
MPE
Ministério Público Eleitoral

  Procuradoria

  Regional Eleitoral

  na Bahia

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  DOUTORA  PRESIDENTE  DO  TRIBUN AL

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DA BAHIA.

O  Ministério  Público  Eleitoral , por meio  do

Procurador Regional Eleitoral, vem perante Vossa Excelência, com base no art. 96 da Lei

n.º 9.504/97, oferecer

REPRESENTAÇÃO

contra

FORVM  COMUNICAÇÕES  DE  ECONOMIA  E

POLÍTICA  S/C  LTDA ,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  responsável  pelo  sítio  eletrônico

“www.bahianoticiais.com.br”, 

(informação suprimida para fins de publicação)

pelos motivos adiante explicitados:
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1. Dos fatos e fundamentos jurídicos.

Em 08 de  fevereiro  de  2014 foi  divulgado,  no  sítio

eletrônico  denominado  Bahia  Notícias  (www.bahianoticias.com.br),  uma  pesquisa  de

intenções  de  votos  realizada  junto  aos  eleitores  do Estado  da  Bahia,  abarcando  os

candidatos a governador e presidente. 

De acordo com a própria reportagem, abaixo transcrita,

a  referida  pesquisa  foi  “realizada  pelo  instituto  Séculus  em  parceria  com  o  Bahia

Notícias” (fls. 03/04):

“Pesquisa Séculus/Bahia Notícias: Souto lidera e bate

Geddel; Rui Costa fica atrás de Lídice

A pesquisa para governador da Bahia, realizada pelo

Instituto Séculus em parceria com o Bahia Notícias,

mostra uma corrida com a oposição na liderança com

certa tranquilidade. Dois cenários pré-definidos foram

colocados  para  o  eleitor  opinar,  um  com  o  ex-

governador  Paulo  Souto  (DEM)  como candidato  da

oposição,  e o outro com o presidente  do PMDB na

Bahia, Geddel Vieira Lima, no mesmo posto. Os outros

nomes são aqueles já definidos: o chefe da Casa Civil

e candidato da base governista,  Rui  Costa (PT) e a

postulante  do  PSB,  senadora  Lídice  da  Mata.  No

primeiro  universo,  Paulo  Souto  aparece  com  larga

vantagem,  com  a  preferência  de  40,8%  dos

entrevistados. Logo depois vem Lídice, com 12,2%. Em

terceiro está o petista, com 10,1%. Os que ainda não

sabem ou não opinaram somam 25,2% e aqueles que

não votariam em nenhum dos três totalizam 11,4%. No

segundo  cenário  aparece  o  motivo  para  a  dor  de

cabeça do prefeito ACM Neto (DEM),  que teria até

dito a Geddel que o ex-ministro seria candidato, mas

ouviu de Souto – melhor nas pesquisas internas – que a

2



Ministério Público Eleitoral – Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia

chama  tinha  reacendido.  O  peemedebista  lidera  a

disputa no levantamento, com a preferência de 23,7%

dos pesquisados. No entanto, a pontuação dele é quase

metade da atingida pelo democrata,  além do fato de

que  os  adversários  crescem.  Lídice  continua  em

segundo  lugar,  agora  com 15,2%.  Rui  Costa  passa

para 13,7%. Sobe também o número de indecisos – que

não  sabem  ou  não  opinaram –  com soma  total  de

quase 29%. Não votariam em nenhum dos três 18,2%

dos pesquisados. 

