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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603424-52.2022.6.17.0000 - Recife - PERNAMBUCO

[Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro]

RELATOR: VIRGINIA GONDIM DANTAS

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA "PERNAMBUCO NA VEIA", COMPOSTA PELOS PARTIDOS
POLÍTICOS (SOLIDARIEDADE / PSD / AVANTE / AGIR / PMN / PROS) 19.424.970/0001-42

Advogados do(a) REPRESENTANTE: FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE22465-A, VADSON DE ALMEIDA
PAULA - PE22405-A

REPRESENTADO: JOSE JOSINALDO DE ALENCAR LIMA

Advogados do(a) REPRESENTADO: LUANA GONCALVES CAVALCANTI - PE58492, JAILSON BARBOSA PINHEIRO
FILHO - PE39739-A, MARIA STEPHANY DOS SANTOS - PE36379-A, LUIZ OTAVIO MONTEIRO PEDROSA - PE17597-
A, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE23101-A, ELISANGELA TEIXEIRA ROSA DOS SANTOS - PE40605-A

 

 

 

 

 

 

 

DECISÃO

Cuida-se de Representação Eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada pela COLIGAÇÃO
“PERNAMBUCO NA VEIA” em face de JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA, ambos já
qualificados na Inicial.

Narra a Exordial (ID29356630), em suma, que o representado realizou em seu perfil no Instagram1
(@vereadorcapitaoalencar) uma divulgação de pesquisa eleitoral não registrada nos órgãos da Justiça
Eleitoral.

Colaciona URLs, prints da divulgação e da consulta ao Sistema PesqEle do TSE.

Assim, por entender que o representado divulgou resultado de pesquisa eleitoral com registro inexistente na
tentativa de ludibriar o eleitorado, veio a juízo requerer o que segue:

“a) Deferir a medida LIMINAR para SUSPENDER A DIVULGAÇÃO da pesquisa
eleitoral impugnada, bem como o representado se abstenha de realizar qualquer menção à
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referida pesquisa irregular/inexistente, sob pena de incidência em crime de desobediência e
aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 mil reais (cinco mil reais);

b) Determinar que a empresa provedora FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL,
CNPJ n.º 13.347.016/0001-17, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior,
700, 1º, 5º e 6º andares, São Paulo - SP, CEP 04542-000 e-mail
eletronicoeleicoes_facebook@tozzinifreire.com.br e
eleicoes_facebook@tozzinifreire.com.br REMOVA A PUBLICAÇÃO no prazo de 24h,
URL: https://www.instagram.com/p/Cjc8ZvxO6ma/?igshid=NmNmNjAwNzg%3D na
forma do art. 17, § 1º da Resolução nº 23.608/2017 e afins, sob pena de multa diária;

c) Citação/Intimação do Representado, para querendo, apresentar defesa no prazo legal;

d) Notificar o Ministério Público para emitir Parecer;

e) No mérito, confirmar a tutela de urgência concedida e julgar PROCEDENTE a
presente representação, determinando a proibição de divulgação/veiculação da referida
pesquisa irregular/inexistente, sob pena de crime de desobediência e elevação da multa e
aplicar a multa eleitoral entre 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), nos termos do art. 33, §
3°, da lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução 23.600/2019”.

Foi proferida decisão de ID 29356656, na qual foi deferido o pedido liminar formulado pela parte autora,
determinando a remoção da postagem vergastada.

A empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., (“Facebook Brasil”) noticiou nos autos
o cumprimento da ordem exarada por este Juízo, ID 29356764.

