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SENTENÇA

Processo: 103/ 2008 – REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
Representante: Coligação Respeito e Compromisso
Representado: A Coligação que Faltava, Carlos Alberto Parrillo Calixto,
Jornal O Grito.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Representação Eleitoral ajuizada com base no art. 33 da Lei
9.504/97, sob o fundamento dos Representados terem divulgado pesquisa Eleitoral em
que se apresenta percentuais de intenção de votos dos eleitores, em descumprimento
à Legislação Eleitoral, por não ter-se realizado prévio registro das informações na
Justiça Eleitoral. Pretende-se o impedimento da divulgação da referida pesquisa, bem
como a aplicação de multa, com base no art. 33 da Lei 9.504/97.
O primeiro Representado – Carlos Alberto Parrillo Calixto – apresentou
Resposta às f. 16 a 18. Nela, alega desconhecer, até então, o teor da referida
pesquisa; que a responsabilidade é apenas do Jornal Representado; que a divulgação
da referida coluna é amparada na livre expressão do pensamento; que a pesquisa não
tem potencialidade para influenciar no resultado do pleito; que a nota não tem
características de pesquisa eleitoral; que o representado não auferiu benefícios com a
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referida nota. Requer, ao final, o depoimento pessoal das partes e a cominação de
multa ao Representante por litigância de má-fé.
O segundo Representado – A Coligação que Faltava – apresentou resposta
à f. 27 a 29, reproduzido o teor da do primeiro Representado.
O terceiro Representado – Jornal O Grito, com denominação social de VCR
Editora LTDA (f.50) – apresentou resposta às f. 40 a 48. Nela, alega ser amparada
pelo direito à livre expressão do pensamento; que a referida nota não caracteriza
pesquisa eleitoral, tratando-se de enquete; que a vedação legal consistiria na
divulgação altamente dissimulatória do resultado; que não existe a inserção de gráfico
com o desempenho dos candidatos; que não foi demonstrado prejuízo; que não se
trata de matéria paga; que a matéria tem caráter jornalístico; que a sua divulgação
não teve a intenção de influenciar o eleitor; que a multa do art. 33, 3º. da Lei
9.504/97 exige a demonstração de prejuízo.
O

Ministério

Público

Eleitoral

opinou

pelo

provimento

parcial

da

Representação, com a aplicação da multa prevista no art. 33, 3º da Lei 9.504/97

II – DOS FUNDAMENTOS

Ab initio, indefiro o requerimento de oitiva das partes pelo primeiro
Representado. Além de não ter sido demonstrada a necessidade ou utilidade da
medida, o procedimento da reclamação eleitoral não prevê o incidente de dilação
probatório, mas impõe o prazo de 24 horas após o parecer ministerial para a Justiça
Eleitoral decidir e fazer publicar a decisão, nos termos do art. 96, 7º da Lei 9.504/97
c.c. art. 11 da Res.-TSE 22.624/07.
Reconheço legitimidade ad causam do Primeiro e Segundo Representados,
pois beneficiados pela referida pesquisa, o que atrai a pertinência da ação com a
relação jurídica de direito material eleitoral invocada.

