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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

PROCESSO Nº 0600419-71.2020.6.10.0037
CLASSE PROCESSUAL: REPRESENTAÇÃO (11541)
REPRESENTANTE: PINHEIRO UNIDA PELO TRABALHO 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 12-
PDT / 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM / 36-PTC / 40-PSB / 65-PC do B 
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES - OAB/MA15667 
REPRESENTADO: E M PRODUCOES EIRELI 
FISCAL DA LEI: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 

DECISÃO
  

Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO formulada por PINHEIRO UNIDA PELO
TRABALHO 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 12-PDT / 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM / 36-
PTC / 40-PSB / 65-PC do B em desfavor de E M PRODUCOES EIRELI, pela suposta prática de
pesquisa irregular por desacordo com a Resolução 23.600/2019. 

Segundo a representante, a empresa representada se trata de instituto de pesquisa.
Tal empresa fizera, por própria responsabilidade – contratante/contratada sendo a mesma pessoa
jurídica – serviço de pesquisa eleitoral, registrada em 27/10/2020, no sítio do TSE – Tribunal
Superior Eleitoral, sob o nº MA-02187/2020, pesquisa essa que está com data marcada para
ser divulgada no dia 02/11/2020 

A representante descreve na exordial uma série de supostas irregularidades que
podem ser constatadas através da análise contida no Sistema de Pesquisas Eleitorais - PesqEle
Público. 

É o relatório. Decido. 
A cada dia cresce a indústria das pesquisas de opinião durante a campanha

eleitoral. os candidatos e Partidos cada vez mais se valem das informações colhidas nesses
testes de opinião para conduzirem sua campanha e formatarem sua propaganda.   

A Lei n. 9.504/97 disciplina a matéria nos arts. 33 a 35, deixando livre a atividade
das entidades e empresas do ramo, exigindo-lhes tão somente o registro prévio das informações
mínimas necessárias para que se conheça o contratante da pesquisa, o valor e a origem dos
recursos despendidos no trabalho, a metodologia e o período da sua realização, o plano amostral
e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de
realização das coletas, o intervalo de confiança e a margem de erro, o sistema interno de
controle, o questionário completo aplicado ou a ser aplicado, o nome e o registro do estatístico
responsável e o nome de quem pagou pela sua realização 

Esse registro prévio só será exigido quando a pesquisa tiver como objetivo o
conhecimento público, ou seja, quando seus resultados forem divulgados. Então, se o candidato
ou Partido quer realizar pesquisa apenas para orientar sua campanha ou a forma da sua
propaganda, não haverá necessidade do mencionado registro. 

O registro prévio, que deve ocorrer até cinco dias antes da divulgação, será dirigido
ao órgão da Justiça Eleitoral com competência para o registro dos candidatos. Se a eleição for
municipal, dirige-se o pedido ao Juiz Eleitoral; se a eleição for geral (deputados, senadores e
governador), o pedido é formulado ao TRE; nas eleições presidenciais, compete ao TSE o
registro. 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 37ª ZONA – PINHEIRO/MA
Avenida Frederico Peixoto, s/nº, Centro. CEP: 65200-000 – WhatsApp: (98) 3381-1044
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De qualquer forma, esse requerimento é feito exclusivamente através do Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitoral, conforme disciplinado na Resolução TSE n. 23.600/2019. 

In casu, compulsando os autos, verifico, in limine, que a data prevista para
divulgação da pesquisa, dia 02/11/2020, atende ao disposto no art. 2º, §2º da Resolução
23.600/2019, porquanto fora registrada no dia 27/10/2020, transcorrendo entre o dia 27/10/2020 e
02/11/2020, integralmente 05 (cinco) dias. 

No entanto, o resultado da pesquisa já fora divulgado no momento de seu registro,
vez que, no sítio eletrônico do TSE, na aba referente às pesquisas registradas, acessando a
pesquisa nº MA-02187/2020, quando se clica no botão “Visualizar arquivo com detalhamento de
bairros/municípios (formato PDF)”, tem-se acesso pleno ao resultado da referida pesquisa (que
segue em anexo), em que pese tal resultado devesse ser divulgado apenas em 02/11/2020,
motivo pelo qual resta configurado o fumus boni iuris, ou seja,  “fumaça do bom direito", um sinal
ou indício de que o direito pleiteado de fato existe neste ponto. 

