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Sentença em 24/09/2012 - RP Nº 28358 Bel. Júlio Gonçalves da Silva Júnior       

S E N T E N Ç A 

 

Trata-se de representação noticiando que a primeira representada realizou pesquisa 

eleitoral irregular, visto que tomou como parâmetro o eleitorado total de Macaúbas 

como sendo 31.525, quando na verdade referido eleitorado é de 33.178, fato esse que 

ocasionou a realização de 107 entrevistas a menos e uma margem de erro de 18%, já 

que o representado deveria entrevistar 590 eleitores, mas só entrevistou 483. 

 

Notificado, o representado apresentou defesa, contestando os argumentos da 

representante, argüindo a impossibilidade jurídica do pedido, indeferimento da inicial 

por fata de pedido de produção de provas e de vistas ao MPE, inépcia da inicial, no 

mérito, o requereu genericamente a improcedência dos pedidos constantes da presente 

representação. 

 

Instado, o Parquet Eleitoral, por sua ínclita presentante, opinou pela determinação ao 

cartório eleitoral da 65ª Zona Eleitoral para informar o eleitorado total de Macaúbas 

para as eleições de 2012, bem assim que fosse produzida prova pericial por estatístico 

para se confirmar a existência ou inexistência dos erros apontados na pesquisa 

impugnada. 
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Relatados. Decido. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

PRELIMINARES 

 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 

 

Alegou o representado que o resultado da pesquisa é desfavorável à representante, no 

entanto, nenhuma das partes informou qual seria o resultado da pesquisa impugnada, 

alegou-se, ainda, de forma genérica, a ocorrência de preclusão temporal do direto de 

impugnar a referida pesquisa. 

 

Segundo a iterativa jurisprudência do e. TSE, o prazo para ajuizamento de representação 

por pesquisa eleitoral irregular encerra-se no dia do pleito, veja-se exemplo elucidativo: 

 

"[...]. Divulgação de pesquisa eleitoral sem registro. Representação. Ajuizamento até a 

data das eleições. Art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/97. Inaplicabilidade. 1. A exemplo da 

representação pela prática de propaganda eleitoral antecipada ou irregular, a 

representação pela divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro também deve 

ser proposta até a data das eleições [...]. 2. Ultrapassado o pleito, faltaria interesse de 

agir, uma vez que a pena de multa aplicada para ambos os casos não se revela como 

instrumento apto ao restabelecimento da isonomia do pleito (ARESPE nº 28.066/SP, 

Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 14.3.2008)" . (Ac. de 24.3.2011 no Ag nº 8225, rel. Min. 

Aldir Passarinho Junior; no mesmo sentido a Dec. monocrática de 18.11.2010 na Rp nº 

380166, rel. Min. Nancy Andrighi.). 

 

Na linha de entendimento da mais alta corte eleitoral do país, rejeito esta preliminar, vez 

que a presente representação foi ajuizada em 13.09.12 e o pleito ocorrerá só em 

07.10.12. 

 

FALTA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E VISTAS AO M.P.E. 

 

A presente preliminar, é evidentemente insubsistente, com a mesma o representado 

esgota todos os limites do regular exercício da ampla defesa, beirando a litigância de 

má-fé. 

 

Ora, é mais por demais cediço, que o pedido de produção de provas é facultativo, e no 

caso concreto dos autos, é até mesmo desnecessário, visto que o representante 

comprovou, de plano (fls. 10/11), a ocorrência do erro material quanto ao eleitorado 

total de Macaúbas, o qual foi informado pelo registro da pesquisa, não havendo 

necessidade de outras provas. 

 

Neste passo, consigno que o requerimento de oitiva do Parquet Eleitoral também é 

desnecessário, vez que o Juízo Eleitoral, havendo ou não pedido, está legalmente 

obrigado a determinar a abertura de vista ao MPE para exarar seu respeitável parecer. 

 

INEPCIA DA INICIAL 

 



Após análise detida dos termos da exordial, constatamos a sua clareza e objetividade, 

sendo que seus argumentos estão logicamente concatenados, não havendo 

comprometimento das suas conclusões. 

