
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 4.079 - CLASSE 22a - LONDRINA 
PARANÁ. 

Relator: Ministro Arnaldo Versiani. 
Impetrante: Ibope Inteligência Pesquisa e Consultoria Ltda. 
Advogados: Fernanda Braith Ferreira e outros. 
Órgão Coator: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 

Mandado de segurança. Acórdão regional. Suspensão. 
Divulgação. Pesquisa eleitoral 

1. O art. 1o, IV, da Res.-TSE n° 22.623 expressamente 
estabelece que o pedido de registro da pesquisa eleitoral 
deve conter informação atinente ao plano amostrai e 
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e 
nível económico do entrevistado. 

2. Se na pesquisa não há indicação de plano amostrai 
ou ponderação atinente ao nível económico do 
entrevistado, forçoso reconhecer o acerto da decisão 
regional que suspendeu a divulgação da indigitada 
pesquisa, por ausência de requisito formal previsto em 
resolução do Tribunal. 

Indeferida liminar e, desde logo, o mandado de 
segurança. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em indeferir a liminar e o próprio mandado de segurança, nos 

termos das notas taquigráficas. 

Brasília, 2S"d'e outubro^de 2008. 

CARLOS AYRES BRITTO - PRESIDENTE 

ARNALDO VERSIANI - RELATOR 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor 

Presidente, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, 

impetrado pelo IBOPE Inteligência Pesquisa e Consultoria Ltda. contra ato do 

egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que "(...), por r. decisão 

Colegiada no Recurso Eleitoral n° 7396 e 7397 proibiu a divulgação da última 

pesquisa eleitoral que o IBOPE realizou no segundo turno da cidade de 

Londrina (PR)"'(fl. 2). 

Alega que as Coligações A Volta do Povo à Prefeitura e 

Londrina Forte e Digna ajuizaram representações em face da impetrante, sob a 

alegação de irregularidades no pedido de registro quanto à ausência dos 

percentuais de amostra no que se refere à variável nível económico. 

Assevera que a pretensão extrapola por completo as 

exigências enumeradas por esta C. Corte Superior ao editar a Res.-TSE 

n° 22.623. 

Aduz, ainda, que o relator no Tribunal a quo teria deferido o 

pedido de antecipação de tutela, o que foi confirmado pelo Tribunal Regional 

Eleitoral, não tendo sido até o momento lavrado o acórdão. 

Defende que não cabe ao Poder Judiciário fazer ilações 

técnicas sobre pesquisas eleitorais, mas sim aferir se os requisitos formais 

exigidos pela lei foram seguidos. 

Argumenta que "A exigência contida no ato coator não possui, 

data vénia, amparo legal. O que a lei exige é que os institutos depositem em 

juízo o plano amostrai das pesquisas que pretendem realizar, algo que o 

IBOPE fez, com detalhes, no item IV do seu requerimento do registro. Outra 

coisa, completamente distinta, é a ponderação quanto ao sexo, díade, grau de 

instrução e nível económico do entrevista" (fl. 9). 

Asseverou, ainda, que "(...) especificamente com relação ao 

nível económico, o IBOPE o afere no campo denominado 'ramo de atividade' 

que, posteriormente, é agregado à renda (...)" (fl. 10). ,_—, 
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Defende o grave prejuízo no que concerne à ausência de 

informação à população da cidade de Londrina sobre a referida pesquisa. 

Pede a concessão de liminar "(...) no sentido de liberar a 

realização de pesquisa realizada pelo IBOPE na cidade de Londrina (...)" 

(fl. 11). 

Dada a iminência da eleição, trago a questão diretamente a 

exame do Tribunal. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI (relator): Senhor 

Presidente, no agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo 

Eleitoral que indeferiu o pedido de liminar para a suspensão da divulgação de 

pesquisa, sustentou a Coligação A Volta do Povo à Prefeitura a falta de 

ponderação quanto ao nível económico. Eis o que argumentou a referida 

coligação: 

(...) analisando-se o pedido de registro da pesquisa eleitoral em 
questão, constata-se claramente que se deixou de se observar 
requisito essencial para a legalidade e legitimidade da pesquisa 
pretendida. 

E pior, requisito primordial, não apenas formal, mas essencialmente 
ligado à legitimidade e validade do resultado pretendido. 

Pelo que se extrai do inciso IV do art. 1° da Resolução n° 22.623 do 
C. TSE, é obrigatória a apresentação de 'plano amostrai e 
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrumento e nível 
económico do entrevistado; área física de realização do trabalho, 
intervalo de confiança e margem de erro'. 

O pedido de registro da pesquisa eleitoral em comento apresenta, a 
ponderação quanto ao sexo, idade e grau de instrução do 
entrevistado ou futuro entrevistado, todavia conforme fl. 04 o plano 
amostrai de nível económico foi substituído por plano de ocupação' 
que nada tem haver com o plano económico. 