No que tange ao periculum in mora, este resta configurado, porquanto a divulgação
antecipada de pesquisas eleitorais em desacordo com a legislação é causa suficiente para
desequilibrar o pleito eleitoral. 

O Tribunal Superior Eleitoral já tem entendimento pacificado no que se refere a
divulgação de pesquisa eleitoral antecipada como ilícito eleitoral (TSE - REspe:
06004709420186090000 Goiânia/GO, Relator: Min. Luiz Edson Fachin, Data de Julgamento:
29/10/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 03/11/2019 - nº 212). 

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão está em consonância com o
entendimento acima exposto: 

  
 

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PESQUISA ELEITORAL.

INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO. SIMPLES REFERÊNCIA AO TERMO PESQUISA, MENCIONADO

GENERICAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA QUE

JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO. 1. O e. TSE tem entendimento consolidado no sentido de

reconhecer que aquele que descumpre o prazo de 5 dias que medeia o registro e a efetiva propagação da

pesquisa eleitoral, também está sujeita a sanção prevista no art. 17 da Resolução nº 23.600/19. 2. A simples

referência ao termo pesquisa, mencionado genericamente, não configura a divulgação de pesquisa sem

prévio registro (Lei n. 9.504/1997, art. 33, § 3º), especialmente quando ausente menção a percentuais e

outros elementos técnicos comuns aos levantamentos de opinião pública. 3. Recurso Desprovido.(TRE-MA -

RE: 060004709 APICUM-AÇU - MA, Relator: JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de

Julgamento: 20/10/2020, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/10/2020)

 
Outros Regionais Eleitorais do país também compartilham da mesma tese: 

 
Recurso Eleitoral nº 446-23.2016.6.13.0276 Procedência: 276ª Zona Eleitoral, de Uberaba Recorrente:

Coligação Somos Todos Uberaba (PMDB/PSD/DEM/PTB/PRB/PHS/ PSDC) Recorridos: Coligação Uberaba

Pode Mais (PTV/PDT/PCdoB/PMN), Wagner do Nascimento Júnior e Instituto Instante Inteligência de

Mercado e Opinião Pública EIRLEI - ME Relator: Juiz Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa Relator

Designado: Desembargador Edgard Penna Amorim ACÓRDÃO Recurso Eleitoral. Representação.

Divulgação de pesquisa eleitoral. Eleições de 2016. Pedido de aplicação de multa prevista no § 3º do art. 33

da Lei nº 9.504/97. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de

interesse de agir. Preliminar de litispendência, suscitada pelo Procurador Regional Eleitoral. Processos com

diferentes partes, causas de pedir e pedidos. Não ocorrência da litispendência alegada. Rejeitada pela Corte.

Da extinção do processo sem resolução do mérito. Representação proposta em face de divulgação de

pesquisa eleitoral supostamente não registrada ou divulgada antecipadamente. Possibilidade de aplicação da

sanção prevista no § 3º do art. 33 Lei das Eleicoes. Constatação do interesse de agir. Provimento do recurso.

Reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485 do CPC..

Desnecessidade de baixa à Zona Eleitoral. Aplicação do art. 1.013, inciso I, § 3º, do CPC. Mérito da

representação. Alegação de que a pesquisa eleitoral, suspensa por medida liminar, equivale à pesquisa não
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registrada, e de que a divulgação teria ocorrido antes do prazo legal. Pedido de aplicação da multa prevista

no art. 17 da Resolução TSE nº 23.453/2015. A liminar concedida em impugnação ao registro da pesquisa,

não teve o condão de invalidar o registro da pesquisa, apenas suspendeu, temporariamente, a sua

divulgação. Pesquisa regularmente registrada. Ausência de indícios de divulgação antes do prazo previsto no

caput do art. 33 da Lei nº 9.504/97. Não constatação de irregularidade na divulgação da pesquisa eleitoral.

