se destacar que o representante demonstra o
descumprimento da exigência disposta no art. 2º, IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019,
uma vez que não foi informado no momento do registro da pesquisa eleitoral nº PE-
04103/2020 "informações sobre grau de instrução e nível econômico, deixando, assim de
ser informado o fator de ponderação em relação ao GRAU DE INSTRUÇÃO e NÍVEL
ECONÔMICO dos entrevistados, o que caracteriza violação ao dever de ponderação,
expressamente previsto na legislação eleitoral".

 

Consta no registro da pesquisa eleitoral nº PE-04103/2020, a seguinte
informação no campo referente ao plano amostral e ponderação quanto ao sexo, idade,
grau de instrução e nível econômico dos entrevistados; intervalo de confiança e margem
de erro:

“Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e
nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de
erro:
O plano amostral foi desenvolvido considerando um nível de confiança de
95% (intervalo de confiança), a população completamente heterogênea
(variância máxima), e margem de erro amostral de 4 pontos percentuais.
Com esta configuração o tamanho da amostra fica sendo de 600
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entrevistas. A amostra é representativa dos eleitores da área pesquisada
(Petrolina, áreas urbana e rural), e será selecionada da seguinte forma:
Em primeiro lugar são definidos estratos com base nas zonas (agregação
por bairros), e todos os estratos serão investigados, sendo o número de
entrevistas em cada um proporcional ao tamanho da população (IBGE). A
partir daí, são selecionados aleatoriamente os bairros de cada estrato
(zonas). Em seguida, é feita a seleção aleatória do(a) entrevistado(a)
utilizando-se quotas em função da ponderação das variáveis gênero e
idade. Para a ponderação foram utilizadas informações do TSE - Julho
2020 e delimitação dos estratos (zonas) por bairros conforme definição
oficial. Para as variáveis grau de instrução e renda mensal familiar do
entrevistado, serão considerados os resultados obtidos no processo
aleatório definido para a realização das entrevistas.”

 

Conforme já destacado em sede de decisão liminar (ID 3763634), a
empresa responsável pelo registro da pesquisa eleitora PE-04103/2020, pretendendo
atender a exigência do art. 2º, IV da Resolução TSE nº 23.600/2019, informou de forma
sucinta e abrangente ter se utilizado de "parâmetros fornecidos pelo IBGE e TSE", quando
da parametrização da ponderação das variáveis, em especial, no tocante ao sexo, idade,
grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na pesquisa ora impugnada.

 

Ora, trazer informações imprecisas e vagas acerca do plano amostral e do
critério de ponderação, não pode ser reconhecido com obediência aos critérios
taxativamente fixados no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos termos da Resolução
TSE nº 23.600/2019. Não se percebe no registro da pesquisa eleitoral PE-04103/2020
quaisquer informações relativas a proporcionalidade dos entrevistados dentro das cotas
de gênero, idade, grau de instrução e nível econômico.

 

Verifica-se que a ausência do requisito constante no art. 2º, IV, da Resolução
TSE n º 23.600/2019, inviabiliza a análise e avaliação adequada dos resultados,
impossibilitando a apuração matemático-estatística correta, de forma que possa afastar
qualquer manipulação ou artifício matemático e estatístico dos resultados das intenções
de votos pesquisadas.

 

O fato de constar no formulário de pesquisa questionamento referente ao
nível econômico dos entrevistados, não pode ser recepcionado como comprovação de
ponderação, conforme argumentação apresentado pelos representados. A ponderação
de dados, dentro das metodologias que podem ser utilizadas em pesquisas significa,
basicamente, atribuir pesos. Assim, ponderar os dados da pesquisa é atribuir pesos
diferentes a casos, respostas ou entrevistas de pessoas ou grupos diferentes. Ao
ponderar, um peso específico é atribuído a uma resposta ou entrevista da pesquisa, a fim
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de dar a aquele caso a importância devida dentro do universo que está sendo estudado.
Assim, o efeito da ponderação é aumentar ou diminuir o impacto de certos casos da
amostra.