Por sua vez, o representado JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA apresentou contestação aos autos
– ID 29359466, aduzindo, em breve síntese, que: i) a postagem ocorreu às 10:21 do dia 08/10/2022 e,
portanto, entre a postagem e a indisponibilidade, às 20:23, a mensagem ficou disponível apenas 10 (dez)
horas e 02 (dois) minutos, sem causar tumulto às eleições; ii) a mensagem não é originária do aplicativo do
representado, tendo apenas compartilhado, replublicado e repostado material anteriormente existente; iii) o
representado não foi autor da suposta pesquisa, não restando comprovada a consciência e voluntariedade
em divulgar pesquisa eleitoral supostamente fraudulenta; iv) mostra-se incoerente a eventual imputação de
multa prevista no artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97, c/c artigo 17 da Resolução do TSE nº 23.600/2019 pois,
não ficou comprovado o dolo de influenciar o processo eleitoral, diante do fato da conduta do representado
ter se mostrado de boa-fé, por ocasião do compartilhamento; v) a suposta pesquisa não trouxe qualquer
percentual a respeito dos votos brancos, nulos e abstenções, não constando também outros dados
obrigatórios como o período de realização da coleta de dados, a margem de erro, o nível de confiança, o
número de entrevistas, o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou, o número de registro da pesquisa, em total descumprimentos aos requisitos mínimos para se
configurar como pesquisa eleitoral; vi) a postagem não possui elementos mínimos para a configuração da
pesquisa eleitoral, isto porque no ato da divulgação  é necessário que haja, obrigatoriamente, todos dos
requisitos previstos no art. 10 da Resolução TSE 23.600/2019, sob pena de não ser capaz de gerar a mínima
credibilidade perante o eleitorado acerca da informação veiculada; vii) a postagem veiculada no perfil do
Instagram do representado é uma mera sondagem de intenção de votos, tratando-se, pois, de uma
verdadeira enquete, porquanto desprovida de maiores critérios.

Nessa toada, protesta que seja julgada totalmente improcedente a presente representação.

O representado manejou nova petição de ID 29363279, sustentando a perda superveniente do objeto, na
medida em que a postagem foi apagada, e, em caso de enfrentamento do mérito, há de ser sopesado que a
suposta pesquisa eleitoral, não traz qualquer substrato que a defina como pesquisa eleitoral, mas, sim, como
enquete eleitoral, haja vista que não traz todas as características que potencializam capazes de configurar o
malferimento ao art. 33, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.504/97 e 2º da Resolução 23.600/2019.

Por derradeiro, o representado postula que sejam acolhidos todos os argumentos alinhavados na DEFESA
anteriormente apresentada, pela improcedência da representação eleitoral, diante da ausência de qualquer
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malferimento às regras eleitorais e conteúdo que caracterize como pesquisa fraudulenta, por ser medida de
justiça.

A Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco, embora intimada, não ofertou parecer aos autos.

Vieram os autos conclusos.

Passo a analisar e decidir.

 O cerne da questão posta em pretório cinge-se a apurar a suposta divulgação pelo representado de
pesquisa eleitoral não registrada, na sua página do Instagram.

Acessando as URLs carreadas na Inicial, verifica-se a veiculação de uma suposta pesquisa eleitoral, no Feed
do perfil de Instagram do representado. Na imagem da postagem, lê-se: “PESQUISA ELEITORAL 2022.
PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO. 2º TURNO VOTOS VÁLIDOS”. Abaixo, a fotografia das
duas candidatas ao Governo do Estado no 2º Turno das Eleições, seguido de um número percentual:
“RAQUEL LYRA 62% e MARÍLIA ARRAES 38%”. Na lateral, a informação: “Confira a pesquisa do
DATA FOX com as intenções de voto para o Governo de Pernambuco”.

De outro lado, em consulta ao Sistema PesqEle do TSE (https://pesqele-
divulgacao.tse.jus.br/app/pesquisa/listar.xhtml) pode-se verificar que a pesquisa divulgada não corresponde a
nenhuma ali registrada, conforme também demonstra o print contido nas fls. 02 da Inicial (ID29356631 –
pág.1). Não existe instituto denominado “DATA FOX” nem qualquer outro que tenha divulgado pesquisa
eleitoral para o 2º turno das eleições no Estado de Pernambuco. Ademais, as únicas pesquisas registradas no
referido Sistema do TSE têm a divulgação de seus resultados prevista para o dia 11 de outubro próximo.

