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DECISAO

I - RELATORIO
Trata de REPRESENTA(fAO. com pedido de liminar, por suposta
divulgacao de pesquisa sem observancia das normas legais, formulada pela COLlGA(fAO
FORCA DO POVO em face da COLlGA(fAO TOCANTINS LEVADO A SERIO e VICENTE
ALVES, com fundamento nos arts. 14 e 17 ResolUl;ao nQ 23.190/09 e art. 96 da Lei n2
9.504197.
Narra 0 representante que a "Representada, em seu horario destinado a
propaganda eleitoral gratuffa na televisao, no formato inser9ao. veiculado no dia 28.9.2010,
em varias emissoras, con forme tabela e degrava9ao anexas, veiculou propaganda de forma
irregular na divulga9ao de pesquisa".
Aduz que a representada, ao divulgar pesquisa eleitoral, no horario
gratuito, sem observancia do art. 14 da Resolucao n2 23.190/09 e art. 48 da Resolucao n2
23.191/09, esta sujeita a multa prevista no § 32 do art. 33 da Lei nQ 9.504/97.
Atirma que nao ha na propaganda 0 perfodo de sua realizacao ou a
margem de erro, descumprindo, assim, a legisiacao de regencia.
Gita legisiacao e jurisprudencia que entende amparar sua pretensao.
Por tim, busca demonstrar a presenca da tumaca do born direito e do
perigo da demora, com vista a concessao de medida liminar. Para tanto afirma que fumaca
do born direito esta presente vez que os arts. 10 e 14 da Resolucao nQ 23.190/09 e 0 art. 48
da Resolucao nQ 23.191/09 foram infringidos. Quanto ao perigo da demora. discorre que "e
inquestionavel, porque, dentre oufros motivos de ordem doutrinaria elencados no julgado
acima, a divulga9ao de pesquisas sem a indica9ao da margem de erro ou 0 per/odo em que
isas
foi rea/izada induz em erro 0 eleltor, ainda mais com a divulga<;ao de recentes
que demonstram justamente contrario. Portanto, a referida divulga<;ao de fo a obs ura,
favorece 0 candidato a senador da Representada, em detrimento dos 'Candidato da
Representante que nao utiliza tal artificio, e, caso continue tal favorec mento irre
t;'
podera haver desequillbrio nas condi<;oes de disputa do pleito, devendo a conduta if, Ulpr
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ser cessada imediatamente, normalizando as condit;6es da disputa". Razao por que requer
seja "deferida liminar, inaudita altera pars, determinando a prOibit;ao da veiculat;ao de
pesquisa sem os requisifos determinados pela Resolut;ao n P 23.190 e 23.191, com a
imediata notificat;ao de todas as emissoras de TV do Estado.
JJ

Requer, tambem, a noti'fica~ao dos representados para que, querendo
apresentem defesa nos termos do § 512 do art. 96 da Lei nQ 9.504/97.
Por fim, requer seja ''iulgada procedente a representat;ao, para. ao final,
ser declarada a irregularidade da propaganda atacada e aplicada a multa descrita no § 3 9 do
art. 33 da Lei Eleitoral".
Com a inicial vieram
fiscalizacao de fls. 06.

0

DVD (anexo) e a degravacao e mapa de

II - FUNDAMENTAr;AO
No que tange ao pedido de concessao de liminar inaudita altera pars, e
cedi<;:o que sua concessao subordina-se a demonstracao da existenCia da fumaca do bom
direito (fumus boni juris) e do perigo da demora (periculum in mora). de forma a
evidenciar prejulzo irreparavel ao representante acaso concedido provimento judicial tardio.
Assim, mister que 0 julgador, na ana.lise do pedido, fa<;:a um jufzo minimo de deliba~8o a
respeito das questoes juridicas presentes no pedido principal.
A hip6tese vertente consiste na divulgacao irregular de resultado de
pesquisa eleitoral, sem mencao, clara, ao periodo de realizacao da pesquisa e sua margem
de erro, em horario eleitoral gratuito.
A propaganda questionada tem 0 seguinte teor:

"LoCUfBO masculina: 0 povo confia em quem faz pelo povo! Em todas as
pesquisas Vicentinho continua sendo 0 que mais cresce. No Ibope, no
Serpes, Instituto Exata, no Centro Norte e agora no Vox Populi nacional!
Pesquisa registrada. Vicentinho ja e 0 terce/ro colocado! Vicentinho com
ficha limpa tem 16% contra 13% de Paulo Mourao. Agora
Vicentinho
rumo ao segundo lugar!.

e
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A materia esta tratada no art. 14 da ResoluC80 nQ 23.190/09 e art. 48 da
Resolucao nQ 23.191/09, verbis:
Resolut;ao n l1 23. 190109:
Art. 14. Na divulqacae de pesquisas no horario e/eiteral gratuite devem ser
infermados, com clareza, e per(odo de sua reallzacio e a margem de erro,
nao sendo obrigat6ria a men9iio aos concorrentes. desde que 0 modo de
apresentat;ao dos resultados nao induza 0 eleitor a erro quanto ao desempenho
do candidato em relat;iio aos demais.
Resolut;ao nf! 23.191/90:
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E pertinente extrair dos textos acima que a norma tem nitido conteudo de
protegao ao eleitor (cidadao). A informagao tem que ser clara e idonea, pois s6 assim, 0
publico, que tem direito de ter nor;;ao da real abrangencia dos numeros da pesquisa
divulgada, estara recebendo informagoes condign as e passfveis de serem comparadas e
criticadas. Nao atendidas essas premissas, 0 principio da igualdade nas elei<;oes nao estara
sendo respeitado, devendo a Justi<;a Eleitoral atuar. para fazer cessar a irregularidade.
Ao meu sentir, a pesquisa divulgada nao atende 0 que dispoe a norma.
Demonstrado, portanto, em juizo de cognicao sumaria, que a coligacao
representada descumpriu as determina<;oes legais para divulgaCao de pesquisa eleitoral,
presente a fumaca do bom direito.
No que tange, a presen«a do perigo da demora, ante a possibilidade da a
representada, a qualquer momento, voltar a reapresentar a pesquisa sem observancia das
regras legais, tenho-no por atendido.

III - DECISAO
Ante 0 exposto, CONCEDO A UMINAR pleiteada para determinar que a
representada se abstenha de divulgar a pesquisa veiculada no dia 28.09.2010, na
televisao, nos rnoldes em que feita (inserc;ao), proibindo-os ainda de produzir e
divulgar novas propagandas com divulgac;ao de pesquisas nos mesmos rnoldes em
que ora impugnada.
A divulga«ao de pesquisas no horario eleitoral gratuito a sua disposi«ao
devera se dar com observancia do que dispoe 0 art. 14 da Resolu«ao nQ 23.190109 e 0 art.
48 da Resolu«ao nQ 23.191/09.
Notifiquem-se, IMEDIATAMENTE, as emissoras de televisao (inclusive
a TV Anhanguera • cabeca de rede) para que se abstenham de veicular a mesma
propaganda ora questionada, divulgada no dia 28/09/2010.
Notifiquem-se os representados para os fins do art. 96, §5 Q , da Lei nQ
9.504/97 (§ 1Q do art. 7 2 da Resolu«ao n2 23.193/2009).
Apos, colha-se manifesta~a6do Mi~4erio Publico Eleitoral.
PalmasfTO,

29 de setem~ro de 2010.
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