
22/10/2020

Número: 0600464-59.2020.6.05.0055 
 

Classe: REPRESENTAÇÃO 

 Órgão julgador: 055ª ZONA ELEITORAL DE MORRO DO CHAPÉU BA 

 Última distribuição : 22/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

AURISTELA DA SILVA CARNEIRO (REPRESENTANTE) DANIEL NOVAIS DE ARAUJO (ADVOGADO)

ANCORA PESQUISAS E PUBLICIDADE LTDA

(REPRESENTADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA BAHIA (FISCAL

DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

20078
310

22/10/2020 20:45 Decisão Decisão



 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 055ª ZONA ELEITORAL DE MORRO DO CHAPÉU BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600464-59.2020.6.05.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE MORRO DO CHAPÉU BA 
REPRESENTANTE: AURISTELA DA SILVA CARNEIRO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: DANIEL NOVAIS DE ARAUJO - BA36978 
REPRESENTADO: ANCORA PESQUISAS E PUBLICIDADE LTDA 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Trata-se de representação eleitoral apresentada pela COLIGAÇÃO PRA FAZER contra ÂNCORA PESQUISAS E
PUBLICIDADE LTDA.
Informa a inicial, em resumo, que a pesquisa eleitoral nº BA-06847/2020 não cumpriu todos os requisitos do art. 33 da
Lei nº 9.504/97.
A Representante requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a divulgação da pesquisa nº BA-
06847/2020.
É o relatório. DECIDO.
Como é notório, o interesse que justifica o pedido de liminar faz prescindir, nesta fase do processo, de uma indagação
profunda do direito material discutido, bastando, pois, o juízo de probabilidade, e não de certeza ou convicção, e o
perigo da demora, no sentido de que a atuação normal do direito poderia chegar tarde, podendo o provimento
jurisdicional não mais ter utilidade, ante a modificação dos fatos.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
O artigo 33 da Lei nº 9.504/97 dispõe que:

“Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou 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:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização
do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o
registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio
na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos
partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
§ 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.
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§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no
valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.”
E o art. 2º da Resolução nº 23.600/2019 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que:

“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 Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes
informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico do entrevistado e área
física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da
fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número
de seu registro no Conselho Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere a pesquisa.
§ 1º Na hipótese de a pesquisa se referir aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador e envolver mais de um
município, a entidade ou a empresa deverá realizar um registro para cada município abrangido.
§ 2º Na contagem do prazo de que cuida o caput, não devem ser consideradas as datas do registro e a da divulgação,
de modo que entre estas transcorram integralmente 5 (cinco) dias.
§ 3º O PesqEle deve informar ao usuário o dia a partir do qual a pesquisa registrada poderá ser divulgada.
§ 4º O acesso ao PesqEle, para o registro das informações de que trata este artigo, é realizado exclusivamente via
internet, devendo os arquivos estar no formato PDF (Portable Document Format).
§ 5º A integridade e o conteúdo dos arquivos e das informações inseridos no PesqEle são de inteira responsabilidade da
entidade ou empresa realizadora do registro da pesquisa eleitoral.
§ 6º O registro de pesquisa poderá ser realizado a qualquer tempo, independentemente do horário de funcionamento da
Justiça Eleitoral.
§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser complementado,
sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com os dados relativos:
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, à área em que foi
realizada;
II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de delimitação da região, à área em que
foi realizada;
III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausência de delimitação do bairro, será
identificada a área em que foi realizada;
IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número de eleitores pesquisados em cada
setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na
amostra final da área de abrangência da pesquisa eleitoral.
§ 8º As empresas ou entidades poderão utilizar dispositivos eletrônicos portáteis, tais como tablets e similares, para a
realização da pesquisa, os quais poderão ser auditados, a qualquer tempo, pela Justiça Eleitoral.
§ 9º Na hipótese de a nota fiscal de que trata o inciso VIII do caput contemplar o pagamento de mais de uma pesquisa
eleitoral, o valor individual de cada pesquisa deverá ser devidamente discriminado no corpo do documento fiscal.
§ 10. Para efeito do disposto no inciso VIII do caput, na hipótese de o pagamento ser faturado ou parcelado, as
entidades e as empresas deverão informar a condição de pagamento no momento do registro da pesquisa e apresentar
a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), tão logo ocorra a quitação integral do pagamento faturado ou da parcela vencida,
observando-se, quando aplicável, o disposto no § 9º deste artigo.”
Pelo que consta da certidão de nº 20040525, pelo que consta do Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle) a pesquisa referida na petição inicial não cumpriu o requisito disposto no art. 2º, VIII, da Resolução nº
23.600/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Desse modo, restou demonstrado nos autos que a pesquisa eleitoral referida na petição inicial foi realizada sem que
fossem obedecidos todos os requisitos dispostos no artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Verifica-se que, no caso dos autos, além de restar demonstrada a probabilidade do direito, está evidenciado o perigo da
demora, requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.
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Ante o exposto, CONCEDO liminar para determinar a suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa referida na
petição inicial.
Notifique-se a Representada.
Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Morro do Chapéu (BA), 22 de outubro de 2020.

 
 

ROQUE RUY BARBOSA DE ARAÚJO
Juiz Eleitoral
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