Por sua vez, o representado sustenta, em resumo: (i) perda superveniente do objeto frente a remoção do
conteúdo impugnado; (ii) o conteúdo atacado não se trata de pesquisa eleitoral, mas sim de uma enquete,
face à ausência dos requisitos dispostos na norma, tratando-se de uma mera sondagem de intenção de votos,
desprovida de maiores critérios, sendo incapaz de gerar a mínima credibilidade perante o eleitorado; (iii) não
foi o autor da suposta pesquisa, apenas promoveu o compartilhamento, repostando o conteúdo, imbuído de
boa-fé, sem consciência e voluntariedade em divulgar pesquisa fraudulenta, restando ausente o dolo de
influenciar o processo eleitoral, o que serve para afastar a aplicação da multa do art. 33, §3º, da Lei 9.504/97;
(iv) a postagem só ficou disponível por 10 horas e dois minutos, sem causar tumulto às eleições

Assim, as teses de defesa merecem ser analisadas com a finalidade de: (i) apurar se a postagem realizada se
amolda como pesquisa eleitoral sem registro ou se retrata uma enquete; ii) apurar a responsabilidade o
representado na divulgação do conteúdo.

De partida, não se credencia ao sucesso a preliminar de perda superveniente do objeto. Isto porque, ainda
que tenha sido cumprida a liminar, com a retirada da veiculação do conteúdo combatido, há de se ponderar
que a norma eleitoral prevê aplicação de multa no caso da irregularidade em exame – divulgação de pesquisa
eleitoral não registrada -, persistindo, assim, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional no caso
concreto.

Enfim, a aplicação da pena de multa decorre da configuração ou não do ilícito, que necessita ser analisado,
para averiguar se houve descumprimento às normas eleitorais, estando, pois, presente o interesse processual.

Assim, rejeito a prefacial.

Por seu turno, parte-se para apreciar, de início, se a postagem realizada pela parte Representada configura ou
não pesquisa eleitoral.

Vejamos o que dispõe as normas sobre a temática em foco.

Resolução TSE n.° 23.600/2019.

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 às candidatas e aos

https://pesqele-divulgacao.tse.jus.br/app/pesquisa/listar.xhtml
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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 n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):

(…)

Art. 4º O registro de pesquisa será obrigatoriamente realizado via internet, por meio do
PesqEle, disponível nos sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais.

(…)

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.

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas 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).

Art. 21. As pessoas responsáveis pela publicação da pesquisa não registrada ou em
desacordo com as determinações legais, inclusive o veículo de comunicação social,
poderão arcar com as consequências da publicação, mesmo que estejam reproduzindo
matéria veiculada em outro órgão de imprensa.

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei n° 9.504/1997, a
realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada, e que não utilize
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à
eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa.

§ 2° A partir da data prevista no caput deste artigo, cabe o exercício do poder de polícia
contra a divulgação de enquetes, com a expedição de ordem para que seja removida, sob
pena de crime de desobediência.

Lei n. 9.504/97.

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:

(...)

§ 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.
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Grifos inseridos.

À saída destaco que, em consulta ao Sistema PesqEle do TSE (https://pesqele-
divulgacao.tse.jus.br/app/pesquisa/listar.xhtml), foi verificado que a suposta pesquisa divulgada não
correspondia a nenhuma ali registrada até a data de 08/10/2022, conforme também demonstra o print contido
nas fls. 02 da Inicial (ID29356631).

Ademais, não foi identificada a existência de instituto denominado “DATA FOX”, nem qualquer outro que
tenha divulgado pesquisa eleitoral para o 2º turno das eleições no Estado de Pernambuco até a data de
08/10/2022. Para além disso, as únicas pesquisas registradas no referido Sistema do TSE detiveram previsão
de divulgação de seus resultados para o dia 11 de outubro.

Logo, a suposta pesquisa não foi objeto de prévio registro de seus dados perante à Justiça Eleitoral,
apresentando-se como inexistente.

A primeira tese de defesa aduz que a postagem não possui elementos mínimos para configuração de
pesquisa eleitoral, previstos no art. 33 da Lei das Eleições - não trouxe qualquer percentual a respeito dos
votos brancos, nulos e abstenções; não consta período de realização da coleta de dados; a margem de erro;
o nível de confiança; o número de entrevistas, o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o
caso, de quem a contratou, o número de registro da pesquisa – e, por conseguinte, deve ser enquadrada
como mera sondagem de intenção de votos ou enquete.

