Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções
Seção de Apanhamento e Composição
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEM REVISÃO DOS ORADORES

SESSÃO DE

DE 2009.

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE INSTRUÇÕES REGULAMENTADORAS DAS
ELEIÇÕES DE 2014

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Bom-dia a
todos. Declaro aberta esta audiência pública, que será presidida pelo Ministro Dias
Toffoli. Ele está retornando de uma viagem, o seu avião deve ter pousado há poucos
minutos e já deve estar se dirigindo ao Tribunal. Mas ele pediu que eu iniciasse esta
audiência.
Agradeço a todos pela presença. Alguns dos senhores eu já havia
encontrado em outras audiências do passado e espero que esta seja bastante
proveitosa.
Vamos hoje cuidar de três instruções: Escolha e Registro de
Candidatos, Pesquisas Eleitorais e Direito de Resposta. Conforme o que adotado
pelo Tribunal anteriormente, peço a quem tenha interesse em fazer quaisquer
comentários ou sugestões em relação a essas instruções que preparasse a sua
inscrição e, ao falar, começasse por declinar o nome e anuncie se pertence a algum
partido ou instituição, ou em nome de quem fala – como no caso dos advogados.
Quero agradecer a presença da Ministra Luciana Lóssio e de nosso
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Eugênio de Aragão. Agradeço também à
Assessoria Especial da Presidência pelo trabalho realizado, principalmente ao
Dr. Murilo Salmito Nolêto.
Pensamos em começar esta audiência pelo item III: Representações
e Direito de Resposta. Não sei se já temos alguém inscrito, mas o fato de se
inscrever para falar de uma instrução, necessariamente, não impede que se faça
isso em relação à outra. A pessoa não terá apenas uma única oportunidade, mas
terá a oportunidade de falar por instrução. Então, eu peço, se estamos tratando de
instrução de prestação de contas e direito de resposta, que a matéria fique restrita a
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essa instrução; se houver qualquer comentário em relação à outra, que seja feita
nova inscrição para falar. Isso facilitará os trabalhos.
O primeiro inscrito para falar sobre as representações é a
Dra. Elisabeth Borges Gonçalves, pelo Conselho Federal de Estatística.
A DOUTORA ELISABETH BORGES GONÇALVES (Representante
do Conselho Federal de Estatística): Boa-tarde senhores ministros componentes da
mesa e demais presentes. Eu gostaria de apresentar algumas palavras sobre a
questão das representações e, mais tarde, com relação às pesquisas eleitorais.
Neste momento eu represento o Conselho Federal de Estatística e a
Sociedade Brasileira de Estatística, ambos Sistema CONFE/CONREs e SBE. O
Sistema