O eleitorado baiano também participou da modalidade

espontânea, quando não é dada nenhuma opção e o

consultado  escolhe  o  nome  que  preferir.  O  prefeito

ACM Neto  (DEM)  aparece  como o  mais  lembrado,

com 13,5% das intenções de voto, apesar de já ter se

colocado  fora  da  disputa.  Em  segundo  vem  o

governador Jaques Wagner (PT), com 11,4%, mesmo

com o fato de não poder tentar nova reeleição. Logo

depois vem Souto (4,5%). Geddel aparece mais atrás,

com  2,8%  da  preferência.  O  peemedebista  ainda

garante que a oposição  pontue mais  que Rui  Costa

(2,5%).  A partir  daí, o cenário mostra novidades. O

senador Walter Pinheiro (PT), que perdeu a indicação

para o chefe da Casa Civil de Wagner, pontua melhor

com  3,3%.  O  vice-governador  e  pré-candidato  ao

Senador, Otto Alencar (PSD), também sai na frente de

Rui,  com  2,7%.  O  presidente  da  Assembleia

Legislativa, Marcelo Nilo (PDT), que queria concorrer

para governador e agora luta para ser vice, surge com

a  preferência  de  apenas  0,8%  dos  entrevistados,

empatado com o nome especulado para vice na chapa

da oposição, João Gualberto (PSDB).  O inusitado é

que ambos ficam atrás do apresentador Zé Eduardo
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(Bocão), escolhido por 0,9%, e também do prefeito de

Feira de Santana, José Ronaldo (PSDB), com 1,3%. 

Já no cenário nacional, a presidente Dilma Rousseff

(PT) vence tranquilamente a eleição na Bahia, ainda

no  primeiro  turno.  Ela  aparece  com  54,2%  das

intenções  de  voto,  contra  13,2%  do  pré-candidato

tucano,  o  senador  Aécio  Neves  (PSDB-MG).  O

governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB)

soma apenas 6,5%. Não opinaram ou não souberam

responder  13,4%.  Já  12,3%  disseram  que  não

votariam  em  nenhum  dos  três.  A  pesquisa

Séculus/Bahia Notícias foi realizada entre os dias 2 e 6

de  fevereiro,  com  2  mil  290  pessoas,  de  todas  as

classes  sociais,  sexos  e  áreas  de  atuação.  Foram

entrevistados eleitores de 72 cidades baianas, em 26

territórios de identidade. A margem de erro é de 3,9

pontos porcentuais.”

Conforme  se  depreende  das  informações  colhidas,  a

referida pesquisa foi realizada pela empresa denominada na reportagem como “Instituto

Séculus”,  “entre os dias 02 e 06 de fevereiro” , tendo sido entrevistadas 2.290 (duas mil e

duzentos e noventa) pessoas.

Trata-se, portanto, de pesquisa eleitoral de divulgação

externa com fins de verificar a aceitação ou o desempenho dos concorrentes no pleito

eleitoral vindouro.

No entanto, apesar de trazer informações relacionadas a

quantidade de entrevistados, municípios onde foram feitas as entrevistas e até margem de

erro, a reportagem não informou o número do registro da pesquisa na Justiça Eleitoral,

afrontando,  portanto,  a  legislação  pertinente  ao  tema que  obriga  o  prévio  registro  da

pesquisa.

Não informou pois a pesquisa divulgada no portal de

notícias não foi registrada. 
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De acordo com José Jairo Gomes:

“Toda pesquisa elaborada para conhecimento público

deve ser registrada na Justiça Eleitoral no prazo de até

cinco  dias  anteriores  à  divulgação.  Para  tanto,  os

interessados  devem formular  requerimento  junto  aos

órgãos  judiciais  competentes  para  o  registro  de

candidaturas.  Assim,  tem-se  que,  nas  eleições

municipais,  a  pesquisa  é  registrada  perante  o  juiz

eleitoral; nas gerais, perante o TRE; e na presidencial,

junto ao TSE.”

As  entidades  e  empresas  que  realizarem,  para

conhecimento público, pesquisas de opinião pública relativas às Eleições 2014 ou aos

seus candidatos (art.  33 da Lei  nº 9.504/1997) devem registrá-las na Justiça Eleitoral a

partir do dia 1º de janeiro até 5 dias antes da divulgação de cada resultado, conforme a

Res.-TSE nº 23.400, de 17.12.2013.

O registro das pesquisas eleitorais é realizado por meio

eletrônico no sitio do Tribunal Superior Eleitoral, via Sistema de Registro de Pesquisas

Eleitorais (PesqEle). É também nesse sistema onde é verificada a existência ou não do

registro da pesquisa.

