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REPRESENTAÇÃO  (11541)  Nº  0600247-64.2020.6.18.0019  /  019ª  ZONA
ELEITORAL DE JAICÓS PI
REPRESENTANTE:  MOVIMENTO  DEMOCRATICO  BRASILEIRO-  DIRETORIO
MUNICIPAL DO MDB DE MASSAPE DO PIAUI, PARTIDO LIBERAL-MASSAPE
DO PIAUI - PI - MUNICIPAL
REPRESENTADO: CENSUS - INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA - ME

 

MM JUIZ ELEITORAL:

Trata-se  o  presente  feito  de  REPRESENTAÇÃO  ELEITORAL  DE

IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA COM  PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

proposta pela COLIGAÇÃO A MUDANÇA QUE O POVO QUER “MDB E PL” em

face da empresa CENSUS INSTITUTO DE PESQUISAS EIRELI.

Os  representantes  alegam  que  a empresa  representada  registrou

pesquisa eleitoral no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), no dia

02.09.2020, número de identificação PI-03792/2020, para os cargos de prefeito e

vereador,  com data  de  divulgação  prevista  para  o  dia  08  de  outubro  de  2020.

Conforme se infere dos anexos, o instituto Census, estranhamente, registrou a

pesquisa sendo, ao mesmo tempo, contratante e contratada,  no valor de R$

3.100,00. Por fim, alega que é extremamente incomum ter um instituto de pesquisa

mostrando tamanho interesse numa eleição interiorana de uma cidade pequena, a

ponto de usar seus recursos financeiros e humanos voluntariamente, o que, por si

só, indubitavelmente, insurge indícios de fraude.

Ao final, requereram a suspensão da divulgação da referida pesquisa PI-

03792/2020, até que se apure as irregularidades apontadas nesta peça, tais como, a

origem dos recursos para feitura da presente pesquisa e possível contratação

disfarçada por candidato no município de Massapê do Piauí-PI.

A inicial veio instruída de documentos.
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Foi  determinada  a  intimação  dos  representados  para  apresentarem

defesa.

Os  representados  apresentaram  resposta,  alegando  que  a  empresa

CENSUS  respeitou  o  procedimento  previsto  em  lei  e  apresentou  os  dados

necessários para registro e validação da pesquisa. Com efeito, destacou que não há

norma que proíba que no ato de registro da pesquisa eleitoral a empresa contratada

também conste como contratante, bem como que é perfeitamente plausível a ideia

de que o instituto de pesquisa possui autonomia para realizar a pesquisa com seus

próprios recursos e divulgar o resultado obtido, independentemente de qual seja.

É o relatório.

Passamos à análise do mérito.

A  matéria  envolvendo  pesquisas  eleitorais  é  disciplinada  pela

RESOLUÇÃO Nº 23.600,  DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019  e pela Lei  9.504/97,

notadamente seus arts. 33-35. Assim como todo o mais no âmbito jurídico, deve tal

matéria obediência à boa-fé e à lealdade, sob pena de eventual configuração de

fraude ou burla aos valores constitucionais protegidos pelo sistema eleitoral.

Conforme definição doutrinária, por pesquisa eleitoral  compreende-se o

levantamento  e  a  interpretação  de  dados  atinentes  à  opinião  ou  preferência  do

eleitorado  quanto  aos  candidatos  que  disputam  as  eleições.  Tem por  finalidade

verificar a aceitação ou o desempenho dos concorrentes no certame. E diante do

grande poder de influência que a pesquisa eleitoral pode exercer sobre o eleitorado,

a legislação regulamenta e impõe exigências à sua divulgação em ano eleitoral,

visando sua fiscalização.