Improcedência do pedido. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM

os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de

litispendência, e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso para prosseguir o julgamento e julgar

improcedente o pedido, vencido o Relator. Belo Horizonte, 29 de junho de 2016. DES. EDGARD PENNA

AMORIM Relator Designado(TRE-MG - RE: 44623 UBERABA - MG, Relator: ANTÔNIO AUGUSTO

MESQUITA FONTE BOA, Data de Julgamento: 29/06/2017, Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça

Eletrônico-TREMG, Data 17/07/2017)

 
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PESQUISA ELEITORAL - PRELIMINARES -

AFASTADAS - MÉRITO - PRAZO ENTRE O REGISTRO E A PUBLICAÇÃO DA PESQUISA -

INOBSERVÂNCIA - RESPONSABILIDADE - EMPRESA QUE REALIZOU A DIVULGAÇÃO DA PESQUISA -

PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA QUE REALIZOU A PESQUISA -

IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA QUE DIVULGOU A PESQUISA

IRREGULAR. 1. Preliminares 1.1. Ilegitimidade passiva. Os argumentos utilizados para se requerer a

declaração de ilegitimidade ad causam se confundem com o mérito, ultrapassam as narrativas da petição

inicial, invocando as provas do processo. 1.2. Perda de objeto. O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já

sedimentou o entendimento que a representação por pesquisa eleitoral irregular deve ser ajuizada até a data

das eleições, sob pena de falta de interesse de agir. Tendo sido a representação proposta na data do pleito,

não há que se falar em perda de objeto. 1.3. Indeferimento da inicial. A exordial fora instruída com toda a

documentação necessária para se comprovar a alegada divulgação irregular da pesquisa eleitoral, em

observância ao 2º da Resolução TSE nº 23.453/2015. 2. Mérito. 2.1. O artigo 33, caput, da Lei nº 9.504/97

reproduzido no artigo 2º da Resolução TSE nº 23.453/2015 determina que as pesquisas de opinião pública

relativas às eleições ou aos candidatos devem ser registradas na Justiça Eleitoral até cinco dias antes da

divulgação. Sendo irregularidade, também, a divulgação de pesquisa eleitoral registrada, sem a observância

do prazo mínimo exigido por lei. 2.2. O c. TSE já se manifestou no sentido de que a divulgação que dá

ensejo à sanção prevista no § 3º do art. 33 da Lei nº 9.504/97 é a que tem aptidão para levar ao �

conhecimento público� o resultado da pesquisa eleitoral , não sendo suficiente a divulgação dos dados na

esfera particular. (AgR- AI nº 453-50/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Dje de 13.2.2019). 2.3. Não há qualquer

elemento nos autos que me permita inferir que a empresa que realizou a pesquisa tenha concorrido de algum

modo para a sua divulgação, de modo que, tão somente, deve se sujeitar as sanções legais a empresa

responsável pela divulgação irregular. 3. Conclusão Conhecimento dos recursos para negar provimento ao

recurso interposto pela empresa que publicou a pesquisa eleitoral. E, dar provimento ao recurso interposto

pela empresa que realizou a pesquisa eleitoral.(TRE-ES - RE: 060000569 CASTELO - ES, Relator:

ADRIANO ATHAYDE COUTINHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data de Publicação: DJE - Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Tomo 197, Data 07/10/2020, Página 3/4)

 
Da análise dos elementos que constam no sistema PesqELE se vislumbra também

inconsistências: 1. Na metodologia da pesquisa é mencionado um levantamento de intenção de
votos para os vereadores do aludido município, bem como, uma avaliação das secretarias
municipais, o que não ocorreu, como pode-se perceber pela ponderação do resultado da
pesquisa, do questionário aplicado, ou de sua própria descrição; 2. No plano amostral, afirma-se
haver um universo de 650 entrevistados, entretanto, no mesmo documento, na descrição da
pesquisa, são apontados 663 entrevistados. Já no resultado da pesquisa, quando é somada a
quantidade de pessoas entrevistadas por bairro, chega-se ao cômputo de 661 pessoas; na soma
de pessoas por gênero, 662 pessoas; na soma de pessoas por faixa etária, 660; quantidade de
eleitores por residência, 661; uso de mídias sociais, 657; opinião sobre a administração do
município, 662; opinião por categorias sobre a administração do município, 661; principal
problema no Município de Pinheiro, 661; predileção por candidato a prefeito, 661; posicionamento
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definido acerca do voto, 660, etc.; 3. No plano amostral foram apontadas conjecturas, projeções,
acerca dos dados atinentes ao Município de Pinheiro, em levantamentos feitos por outras
instituições, como por exemplo, o IBGE, e não sobre o plano que de fato a empresa pesquisadora
utilizou para a referida pesquisa. 

