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KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR - PB18900
Advogado do(a) REPRESENTANTE: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB10204
 

REPRESENTADO: PB AGORA SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACOES LTDA - ME,
DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA

Advogado do(a) REPRESENTADO:
Advogado do(a) REPRESENTADO:
 

Relator: EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITAO

 

DECISÃO

 

                           Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta , às 13h20min do dia
de hoje (26.08.2018), por COLIGAÇÃO “PORQUE O POVO QUER” contra DATAVOX PESQUISAS
DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICAS LTDA. e PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E
COMUNICAÇÕES LTDA., em face da realização pela 1.ª Representada, sob contratação da 2.ª
Representada, de pesquisa eleitoral com descumprimento dos requisitos normativos eleitorais e de
natureza alegadamente fraudulenta, registrada no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle)
em 19.08.2018.

              Alega o Representante que: a) a pesquisa contratada tem valor cobrado ínfimo (R$ 10.000,00), o
que dá R$ 5,00 por eleitor pesquisado, levando-se em conta o número de eleitores a serem ouvidos (2.000
- dois mil), bem inferior a, por exemplo, o custo de pesquisa realizada recentemente pelo IBOPE em
relação a esta Eleição (R$ 65.569,00 - com 812 entrevistados, com custo por entrevistado de R$ 80,75); b)
esse valor cobrado não se mostra plausível em face do custo operacional e de logística e da necessidade
de ser auferido lucro, quando levada em consideração a abrangência de 70 municípios e das distâncias
destes; c) não foi cumprida a exigência formal de apresentação de nota fiscal dos serviços prestados
prevista no art. 33, inciso VII, da Lei n.º 9.504/97; d) não houve indicação dos bairros a serem objeto da
pesquisa em todos os municípios pesquisados, mas, apenas, em João Pessoa e Campina Grande, o que
descumpre o requisito do § 6.º do art. 2.º da Resolução n.º 23.549/2017, além de impedir a Representante
de obter todas as informações para averiguar a licitude e a regularidade da pesquisa questionada; e) a 2.º
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Representada tem recebido vultosos valores do Governo da Paraíba, que tem candidatura oficial, como é
notório, tendo interesse em divulgar números favoráveis ao candidato da situação; f) o trabalho
desenvolvido pela 1.ª Representada vem sendo questionado a bastante tempo, com apontamento de
irregularidades e direcionamentos de pesquisas para alavancar candidaturas derrotadas, conforme notícias
trazidas com a inicial; e g) a pesquisa questionada está na iminência de ser divulgada (15 horas do dia de
hoje).

Requer,  em sede liminar, a suspensão da divulgação da pesquisa questionada ou, caso já tenha sido
divulgada, a retirada dessa divulgação, e, ao final, no julgamento de mérito, a procedência da
representação, com a suspensão em definitivo da divulgação dessa pesquisa e a imposição de multa nos
termos do art. 17 da Resolução n.º 23.549/2017, além do fornecimento da documentação da pesquisa, nos
termos do art. 13 da Resolução n.º 23.549/2017.

Foram os autos conclusos a este Relator às 14h58min do dia de hoje (26/08/2018).

É o breve relatório.

Decido.

De início, tendo em vista que o art. 13 da Resolução n.º 23.549/2017 permite a postulação de acesso “ao
sistema interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados das entidades e das empresas
que divulgarem pesquisas de opinião relativas aos candidatos e às eleições, incluídos os referentes à
identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas
ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos entrevistados”,
mas que esse requerimento não tem natureza jurisdicional contenciosa, mas mera atuação de jurisdição
voluntária, sem contraditório e com autuação em classe processual própria (Petição), nos termos do § 2.º
do mesmo artigo, entendo que não se mostra possível a dedução dessa postulação de natureza não
contenciosa (de jurisdição voluntária) no bojo de representação eleitoral relativa a pesquisa eleitoral, nos
termos do art. 327, § 1.º, incisos I e III, do CPC/2015, razão pela qual indefiro a petição inicial nessa
parte (pedido relativo ao previsto no art. 13 da Resolução n.º 23.547/2017).

Resta, outrossim, evidente que referido pedido poderá ser apreciado se e quando protocolado na via
processual própria.

Passo ao exame do mérito do pedido liminar deduzido nesta representação.

A Resolução n.º 23.549/2017, em seu art. 2.º, estabelece os requisitos informacionais e procedimentais
necessários ao registro das pesquisas eleitorais, e, em seu art. 17, prevê a incidência de pena de 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) para a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações exigidas
pelo art. 2.º.

Por outro lado, em seu art. 18, a mesma resolução, prevê que a divulgação de pesquisa fraudulenta
constitui crime punível punível com detenção de seis meses a um ano e 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).