 

Obviamente que nem todas as alegações da inicial são procedentes, aliás, justamente por 

esse fato é que a presente representação deverá ser julgada parcialmente procedente, 

mas isso não torna a inicial inepta como aduz o representado, motivo pelo qual rechaço 

a preliminar. 

 

MÉRITO 

 

A irregularidade apontada pela representante, foi efetivamente comprovada, ou seja, o 

representado adotou como eleitorado total de Macaúbas o número de 31.525 eleitores, 

consoante se vê à fl. 11, quando na realidade o eleitorado total e oficial de Macaúbas 

para as eleições municipais de 2012 é de 33.178 eleitores, conforme divulgado no site 

do TSE, portanto, 1.653 eleitores deixaram de ser contabilizados na pesquisa 

impugnada. 

 

Muito embora, as ponderações do M.P.E. sejam salutares para a correta solução do 

litígio, porém, diante da celeridade que informa todo o processo eleitoral, a solução da 

presente demanda não necessita de produção de prova pericial, a qual só deve ser 

realizada em último caso. 

 

Inicialmente, registro que é obvia a ocorrência de erro aritmético na pesquisa, visto que 

o eleitorado considerado, foi diverso do realmente existente, não havendo necessidade 

de ser estatístico ou de ter conhecimentos específicos para assim concluir. 

 

Por outro lado, inderido o requerimento do Parquet Eleitoral, no sentido de se 

determinar ao cartório eleitoral informar qual o eleitorado total do município de 

Macaúbas, vez que esta informação está claramente disponível no site do TSE. 

 

Ora, se a pesquisa considerou a existência de um eleitorado total de 31.525 eleitores, 

para entrevistar 483, sendo o eleitorado total igual a 33.178, quantos eleitores deveriam 

ser entrevistados para manter-se a mesma margem de erro da pesquisa? A resposta é 

simples, basta realizar uma operação matemática chamada regra de três simples e direta, 

senão vejamos: 

 

 

 

Eleitorado Entrevistados Resultado 

 

31.525 = 483 

 

33.178 = X = 508,3259000793021 

 

 

 

Operação: 

 

33.178 / 31.525 = 1,052434575733545 x 483 = 508,3259000793021 



 

 

 

Como não existe fração de eleitor, o pesquisador deveria ter realizado 509 entrevistas 

para manter a mesma margem de erro, no entanto, só realizou 483 entrevistas, ou seja, 

26 (vinte e seis) entrevistas a menos, que equivale a uma diferença a menor de 

5,108055009823183%, vejamos didaticamente: 

 

 

 

Entrevistados Porcentagem Resultado 

 

509 = 100% 

 

26 = X = 5,108055009823183% 

 

 

 

Operação: 

 

26 / 509 = 0,510805500982318 x 100 = 5,108055009823183 

 

 

 

Portanto, ao utilizar um número menor de eleitores para a pesquisa, houve uma 

diferença a menor de 5,108055009823183% de entrevistas. 

 

Ocorre que dos 26 eleitores, ou melhor, dos 5,108055009823183% das entrevistas não 

realizadas, todas poderiam optar pelo voto em branco ou nulo (não havendo 

interferência no resultado); todos poderiam optar por Zezinho ou todos optar por 

Robinho, ou ainda, ocorrer outras variáveis, vejamos exemplo hipotético: 

 

Se o resultado fosse empate de 50% Zezinho e 50% Robinho, havendo a manifestação 

dos eleitores que não opnaram, esse resultado, desprezando-se as frações, poderia 

chegar a: 55% Zezinho e 45% Robinho ou 55% Robinho e 45% Zezinho , isso sem falar 

na margem de erro que é de 4%.  

 

Em outro prisma, somando o erro material da pesquisa (5,% - desprezando a fração) 

com a margem de erro prevista (4%), teriamos a possibilidade de haver erro de 9%, 

vejamos outro exemplo hipotético: 

 

Se o resultado fosse empate de 50% Zezinho e 50% Robinho, havendo a manifestação 

dos eleitores que não opnaram, esse resultado, desprezando as frações, poderia chegar a: 

59% Zezinho e 41% Robinho ou 59% Robinho e 41% Zezinho, assim, a diferença 

máxima seria de 18 (dezoito) pontos percentuais de um candidato para o outro. 

