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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA

1ª ZONA ELEITORAL
 

REPRESENTAÇÃO (11541): 0600922-43.2020.6.23.0001
REPRESENTANTE: "COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA" -
Advogado do(a) REPRESENTANTE: BRUNO AYRES DE ANDRADE ROCHA - RR621
REPRESENTADO: JOSE OTACI BARROSO DO NASCIMENTO, VANESSA LAYS SOARES AGUIAR
Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA - RR523 
Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA - RR523

 
SENTENÇA

  
Trata-se de Representação Eleitoral com pedido liminar proposta pela Coligação "O

TRABALHO CONTINUA" em face de JOSE OTACI BARROSO DO NASCIMENTO e VANESSA
LAYS SOARES AGUIAR, por realização de suposta pesquisa eleitoral irregular. 

Afirmou o Representante, em síntese, que no dia 19 de outubro de 2020 os
Representados divulgaram pesquisa de intenção de voto em seus perfis na rede social Instagram,
sem os dados obrigatórios do art. 10 da Resolução n° 23.600/2019. Alegou, ainda, que o
Representado indicou empate técnico inverídico, "denotando a falsidade dos dados propagados
pelo representado". 

Requereu a concessão de liminar para determinar a retirada das URLs específicas,
bem como para que os adversos se abstenham de divulgar a pesquisa por outros meios. Ao final,
pela procedência do feito, com aplicação da sanção do art. 21 da Res. 23.600/2019. 

ID 19117138, a liminar foi indeferida ante a perda do objeto. 
Em emenda à inicial, ID 20210999, o Representante requereu a desconsideração do

l i n k
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2438801646160372&set=p.2438801646160372&type=
3&theater, em razão de sua juntada equivocada. 

Além disso, explicou que as demais postagens foram feitas no "stories", conteúdo
que fica disponível por apenas 24 horas, e que, mesmo indisponível, o pedido de multa não
restou prejudicado, "vez que a irregularidade pode ser comprovada com os vídeos anexos à
inicial". 

JOSÉ OTACI apresentou defesa, preliminarmente, arguindo ausência de
litisconsórcio passivo necessário da candidata a Vice-Prefeita. No mérito, defendeu que o caso
trata de mera enquete a qual foi replicada pelo Representado, não sendo cabível a aplicação de
multa. 

VANESSA LAYS, no ID 25578984, também aduziu que a postagem trata de
enquete, bem como "não promoveu quaisquer pesquisas eleitorais irregulares, muito menos
realizou qualquer conduta vedada pelo ordenamento jurídico". 

ID 36505348, nova manifestação da defesa, dessa vez afirmando que houve
divulgação de pesquisa, mas que não houve fraude, conforme documento de ID 36505350. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da
presente Representação 

É o relatório. 
Decido. 
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Preliminarmente, não há que se falar em inépcia da inicial. 
O art. 21 da Resolução n° 23.600/2019 prevê que os responsáveis pela publicação

de pesquisa irregular se sujeitam às determinações legais. Ocorre que a responsabilidade, ainda
que solidária, não implica a necessidade do litisconsórcio passivo, que se dá por disposição de lei
ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 

Neste sentido: 

Assim, rejeito a preliminar em tela. 
A presente representação tem por objetivo analisar se a divulgação, em rede social,

de suposta pesquisa eleitoral com conteúdo inverídico caracteriza ilegalidade eleitoral apta à
condenação de multa. 

Primeiro, ressalto que nenhum dos dois Representados negou ter realizado a
publicação nos termos apontados na inicial. Posto isso, tem-se que as mídias de ID
19050916, 19050925 e 19050926 são incontroversas. 

De acordo com as imagens publicadas pelos Representados, os candidatos OTTACI
e ARTHUR HENRIQUE estariam empatados na pesquisa realizada pelo IBOPE, ambos com 26%
das intenções de voto. 

No entanto, a pesquisa divulgada pelo IBOPE (RR 02623/2020) apresenta os
seguintes resultados: ARTHUR HENRIQUE (28%) e OTTACI (23%). 

Verifica-se que, de fato, os dados publicados pelos Representados não condizem
com os resultados da pesquisa, sendo assim, restou configurada a divulgação de pesquisa com
resultados percentuais inverídicos com a finalidade de influenciar a intenção de voto do
eleitorado. 

A tese da defesa de que o caso se trata apenas de uma enquete não merece
prosperar, porque, conforme o § 1° do art. 23 da Resolução n° 23.600/2019 TSE dispõe, enquete
é "o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da participação espontânea do
interessado", o que não ocorreu no feito. Mesmo que fosse, também seria conduta vedada pela
norma eleitoral (art. 23, caput, da Resolução n° 23.600/2019), como bem pontuado pelo Parquet. 