 

A tese ventilada pelos representados de que não existe na legislação
eleitoral uma normatização rígida, determinando a adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, ou ainda qual a formulação estatística/parâmetro para a
obtenção do plano amostral, não pode prosperar com tentativa de convalidar erro grave
quando do registro da consulta pública registrada (pesquisa eleitoral PE-04103/2020).
Isto ocorre porque, os dados informados pelas empresas responsáveis pelo
levantamento de dados nas pesquisas eleitorais devem trazer elementos mínimos que
caracterizem o atendimento das exigências legais, não podendo ser consideradas
válidas informações genéricas que não possuem o condão de demonstrar de fato o
universo pesquisado e os pesos atribuídos às respostas obtidas.

 

Em sede de juízo perfunctório (ID 3763634), ficou destacado que:

"No registro da pesquisa eleitoral sob o nº PE-04103/2020, diante das
informações apresentadas, não se pode sequer verificar, por exemplo, se
100% (cem por cento) dos entrevistados são do gênero masculino ou
feminino, analfabetos de baixa renda ou se são de alto grau de instrução
e de nível econômico elevado, ficando assim prejudicada a análise da
mostra apresentadas não se podendo conhecer à qual realidade o
resultado da pesquisa registrada e divulgada está inserido."

 

Importante destacar decisão proferida Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo, acerca da matéria:

"Enquanto que, para as variáveis de sexo e idade, o pesquisador
apresentou os percentuais que permitem o cotejo com o universo
populacional, não se houve com o mesmo cuidado em relação aos
parâmetros de grau de instrução e nível econômico; ainda que utilizada
fosse a técnica conhecida como amostra não probabilística, deveria ter
sido consignado os percentuais encontrados no campo quanto Segue,
em conclusão àqueles. lógica, que não se mostrou possível verificar,
pelas informações apresentadas, a existência ou não do número de
entrevistas apresentado quanto a cada um dos parâmetros, pois há
percentuais ausentes no registro da pesquisa, o que inviabiliza a
verificação das características da amostra, pois comprometido o seu
intervalo de confiança” (Rep 0600423-49.2018 –Rel.Juiz Afonso Celso da
Silva – j. 30.07.2018 – Publ. 01.08.2018)." (sem grifos no original)
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Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral assim já decidiu:

“Mandado de segurança. Acórdão regional. Suspensão. Divulgação.
Pesquisa eleitoral

1. O art. 1º, IV, da Res.-TSE nº 22.623 expressamente estabelece que o
pedido de registro da pesquisa eleitoral deve conter informação atinente
ao plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e
nível econômico do entrevistado.

2. Se na pesquisa não há indicação de plano amostral ou ponderação
atinente ao nível econômico do entrevistado, forçoso reconhecer o
acerto da decisão regional que suspendeu a divulgação da indigitada
pesquisa, por ausência de requisito formal previsto em resolução do
Tribunal.

Indeferida liminar e, desde logo, o mandado de segurança.

(Mandado de Segurança nº 4079, Acórdão, Relator(a) Min. Arnaldo
Versiani, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/11/2008,
Página 12)” (sem grifos no original)

 

Ainda, destaque-se que não é pretensão deste juízo eleitoral "tolher o direito
à informação no contexto do período eleitoral". Repito, não é função da Justiça Eleitoral,
quando da análise das impugnações de pesquisa eleitoral, limitar mencionado direito de
ordem constitucional.

 

Porém, não se pode ao alvedrio dos responsáveis pelo registro de pesquisa,
mitigar a necessária e permanente manutenção da regularidade de todo o processo
eleitoral, em especial das pesquisas eleitorais, de forma a salvaguardar a regularidade de
todo o processo eleitoral, especial no tocante ao regular registro de pesquisas eleitorais,
mantendo-se a isonomia de todos os participantes, bem como, incólume o livre exercício
do voto, sustentáculo do Estado Democrático de Direito.

 

Conforme já vem sendo destacado nesta decisão, a pesquisa eleitoral tem a
capacidade de influenciar e induzir o eleitor, bem como de ter seus resultados
manipulados, convertendo-se em verdadeiro instrumento privilegiado de propaganda.

 

Assim, deve o aplicador do direito, quando em choque a liberdade de
informação e a existência de pesquisa eleitoral em desconformidade com a legislação
eleitoral, realizar a devida ponderação, de forma a afastar a possível publicidade de
pesquisa eleitoral que venha a ser caracterizada como potencial objeto de desequilíbrio
do pleito eleitoral.