CONFE/CONREs

tem

participado

ativamente

junto

aos

órgãos

governamentais em todos os níveis, dos mais baixos até em nível de Presidência –
nossos registros podem comprovar isso. Ficamos, por alguns anos, impossibilitados
de comparecer a essas audiências públicas, mas comparecemos neste ano.
Já protocolamos nossas sugestões no que se refere a essa
resolução e à resolução sobre pesquisa, mas pedimos a este egrégio Tribunal que
as examine, porque justa e tecnicamente embasadas.
Com relação às impugnações, temos notado que, muitas vezes, elas
não fazem jus nem ao processo eleitoral e nem ao processo democrático, porque se
tornaram muito numerosas, chegaram a ser discutidas no Senado neste ano e foram
veiculadas na imprensa e em vários ramos da mídia. Isso não faz bem ao processo
democrático, nem ao TSE e aos TREs, tampouco aos advogados, aos partidos, aos
candidatos e aos estatísticos; enfim, essas impugnações não fazem bem a ninguém,
em muitos casos.
Em outros casos, as impugnações teriam de ser consideradas de
diversas formas, mas no que se refere àquelas impugnadas com alegações técnicas,
gostaríamos que essa questão fosse revista, porque impugnações por motivo
técnico devem ser analisadas tecnicamente.
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É apenas isso que pedimos, no que se refere às impugnações.
O DOUTOR FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA (Representante
do PSol): Boa-tarde, senhores ministros. Eu me chamo Francisvaldo Mendes de
Souza e sou delegado nacional do PSol.
Na verdade, nossa contribuição quanto à minuta de pedido de direito
de resposta vem no artigo 9º. O caput desse artigo está em contradição com o seu
§ 1º, pois faculta às empresas de TV e rádio comunicarem aos Tribunais Eleitorais o
fac-símile por meio do qual receberão as notificações, mas o § 1º estabelece que, se
não for atendida a facultatividade, deve-se indicar os meios.
Assim, a título de contribuição, sugerimos melhorar a melhor
redação visando a que as empresas informem qual o meio a ser utilizado para
receber as notificações.
Quanto ao artigo 22, sugerimos a exclusão desse item, por conta de
se tratar de petições especiais sobre de prestações de conta, e que se transmita
para a resolução de prestação de contas, quando for discutida aquela minuta.
Com relação ao item de pedido de respostas, são essas as duas
gestões que fazemos.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Vossa
Excelência se refere aos artigos 23 e 81?
O DOUTOR FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA (Representante
do PSol): Exatamente.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Não temos
mais nenhum inscrito para falar sobre representações e pedido de direito de
resposta. Vamos ouvir a Dra Luciana.
A DOUTORA LUCIANA MÜLLER CHAVES (Representante das
Organizações Globo): Boa-tarde. Sou Luciana Müller, das Organizações Globo.
Quero esclarecimento em relação ao artigo IX, pois não entendi exatamente qual a
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sugestão do PSol. Não há alteração em relação à faculdade que as emissoras de
televisão têm de dar aos tribunais o número do fax?
Não? Então era apenas isso.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Pelo que
entendi, a proposta do PSol é de que não seja facultativo e sim obrigatório às
emissoras comunicar.
O SENHOR LEANDRO SURIANI DA SILVA (advogado do Google
em São Paulo): Boa-tarde a todos, Ministros e Ministras e demais participantes.
No período eleitoral de 2012, recebemos muitas representações
eleitorais, vivenciamos alguns problemas com relação à resolução anterior,
analisamos a resolução editada recentemente e gostaria apenas de ponderar com
relação ao direito de resposta.
O Google, na verdade, vem aqui ressaltar novamente sua disposição
em colaborar publicamente com a Justiça.
Ao analisar a resolução, é preciso diferenciar a questão do direito de
resposta em plataformas fechadas, em que há controle editorial prévio que se
equipara à forma de TV e rádio e imprensa escrita – esse mecanismo de direito de
resposta previsto na resolução, num primeiro momento, com a devida vênia, seria
aplicável apenas às plataformas fechadas –, e em plataformas abertas, em que há
compartilhamento de conteúdo, por exemplo, youtube, G+ e outras plataformas, pois
não nos parece que a forma de direito de resposta prevista na resolução seria
efetiva nesse caso, porque os provedores apenas cedem o espaço, geralmente de
forma gratuita.
Então, eu gostaria de ponderar a este Tribunal que diferencie a
questão do direito de resposta nas plataformas fechadas e nas plataformas abertas,
mecanismo que está previsto no artigo 17, inciso IV, da Resolução.
Outras ponderações e sugestões serão apresentadas no prazo de
vinte e quatro horas.
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Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: O senhor
propõe que nas plataformas fechadas seja num sentido e nas plataformas abertas
seja noutro. Como seria a aplicação nas plataformas abertas?
O SENHOR LEANDRO SURIANI DA SILVA (advogado do Google
em São Paulo): Na verdade, como é mecanismo aberto, em que não há prévio
controle editorial e de tempo, a pessoa pode se utilizar desse mesmo mecanismo
para manifestar liberdade de opinião, de expressão.
Então, é basicamente isso: que se utilize a mesma plataforma já que
a internet é livre e possibilita a todos exercerem a liberdade de expressão.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Perfeito.
O SENHOR LEANDRO SURIANI DA SILVA (advogado do Google
em São Paulo): Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Peço a
quem não se manifestou – alguns fizeram referência à matéria apresentada – que o
faça até amanhã, encaminhando à Assessoria Especial da Presidência, ao
Dr. Murilo, não só o que foi dito da tribuna, mas também argumentos que entendam
pertinentes. Poderia ser protocolado para que possamos formalizar no processo,
mas endereçado à Assessoria Especial da Presidência.
Volto a indagar se não mais manifestações sobre representações e
pedido de resposta e, como dito, não encerrarei essa parte, pois estamos
aguardando a chegada do Ministro Dias Toffoli, portanto declararei suspensa a
análise da resolução de representações de pedido de resposta, que poderá ser
reaberta, se houver algum interessado.
O próximo item na ordem inversa é sobre as pesquisas eleitorais,
que já está anunciada a participação do CONFE. A primeira a falar será a Doutora
Elizabeth Borges.
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A DOUTORA ELIZABETH BORGES GONÇALVES (Representante
do Conselho Federal de Estatística): Novamente vou cumprimentá-los porque muitas
pessoas já devem ter chegado.
Boa-tarde aos componentes da mesa e a todos os participantes.
Meu nome é Elizabeth Borges Gonçalves, represento o Conselho Federal de
Estatística, bem como os Conselhos Regionais de Estatística, e, neste momento,
represento também a Sociedade Brasileira de Estatística, a SBE.
Já havia mencionado anteriormente, mas vou tornar a dizer: o nosso
sistema conselho federal e seus conselhos regionais, vem participando da política
brasileira, dessas audiências há um bom tempo. Nossa participação em instâncias
de decisão governamentais, no que se refere à nossa sociedade, é histórica e
nossos livros a registram e estão à disposição para consulta dos senhores, caso
algum dia venham a nos visitar.
Comparecemos hoje, e agora nesta parte de pesquisas eleitorais,
porque temos alguns aspectos técnicos a trazer. Já protocolamos o nosso pedido e
no mesmo documento constam sugestões no que se refere às pesquisas eleitorais,
além de outra, que se refere às representações.
Nossa sugestão diz respeito à elaboração e publicação dos
resultados de pesquisa. Gostaríamos que tivéssemos resultados e publicações mais
realistas, mais bem tecnicamente embasadas. Assim, pedimos a este Tribunal que
veja com carinho e entenda que temos algo a envolver toda a sociedade, não
meramente a sociedade civil, mas todas as instâncias governamentais – a mídia e a
sociedade civil de modo geral.
Agradecemos pelo convite e desejamos a todos uma boa tarde.
O