Da atenta interpretação dessa normatização eleitoral, verifica-se que  ohá uma evidente distinção entre
não cumprimento dos requisitos previstos no art. 2.º da Resolução n.º 23.549/2017 e a divulgação de
pesquisa fraudulenta, pois para a primeira conduta apenas se prevê a incidência de multa e em
relação à segunda ocorre a incidência de tipo penal.

Essa distinção, obviamente, decorre do fato de que a fraude em pesquisa eleitoral diz respeito ao
seu conteúdo, ou seja, os resultados  divulgados, com a divulgação de informações obtidas de forma
propositadamente viciada, o que não decorre, de forma automática, do simples descumprimento de
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qualquer dos requisitos do art. 2.º da Resolução n.º 23.549/2017, daí porque esse descumprimento é
mera infração de natureza administrativa punível com multa e a fraude na pesquisa eleitoral divulgada é
punível como crime.

Além disso, o simples descumprimento de alguns dos requisitos previstos  no art. 2.º da Resolução n.º
23.549/2017 não é previsto na norma eleitoral como hipótese automática de suspensão da divulgação da
pesquisa eleitoral, pois o art. 16, § 1.º, da mesma resolução prevê que, a depender da relevância do
direito invocado e da possibilidade de prejuízo de difícil reparação, o relator poderá determinar a
suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na

.divulgação de seus resultados

, a qual prevê a possibilidadeA interpretação teleológica da parte final desse dispositivo normativo
de inclusão de esclarecimentos na divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral impugnada como
medida alternativa à suspensão de sua divulgação, evidencia que a suspensão da divulgação de
pesquisa eleitoral é medida de natureza extrema e excepcional que só se justifica quando
demonstrada a ocorrência concreta e objetiva de falha em sua realização que possa levar aos
eleitores informações não tecnicamente adequadas e/ou verdadeiras. Mas, fora dessas hipótese de
vício que atinja a própria confiabilidade das informações obtidas com a pesquisa eleitoral ou quando
possível, como prevê a norma eleitoral referida, a inclusão de esclarecimento que supra eventual vício
encontrado, não se mostra cabível a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral com base, apenas,
em vícios de natureza formal, mesmo que referentes a requisitos previstos no art. 2.º da Resolução
n.º 23.549/2017.

Essa interpretação teleológica do art. 16, § 1.º, da Resolução n.º 23.549/2017 é reforçada pelo fato, já
indicado anteriormente, que o descumprimento dos requisitos legais do art. 2.º da mesma Resolução
tem como sanção prevista apenas aquela do art. 17 da referida Resolução, que não traz, de forma
automática, a previsão de impedimento à divulgação da pesquisa, mas, apenas, a previsão de
imposição de multa.

 

Com base nas diretrizes normativas e interpretativas acima, passo ao exame do caso concreto
objeto da presente representação.

 

A pesquisa eleitoral impugnada nesta representação foi registrada do Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais do TSE (PesqEle) sob o número 09878/2018 pela 1.ª Representada em 19.08.2018.

O primeiro argumento deduzido pela Representante contra a pesquisa impugnada é de que ela tem valor
cobrado ínfimo (R$ 10.000,00), o que dá R$ 5,00 por eleitor pesquisado, levando-se em conta o número
de eleitores a serem ouvidos (2.000 - dois mil), bem inferior a, por exemplo, o custo de pesquisa realizada
recentemente pelo IBOPE em relação a esta Eleição (R$ 65.569,00 - com 812 entrevistados, com custo
por entrevistado de R$ 80,75), e que esse valor cobrado não se mostra plausível em face do custo
operacional e de logística e da necessidade de ser auferido lucro, quando levada em consideração a
abrangência de 70 municípios e das distâncias destes.

A comparação entre o custo de pesquisa eleitoral realizada por grande instituto de pesquisa de âmbito
nacional com aquele de pesquisa eleitoral realizada por pequeno instituto de pesquisa com sede neste
Estado não se mostra, por si só, apta à demonstração de que o valor cobrado para a realização da pesquisa
impugnada seria incompatível com os custos necessários a sua realização.

A Representante não traz qualquer elemento concreto sobre os custos incorridos pela 1.ª Representada
para a realização da pesquisa eleitoral impugnada, nem estimativa baseada em dados concretos desses
custos que pudessem embasar a realização de qualquer juízo de valor sobre essa alegada
incompatibilidade entre valor cobrado e respectivos custos operacionais com a finalidade de alcançar-se a
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conclusão, pretendida pela Representante, de que essa informação seria suficiente para demonstrar o
caráter fraudulento da pesquisa eleitoral impugnada.