II.i – Do Direito à Livre Informação

Primeiramente, cumpre analisar se a matéria de f. 09 se trata de exercício
regular do direito de imprensa, como corrolário da liberdade informação, ou se trata de
ato ilícito. Ou seja, se se trata do exercício regular de um direito constitucionalmente
assegurado, ou de abuso do mesmo.
O direito de expressão encontra assento constitucional no capítulo V do
Título VIII da CR, que trata da Comunicação Social. Tal direito é especialmente
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assegurado diante de sua nuclear importância para a democracia. Acontece que, como
todos os direitos constitucionais, encontra limites. Estes limites são previstos no par.
1º do art. 220 da CR, qual seja, o art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV da CR.
O art. 5º, XIV da CR, por outro lado, assegura a todos o acesso à
informação. Daí haver, em abstrato, uma colisão aparente de direitos constitucionais,
caso tomados, cada um, unilateralmente em confronto: se de um lado há o direito da
imprensar de informar, do outro há o direito do cidadão de ser informado, o que impõe
limites intrínsecos à liberdade de expressão caso se analise em concreto eventuais
decorrências do exercício da referida titularidade. Desse conflito aparente de normas
resulta a verdade – a informação verdadeira - como limite à liberdade de expressão na
Comunicação Social. Essa ponderação é percebida e realizada pelo próprio legislador
ordinário. Tome como exemplo o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a
propaganda enganosa e obriga o comerciante aos termos do seu anúncio (art. 30 do
CDC).
No caso do Direito Eleitoral, essa ponderação é ainda de maior importância,
pois os efeitos da divulgação de informações influenciam diretamente o eleitorado, o
que potencializa a possibilidade de manipulação da vontade popular pelo órgão de
imprensa caso não respeitados critérios objetivos para sua veiculação. Atento a isso, o
legislador eleitoral obriga o registro, junto à Justiça Eleitora, de várias informações
para a divulgação de pesquisa eleitoral, o que significa justamente a tutela da verdade
jornalística, através da ponderação legal entre o direito de informar – garantido à
imprensa - e o direito de ser devidamente informado – garantido ao cidadão-eleitor.
Essa é a ratio legis da limitação imposta à divulgação de pesquisa eleitoral no art. 33
da Lei 9.504/97 que, por isso, tem inequívoca constitucionalidade, conforme
pronunciada pelo TSE:
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
33
DA
LEI
NO 9.504/97
Generalidades “Recurso especial eleitoral. Divulgação de pesquisa de opinião
sem o prévio registro perante a Justiça Eleitoral. Aplicação de multa prevista no
art. 33, § 3º , da Lei no 9.504/97. (...) Inconstitucionalidade do art. 33 da Lei no
9.504/97 por ofensa aos arts. 5º e 220 da Constituição Federal. Inexistência. As
restrições postas no art. 33 da Lei no 9.504/97 protegem valores que não estão
acobertados pela liberdade de imprensa. Recurso não conhecido.” (Ac.
no 21.225, de 7.8.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)(grioo nosso)

II.ii - Da aplicação do art. 33, 3º da Lei 9.504/97

Sendo legítima a restrição ao direito de informar no caso de divulgação de
pesquisa eleitoral, cumpre analisar se o caso sub judice subsume-se nesta hipótese, s
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se trata apenas de enquete, ou de outra hipótese, o que nos remete à análise do doc.
de f. 09.
A matéria objeto de reclamação tem por título “Pesquisa”. No seu teor,
divulga que pesquisas já estão sendo feitas, e que na primeira delas o candidato
“ligadura”, referindo-se ao primeiro representado, estava com 23 % das intenções de
voto, antes das candidaturas serem oficialmente lançadas. Que após o registro, o
primeiro Representado teria atingido 38 % de preferência do eleitorado. Completa
informando que o primeiro Representando é o “ex-prefeito que segundo que segundo a
opinião pública foi aquele que transformou a cidade de Santa Luzia.” Ao final, completa
que mais uma pesquisa teria sido feita, e que o primeiro Representado continuaria “no
topo.”
Disso extrai-se duas observações:
1 – o teor das informações são inverídicas, pois não houve ainda - e nem
poderia ter havido antes do registro da candidaturas - qualquer Pesquisa Eleitoral, pois
não foi registrada qualquer pesquisa perante a Justiça Eleitoral nesse sentido (f.08);
2 – Não foi o terceiro Representado quem realizou as supostas pesquisas
referidas, mas conforme a própria matéria veiculada, trata-se de reprodução da
informação de pesquisa realizada por terceiros. Ou seja, não foi o terceiro
Representado quem promoveu as Pesquisas referidas, mas atuou como veiculador das
mesmas, reproduzindo dados objetivos com base em Pesquisas eleitorais inexistentes.
Daí que o instituto jurídico da Pesquisa e Testes Pré-Eleitorais, previsto nos
art. 33 a 35 da Lei 9.54/97, é plenamente aplicável ao caso, pois há a reprodução de
pesquisa inexistente. Cumpre ressaltar que o terceiro Representado nem alega ter
existido as pesquisas eleitorais mencionadas na matéria, mas apenas tratar-se de
enquete. O conteúdo das informações divulgadas pelo jornal afastam qualquer
possibilidade nesse sentido, pois o próprio órgão de imprensa atesta a existência não
só de uma, mas de várias pesquisas eleitorais, sendo que não houve qualquer registro
na Justiça Eleitoral nesse sentido.