DOUTOR

ANDRÉ

GUSTAVO

GUIMARÃES

DA

CUNHA

(Representante do Sindicato dos Estatísticos, Central dos Sindicatos Brasileiros e
Conselho dos Estatísticos): Boa tarde à mesa, aos Ministros e à plateia que
comparece a esta audiência.
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Meu nome é André Gustavo Guimarães da Cunha, sou estatístico
registrado na segunda região registro nº 7827 série A.
Representando as entidades como CONFE (Conselho Nacional de
Estatística) de que sou conselheiro efetivo, além diretor da Central do Sindicato
Brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro, e Presidente do Sindicato dos Estatísticos.
Ratificando as palavras da Presidente, Dra. Elisabeth. Protocolamos
há pouco um documento referente às resoluções de pesquisas eleitorais,
principalmente quanto às questões técnicas. Essas questões, de modo geral, se
referem a desenhos da amostra e os erros que vêm sendo publicados. Com isso,
conseguiremos ter uma visão mais democrática das pesquisas. Há muitos anos
lutamos para isso e conseguimos, que as questões técnicas sejam destacadas nas
pesquisas eleitorais.
Aproveitando o que disse a doutora Luciana Müller, se ela quiser ter
acesso a essa publicação, que protocolamos, poderemos enviar-lhe uma cópia.
O

DOUTOR

SÁVIO

CARAM

ZUQUIM

(Representante

da

Associação Brasileira de Pesquisas): Boa-tarde, Senhores e Senhora Ministros e
autoridades presentes. Meu nome é Sávio Caram Zuquim, falo pela Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisas.
Vejam o artigo 2º da Resolução:
A partir do dia 1º de janeiro de 2014 entidades e empresas que realizarem
pesquisa de opinião pública relativa às eleições aos candidatos, para
conhecimento público, que são obrigadas para cada pesquisa, a registrar
do Tribunal Eleitoral, a qual compete fazer juiz aos candidatos, com cinco
dias de antecedência da divulgação as seguintes informações:

E segue o inciso 8º: nome do estatístico responsável pela pesquisa
e o número do seu registro competente no Conselho Nacional de Estatística
(Decreto 62497/68 artigo 11).
Essa breve manifestação será oportunamente ratificada por escrito,
até o prazo regulamentar. Entende a associação que, como em anos anteriores, a
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nobre e necessária participação de estatísticos deve-se restringir àquelas pesquisas
que utilizem seus serviços. Porque a maioria das pesquisas, segundo consta, são
qualitativas, não usam métodos estatísticos; são feitas por meio de reuniões
mediadas por psicólogos, reúne grupos menores e, portanto, a contratação de
estatísticos para toda e qualquer pesquisa as onera, não contribuindo para o melhor
processo.
As resoluções anteriores dessa Corte, por exemplo, as de 2010,
ressalvavam a hipótese de não utilização do estatístico, por desnecessidade.
Dizia a resolução que mediou as eleições de 2010:
Art. 1 0 A partir de 10 de janeiro de 2010, 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 no Tribunal Eleitoral ao qual compete fazer o registro
dos candidatos, com no mínimo 5 dias de antecedência da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/97, art. 33, 1 a VII, e § 10):
[...]
X - número do registro da empresa responsável pela pesquisa no
Conselho Regional de Estatística, caso o tenham.