À partida, merece ser anotado que a totalidade dos elementos descritos no art. 33 da Lei 9.504/97 é
imprescindível para registrá-la, não para identificá-la.

Na realidade, segundo a jurisprudência do TSE, o reconhecimento de uma pesquisa de opinião demanda
apenas requisitos mínimos de formalidade para que seja considerada como pesquisa de opinião (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 0600095-58.2020.6.13.0050 – MG, Rel. Ministro Carlos
Horbach, Data julgamento: 19/04/2022).

Nesse diapasão, oportuno destacar, que a penalidade da multa não se aplica àquele que divulga uma
pesquisa, cujas informações do art. 33 da LE estão previamente registradas junto ao TSE, mas que, por
algum motivo, não são publicadas. Ao contrário, ela é cabível àquele que veicula a pesquisa sem ter sequer
registrado, anteriormente, tais informações no TSE, como é o caso dos autos (Ac-TSE de 19/12/2017, no
AgR-Respe n° 61849 de 16/06/2014, no AgREspe n° 36141, e de 06/08/2013, no REspe n° 47911).

Partindo dessa premissa torna-se essencial o exame apurado do conteúdo guerreado, a fim de averiguar se ele
caracteriza, em verdade, uma pesquisa eleitoral ou reproduz simples enquete.

A jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que configura pesquisa eleitoral a menção aos
percentuais de intenção de voto e aos nomes dos candidatos e do instituto responsável pela realização
do estudo, devendo ser aplicada a penalidade de multa se a divulgação ocorrer irregularmente, isto é, sem o
prévio registro na Justiça Eleitoral (art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sendo esta a situação do caso em
epígrafe, pois na imagem da postagem, lê-se: “PESQUISA ELEITORAL 2022. PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO. 2º TURNO VOTOS VÁLIDOS”. Abaixo, a fotografia das duas candidatas ao
Governo do Estado no 2º Turno das Eleições, seguido de um número percentual: “RAQUEL LYRA 62% e
MARÍLIA ARRAES 38%”. Na lateral, a informação: “Confira a pesquisa do DATA FOX com as
intenções de voto para o Governo de Pernambuco”.

Assim, resta claro que o representado compartilhou no Instagram postagem com elementos hábeis a indicar
que o conteúdo combatido se cuida de pesquisa eleitoral, ante o modo como foi apresentado ao público, com
emprego da palavra "pesquisa eleitoral 2022", seguida de percentuais relacionados às candidatas ao pleito
majoritário para cargo de Governador do Estado iminente, relativo ao segundo turno, com exposição em
gráfico, junto com as fotografias das candidatas concorrentes, além da indicação do instituto que realizou a
pesquisa,  sem qualquer esclarecimento de que se tratava de mera enquete.

Tais elementos, segundo a jurisprudência deste TSE, são suficientes para enquadrar referida conduta
como divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, com configuração da conduta ilícita e capaz de
fazer incidir a sanção.

https://pesqele-divulgacao.tse.jus.br/app/pesquisa/listar.xhtml
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De pronto, por pertinência, compartilho os seguintes Julgados do TSE que retratam tal posicionamento:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA.
DIVULGAÇÃO IRREGULAR. FACEBOOK. CONFIGURAÇÃO. ILICITUDE.
MULTA. PROVIMENTO.
1. A teor do art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 c/c art. 18 da Res.-TSE 23.453/2015, divulgação
de pesquisa eleitoral sem prévio registro nesta Justiça Especializada enseja a seu
responsável multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00.
2. Consoante moldura fática do aresto a quo, o recorrido compartilhou no facebook
postagem, com emprego da palavra "pesquisa", seguida de percentuais relacionados a
candidatos a pleito municipal iminente, sem qualquer esclarecimento de que se
tratava de mera enquete - elementos que, segundo a jurisprudência deste Tribunal
Superior, são suficientes para enquadrar referida conduta como divulgação
de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
3. Recurso especial a que se dá provimento para imputar a Uilson Vieira a multa do
art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 53.205,00. (TSE -
RESPE: 474320176250011 Carmópolis/SE 43802018, Relator: Min. Jorge Mussi, Data de
Julgamento: 05/10/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico -
09/10/2018 - Página 31-33)

