MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO
GROSSO, por intermédio de sua Procuradora Regional Eleitoral, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da
Constituição Federal de 1988, no artigo 77 da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio
de 1993, bem como à luz do artigo 24, inciso VIII, c/c artigo 27, § 3º, ambos do Código
Eleitoral, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:

Considerando o disposto no art. 33, da Lei n. 9.504/97, repetido pelo art. 2º, da
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):
... omissis ...

Considerando que a divulgação de pesquisas e testes pré-eleitorais sem o
prévio registro na Justiça Eleitoral constitui infração punida com multa de R$
53.205,00 a R$ 106.410,00;

Considerando que a divulgação de pesquisa fraudulenta caracteriza crime
eleitoral, punido com detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 53.205,00 a R$
106.410,00 (art. 33, § 4º, da Lei n. 9.504/97);
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RECOMENDAÇÃO Nº 005/2018 – PRE/MT

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Considerando que o art. 33, § 5º, da mesma lei, proíbe a realização e

Considerando que a Resolução TSE n. 23.549/2017, no seu art. 23, § 1º,
entende “por enquete ou sondagem a pesquisa de opinião pública que não obedeça
às disposições legais e às determinações previstas nesta resolução”, e no seu § 2º
prevê que “se comprovada a realização e divulgação de enquete no período da
campanha eleitoral, incidirá a multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei n.
9.504/1997, independentemente da menção ao fato de não se tratar de pesquisa
eleitoral”;

Considerando que a Procuradoria Regional Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para
que se evitem os atos viciosos das eleições – como os aqui indicados – e se produzam
resultados eleitorais legítimos;

Considerando que a recomendação do Ministério Público é instrumento de
orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar a imposição de
sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura,

RECOMENDA aos órgãos de imprensa (rádio, TV, jornais e revistas) com
circulação nesta Zona Eleitoral:

1) que se abstenham da divulgação – por qualquer meio, ainda que por meros
comentários – de pesquisas e testes pré-eleitorais sem que se assegurem da
existência de regular e prévio registro na Justiça Eleitoral;
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divulgação de enquetes durante a campanha eleitoral;

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

3) que se abstenham da realização e divulgação de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral, envolvendo, portanto, o desempenho de candidatos e
partidos, como também da administração pública, principalmente quando o
agente político for potencial candidato à reeleição;

4) que colaborem com o Ministério Público Federal na apuração de ilícitos
eleitorais, enviando à Procuradoria Regional Eleitoral as pesquisas que lhes
forem apresentadas para divulgação sem o devido registro ou que tenham a
aparência de fraude.

Cuiabá – MT, 03 de julho de 2018.

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Procuradora Regional Eleitoral
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2) que se abstenham da divulgação de pesquisas em tese fraudulentas;