Ou seja, esta Corte, em outras oportunidades, verificou que os
estatísticos são essenciais, mas nas pesquisas para os quais tecnicamente sejam
essenciais.
Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado.
O DOUTOR FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA (Representante
do PSol): Ministro, Ministra, referente a essa minuta sobre pesquisas eleitorais, no
artigo 3º, está:
Art. 3º A partir da publicação dos editais de pedido de registro de
candidatura, o nome de todos aqueles que tenham solicitado registro de
candidatura deverá constar das pesquisas realizadas mediante
apresentação da relação de candidatos ao entrevistado.

A contribuição nossa nesse sentido é de que não esperem, porque
as pesquisas começam a ser registradas a partir de 1º de janeiro e as convenções
8

Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções
Seção de Apanhamento e Composição
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEM REVISÃO DOS ORADORES

SESSÃO DE

DE 2009.

oficiais se dão de 10 a 30 de junho. Assim, as pesquisas começam anteriormente
aos registros oficiais. Que se leve em conta as publicações oficiais dos partidos. Se
o partido já fez um congresso, uma convenção ou uma reunião e decidiu,
definitivamente, quem é o candidato, que seja levado isso em conta a partir desse
momento e não esperar o registro oficial.
Acontece que nesse período anterior, dos registros oficiais, os
institutos inserem os candidatos que julgam necessários, o que é salutar, mas se um
partido já decidiu oficialmente, mesmo que não durante a convenção, que seja
obrigado a levar em consideração esse candidato já decidido.
Era essa a contribuição.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES: Vossa Senhoria se
refere ao resultado da convenção ou desde que haja uma prévia do partido?
O DOUTOR FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA (Representante
do PSol): Desde que haja a oficialização pelo partido de quem será o candidato.
Uma vez publicado, leva-se em consideração. Pode ser 1º de janeiro ou qualquer
data, inclusive antes de janeiro.
Obrigado.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Ainda sobre
pesquisas eleitorais, a Doutora Luciana Müller das Organizações Globo.
A DOUTORA LUCIANA MÜLLER (Organizações Globo): Começarei
exatamente pelo artigo 3º, fazendo um pedido ao Tribunal. Com relação às
emissoras de televisão, não se tem nenhum tipo de problema que a partir de
determinado momento haja a obrigatoriedade de que todos constem na divulgação
das pesquisas ou na própria realização. Mas é fundamental que haja uma data
específica para que, a partir daquele momento, essa obrigatoriedade passe a valer.
Senão, teremos de procurar nos 27 Estados e também aqui, para Presidente da
Republica, para saber efetivamente quem são todos os candidatos já aceitos por
convenção partidária, o que irá dificultar muito. O ideal é que haja uma data a partir
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da qual é obrigatória a inclusão de todos os candidatos para a realização de
pesquisa. Este seria o primeiro ponto.
O segundo ponto, e na realidade daqui em diante tenho algumas
dúvidas: a primeira seria foi a retirada das enquetes dessa resolução. Não sei se foi
proposital pelo Tribunal, em função da minirreforma eleitoral, ainda não aprovada,
mas que de fato passa a impedir a realização de enquetes, ou se foi um
esquecimento da resolução. Mas o fato é que a possibilidade de fazer enquete foi
retirada dessa resolução.
A segunda é uma dúvida com relação ao artigo 13 – uma dúvida
meio matemática, mas vamos em frente. O tema seria a divulgação dos resultados
de boca de urna no segundo turno. Considerando que o Acre terá, a partir,
provavelmente, do final deste ano, um segundo fuso horário, a minha dúvida é que
se esse inciso II do artigo 13 não deveria ser “na eleição para a Presidência da
Republica após as 19 horas de Brasília no primeiro turno e após as 20 horas no
segundo turno”. Porque serão duas horas de diferença e se mesmo com essas duas
horas conseguimos, no segundo turno, cobrir o horário de verão. No horário de
verão serão três horas de diferença. Não então se esta seria a melhor forma de
escrever essa questão do segundo turno, considerando o horário de verão e o
segundo fuso do Acre que vai entrar em vigor.
Mais um comentário: entrou agora outra obrigatoriedade de
divulgação, que é o intervalo de confiança para pesquisas, até então obrigatório tão
somente para o registro e passa a ser também obrigatório na divulgação de
pesquisas.
Mais um dado para o eleitor e meu receio é que com mais esta
informação cause confusão ao eleitor, tais como a divulgação da margem de erro, do
intervalo de confiança e de um monte de coisas. Não se isso foi intencional ou se foi
eventualmente, algo que tenha ficado diferente da resolução anterior.
Era isso.
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A DOUTORA ELIZABETE BORGES GONÇALVES (Representante
do Conselho Federal de Estatística): Quero fazer dois esclarecimentos. O primeiro
refere-se ao registro das empresas nos conselhos regionais. Ele é obrigatório, de
acordo com Decreto nº 62.497/1968, já havíamos anteriormente enviado ao Tribunal
Superior Eleitoral, mas poderemos reenviá-lo.
Há uma questão que precisa ser obedecida inclusive porque, na
realidade, não há pesquisa qualitativa, nem quantitativa, sem o estatístico. Boa parte
da pesquisa e da estatística é qualitativa. Temos métodos específicos para isso.
Quanto