II.iii – Da responsabilidade pela veiculação irregular de Pesquisa
Eleitoral

É pacífico o entendimento do TSE, no sentido que a veiculação de pesquisa
irregular sujeita o responsável pela divulgação às sanções do art. 33, 3º da Lei 9.594/
97, não importando quem a realize. Nesse caso, a responsabilidade é imputada ao
veículo de comunicação social que veicula informações eleitorais inverídicas, até
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mesmo no caso do veículo de comunicação tão somente reproduzir informações de
outro órgão de imprensa.

Representação. Reprodução de Pesquisa irregular. Legitimidade passiva do
periódico que a divulgou. 1. A divulgação de pesquisas eleitorais deve ser feita
de forma responsável devido à repercussão que causa no pleito, a fim de que
sejam resguardados a legitimidade e o equilíbrio da disputa eleitoral. 2 A
veiculação de pesquisa irregular sujeita o responsável pela divulgação às
sanções do par. 3º. Do art. 33 d Lei 9.504/ 97, não importand quem a realizou.
2. O veículo de comunicação social deve arcar com as conseqüências pelo que
publica, mesmo que esteja reproduzindo matéria de outro órgão de imprensa. 4.
Recurso conhecido e provido. (Ac. N. 19.872/02, rel. Min. Fernando Neves.)

A previsão do art. 33, 3º da Lei 9.504/ 97 trata-se inequivocamente de
responsabilidade objetiva, pois prevê a sanção de multa independentemente da
ocorrência de ato ilícito. Para a sua ocorrência basta a simples veiculação de pesquisa
eleitoral sem prévio registro. Na verdade, o dispositivo vai além, tratando-se de um
caso especial de responsabilidade objetiva agravada pois, além de prescindir do
elemento culpa, o elemento dano aqui é presumido, em razão do altíssimo valor do
bem jurídico, que é civil e até penalmente tutelado - a legitimidade das eleições. Por
este motivo, não há sentido em analisar o ânimo do infrator, a lesividade de sua
conduta, a demonstração de prejuízo ou mesmo do efetivo proveito político de
terceiros.
A responsabilidade objetiva é baseada na teoria do risco, pela qual, aquele
que introduz um risco na sociedade, expondo um número indeterminado de pessoas a
um risco, responde pelos danos causados em decorrência de sua atividade,
independentemente de culpa, conforme preceitua o parágrafo único do art. 927 do
Código Civil. Esse é caso em análise, em que o dano à legitimidade das eleições é
presumido, e realizando em decorrência da própria atividade do órgão de imprensa,
que há de seguir as exigências legais-eleitorais para atuar segundo os parâmetros da
boa-fé objetiva. Isso tendo em vista o entendimento do TSE sobre a matéria:
“(...) 1. A divulgação de pesquisa sem o registro exigido pelo art. 33 da Lei
no 9.504/97 impõe a aplicação da multa prevista na referida legislação. 2. A
finalidade da lei é evitar a divulgação de pesquisa sem acompanhamento da
Justiça Eleitoral, haja vista a forte influência que ela provoca no eleitorado.
3. Irrelevante o fato de a divulgação da pesquisa não mencionar,
concretamente, os índices apurados. 4. O simples fato de ser propagado, de
modo público e por veículo de comunicação, que o pretenso candidato ao
cargo de prefeito, conforme pesquisa efetuada, está em primeiro lugar na
preferência dos eleitores, tudo sem registro na Justiça Eleitoral, caracteriza
infração
ao
art.
33
da
Lei
no
9.504/97.(...)”(Ac. de 17.8.2006 no Respe no 26.029, rel. Min. José Delgado.)
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Pelo exposto, a o terceiro Representado assume responsabilidade objetiva
por fato próprio, em decorrência do nexo de imputação atribuído ao mesmo. Mas e o
que dizer acerca do primeiro e segundo Representados? O Representante não apontou
nem demonstrou qualquer vínculo efetivo de participação do primeiro e segundo
Representados com a conduta do terceiro Representado.
Isso pois, em regra, uma pessoa não responde por conduta praticada por
terceiros, mas somente pela própria conduta – a regra é a responsabilidade por fato
próprio. Mas excepcionalmente uma pessoa pode ser legalmente responsabilizada pela
conduta de terceiros – responsabilidade por fato de terceiros. É o que se verifica no
art. 932 do CC, no que diz respeito, por exemplo, à responsabilidade dos pais sobre os
atos dos filhos menores sob sua autoridade, e dos empregadores, pelos atos de seus
empregados no exercício de trabalho.
No