No  presente  caso,  repita-se,  depois  de  realizada  a

consulta no sistema de registro de pesquisa, constatou-se que a pesquisa divulgada não foi

previamente registrada.

Nesse  sentido,  inclusive,  a  Procuradoria  Regional

Eleitoral, de forma cuidadosa, expediu ofício para que o responsável pelo Bahia Notícias

demonstrasse a comprovação dos requisitos legais (fl. 07).

Em  sua  resposta  (fls.  09/32),  o  Bahia  Notícias  não

comprovou o prévio registro.

Importante destacar que as pesquisas eleitorais podem

influir de modo relevante e perigoso na vontade dos eleitores ou até mesmo na escolha dos

próprios partidos. 
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Não restam dúvidas sobre a importante força persuasiva

que as pesquisas eleitorais, quando divulgadas ao público, exercem sobre os eleitores.

Funcionam,  dessa  maneira,  como  um  fato  político

inquestionável, servindo de combustível para determinados políticos e partidos, bem como

destruindo ou arrefecendo os ânimos de outros.

É justamente em razão dessa dinâmica das pesquisas

eleitorais, cuja força pode influenciar a escolha livre e democrática dos eleitores, que a

legislação eleitoral estabelece cuidados necessários com os possíveis excessos e abusos de

quem realiza  e  divulga  pesquisas,  motivo pelo  qual  se  justifica  a  obrigatoriedade  em

atender determinados requisitos para realizar  e divulgar pesquisas para o público em geral

em pleno ano eleitoral.

Nesse sentido, o registro da pesquisa e o atendimento

integral  das exigências estabelecidas nos incisos do artigo 33 da Lei  das Eleições são

elementos imprescindíveis para atestar a idoneidade da pesquisa.

A possibilidade  de efetuar  o  controle,  no  sentido  de

investigar minimamente se a pesquisa atendeu aos critérios básicos para que possa ser

divulgada, somente é possível ante o pleno atendimento das regras insculpidas na Lei das

Eleições e na Resolução do TSE pertinente ao tema.

Calha frisar que o registro prévio é obrigatório apenas

para as pesquisas que serão divulgadas. Caso seja uma pesquisa para “consumo interno”,

desnecessário o registro.

Consequentemente,  a  pesquisa  eleitoral  que  não  foi

registrada atendendo inteiramente as exigências legais não pode ser divulgada.   

Assim, ressalta-se uma vez mais, a legislação eleitoral

não descuidou do assunto e tratou de regulamentar a matéria.

A  lei  nº  9.504/97  estabelece  que  as  entidades  e

empresas que divulguem, sem o necessário registro prévio, pesquisas de opinião pública

relativas às eleições, para conhecimento público, estarão sujeitas ao pagamento de multa. 

É o que determina o artigo 33, § 3º, da Lei das Eleições:

“Art.  33.  As  entidades  e  empresas  que  realizarem

pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou
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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.”

A  resolução  do  TSE  nº  23.400,  que  disciplina  os

procedimentos relativos ao registro e à divulgação de pesquisas de opinião pública para as

eleições  de  2014,  na  mesma  linha  esposada  na  Lei  das  Eleições,  estabelece  que  a

divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro sujeita o responsável ao pagamento

de multa  no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais) a R$

106.410,00 (cento e seis mil e quatrocentos e dez reais). É o que dispõe o artigo 18 da

Resolução do nº 23.400:

“Art.  18.  A  divulgação  de  pesquisa  sem  o  prévio

registro  das informações  constantes  do art.  2º  desta

resolução no Tribunal Eleitoral competente sujeita os

responsáveis  à  multa  no  valor  de  R$  53.205,00

(cinquenta e três mil  e  duzentos e cinco reais) a R$

106.410,00  (cento  e  seis  mil  e  quatrocentos  e  dez

reais).”

O tipo previsto  no  parágrafo  3º  do artigo  33  da Lei

9.505/97, replicado no artigo 18 da Resolução TSE nº 23.400, pune quem divulga a pes-

quisa sem o prévio registro.