(...) Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que
configura pesquisa eleitoral a menção aos percentuais de intenção de voto e aos nomes
dos candidatos e do instituto responsável pela realização do estudo, devendo ser
aplicada a penalidade de multa se a divulgação ocorrer irregularmente, isto é, sem o prévio
registro na Justiça Eleitoral (art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997). Destarte, pelos fatos
delineados no acórdão impugnado, verifico que não se tratava de mero levantamento,
como defende o agravante, mas de verdadeiro simulacro de pesquisa de opinião pública.
Logo, não tendo sido demonstrado que a matéria constituía enquete ou sondagem, os
quais não exigem o rigor técnico–científico característico da pesquisa eleitoral, já que
os resultados disseminados não eram genéricos ou precários, deve ser mantida a
reprimenda pecuniária (art. 17 da Res.–TSE nº 23.549/2017).
(TSE - AI: 06020911220186240000 FLORIANÓPOLIS - SC 060209112, Relator: Min.
Og Fernandes, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 29)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PESQUISA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADO. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 36, § 6º DO
REGIMENTO INTERNO DO TSE AFASTADA. SÍNTESE DO CASO. 1. O Tribunal de
origem manteve a condenação da ora agravante ao pagamento de multa no valor deR$
53.205,00, por divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. 2. A Corte Regional
Eleitoral, soberana na análise de fatos e provas, assentou que a publicação realizada pela
agravada configura pesquisa eleitoral sem prévio registro, visto que, além de ostentar
tal denominação, informava o percentual de crescimento de um dos pré-candidatos,
com divulgação em sítio da internet, para amplo conhecimento público,
demonstrando, assim, sua aptidão para influenciar o eleitorado. 3. (....) 9. Na linha da
manifestação do órgão ministerial atuante na instância de origem, “ o legislador cuidou de
restringir a propagação maliciosa de predições estatísticas de desempenho de candidatos
nas urnas pelo potencial de turbarem a realidade e influírem no eleitorado”, razão pela qual,
diante da “força persuasiva de pesquisas eleitorais impõe-lhes o registro na Justiça Eleitoral
e a divulgação apenas das que atendam a certos requisitos legais”, tratando-se de opção
legislativa de balizamento de qualidade das informações disponibilizadas aos cidadãos. 10
(...). Agravo regimental a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº
060142921, Acórdão, Relator, Min, Sérgio Banhos, Publicação: DJE 12/02/2020)
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Neste contexto, como as pesquisas eleitorais consistem em relevante instrumento de avaliação de
desempenho dos candidatos durante o processo eleitoral, gerando efeito junto ao eleitorado, a divulgação de
resultados, assemelhados aos de uma pesquisa, não podem ficar alheios à atuação da Justiça Eleitoral, sob o
argumento de não estarem revestidos do caráter formal e /ou científico exigido pela lei ( Recurso Eleitoral
0600891-53.2020.6.17.0045- TRE/PE, Relator Des. André Guimarães, data julgamento: 22/10/2021).

Ademais, não há incidência ao caso em epígrafe do AI 288-13.2016.626.0144, TSE, de Relatoria do Min.
Luís Roberto Barroso, mencionado na defesa, pois não há similitude entre os casos. No precedente em foco
não houve indicação de percentuais numéricos ou de percentuais, com relação aos candidatos envolvidos na
disputa, se restringindo a existência de gráfico de linha, composto por dois eixos, um vertical e outro
horizontal, que mostra pelo desenho de cinco linhas a evolução do desempenho das campanhas dos diversos
candidatos, identificados pelos nomes, mas sem indicar percentuais numéricos.

Aqui, pelo contrário, além da expressão pesquisa eleitoral 2022, há gráfico com expressão numérica e
percentual das candidatas ao segundo turno, além da menção ao instituto que teria realizado a pesquisa.

A segunda tese de defesa assenta-se na alegação de que o representado não foi o autor da pesquisa, tendo
apenas compartilhado o conteúdo, imbuído de boa-fé, ausente o dolo de influenciar o processo eleitoral,
situação que seria hábil a afastar a incidência do art. 33, § 3º da Lei 9.504/97.