aos

percentuais

–

respondo

o

questionamento

da

representante da Globo –, são publicados intervalos, a questão da margem de erro
de dois por cento para cima e dois por cento para baixo, não sabemos exatamente a
que se refere.
Temos aí limites de intervalos de confiança, e esses são razoáveis,
são construídos de acordo com métodos estatísticos e têm de ser adequados a
percentuais. Portanto, a estatística se faz necessária mesmo em casos qualitativos.
E o que pedimos são realmente os intervalos de confiança, com margens de erro
com 5%. Esses 2% que têm sido usados são irrealistas.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Há mais
algum interessado em debater, falar sobre pesquisas eleitorais?
Sobre registros de candidatura, da mesma forma anterior já tenho
notícias de que o Ministro Dias Toffoli já esteja na Casa. Então deixo suspensa essa
discussão de pesquisas eleitorais para, caso alguém deseje falar algo, e passamos
para registro de candidatura.
Doutor Gustavo Severo, pelo Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral
(Ibrade), sobre registro de candidaturas. O senhor tem cinco minutos, mas há
tolerância.
O SENHOR GUSTAVO SEVERO (Ibrade): Senhor Ministro Henrique
Neves da Silva, Senhora Ministra Luciana Lóssio, eminente Vice-Procurador-Geral
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Eleitoral, doutor Eugênio José Guilherme de Aragão, doutor Murilo, nobres
advogados e colegas presentes.
Falo pelo Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e trago à ponderação
do Tribunal uma reflexão sobre o artigo 61, § 2º, da Resolução de Registro, que traz
o prazo de sessenta dias anteriores ao pleito para a substituição de candidaturas
majoritárias. A regra dos sessenta dias tradicionalmente sempre foi aplicada apenas
para as eleições proporcionais, e as majoritárias tinham até vinte e quatro horas
antes ou o dia do pleito para substituir.
De