caso

em

análise,

o

primeiro

e

segundo

Representados

são

inequivocamente beneficiários da divulgação da existência de pesquisas eleitorais, pois
o candidato Calixto é apontado na matéria como “ex-prefeito que segundo que
segundo a opinião pública foi aquele que transformou a cidade de Santa Luzia” e que
segundo pesquisa “continua no topo”. Nesse caso, segundo entendimento do TSE, os
beneficiários da veiculação irregular de pesquisa são também responsabilizados,
conforme se verifica do Ac. 807/97, rel. Min. Maurício Corrêa, em que, com base no
par. 4º. do art. 48 da Lei 9.100/95, foi cominada multa ao candidato beneficiário da
divulgação irregular de pesquisa, independentemente da comprovação de sua
participação:

“(...) A penalidade de multa prevista no par. 4º do art. 48 da Lei 9.100/95, sanção
de
natureza
administrativa,
é
cominada
ao
candidato
beneficiário
independentemente da comprovação de sua participação. 2. A responsabilidade
pela divulgação irregular de pesquisa de opinião, sem prévio registro na Justiça
Eleitoral, neste caso é objetiva.(...)” (Ac. no. 807/ 97, rel. Min. Maurício Corrêa)

A Lei 9.100/95 foi uma lei temporária que regulou especificamente as
eleições municipais de 1996, e o seu art. 48, 4º reproduzia, de maneira especial o
parágrafo 3º. do art. 33 da Lei 9.504/97. Daí atrair-se a responsabilidade solidária dos
beneficiários em relação ao órgão de imprensa, em decorrência da divulgação irregular
de pesquisas eleitorais por estes, em virtude da grande dificuldade fática de se
comprovar o eventual conluio entre candidatos e órgãos de imprensa detrimento da
legitimidade das eleições.
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II.iv – Do valor da multa

Em virtude da menor tiragem e notoriedade do órgão veiculador das
pesquisas, bem como do reduzido espaço jornalístico em que se deu a divulgação
irregular das pesquisas, arbitro a multa no patamar mínimo legal, correspondente ao
valor de R$ 53.205,00 (cinqüenta e três mil duzentos e cinco reais), nos moldes do
art. 11 da Res.- TSE 22.623 de 8.11.2007.

III - Conclusão

Pelo exposto, com base no parágrafo 3º. do art. 33 da Lei 9.504/974/97
c.c. art. 11 da Res.-TSE 22.623/07, condeno solidariamente A Coligação que Faltava,
Carlos Alberto Parrillo Calixto e VCR Editora LTDA (Jornal O Grito) ao pagamento de
multa no valor de R$ 53.205,00 (cinqüenta e três mil duzentos e cinco reais), pela
divulgação irregular de pesquisa eleitoral sem o prévio registro na Justiça Eleitoral.
Ratifico o indeferimento da medida liminar, com relação ao recolhimento
dos exemplares, tendo em vista que a referida edição encontra-se com sua distribuição
já paralisada, haja vista sua veiculação apenas no período de 20 a 26 de agosto de
2008, conforme doc. de f.09.

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Santa Luzia, 10 de setembro de 2008.

_______________________________
MÁRCIA HELOÍSA SILVEIRA
Juíza da 246ª Zona Eleitoral
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