Além dessa ausência de quaisquer elementos concretos apresentados pela Representante que permitam a
realização do juízo de valor negativo sobre a relação custo/valor cobrado e a incomensurabilidade
comparativa evidente dos custos de uma pesquisa eleitoral por grande instituto de pesquisa de âmbito
nacional com aquela realizada por pequeno instituto de natureza local, em simples e breve pesquisa
realizada em relação a pesquisas eleitorais registradas por instituições de pesquisa dessa segunda espécie
em relação a estas eleições gerais relativas ao vizinho Estado do Rio Grande do Norte (a título de
exemplo, pesquisas eleitorais RN-03084/2018 - valor cobrado de  R$ 4,25 por entrevistado;
RN-08710/2018 - valor cobrado de R$ 5,00 por entrevistado; RN-02954/2018 - valor cobrado de R$ 8,82
reais por entrevistado; RN-05667/2018 - valor cobrado de R$ 7,69 por entrevistado),  verifica-se que os
valores cobrados pela 1.ª Representada não estão de forma evidente tão distoantes da realidade das
pesquisas eleitorais realizadas por pequenos institutos de pesquisa de natureza local ao ponto de, por si só,
se mostrarem, ao contrário do pretendido pela Representante, como suficientes para a caracterização por
ela pretendida da natureza fraudulenta da pesquisa eleitoral impugnada.

Do exame da consulta no PesqEle do TSE às informações de registro da pesquisa eleitoral impugnada,
verifica-se que, efetivamente, não foi incluída, até a presente data, nas informações/documentos
registrados cópia da nota fiscal relativa ao serviço prestado, conforme previsto no art. 2.º, inciso VIII, da
Resolução n.º 23.549/2017, como alegado pela Representante.

Contudo, o § 9.º do art. 2.º da Resolução n.º 23.549/2017, prevê a possibilidade de que esse documento
seja, na hipótese de pagamento faturado ou parcelado, apresentado tão logo ocorra a quitação integral do
pagamento faturado ou da parcela vencida.

De qualquer modo, o referido requisito instrutório do registro de pesquisa eleitoral não tem qualquer
relação, mesmo que potencial, com a idoneidade do próprio conteúdo da pesquisa impugnada, razão pela
qual, nos termos do entendimento acima explicitado, não tem o condão de servir de base a pleito de
suspensão de sua divulgação, podendo, apenas, se for o caso, embasar, ao final, eventual condenação em
multa eleitoral na forma do art. 17 da Resolução n.º 23.549/2017.

Quanto à complementação dos dados informados no registro da pesquisa eleitoral com os dados relativos
aos municípios e bairros abrangidos, ou, na ausência de delimitação do bairro, com a identificação da área
em que foi realizada a pesquisa, o prazo previsto no § 6.º do art. 2.º da Resolução n.º 23.549/2017 é até o
sétimo dia seguinte a registro da pesquisa eleitoral, ou seja, no caso da pesquisa eleitoral impugnada, que
foi registrada em 19.08.2018, até o dia 26.08.2018, o dia de hoje, que não findou, ainda, razão pela qual,
ainda, não resta caracterizado descumprimento dessa norma alegado pela Representante.

Contudo, a não informação precisa dos bairros abrangidos pela pesquisa eleitoral em complementação aos
dados originalmente registrados dentro do prazo legal referido, também, não se mostraria, por si só, fato
suficiente ao impedimento à divulgação de pesquisa eleitoral, mas apenas, se for o caso, à incidência da
multa prevista no art. 17 da Resolução n.º 23.549/2017, pois:

I - esse fato, por si só, não impede nem dificulta que a Representante obtenha essas informações nem
comprova que elas estejam ausentes, pois, para a finalidade de obtenção delas o mecanismo previsto não é
a página com o resumo das informações registradas pela instituição responsável pela pesquisa eleitoral no
PesqEle do TSE, mas o requerimento previsto no art. 13 da Resolução n.º 23.549/2017, que garante o
acesso de candidatos, partidos políticos e coligações “ao sistema interno de controle, à verificação e à
fiscalização de coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem pesquisas de opinião
relativas aos candidatos e às eleições, incluídos os

referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas
individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade
dos entrevistados”, a partir do que poderão fiscalizar a metodologia e os dados concretamente coletados
na pesquisa eleitoral e, se o quiserem, formular impugnações, também, de natureza concreta à
confiabilidade desses dados;
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II - e, ademais, a 1.ª Representada, mesmo ainda não vencido o prazo do § 6.º do art. 2.º da Resolução n.º
23.549/2017, indicou os Municípios pesquisados e, em relação aos dois maiores dele (João Pessoa e
Campina Grande), os bairros pesquisados, devendo-se ressaltar que a própria pesquisa indicada pela
Representante como paradigma para a análise da alegação de valor incompatível da pesquisa impugnada,
a pesquisa realizada pelo IBOPE e registrada sob o n.º PB-08079/2018, a qual, inclusive, teve resultados
divulgados favoráveis ao candidato a Governador da Coligação Representante, mesmo já escoado o prazo
normativo em questão, não indicou os bairros pesquisados no arquivo juntado até a esta data na página de
registro da referida pesquisa eleitoral no PesqEle, tendo apenas indicado no arquivo ali anexado os
Municípios pesquisados.