Consta à fl. 04 o 'quadro amostrai', com as devidas proporções 
relativas ao sexo, idade e grau de instrução do entrevistado ou futuro 
entrevistado. 
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No entanto, doutos julgadores, ressalta-se, não foi feita a necessário, 
obrigatória e imprescindível ponderação quanto ao nível económico 
ou 'faixa de renda'dos entrevistados, conforme observado à fl. 04. 

(...) 

Pelo que se observa, a empresa solicitante se atentou para o quesito 
RAMO DE ATIVIDADE, especificando vários ramos de ocupação: 
agricultura, indústria, comércio (...) 

Entretanto, repita-se, 'data máxima vénia': a pesquisa eleitoral em 
comento não realizou qualquer ponderação, ou pré-seleção 
proporcionai do eleitoral a ser entrevistado, com base no fator nível 
económico ou faixa de renda, que é um quesito expressamente 
imposto pela legislação eleitoral em vigor e fator essencial e 
inafastável para o registro da pesquisa eleitoral. 

Não adianta a empresa solicitante da pesquisa eleitoral em questão 
fazer ponderação, ou então auto-ponderação através da pré-seleção 
proporcional ao eleitorado a ser pesquisado, em atenção ao fator e 
variável Ramo de Atividade. 

Isto porque, Excelências, o fato do entrevistado se enquadrar no 
ramo da atividade (...) não significa que ele estará numa 
determinada classe de renda mais favorecida, ou menos favorecida. 

E, nas decisões proferidas às fls. 62-64 e 65-66, o Juiz Renato 

Lopes da Silva deferiu o efeito ativo aos recursos dessa coligação e da 

Coligação Londrina Forte e Digna e antecipou a tutela, para proibir a 

divulgação de pesquisa objeto das Representações n° 667/2008 e 675/2008 

em curso na 4 1 a Zona Eleitoral, pelos seguintes fundamentos (fl. 66) 

Quanto, ao outro argumento - a falta de ponderação quanto ao nível 
económico - examinando os dados levados a registro pelo agravado, 
por cópia às fls. 18/20, constato que não há como não considerar 
plausíveis os argumentos da coligação recorrente. 

É que, de fato, no que concerne à renda pessoal e renda familiar, 
itens de presença e ponderação obrigatórios, não foram informados 
elementos de representatividade das faixas de renda no universo 
pesquisado. 

De se observar, fls. 20, que se indaga ao pesquisado a faixa de 
renda em que se situa, sem que exista a informação da proporção 
da participação de cada uma das várias faixas de renda na cidade de 
Londrina, da qual o Plano Amostrai deve ser o espelho (guardadas 
as proporções). 

Anoto, ainda, que a decisão do relator foi, à unanimidade, 

mantida pela Corte de origem, conforme se infere das certidões de julgamento 

às fls. 81-82, embora o acórdão regional não foi acostado aos autos, porquanto 
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informa o próprio impetrante não teria sido, ainda, lavrada a respectiva 

certidão. 

Na espécie, examinando o pedido de registro da pesquisa 

dirigido ao Juízo Eleitoral, constante às fls. 14-21, vê-se que há a indicação 

dos percentuais de entrevistados em relação a sexo, idade, instrução e ramo 

de atividade, não havendo indicação do nível económico do entrevistado. 

De outra parte, o art. 1o, IV, da Res.-TSE n° 22.623 

expressamente assinala que deve o pedido de registro da pesquisa conter 

informação atinente ao "(...) plano amostrai e ponderação quanto a sexo, 

idade, grau de instrução e nível económico do entrevistado; (...)" 

Desse modo, não vislumbro desacerto da decisão da Corte de 

origem ao confirmar a suspensão da divulgação da pesquisa. 

Por isso, indefiro o pedido de liminar e, desde logo, o 

mandado de segurança. s>c^{ f^) 
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EXTRATO DA ATA 

MS n° 4.079/PR. Relator: Ministro Arnaldo Versiani. Impetrante: 

Ibope Inteligência Pesquisa e Consultoria Ltda (Advogados: Fernanda Braith 

Ferreira e outros). Órgão Coator: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 

Usou da palavra, pelo impetrante, o Dr. Thiago Meller Ordonez 

de Souza. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a liminar e o 

próprio mandado de segurança, nos termos do voto do relator. 

Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a 

Sra. Ministra Eliana Calmon, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Carlos 

Alberto Menezes Direito, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo 

Versiani e o Dr. Francisco Xavier, Vice-Procurador-Geral Eleitoral. 

SESSÃO DE 25.10.2008. 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico a publicação deste Acórdão no Diário da Justiça 
eletrônico de CR/ \\ I t)X . pág. j J L _ -

Eu, H,(k/f'/jv\ÁÁy lavrei a presente certidão. 
Bianca do Prado èagotto 

Analista Judiciário 

/VCRISTINA 