 

Ressalto que os exemplos acima, são apenas ilustrativos e hipotéticos, visto que, na 

prática, inúmeras são as possibilidades de resultado. 

 

Em resumo, conclui-se que o erro material da pesquisa compromete a sua credibilidade 



e a segurança do seu resultado, mas não podemos concluir, peremptoriamente, que o 

erro favoreceu ou prejudicou tal ou qual candidato, podemos dizer apenas que o 

resultado não é confiável, mas não que houve manipulação do resultado da pesquisa.  

 

Nesta senda, o elementar erro numérico da quantidade de eleitores no município de 

Macaúbas sinaliza que a empresa responsável, não atuou com a necessária atenção e 

zelo, levando em conta que pesquisa eleitoral é instrumento de suma importância, visto 

que possui alta força indutiva no eleitorado, podendo causar prejuízos irreparáveis ao 

equilíbrio da disputa eleitoral, aliás, tão sérias são as consequências das pesquisas nas 

eleições, que a CCJ - Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados já 

aprovou Projeto de Lei n 96/2011 elevando até um milhão de reais a multa por 

divulgação de pesquisas irregulares, acrescentando inclusive as sanções de cassação do 

registro de candidatura e do diploma. 

 

De outro lado, a representante não provou, sequer alegou a forma como o erro 

matemático acima apontado, favoreceu ou prejudicou os candidatos, na verdade o erro 

material, pode inclusive ter beneficiado o candidato da coligação representante 

(Robinho) e prejudicado o da coligação adversária (Zezinho), de modo que a fraude não 

restou comprovada, nem comprovada a própria divulgação da pesquisa, alegatio non 

probatio no alegatio est. 

 

Ressalto que a representante requereu a aplicação da pena de multa cominada pelo art. 

19 da Res. n. 23.364 do TSE, ocorre, porém, que essa penalidade é de cunho criminal, 

por isso, só no âmbito do processo criminal é que referida sanção poderia ser aplicada, 

restando evidente a indadequação desta parte do pedido, falecendo à representante o 

interesse-adequação, razão pela qual não conheço desta parcela do pedido. 

 

Em outro ângulo, conforme art. 34, §§ 2º e 3º c/c art.35, ambos da Lei n 9.504/97 é 

crime a publicação de dados irregulares em pesquisa eleitoral, podendo ser penalmente 

resposabilizados os responsáveis legais da empresa realizadora da pesquisa e da 

empresa divulgadora, senão vejamos, litteris: 

 

Art. 34. (...) 

 

§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, 

impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com 

detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à 

comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR. 

 

 

 

§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às 

penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da 

veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e 

outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. 

 

 

 

Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º, podem ser 

responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de 



pesquisa e do órgão veiculador. 

 

 

 

Veja-se que está comprovada a irregularidade dos dados da pesquisa registrada sob 

número de protocolo BA-00132/2012, porquanto, consoante divulgação do próprio e. 

TSE, sabe-se que o verdadeiro eleitorado de Macaúbas é de 33.178 eleitores e não de 

31.525 eleitores, sendo que esse erro ocasionou a não realização de 26 entrevistas a 

eleitores, passando a margem de erro de 4% para 9,108055009823183%, i.e., (4% + 

5,08055009823183%), consoante já demonstrado acima. 

 

Observo que a representante não comprovou a ocorrência da divulgação do resultado da 

pesquisa ora impugnada, mas caso o representado venha a divulgar o resultado com as 

irregularidades apontadas e comprovadas, estará incidindo não só nas sanções criminais 

acima mencionadas como também na pena de multa por divulgação de pesquisa 

supostamente registrada, conforme precedentes do TSE, verbis: 

 

"[...]. Pesquisa eleitoral. Divulgação em horário eleitoral gratuito, mas sem as 

informações exigidas pela Res.-TSE nº 21.576. Aplicação de multa no mínimo legal. 

Inexistência de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]. A 

pena prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 aplica-se, não apenas à pesquisa não 

registrada, como também àquela que, supostamente registrada, não obedeça aos 

requisitos do art. 6º, parágrafo único, da Res.-TSE nº 21.576, por força do seu art. 7º. 