É importante consignar, nesta senda, que pesquisa eleitoral registrada,
porém com irregularidades pode ser suspensa conforme entendimento colacionado
abaixo: 
 

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PESQUISA REGISTRADA IRREGULAR.

AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AOS BAIRROS ABRANGIDOS

PELA PESQUISA. DIVULGAÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA PARA AQUELE

QUE NÃO É PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção do art. 33, § 3º, da Lei nº

9.504/1997 é aplicável apenas à veiculação de resultado de pesquisa eleitoral não registrada. 2. A pesquisa

irregular - informações sobre os bairros abrangidos - atendida intempestivamente, implica, tão

somente, na sanção de suspensão de sua divulgação. 3. Não caracteriza descumprimento da ordem

judicial a divulgação de pesquisa registrada e irregular por quem não figura como parte e de cuja

ordem não foi intimado. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TRE-PR - RE: 26576 PALMITAL - PR,

Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2017, Data de Publicação:

DJ - Diário de justiça, Data 17/08/2017)

 
Por fim, a parte requerente pleiteia que seja autorizado o acesso ao sistema interno

de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da empresa que divulgou a pesquisa de
opinião e a disponibilização dos dados ali constantes, conforme disposição do art. 13 da
Resolução nº 23.600/2019. 

Écediço que o direito de acesso ao sistema interno de controle previsto na
legislação eleitoral constitui prerrogativa de caráter instrumental, destinada a subsidiar eventuais
representações em face de consultas de intenção de votos eivadas de irregularidades, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: 
 

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO.PESQUISA ELEITORAL. ACESSO A

DADOS INTERNOS APÓS AS ELEIÇÕES. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DIVULGAÇÃO DO

REGISTRO DA PESQUISA NÃO OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 2º C/C 34, § 1º, DA LEI

Nº 9.504/1997. PRETENSÃO INSTRUMENTAL. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. OCORRÊNCIA DO

TERMO FINAL. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DE IMPUGNAÇÃO A PESQUISAS. AGRAVO A QUE SE

NEGA SEGUIMENTO(TSE - AI: 06040547720186160000 CURITIBA - PR, Relator: Min. Edson Fachin, Data

de Julgamento: 01/07/2020, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 156, Data

06/08/2020)

 
 As normas jurídicas eleitorais visam a igualdade entre os pré-candidatos ou

candidatos e a divulgação de pesquisa eleitoral irregular, ainda que registrada, durante a
tramitação do processo judicial eleitoral desequilibra o pleito e macula a lisura das eleições.   

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para determinar a imediata
suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa em questão, registrada sob o nº
MA02187/2020, conforme dispõe o art. 16, § 1º, da Res. 23.600/19 do TSE; tanto no site oficial
do TSE (http://inter01.tse.jus.br/pesqele-publico/app/pesquisa/detalhar.xhtml) quanto em
quaisquer outros meios de veiculação em sítios virtuais e redes sociais (facebook, instagram,
WhatsApp e congêneres), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia de
descumprimento, sem prejuízo de prisão em flagrante pelo crime de desobediência previsto no art.
347 do Código Eleitoral, além de outras medidas para efetividade da decisão. 

AUTORIZO o acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da
coleta de dados da empresa que divulgou a pesquisa de opinião e a disponibilização dos dados
ali constantes, conforme disposição do art. 13 da Resolução nº 23.600/2019 ao representante,
cujo prazo para cumprimento será de 02 (dois) dias, a contar de sua intimação, sob pena de multa
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de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia de descumprimento, sem prejuízo de prisão em flagrante
pelo crime de desobediência previsto no art. 347 do Código Eleitoral, além de outras medidas para
efetividade da decisão. 

Intime-se o representado da presente decisão e cite-o para, querendo, apresentar defesa,
no prazo de 02 (dois) dias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se 
  

Pinheiro/MA,  1 de novembro de 2020
Rodrigo Costa Nina

Juiz Eleitoral da 37ª Zona
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