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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0601531-70.2018.6.24.0000 - Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA

REPRESENTANTE
:SANTA CATARINA QUER MAIS 15-MDB / 70-AVANTE / 45-PSDB / 14-PTB
/ 36-PTC / 28-PRTB / 27-DC / 22-PR / 23-PPS

  ADVOGADO :LIS CAROLINE BEDIN - OAB/SC29642
  ADVOGADO :DULCIANNE BECKHAUSER - OAB/SC29250
  ADVOGADO :RAPHAEL ISAAC BRAGA BUSSOLO - OAB/SC39358
  ADVOGADO :KARINY BONATTO DOS SANTOS - OAB/SC22450
  ADVOGADO :KATHERINE SCHREINER - OAB/SC19220
REPRESENTADO :VOX DO BRASIL PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
REPRESENTADO :DECIO NERY DE LIMA

DECISÃO

 

Trata-se de representação eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada por COLIGAÇÃO SANTA
CATARINA QUER MAIS (MDB, PSDB, PR, PPS, PTB, PTC, PRTB, DC, AVANTE) contra VOX DO
BRASIL PESQUISAS E PARTICIPAÇÕES LTDA e DÉCIO NERY DE LIMA em razão de realização
de pesquisa eleitoral com direcionamento das questões formuladas aos eleitores.

Aduz em síntese que:

“A empresa requerida, registrou perante a Justiça Eleitoral pesquisa eleitoral sob o nº SC-09318/2018, a
qual está sendo realizada entre os dias 11 e 13 de setembro, com divulgação prevista para o dia 15 de
setembro de 2018.
Todavia, em análise dos formulários que estão sendo aplicados na pesquisa, nota-se o evidente
direcionamento das questões formuladas aos eleitores, as quais são notoriamente tendenciosas e maculam
o resultado das amostras colhidas.
Perguntas com a repetição de nome de um determinado candidato ao Governo do Estado, a apresentação
de apenas algumas das experiências profissionais de outros 2 candidatos, a afirmação de que o candidato
Mauro Mariani possui apoio político que em verdade não existe (doc anexo), a sequencia em que as
perguntas são apresentadas aos eleitores, acaba por incutir na mente do eleitor uma realidade desvirtuada
e que se concretizará em resultados absolutamente inconsistentes. Este cenário viola o princípio
constitucional da isonomia e a boa técnica que deve ser empregada em pesquisas eleitorais que pretendam
ter seus resultados divulgados ao público em geral.

Além disso, a pesquisa traz questões relacionadas ao pleito a Presidência da República, sem que tenha
sido promovido seu registro perante o Tribunal Superior Eleitoral.

E, também, os questionários fazem identificação dos entrevistados, o que é vedado pela legislação
eleitoral. Por fim, em algumas de suas perguntas, a pesquisa apresenta ao eleitor questões aparentando
existir apenas 2 ou 3 candidatos ao cargo de Governador em Santa Catarina, o que, igualmente, é vedado.

Conforme será demonstrado a seguir, a pesquisa em tela merece ter sua realização e divulgação de
resultados coibidas por este E. Tribunal, a fim de se garantir a continuidade da normalidade e legitimidade
do pleito eleitoral de 2018 em Santa Catarina.”
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Requer, assim a concessão de medida liminar para que o representado:

“(...)a) requer-se a concessão de tutela de urgência, inaudita alteran pars, para que seja determinada a
suspensão da realização da pesquisa eleitoral registrada sob o nº SC-09318/2018 ou, caso já realizada, que
seja proibida a divulgação de seus resultados;” (grifos no original)
Vieram conclusos para análise do pedido liminar.

É o relatório.

Decido.

Após acessar hoje o questionário PP065/18_R1, disponível na seguinte URL específica
(http://inter01.tse.jus.br/pesqele-publico/app/pesquisa/detalhar.xhtml), referente à Pesquisa Eleitoral 
SC-09318/2018 percebo, em sede de cognição sumária, que a referida pesquisa está desrespeitando a
legislação eleitoral pelos seguintes motivos, o que os faço seguindo a lógica de apresentação das situações
pela representante:

1) DAS PERGUNTAS TENDENCIOSAS E COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS

A respeito das ditas perguntas tendenciosas e informações inverídicas é certo que houve mudança na Res.
TSE 23.549/2017 no que toca ao art. 2º, § 10 e § 11, com sua revogação pela Res. TSE 23.561/2018:

“§ 10. Nos questionários aplicados ou a serem aplicados nas pesquisas de opinião pública referidas no
caput, são vedadas indagações a respeito de temas não relacionados à eleição. (Incluído pela Resolução nº
23.560/2018) (Revogado pela Resolução nº 23.561/2018)
§ 11. Os questionários referidos no parágrafo anterior não poderão conter afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou informação sabidamente inverídica, sob pena de suspensão de sua divulgação ou
de anotação de esclarecimentos, nos termos do § 1º do art. 16 desta resolução. (Incluído pela Resolução nº
23.560/2018) (Revogado pela Resolução nº 23.561/2018)”