 

Nas linhas das sempre sóbrias palavras da Ministra Carmén Lúcia, em
tempos de fortalecimento da Democracia, em que a mudança dos tempos se confunde
com o tempo das mudanças, a sociedade necessita da máxima liberdade de expressão,
dependente muitas vezes em uma imprensa livre e com comprometimento
verdadeiramente cidadão. Já não deverá existir espaços para enganos e propagações
inverídicas. Ao revés, há um dever ético, de cada cidadão, de cada meio comunicativo, de
laborar com a verdade, de evitar confusões e direcionamentos factoides.

 
Não se percebe nos autos qualquer comprovação da existência de registro

um plano amostral, e suas respectivas ponderações, tecnicamente válidos, para a
pesquisa eleitoral nº PE-04103/2020, sendo forçoso reconhecer sua irregularidade, com
aplicação das reprimendas admitidas na legislação eleitoral.

 

Frise-se que quanto à penalidade aplicável ao caso em análise, deverão ser
observados os arts. 33, §3º e 105, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõem:

 
“Art. 33(...)

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de
que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de
cinqüenta mil a cem mil UFIR."

"Art. 105.   Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior
Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou
estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir
todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos,
previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos
partidos políticos." (sem grifos original)

 

A Resolução TSE nº 23.600/2019, visando regulamentar a pesquisa eleitoral
para o pleito 2020, dispôs em seu art. 17:

"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
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art33%C2%A73), e
105, § 2º)" (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art105)
(sem grifos original)
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Observa-se que a legislação eleitoral estabeleceu a aplicação da penalidade
de multa para os casos de ausência de registro prévio, não havendo previsão legal da
mesma espécie sancionatória para aqueles que divulgarem pesquisas eleitorais sem as
integrais informações exigíveis quando do registro de pesquisas eleitorais, na forma da
legislação eleitoral, podendo haver a apuração de responsabilidade na seara penal,
obedecido o devido procedimento.

 

Não obstante subsistir ato regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral
viabilizando a aplicação de multa para o caso de divulgação de pesquisa sem o prévio
registro das informações, é de se reconhecer que o art. 105 da Lei nº 9.504/97
estabeleceu que a competência normativa do TSE não alcança a instituição de sanção de
natureza pecuniária, sob o risco de incidir em usurpação de competência do Poder
Legislativo.

 

A jurisprudência tem assim se manifestado:

"Eleições 2016. Agravo regimental. Recurso especial.
Representação.Pesquisa eleitoral. Registrada. Pedido de imposição de
multa. Art. 33,§ 3º, da lei nº 9.504/97. Não cabimento. Nova composição
do colegiado. Insuficiência para superação de precedente firmado por
meio da técnica do "overruling.” Desprovimento. 1. Consoante já decidiu
esta Corte, a multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei n°9.504197
somente incide se houver divulgação de pesquisa não registrada perante
a Justiça Eleitoral, o que não se confunde com a hipótese de divulgação
de pesquisa registrada que é feita sem referência a todas informações
previstas no caput do dispositivo citado. (AgR no REspe nº 361-41, Rel.
Min. Henrique Neves da Silva,DJe de 7.8.2014). Precedentes. 2. A
alegação de nova composição do colegiado não constitui argumento
suficiente para demonstrar a necessidade de se fazer incidir a técnica do
overruling, a fim de promover a revisitação das razões que fundamentam
os precedentes impugnados, com novo pronunciamento deste Tribunal
Superior sobre o tema. [...]”.(Ac. de 19.12.2017 no AgR-REspe nº 61849,
rel. Min.Tarcisio Vieira De Carvalho Neto.)." (sem grifos no original)

 

Assim sendo, com fundamento no art. 2º, IV, Resolução TSE nº 23.600/2019
c/c art. 33, 3º e art. 105, ambos da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), acolho a
manifestação ministerial, para MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO LIMINAR (ID
3763634), e, consequentemente, JULGAR PROCEDENTE a presente representação,
FICANDO DETERMINADA A PROIBIÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA ELEITORAL PE-
04103/2020, EM RAZÃO DE SE NÃO ATENDER TODOS OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL, sob pena de em caso de descumprimento serem adotados os
procedimentos para responsabilização criminal dos responsáveis pela divulgação de
pesquisa eleitoral considerada irregular.



 

Publique-se. Intimem-se.

 

Após, o trânsito em julgado, arquive-se.

 

Providências necessárias.

 

Petrolina, 10 de setembro de 2020.
 

ELDER MUNIZ DE CARVALHO SOUZA

Juiz Eleitoral
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