Precedentes do TSE. [...]" (Ac. de 3.8.2009 no ARESPE nº 25.828, rel. Min. Joaquim 

Barbosa.)  

 

"[...] Representação. Imposição de multa por divulgação de pesquisa irregular. Não-

observância dos arts. 2° e 3° da Res.-TSE n° 21.576/2006. Omissão. Nome. Candidato. 

Pesquisa eleitoral. [...] A penalidade de multa é conseqüência natural do ilícito, podendo 

ser aplicada pelo juiz independentemente de pedido expresso na exordial, não havendo 

que se falar em violação aos arts. 128 e 460 do CPC ou sentença extra petita. [...]" (Ac. 

de 15.5.2007 no ARESPE n° 24.932, rel. Min. Gerardo Grossi.)  

 

"[...] A multa prevista no art. 33, § 3°, da Lei n° 9.504/97 é aplicável na hipótese de 

divulgação de pesquisa sem o registro das informações previstas em seus incisos. [...]" 

NE: Na divulgação foram omitidas as informações referentes à margem de erro da 

pesquisa e o período de sua realização. (Ac. n° 25.112, de 19.12.2005, rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros.) 

 

Por fim, ressalta-se que os dados da pesquisa impugnada, precisamente o eleitorado 

total de Macaúbas e a respectiva margem de erro, estão erroneamente indicados no 

registro da pesquisa, fato que afetará o resultado da mesma, comprometendo sua lisura e 

higidez, não se podendo assegurar se referidas irregularidades beneficiarão ou 

prejudicarão o candidato a prefeito da coligação representante (Robinho) ou o candidato 

da coligação adversária (Zezinho) e, nem se pode dizer em que percentual haveria este 

beneficiamento ou prejuízo, porém, certo é que, os eleitores de Macaúbas não poderão 

confiar no resultado da pesquisa impugnada tal como foi registrada, vez que não 

retratará fielmente o panorama político da eleição para prefeito municipal de Macaúbas. 

 

DISPOSITIVO 



 

Diante do exposto e, em virtude da irregularidade dos dados da pesquisa ora impugnada, 

a qual registrou a menor, o eleitorado total do município de Macaúbas para as eleições 

de 2012, comprometendo o respectivo resultado, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inserto na presente representação, para com fundamento no 

poder de polícia (art. 41 da Lei n 9.504/97), no poder geral de cautela (art. 798 do CPC) 

e no princípio da efetividade da jurisdição (art. 17,§ 2º da Res.n 23.364 do TSE c/c art. 

461, §§ 4 e 5 do CPC), visando manter a transparência, lisura e o equilíbrio da disputa 

eleitoral, determinar a notificação do representado JORNAL O ECO LTDA a fim de 

que, a partir da notificação, RETIFIQUE os dados da pesquisa sanando as apontadas 

irregularidades, para que conste o correto eleitorado total de Macaúbas, ou seja, 33.178 

eleitores como divulgado pelo TSE, procedendo as consequentes retificações, tais como 

a complementação do número de entrevistas, a informação de realização da pesquisa 

acrescentando o dia em que as entrevistas complementares foram realizadas, o recálculo 

do resultado da pesquisa após a realização das entrevistas complementares e demais 

alterações que se façam necessárias, observando que tais alterações devem ser 

realizadas dentro da metodologia da própria pesquisa, enquanto não realizada a referida 

retificação, se abstenha de divulgar o resultado da pesquisa ora impugnada, sob pena do 

pagamento de multa 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 9.504/97, art. 33, § 3º c/c 

art.17 da Res. 23.364 do TSE), sem prejuízo da responsabilização criminal dos seus 

representantes legais por infringência do tipo penal constante no art. 34, §§2 e 3 c/c art. 

35 da Lei n. 9.504/97 e art. 347 do Código Eleitoral, em caso de descumprimento. 

 

Sem custas ou honorários (art.373 do CE c/c art. 1º da Lei nº 9.265/96.) 

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o M.P.E. Cumpra-se. 

 

Macaúbas, 24 de setembro de 2012. 

 

JÚLIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR 

 

JUIZ ELEITORAL 
 