Nesse sentido,  a  Lei  das  Eleições determina  que em ano  eleitoral  as

pesquisas eleitorais, para serem divulgadas, precisam ser devidamente registradas
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na Justiça Eleitoral, atendendo os requisitos exigidos pelo art. 33 da Lei nº 9.504/97,

veja:

“Art.  33.  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,  junto  à  Justiça  Eleitoral,  até  cinco  dias  antes  da

divulgação, as seguintes informações:

I – quem contratou a pesquisa;

II – valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III – metodologia e período de realização da pesquisa;

IV – plano amostral  e ponderação quanto a sexo,  idade,  grau de

instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho,

intervalo de confiança e margem de erro;

V  –  sistema  interno  de  controle  e  verificação,  conferência  e

fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;

VI – questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII  –  o  nome  de  quem  pago  pela  realização  do  trabalho”.

     Assim, toda pesquisa eleitoral elaborada para conhecimento público deve

ser registrada na Justiça Eleitoral no prazo de até cinco dias anteriores à divulgação,

sendo certo que a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações

poderá ser impugnada e o infrator estará sujeito à sanção de multa.

Apesar  de  não  ser  expressamente  proibido  pela  legislação,  cumpre

destacar que, no mínimo, causa estranheza uma empresa privada, com finalidade

lucrativa, figurar como contratante e contratada para fins de pesquisas eleitorais, em

possível doação de recursos, e a candidato não identificado, sendo que seu negócio

justamente  explora  a  atividade  em  questão,  conforme  seu  sítio  na  internet

(disponível em: https://censuspesquisas.com.br/sobre-a-empresa/):

O INSTITUTO CENSUS foi fundado em Março de 2008 com o 

propósito exclusivo de atender os segmentos:
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I – Pesquisas Eleitorais;

 Também não me parece razoável acreditar em benevolência por parte da

empresa, visto que não há caridade em realizar pesquisas eleitorais. Logo, referida

atitude  da  empresa,  em  se  registrar  nos  polos  ativo  e  passivo  do  contrato  de

pesquisa eleitoral, merece ser investigada com o devido cuidado, isso porque a) há

indícios de possível contratação disfarçada por candidato, provavelmente do

município de Massapê do Piauí-PI, e b) não identifica a verdadeira origem dos

recursos para feitura da presente pesquisa.

Ora, além disso, qual seria o interesse da empresa referida no município

em tela,  haja vista  o  universo de 224 municípios em nosso estado? Estaria  ela

fazendo  a  pesquisa  para  todos  os  municípios  piauienses?   Logo,  os  fatos  aqui

narrados devem ser  investigados mais profundamente,  com o fim de verificar  se

houve a contratação por pessoa interposta sem declaração da origem dos recursos

e, claro, sem a devida prestação de contas.

Assim,  os  documentos  juntados  pela  representante  da  empresa  e

relacionados à pesquisa realizada não comprovam o preenchimento de todos os

requisitos estabelecidos em lei, a exemplo da origem dos recursos.

Vale também mencionar que os dados publicados pela Justiça Federal

referentes aos registros de pesquisas feitos pelas entidades e empresas que as

realizam, não são objeto de prévia análise qualitativa, deferimento ou homologação

do  teor,  método  ou  resultado  pelos  órgãos  da  Justiça  Eleitoral.  A finalidade  do

registro e divulgação dos dados é apenas dar publicidade às informações prestadas

e permitir a ação fiscalizadora das coligações, partidos políticos, Ministério Público,

que poderão se valer da representação para impugná-la.

No sentido acima, as pesquisas eleitorais devem ser estruturadas sem
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subterfúgios  ou  direcionamentos  àquilo  que,  supostamente,  espera-se  como

resposta adequada. As pesquisas devem ser estruturadas de tal forma que permita a

coleta  de  dados  sem  qualquer  mecanismo  com  potencial  de  induzir  o

entrevistado.

Portanto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  pugna  pelo  deferimento  da

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA na representação em tela, pois presentes

os requisitos autorizadores.

Informo outrossim que cópia destes autos serão retiradas e enviadas

à polícia federal para apuração de possíveis crimes eleitorais.

É o parecer.

Jaicós/PI, 09 de outubro de 2020.

KARINE ARARUNA XAVIER

Promotora Eleitoral da 19ª ZE - Jaicós/PI
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