Pois bem. Mais uma vez não assiste razão ao demandado. Esclareço.

Conforme entendimento do TSE, a sanção prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 9.504/97 é endereçada a
todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive a
aqueles que compartilham nas redes sociais pesquisa originalmente publicada por terceiro.

Ademais, “para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, basta que tenha sido dirigida para conhecimento
público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação e sua influência no equilíbrio da
disputa eleitoral ( AgR-REsp nº 108-80/ES, Rel. Min. Admar Gonzada, DJE 17.8.2017) (AgR-ARespEI nº
0609180-32/SP, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 20.11.2019).

Sendo assim, ainda que a postagem tenha permanecido acessível por apenas 10 (dez) horas e 02 (dois)
minutos, o simples fato de ter sido divulgada, já se revela suficiente para ensejar a penalidade culminada no
art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE n. 23.600/2019, pois, repise-se, a penalidade
decorre da divulgação, não servindo o lapso temporal, de maior ou menor tempo de permanência de
exibição, para excluir a sanção. Ademais, aqui não se perquire o elemento subjetivo, já que a conduta
consiste em divulgar pesquisa não registrada, para conhecimento público.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial (TSE - AI: 2493520166260073 Mococa/SP 28512017,
Relator: Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data de Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico - 02/08/2017 - Página 405-407), a simples divulgação de pesquisa sem o prévio
registro é suficiente para caracterizar o ilícito, que se consuma de modo objetivo, sendo irrelevante, nesse
aspecto, existência de dolo ou de má-fé.

Para além disso, em que pese alegar que divulgou/compartilhou pesquisa de terceiro, não cuidou sequer de
identificá-lo.

Ainda assim, o fato do representado ter recebido a pesquisa irregular de terceira pessoa e ter divulgado em
seu perfil de rede social, que é inclusive aberto ao público, já demonstra, por si, a finalidade de influenciar
eleitores em benefício de determinada candidatura, o que se torna ainda mais grave quando os dados
veiculados não são verificados, não possuem compromisso com a realidade e não obedecem ao disposto na
legislação eleitoral.

Não obstante, diante do cenário político vivenciado no Estado de Pernambuco nessas eleições de 2022, no
qual as candidatas remanescentes obtiveram números bem próximos de votos no primeiro turno (Marília
Arraes com 23,97% e Raquel Lyra com 20,58% dos votos), é certo que qualquer tipo de influência irregular
possui o enorme potencial de desequilibrar a disputa para o segundo turno e deve ser coibida de forma
enérgica por esta Justiça Eleitoral.
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Por guardarem relação com a temática em exame, reproduzo os seguintes decisórios.