Ocorre que a revogação desta norma não quer dizer que a pesquisa possa ser direcionada e/ou
tendenciosa, pois as questões abaixo mencionadas me levam a esta conclusão, em especial, mas não
somente, a de n. 24 e a de n. 28:

“Pergunta 24. Se Lula apoiar Décio Lima do PT, a governador você diria que: (ler até opção 3)
1 - Votaria com certeza em Décio Lima
2 - Poderia votar, mas não tem certeza
3 - Não votaria em Décio Lima
8 - NS/não tem opinião sobre isto
9 - NR
APLG1
Pergunta 25. E se Fernando Haddad apoiar Décio Lima do PT, a governador você diria que: (ler
até opção 3)
1 - Votaria com certeza em Décio Lima
2 - Poderia votar, mas não tem certeza
3 - Não votaria em Décio Lima
8 - NS/não tem opinião sobre isto
9 - NR
APHG1
Pergunta 26. Se Raimundo Colombo apoiar Gelson Merísio, do PSD, a governador, você diria que:
(ler até opção 3)
1 - Votaria com certeza em Gelson Merísio
2 - Poderia votar, mas não tem certeza
3 - Não votaria em Gelson Merísio
8 - NS/não tem opinião sobre isto
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9 - NR
APRG1
Pergunta 27. Se Michel Temer apoiar Mauro Mariani, do MDB, a governador, você diria que: (ler
até opção 3)
1 - Votaria com certeza em Mauro Maiani
2 - Poderia votar, mas não tem certeza
3 - Não votaria em Mauro Maiani
8 - NS/não tem opinião sobre isto
Pergunta 28. Vou mostrar uma lista com o nome de alguns candidatos e com algumas informações
sobre eles … Se a eleição para governador de Santa Catarina fosse hoje e os candidatos fossem
estes, em quem você votaria?
1 - Décio Lima foi prefeito de Blumenau, superintendente do Porto de Itajaí, é
líder da oposição no Congresso Nacional e tem o apoio de Lula e Haddad.
2 - Gelson Merisio foi presidente da Assembleia Legislativa e tem o apoio de
Raimundo Colombo
3 - Mauro Mariani, foi prefeito de Rio Negrinho, é deputado federal e tem o
apoio de Michel Temer
7 - Ninguém/Branco/Nulo (não votaria em nenhum destes candidatos)
8 - NS
9 – NR” (grifos no original)

A contratação da Pesquisa Eleitoral pelo candidato, ora representado, não lhe confere a liberdade de
desrespeitar a normativa eleitoral vigente, que, de forma muito clara, determina no artigo 3º da Res. TSE
23.549/2017 (Pesquisas Eleitorais) que:

“Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de candidatos, os nomes de todos os candidatos
 constar da lista apresentada aos entrevistados durante acujo registro tenha sido requerido deverão

realização das pesquisas.” (grifei)

Ora, se as perguntas são abertas,elas devem sempre se referir a todos os candidatos do pleito (no caso,
. A  finalidade da pesquisa eleitoral é justamente ter uma noção real e9 candidatos  em Santa Catarina)

transparente da campanha eleitoral, mesmo que em um breve momento desta. Desta forma, não me parece
consentâneo com a democracia e, principalmente, porque, em regra geral, a atual forma de financiamento
das campanhas eleitorais, ocorre através de , direcionar questõesfundo exclusivamente público (FEFC)
somente ao candidato que a contrata.

Outro ponto que me chama a atenção é a questão 28 em seu item 3 que alega:

“3 - Mauro Mariani, foi prefeito de Rio Negrinho, é deputado federal ”. e tem o apoio de Michel Temer
(grifei)

Como bem frisado pela representante na inicial, o partido de seu candidato majoritário ao Governo do
Estado, de forma pública e notória (inúmeras notícias de jornais demonstram isso), desvinculou-se do
atual Presidente da República, Sr. Michel Temer e, além disso, não há nenhum documento público que
este decline apoio ao candidato da representante, Sr. Mauro Mariani.

Ao assim agir na pergunta acima, a pesquisa realizada vai na contramão da lição colegiada firmada no
Acórdão paradigma 33.224/2018 – TRE-SC, da relatoria deste magistrado, que dispôs a necessidade de
respeito a verdade nas informações divulgadas e explicitamente contrário ao uso de fatos sabidamente
inverídicos.

