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JUSTIÇA ELEITORAL 
 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600130-54.2020.6.11.0056 / 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT 
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 EDELO MARCELO FERRARI PREFEITO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: TIAGO JOSE LIPSCH - MT23383/O 
REPRESENTADO: FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA, RDNEWS
SITE DE NOTICIAS LTDA 
Advogado do(a) REPRESENTADO: TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - MT13948/O 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO À DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL aviada pela
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA JUNTOS, CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA (DEM, PP. PTB,
MDB, PODE, PSL  e PATRIOTA) contra FRANCO E RODRIGUES COMUNICAÇÃO SOCIAL E
EMPREENDIMENTOS LTDA (JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO) E RDNEWS SITE DE
NOTÍCIAS LTDA., visando a concessão de liminar para suspensão da divulgação do resultado da
pesquisa (MT-02018/2020), bem como para que a empresa Representada se abstenha de
divulgar, por qualquer outro meio, os resultados da referida pesquisa, até ulterior decisão deste
Juízo.
A liminar foi concedida no ID de nº 14003039 para determinar a suspensão da divulgação do
resultado da pesquisa eleitoral.
Houve a intimação dos representados. A RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA apresentou
contestação (ID 15521921) e manifestou-se informando que a retirada da pesquisa do ar,
conforme determinado.
Já a FRANCO & RODRIGUES COMUNIÇÃO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS não se
manifestou.
Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo procedência da presente reclamação.
Decido.
A Resolução 23.600/2019 do TSE dispõe em seu artigo 16:

Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado por
advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe Representação
(Rp), a qual será processada na forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que
dispõe sobre as representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de
difícil reparação, poderá ser determinada a suspensão da divulgação dos resultados da
pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na divulgação de seus
resultados.
§ 2º A suspensão da divulgação da pesquisa será comunicada ao responsável por seu
registro e ao respectivo contratante.

Primeiramente, o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/19 estabelece que as entidades e
empresas que realizarem pesquisas eleitorais são obrigadas a registrar no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) a pesquisa realizada, com o mínimo de cinco dias de
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antecedência da divulgação, cujo trabalho deve estar acompanhado das informações previstas
nos incisos I a X.

Ademais, dispõe o artigo 33, da Lei das Eleições e art. 17, da citada Resolução, 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. (...) § 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro
das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de
cinquenta mil a cem mil UFIR (...) – grifei e sublinhei.
 Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à 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) (Lei n° 9.504/1 997, arts. 33, § 30, e 105, § 20).

Em consulta ao sistema da Justiça Eleitoral próprio de Pesquisas Eleitorais – PesqEle, este Juízo
localizou a pesquisa eleitoral devidamente registrada, conforme documento anexo. 
Ainda, conforme documento anexo, ao tratar da metodologia, explicita-se que é usado um método
direto de investigação, através da amostragem probabilística. Tal fato, a princípio, não gera
qualquer contradição, atendendo ao disposto no inciso III do art. 2º da Resolução do TSE nº
23.600/2019.
Contudo, no que tange ao plano amostral, de fato há equívoco em relação à margem de erro
estipulada no percentual de 2,83%, em comparação à margem de erro que se encontra ao
realizar a conta pelo site https://www.opinionbox.com/calculadora-margem-de-erro/. O valor
encontrado é de 6%, evidenciando a irregularidade apontada na inicial. Frisa-se que no caso
específico das pesquisas eleitorais, quanto maior for a margem de erro, menos precisos são os
prováveis resultados. 
In casu, a meu ver, estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido, porquanto, de
fato, a divulgação da pesquisa objeto do pedido pode causar danos de difícil ou incerta reparação
aos candidatos ao cargo majoritário, à medida que, diante da metodologia utilizada, seus
resultados não expressariam a realidade.
Além disso, foram apontadas pela representante falhas e inconsistências gerais. Destarte, resta
demonstrada a probabilidade do direito alegado. Por sim, é certo que a divulgação de pesquisa
viciada pode gerar impactos desproporcionais na capacidade de escolha do eleitor, evidenciando-
se o perigo de dano.
E como bem exposto pelo Ministério Público Eleitoral "com tais erros graves e fatos não
explicados pelas partes, a pesquisa perdeu sua cadeia de credibilidade, razão pela qual  se torna
inviável a continuidade de veiculação do referido conteúdo.”
Posto isto, JULGO PROCEDENTE a representação, e o faço com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar a pesquisa  MT
02018/2020 irregular, bem como proibir sua divulgação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral, para as providências que julgar pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, arquive-se. 
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Brasnorte, data de assinatura no sistema.
 
Daiane Marilyn Vaz
Juíza Eleitoral
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