fato,

acredito que

essa

seja

situação

que

merece o

enfrentamento da Justiça Eleitoral, dado o cenário que vivemos nas últimas eleições
municipais, substituições em cima da hora, alegações de fraude, mas também
acreditamos que o prazo de sessenta dias é desrazoável por alguns fatores, entre os
quais, e destaco como principal, que isso pode, de certa forma implicar na
dificuldade, ou de alguma forma, ainda que por via reflexa, no obstáculo ao direito de
recurso dos candidatos.
A resolução prevê que os tribunais regionais eleitorais julguem os
processos até dia 5 de agosto, que é justamente sessenta dias antes do pleito. De
modo que o candidato que tem o registro indeferido pelo TRE teria já que optar entre
ser substituído ou permanecer com o risco de recorrer ao TSE, e nas eleições do
ano que vem esse cenário se agrava um pouco mais porque o TSE atua como órgão
revisor. Na maioria das vezes, quando discute inelegibilidade pelo menos, o TSE
atua em jurisdição ordinária, de modo que o candidato não terá sequer direito a ter
direito a Corte revisora de seu registro de candidatura para que só então o partido
decida se substitui ou não essa candidatura.
Apresentamos como sugestão que seja estabelecido um prazo
menor – e talvez o prazo de trinta dias antes seja prazo razoável, uma vez que ele é
de treze dias antes do fechamento das urnas. O prazo de trinta dias é a data em que
a Justiça Eleitoral convoca os partidos para que compareçam à sessão de
lacramento das urnas.
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Ainda que venham, nesses trinta dias, pedidos de substituição, a
Justiça Eleitoral ainda teria treze dias para recolher as fotos desses candidatos que
estariam então como substitutos, apresentar as fotos, verificar se há problemas com
elas, se tem que substituir ou não, para então – até o dia 17 de setembro, como a
Resolução determina – ocorrer de fato a audiência de lacramento das urnas.
Com isso, penso que se evita tanto essas fraudes – se não fraudes
pelo menos a discussão sobre isso – em que o candidato concorre com a foto de
outro, com o nome de outro, isso pode de fato causar alguma confusão no eleitor,
mas também se assegura que os candidatos tenham o mais amplo direito ao
recurso, ao acesso à jurisdição do TSE, principalmente em uma eleição em que o
TSE atua como órgão revisor.
A segunda ponderação que tenho a fazer, já encerrando, é só mais
esta, é um tema recorrente de preocupação do Ibrade, é o artigo 44, que diz respeito
ao já conhecido indeferimento dos registros ex officio pelos juízos. A Resolução
determina uma intimação prévia de 72 horas, mas talvez seja o caso também de se
fazer remissão, assim como é feito quando há notícia de inelegibilidade, à
possibilidade de observância do rito da Lei nº 64/90. Porque, na realidade, o que se
verifica é que muitas vezes é dada uma notícia de inelegibilidade fora do prazo de
cinco dias, o juiz recebe aquilo, recebe um monte de documentos e, como já
ultrapassou o prazo, diz que está indeferindo de ofício. Com isso o candidato não
tem direito aos sete dias de defesa, não tem direito a arrolar testemunha, não pode
juntar documentação. Então é muito mais fácil hoje em dia, até mesmo para quem
vai impugnar, é muito melhor o impugnante apresentar uma notícia fora de prazo e
então se valer de um indeferimento ex officio do que formalizar uma impugnação
oficial em que o candidato representado poderá apresentar defesa em sete dias,
ouvir testemunhas e apresentar documentos.
Então talvez no artigo 44 seja o caso de se pensar numa redação
também em que se faça remissão ao rito do artigo 3º da Lei nº 64/90 para que o
candidato que vir a sofrer um indeferimento ex officio possa, antes disso, apresentar
as provas que entender relevantes para defender sua elegibilidade.
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De momento é isso o que o Ibrade tem a apresentar, agradecendo a
atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Mais algum
interessado em registro de candidatura? O senhor quer falar sobre qual? Nenhum?
Se não houver nenhum interessado, como estão suspensas as duas
primeiras, fica suspensa também a de registro de candidatura.
Então, fica aberto a qualquer tema. O senhor quer falar sobre
pesquisas eleitorais?
NÃO IDENTIFICADO: Boa tarde a todos de novo, à Mesa, aos
presentes. Sobre pesquisa eleitoral só queria relatar dois fatos, além de ratificar a
palavra da Presidente do CONFE.
Quanto à pesquisa eleitoral que se chama qualitativa, no fundo, são
estudos qualitativos, que vão se tornar possíveis de algumas hipóteses da para
pesquisa quantitativa. Por isso, na realidade, é necessária sim, a presença de um
estatístico.
O segundo ponto é o seguinte. Toda empresa tem de ser registrada
conforme a lei. Se ela não for registrada não há como fiscalização. Não existe
fiscalização sobre ela e sobre o estatístico responsável que vai assinar a pesquisa.
Seria isso o que eu queria falar.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA (Presidente):
Passo a Presidência ao Ministro Dias Toffoli.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Boa-tarde a
todos, agradecendo a presença de todos que vieram contribuir nessas audiências
públicas para elaboração das instruções, em especial ao Ministro Henrique Neves da
Silva que presidiu na minha ausência essa sessão, da Ministra Luciana Lóssio, do
Murilo, da Assessoria e também da presença do Ministério Público, na pessoa do
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Eugênio Aragão, declaro encerrada essa
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primeira sessão de audiência pública e temos o cronograma já divulgado das
próximas que em breve serão divulgadas no sítio do Tribunal.
Muito obrigado a todos.
Boa-tarde.
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