Outrossim, falha a pesquisa também acerca das questões denominadas “SOBRE O SEGUNDO TURNO
...”, uma vez que somente avalia 3 (três) possíveis cenários, Décio Lima (PT) X Gelson Merísio (PSD),
Gelson Merísio (PSD) x Mauro Mariani (MDB) ou Décio Lima (PT) x Mauro Mariani (MDB),
desrespeitando a existência de 9 candidatos possíveis de participar.
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No sentido da ilicitude desta forma de Pesquisa os Tribunais pátrios já se manifestaram, :in verbis

“(...)RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PEDIDO EM REPRESENTAÇÃO. QUESTIONÁRIO
TENDENCIOSO. RECURSO NÃO PROVIDO. - A Resolução TSE n.º 22.623, em seu artigo 9º, confere
legitimidade ao Ministério Público Eleitoral para impugnar o pedido de registro, ou a divulgação da
pesquisa eleitoral, desde que aponte as razões jurídicas a embasar a impugnação. Por sua vez, o artigo 10
da mesma norma impõe a conversão da impugnação em representação. Assim, por óbvio, ao julgar a
representação o juiz deve deferir ou indeferir o pedido do registro.
- Havendo questionário elaborado e aplicado de forma tendenciosa, o pedido de registro deve ser
indeferido, ainda que contenha todas as informações exigidas por lei.
(TRE-MT. RECURSO DE DECISAO DOS JUIZES ELEITORAIS n 98, ACÓRDÃO n 17100 de
12/08/2008, Relator(a) ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 12/08/2008) (grifei)

Neste ponto deixo de me manifestar sobre as questões 15 e 16, pois analiso-as no item 2 desta liminar.

Sendo assim, em juízo preliminar, penso assistir razão à Coligação autora.

2) DA INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

O questionário também faz perguntas acerca da Eleição Presidencial, embora seu escopo seja a Eleição
para Governador e Senador (ID 126913), conforme percebe-se das questões de número 13 a 18, o que por
si só já deturpa a norma eleitoral que aduz na Resolução TSE n. 23.549/2017:

“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 aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, 
para cada pesquisa, a registrar no tribunal eleitoral ao qual compete fazer o registro dos candidatos
, até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput,
incisos I a VII e § 1º):" (grifei)

 A doutrina de Olivar Coneglian, em sua obra Propaganda Eleitoral, bem esmiúça a questão:

“Caso a empresa realize uma única pesquisa envolvendo duas circunscrições eleitorais (v.g., uma
pesquisa para o governo do Estado e para a presidência da República), deverá proceder a dois registros;

.” (Ed. Juruá, Curitiba, 14ª edição, p. 233) (um no TRE (governador) e outro no TSE (presidente)
grifei)

Neste ponto, portanto, em juízo sumário, entendo incabível a divulgação destas informações.

3 – DA OBRIGAÇÃO DE SE PRESERVAR A IDENTIDADE DOS ENTREVISTADOS

No tocante ao presente item, entretanto, entendo, em juízo preliminar, não possuir razão a parte autora,
haja vista que a finalidade da norma é evitar a identificação dos entrevistados, quando e, tão-somente, do
acesso conferido ao Ministério Público, candidatos, partidos políticos e as coligações para
verificarem a idoneidade da pesquisa eleitoral.

A Resolução TSE 23.549/2017 é clara:

“Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os candidatos, os partidos
políticos e as coligações poderão ter 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,  (Lei nº 9.504/1997, art. 34, § 1º).” preservada a identidade dos entrevistados (grifei)
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O artigo 34, § 1º, da Lei 9.504/1997, quando trata do acesso às pesquisas eleitorais, é claro em sua parte
final:

“§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de
controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião
relativas 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 respondentes.” (grifei)

Diante do exposto, tenho por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Presentes o perigo de dano, configurado na possibilidade da divulgação da pesquisa eleitoral
SC-09318/2018, aliado à probabilidade do direito, com espeque no desrespeito à legislação eleitoral
(Resolução TSE 23.549/2017, em especial seu artigo 3º, o artigo 242 da Lei 4737/1965 e o art. 6º e §1º da
Res. TSE 23.551/2017).

Isso posto,  requerido para determinar aoDEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR
contratante DÉCIO NERY DE LIMA e a empresa contratada VOX DO BRASIL PESQUISAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. para que:

a) suspendam a divulgação dos resultados da pesquisa impugnada (SC-09318/2018).

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos
arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais (CRIP) para que:

1) Comunique-se, com urgência, esta decisão liminar à empresa Contratada e ao Contratante, nos termos
da Resolução TSE nº 23.459/2017, art. 16, §2;

2) Promova a citação  dos representados, preferencialmente por meio eletrônico, para, querendo, imediata
, nos termos do art. 16, da Resolução TSE n. 23.549/2017,apresentem defesa no prazo de 2 (dois) dias

ficando, desde já, autorizada a CRIP, caso necessário, a assinar as cartas de ordem nos termos do art. 203,
§ 4º, do CPC.  

Após, independentemente de manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.

Intimem-se.

Florianópolis, 13 de setembro de 2018.

 

Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, Juiz Auxiliar
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