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA.
DIVULGAÇÃO IRREGULAR. FACEBOOK. COMPARTILHAMENTO.
ILICITUDE. MULTA. SÚMULA 30/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. A teor do art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 c/c art. 18 da Res.-TSE 23.364/2011, divulgação
de pesquisa eleitoral sem prévio registro nesta Justiça Especializada enseja a seu
responsável multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00.
2. Para efeitos da referida norma proibitiva, o ato de compartilhar por meio de
facebook pesquisa sem registro configura forma de divulgá-la - ainda que postada
inicialmente por outrem. Precedentes.
3. Na espécie, consta do acórdão do TRE/BA que o recorrente divulgou, por meio de
compartilhamento no facebook, pesquisa eleitoral sem prévio registro, atraindo,
assim, a penalidade de multa em seu patamar mínimo.
4. O acórdão do TRE/BA não merece reparo, visto que alinhado com a jurisprudência
deste Tribunal Superior. Aplicável, pois, a Súmula 30/TSE.
5. Recurso especial a que se nega seguimento. (TSE - AI: 2341220126050099 Santana/BA
84292017, Relator: Min. Jorge Mussi, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 17/09/2018 - Página 26-27) Grifos
inseridos.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO E NÃO
MERA ENQUETE. COMPARTILHAMENTO. APLICATIVO DE MENSAGENS
INSTANTÂNEAS -WhatsApp. RESPONSABILIZAÇÃO DE QUEM DIVULGA E
COMPARTILHA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 33, § 3º, DA LEI N.
9.504/97.DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Por gozaram de ampla influência na
opinião do eleitorado, que comumente deseja votar no candidato que logrará êxito no
pleito, a legislação exige que as entidades e as empresas que realizem pesquisas eleitorais
efetuem o seu registro, junto à Justiça Eleitoral, com pelo menos cinco dias de antecedência
da sua divulgação, oportunizando a fiscalização e a impugnação pelos interessados. 2. A
divulgação e/ou o compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro enseja a
aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97. 3. In casu, há uma gama
de elementos a indicar se tratar de pesquisa eleitoral sem registro, a citar a forma como foi
apresentada ao público, com a utilização de gráficos, de perguntas tipicamente utilizadas
quando da realização de pesquisas eleitorais pelas instituições que trabalham nessa área,
dos percentuais alcançados pelos pré-candidatos, além da informação, contida no
título da publicidade questionada, de se estar diante de uma pesquisa. 4. Conforme
entendimento do TSE, a sanção prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 9.504/97 é
endereçada a todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na
Justiça Eleitoral, inclusive a aqueles que compartilham nas redes sociais pesquisa
originalmente publicada por terceiro. 5. Desprovimento do recurso para manter a
sentença em todos os seus termos. (TRE-PE - RE: 060033808 SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE - PE, Relator: JOSÉ ALBERTO DE BARROS FREITAS FILHO, Data de
Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
11/11/2020)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. REDE SOCIAL. ELEMENTOS MÍNIMOS
DE FORMALIDADE. PRESENTES. INFLUÊNCIA NO EQUILÍBRIO DO PLEITO.
IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O art. 10 da Res.–TSE nº 23.600/2019 não está prequestionado, uma vez que o TRE/MG
não se utilizou desse dispositivo para distinguir pesquisa eleitoral de enquete. 2. A
identificação de uma pesquisa de opinião depende apenas de requisitos mínimos de



17/10/2022 15:16 https://sedesc1-jud-01.tse.jus.br/mural-consulta-back-end/rest/publicacao/download/1588325

https://sedesc1-jud-01.tse.jus.br/mural-consulta-back-end/rest/publicacao/download/1588325 9/9

formalidade. Precedente. 3. Para que fique caracterizado o ilícito eleitoral previsto no
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, basta que a pesquisa eleitoral sem registro prévio
tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo desimportante o número de
pessoas atingidas, bem como sua aptidão em desequilibrar o pleito. Súmula nº 30/TSE.
4. Agravo regimental desprovido. (TSE - AREspE: 06000955820206130050 BRASÍLIA
DE MINAS - MG 060009558, Relator: Min. Carlos Horbach, Data de Julgamento:
19/04/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85)

Portanto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do Representado, na medida em que
compartilhou/divulgou pesquisa originalmente publicada por terceiro, sem o prévio registro na Justiça
eleitoral, estando sujeito ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 c/c art. 17 da
Resolução TSE 23.600/2019, a qual fixo no mínimo legal, já que não há notícia de condenação anterior em
relação a tal conduta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando a liminar, para condenar o representado,
JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA, ao pagamento de multa no valor mínimo, de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), com arrimo no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 c/c art. 17 da
Resolução TSE n. 23.600/2019.

Havendo recurso, que deverá ser interposto no prazo de 1 (um) dia, nos termos Art. 96, §8º, da Lei n.º
9.504/1997, c/c Art. 25 da Res. TSE n.º 23.608/2019, intime-se os recorridos para, querendo, apresentarem
contrarrazões no mesmo prazo.

Decorrido o prazo para contrarrazões, independentemente de terem sido apresentadas, voltem os autos
conclusos.

À Secretaria Judiciária para providências de publicação, intimação e outras que forem cabíveis.

 

Recife, 17 de outubro de 2022.

 

Virgínia Gondim Dantas

Desembargadora Eleitoral Auxiliar

            https://www.instagram.com/p/Cjc8ZvxO6ma/?igshid=NmNmNjAwNzg%3D

            https://www.instagram.com/vereadorcapitaoalencar/