É exatamente o caso da representada. O “Bahia Notíci-

as” divulgou uma pesquisa realizada no mês de fevereiro de 2014 sem ter sido registrada.

A conduta da empresa representada,  responsável  pelo

site  “Bahia Notícias”, ao divulgar pesquisa de intenção de votos realizada e divulgada em
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ano eleitoral sem o prévio registro, violou o disposto no artigo 33, § 3º, da Lei 9.504/97, e

o artigo 18 da Resolução TSE nº 23.400, ensejando a cabível reprimenda no âmbito eleito-

ral, diante da grave irregularidade que restou caracterizada.

O  Tribunal  Superior  Eleitoral  e  as  demais  Cortes

eleitorais  vêm aplicando com rigor  os preceitos  estatuídos  nos mencionados  diplomas

legais, com vistas a reprimir todo desrespeito à legislação eleitoral, especialmente no que

tange à ausência  do prévio registro  da pesquisa de intenção de votos para divulgação

externa, conforme julgados adiante transcritos: 

“AGRAVO REGIMENTAL.  RECURSO ESPECIAL.

REPRESENTAÇÃO.  PESQUISA  ELEITORAL.

DIVULGAÇÃO. REGISTRO. AUSÊNCIA. MULTA.

ART. 33, § 3º, DA LEI  Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA.

DESPROVIMENTO. 

1.  O entendimento adotado pela Corte de origem,

no sentido de que a divulgação prévia de pesquisa

sem  o  necessário  registro  perante  esta  Justiça

Especializada atrai  a incidência da multa  prevista

no  §  3º  do  art.  33  da  Lei  das  Eleições,  está  em

consonância  com a  jurisprudência  deste  Tribunal

(AgR-AI nº 263941, Rel. Min. José Dias Toffoli, de

22.2.2013).

2.  A teor do disposto no § 1º do art. 2º da Res.-TSE nº

23.364/2011, é necessário o esclarecimento expresso de

que os dados e números divulgados não são oriundos de

pesquisas de opinião, mas de mera sondagem, sob pena

de  divulgação  de  pesquisa  eleitoral  sem  o  devido

registro.

3.  Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº

27590,  Acórdão  de  08/10/2013,  Relator(a)  Min.

LUCIANA  CHRISTINA  GUIMARÃES  LÓSSIO,
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Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo

206, Data 25/10/2013, Página 61 )”

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO.  RECURSO

ESPECIAL.  REPRESENTAÇÃO.  PESQUISA

ELEITORAL.  DIVULGAÇÃO.  REGISTRO.

AUSÊNCIA.  MULTA.  ART.  33,  §  3º,  DA  LEI  Nº

9.504/97.  INCIDÊNCIA.  DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL.  INOCORRÊNCIA.

DESPROVIMENTO.

1.  A  divulgação  prévia  de  pesquisa  que  apenas

posteriormente  foi  registrada  perante  esta  Justiça

especializada atrai  a incidência da norma disposta

no § 3º do art. 33 da Lei das Eleições.

2. É necessário  o esclarecimento expresso de que os

dados  e  números  divulgados  não  são  oriundos  de

pesquisas de opinião, sob pena de se divulgar pesquisa

ainda não registrada nesta Justiça especializada.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 815,

Acórdão  de  01/10/2013,  Relator(a)  Min.  LUCIANA

CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE

-  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  199,  Data

16/10/2013, Página 58 )”

2. Conclusão.

Deste modo, o  Ministério Público Eleitoral  requer  a

condenação  da empresa representada ao pagamento da multa prevista no artigo 18, da

Resolução TSE nº  23.400,  no valor  mínimo de R$ 53.205,00 (cinquenta  e três  mil  e

duzentos e cinco reais), considerando sua primariedade.
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Por  fim,  requer  a  notificação da  empresa  ré  para

oferecimento de defesa, bem como seja conferida oportunidade, em caso de necessidade,

para produção de prova testemunhal e documental.

Termos em que

Pede e espera deferimento.

Salvador, 10 de março de 2014.

              José Alfredo de Paula Silva

              Procurador Regional Eleitoral
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