Por outro lado a alegação de que o 2.º Representado, que empresa de notícias na internet, teria vindo
recebendo vultosos valores do Governo da Paraíba, que tem candidatura oficial, como é notório, e, assim,
teria interesse em divulgar números favoráveis ao candidato da situação, além de não provada
documentalmente pela Representante com a inicial deste feito, o que, por si só, afastaria a possibilidade
de acolhimento dessa alegação, não tem relação com a 1.ª Representada, que é a instituição de pesquisa
tecnicamente responsável pela pesquisa impugnada, razão pela qual não se mostra apta a levar a qualquer
mácula, mesmo que indiciária, sobre o trabalho de pesquisa desta.

Quanto à alegação da Representante de que o trabalho desenvolvido pela 1.ª Representada vem sendo
questionado a bastante tempo, com apontamento de irregularidades e direcionamentos de pesquisas para
alavancar candidaturas derrotadas, conforme notícias trazidas com a inicial:

I - as notícias trazidas pela Representante são apenas em número de 3 (três), uma referente ao pleito de
2012 e as outras duas ao pleito de 2016, cuidando-se de notícias, portanto, temporalmente bastante
esparsas e que, apenas, demonstram que em três ocasiões foram suspensas a divulgação de pesquisas por
ela realizadas, por questões variadas de natureza técnica e/ou formal nos casos em questão, não havendo
maiores elementos indicativos de fraude nos casos referidos;

II - assim, como não demonstrou a Representante que a 1.ª Representada, levando-se em conta a
totalidade de suas pesquisas eleitorais já realizadas até o momento, sempre teve a divulgação destas
suspensas ou impedida de ser continuada por falhas graves em sua realização, não se mostram esses
elementos informacionais como a aptos a serem considerados como prova, nem sequer indício razoável,
de que a 1.ª Representada possa ser considerada como carente de idoneidade técnica para atuar como
empresa dedicada a pesquisas eleitorais;

II - e, na ausência dessa prova e/ou indício razoável referido no item anterior, a idoneidade técnica da
pesquisa eleitoral realizada pela 1.ª Representada deve ser aferida em concreto quanto à sua metodologia
e dados coletados, não tendo, contudo, a Representante, neste feito trazido qualquer prova apta a
sustentar, mesmo que apenas de forma indiciária necessária à tutela de urgência pleiteada, falhas sobre
esses aspectos que pudessem embasar a sua alegação de natureza fraudulenta da pesquisa impugnada.

Por fim, há de ressaltar-se que esta representação, não obstante alegado em sua inicial que a pesquisa
eleitoral impugnada estaria para ser divulgada às 15 horas do dia de hoje, só foi protocolada e distribuída
no PJe do TRE/PB às 13h20min do dia de hoje, com sua conclusão para decisão deste Magistrado às
14h58min deste dia, após a conferência procedimental realizada pela Secretaria Judiciária desta Corte,
isso não obstante o registro de referida pesquisa no PesqEle do TSE já tivesse sido realizado desde
19.08.2018, razão pela qual, a prolação desta decisão, ainda nesta data, mas após o horário de divulgação
da referida pesquisa eleitoral, ocorreu pela necessidade de exame adequado das questões jurídicas e
fáticas nela suscitadas, sendo atribuível o fato de sua não prolação antes das 15 horas do dia de hoje à
ausência de acionamento temporalmente adequado da Justiça Eleitoral por parte da Representante, não
obstante os mais de 6 dias transcorridos desde o registro da pesquisa eleitoral impugnada perante o TSE.

Ante o exposto:

I - nos termos do art. 327, § 1.º, incisos I e III, do CPC/2015, indefiro a petição inicial na parte relativa
ao pedido relativo ao previsto no art. 13 da Resolução n.º 23.547/2017);
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II - e indefiro o pedido liminar deduzido na presente representação.

Em face da ausência de situação legalmente justificada da manutenção do segredo de justiça cadastrado
pela Representante ao protocolar este feito, determino à Secretaria Judiciária que proceda ao seu
levantamento, com a devida certificação.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cite(m)-se o(s) Representado(a)(s) para apresentação de defesa no prazo de 02 (dois) dias.

Após a apresentação das defesas ou o decurso em branco do prazo respectivo, intime-se a Procuradoria
Regional Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia.

Apresentado o parecer pela Procuradoria Regional Eleitoral ou transcorrido em branco o respectivo prazo,
retornem os autos conclusos para julgamento.

Publique-se no mural eletrônico.

Cumpra-se, com urgência.

João Pessoa/PB, 26 de agosto de 2018.

 

EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITAO

Juiz Auxiliar da Propaganda Eleitoral do TRE-PB
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