Por isso, não há dúvida de que houve infração à legislação eleitoral. 
A sanção pecuniária para divulgação de pesquisa irregular tem a seguinte previsão

na Resolução n° 23.600/2019 TSE: 
 

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes

Recurso. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Procedência. Preliminares
de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva ad causam e ausência de
formação de litisconsórcio passivo necessário. Rejeição. Derrame de santinhos.
Prévio conhecimento. Configuração. Aplicação de multa. Preliminar de inépcia da
inicial. Inépcia é defeito que somente pode atingir os capítulos da petição inicial
vinculados ao mérito da causa (a causa de pedir e o pedido), não possuindo, por
isto mesmo, qualquer relação com a presença ou a ausência de determinada
informação e/ou de certo documento. Preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam. O exame da legitimidade ad causam deve ser procedido em abstrato,
independentemente de serem verdadeiras, ou não, as assertivas feitas. Caso em
que há perfeita compatibilidade subjetiva entre o que foi narrado, o que foi pedido e
a escolha dos integrantes dos polos ativo passivo da demanda, não havendo que se
falar em ilegitimidade passiva. Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio
passivo necessário. Embora haja a previsão legal de responsabilização solidária
de partidos e candidatos em razão da prática de propaganda eleitoral irregular,
é assente na jurisprudência do TSE o entendimento de que não há, neste caso,
a necessidade de formação de litisconsórcio passivo. (TRE-BA - RE: 14237
CURAÇÁ - BA, Relator: PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, Data de Julgamento:
09/03/2017, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data
17/03/2017)
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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 nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).
 
Não obstante, esta Especializada não pode deixar de sancionar tal ilegalidade, uma

vez que as pesquisas eleitorais geram grande impacto no eleitorado, sendo relevante instrumento
de desempenho dos candidatos. Não é dever da população ter que distinguir as pesquisas
confiáveis daquelas que não são, justamente por isso a legislação eleitoral é tão severa nesta
matéria. 

A divulgação pela internet colabora para disseminação de forma célere, fácil e de
baixo custo, tornando a conduta ainda mais grave. 

Seguindo a orientação do TSE: 
 

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PESQUISA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADO. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 36, § 6º, DO
REGIMENTO INTERNO DO TSE AFASTADA.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal de
origem manteve a condenação da ora agravante ao pagamento de multa no valor de
R$ 53.205,00, por divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro.2. A Corte
Regional Eleitoral, soberana na análise de fatos e provas, assentou que a
publicação realizada pela agravante configura pesquisa eleitoral sem prévio registro,
visto que, além de ostentar tal denominação, informava o percentual de crescimento
de um dos pré–candidatos, com divulgação em sítio da internet, para amplo
conhecimento público, demonstrando, assim, sua aptidão para influenciar o
eleitorado (...) 9. Na linha da manifestação do órgão ministerial atuante na
instância de origem, "o legislador cuidou de restringir a propagação maliciosa
de predições estatísticas de desempenho de candidatos nas urnas pelo
potencial de turbarem a realidade e influírem no eleitorado", razão pela qual,
diante da "força persuasiva de pesquisas eleitorais impõe–lhes o registro na
Justiça Eleitoral e a divulgação apenas das que atendam a certos requisitos
legais", tratando–se de opção legislativa de balizamento de qualidade das
informações disponibilizadas aos cidadãos.10. Afasta–se a tese de
inaplicabilidade do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do TSE, porquanto a decisão
agravada foi fundamentada na aplicação dos verbetes sumulares 24, 27 e 28 do
TSE.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento. 
(Recurso Especial Eleitoral nº 060142921, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 30, Data 12/02/2020) (grifado)
 
E, ainda, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco: 
ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO
REGISTRO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 3º, DA LEI N.º
9.504/97 C/C ART. 17, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.600/19. IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Versa a Representação sobre divulgação pelo segundo e terceiro
representados/recorrentes, em redes sociais - especialmente nos grupos de
Whatsapp -, de vídeo, datado de 27/04/2020, onde se noticia resultado de pesquisa
eleitoral, sem registro prévio, apontando o atual Prefeito de Araripina/PE como líder
de eventual pesquisa de intenção de votos para o cargo de Prefeito do citado
Município. 2. Em que pesem as alegações no sentido de que se estaria diante de
mera enquete - o que conduziria a um indiferente eleitoral -, observo, como
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Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a
presente representação para CONDENAR cada um dos representados em R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), pena mínima legal, com base no art. 487, inciso I,
do CPC, aplicado subsidiariamente aos feitos eleitorais. 

P.R.I. 
Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
Boa Vista/RR, data conforme assinatura eletrônica. 

 

pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que o vídeo veiculado pelos
representados/recorrentes tem costuras de pesquisa eleitoral. 3. A finalidade da
norma é tutelar a vontade do eleitorado, obstando que sejam influenciados por
publicações inverídicas e falsas, comprometendo o equilíbrio almejado na
disputa eleitoral. 4. Plenamente caracterizada a infração ao disposto no art. 33, §
3º, da Lei n.º 9.504/97, c/c art. 17, da Resolução TSE n.º 23.600/19, considerando
que todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça
Eleitoral, estão sujeitos à sanção ali disposta. 5. No que toca à penalidade aplicada,
observa-se que o legislador previu, nos termos do disposto no art. 17, da Resolução
TSE n.º 23.600/19, sanção de 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).
6. Nessa toada, diante dos parâmetros estabelecidos pelo legislador, observo que a
sanção imposta restou estabelecida no seu patamar mínimo, de forma que, diante
da confirmação da prática de divulgação de pesquisa sem prévio registro, não se
afigura possível a diminuição da multa aplicada, consoante posicionamento do
Tribunal Superior Eleitoral. 7. Negado provimento ao recurso.

(TRE-PE - RE: 060000534 ARARIPINA - PE, Relator: CARLOS FREDERICO
GONÇALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/10/2020)
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