
 
 
 

 
 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Auxiliar do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do 
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SÉRGIO FERNANDO MORO, candidato ao cargo de Senador da República nas Eleições 

Gerais de 2022, devidamente qualificado conforme os autos do Registro de Candida-

tura nº 0600957-30.2022.6.16.0000, por meio de seus advogados abaixo assinados, 

vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 96 da Lei nº 

9.504/1997, propor Representação em face de ÁLVARO FERNANDES DIAS, candidato a 

Senador da República, brasileiro, casado, Senador da República, inscrito no CPF sob 

o nº 002.740.039-53 e contatável conforme informado nos autos do Registro de Can-

didatura nº 0600860-30.2022.6.26.0000, pelos fundamentos abaixo assinalados.  
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I. SÍNTESE FÁTICA 

No dia 29 de agosto, o REPRESENTADO veiculou inserção contendo propaganda 

eleitoral irregular no horário eleitoral gratuito no curso da programação da emissora 

de rádio BandNewsFM, em vista da menção direta feita à pesquisa eleitoral regis-

trada no Sistema PesqEle sob o código PR-07589/2022 – elaborada pela IPEC (INTELI-

GÊNCIA EM PESQUISA E CONSULTORIA LTDA.) – sem a indicação dos dados considerados es-

senciais pelas Res.-TSE nº 23.600 e 23.610/2019. 

De modo específico, conforme o anexo a esta Inicial, a peça publicitária possui 

o seguinte teor: 

“CHAMADA DA INSERÇÃO, EM FORMA DE JINGLE: Álvaro Dias! 

NARRADORA: Pesquisa IPEC/Rede Globo confirma: Álvaro Dias tem 35% da preferência 

do eleitor paranaense, 11 pontos acima do segundo colocado. O Povo do Paraná já 

sabe. 

APOIADORA: Vamos ganhar mais uma, hein! 

REPRESENTADO, EM RESPOSTA: Mais um, né? 

APOIADORA: Mais uma! 

REPRESENTADO, EM RESPOSTA: Com o apoio de você, ninguém segura. 

REPRESENTADO: O resultado dessa pesquisa é um grande estímulo a essa nova largada. 

Muito obrigado, mesmo, de coração, a todos os paranaenses. 

NARRADORA: Coligação por Amor ao Paraná.” 

 

A propaganda em questão é ilícita pela completa ausência de menção ao perí-

odo de realização da coleta de dados, à margem de erro, ao nível de confiança, ao 

número de entrevistas, ao nome da contratante da pesquisa e ao número da pesquisa 

no PesqEle. Há inequívoca violação aos artigos 14 e 78 das Resoluções supracitadas, 

cumprindo determinar a cessação da propaganda em tela – sob pena de multa –, 

conforme se passa a demonstrar de forma mais acurada. 
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II. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA ILÍCITA. OFENSA AOS ARTIGOS 14 E 78 DAS RES.-TSE Nº 

23.600 E 23.610/2019. NECESSÁRIA REMOÇÃO DO CONTEÚDO E APLICAÇÃO DE MULTA 

Regulamentando a divulgação de pesquisas eleitorais no horário eleitoral gra-

tuito, seja na televisão ou no rádio, a Res.-TSE nº 23.610/2019 dispõe o seguinte: 

“Art. 78. Na divulgação de pesquisas, no horário eleitoral gratuito, devem ser infor-

mados, com clareza, o período de sua realização e a margem de erro, não sendo 

obrigatória a menção aos concorrentes, desde que o modo de apresentação dos 

resultados não induza a eleitora ou o eleitor em erro quanto ao desempenho da 

candidata ou do candidato em relação aos demais.” 

 

Indo além, a Res.-TSE nº 23.600/2019, em seu artigo 14 exige que na divulgação 

de pesquisas eleitorais no horário eleitoral gratuito sejam informados todos os requi-

sitos exigidos para registro de pesquisas. Veja-se: 

“Art. 14. Na divulgação de pesquisas no horário eleitoral gratuito, não será obriga-

tória a menção aos nomes de concorrentes, desde que o modo de apresentação dos 

resultados não induza a eleitora ou o eleitor a erro quanto ao desempenho da can-

didata ou do candidato em relação aos demais, devendo ser informados com clareza 

os dados especificados no art. 10 desta Resolução.” 

 

O artigo 10 da Res.-TSE nº 23.600/2019, referido pelo dispositivo acima, por 

sua vez, assim dispõe: 

“Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigato-

riamente informados: 

I - o período de realização da coleta de dados; 

II - a margem de erro; 

III - o nível de confiança 

IV - o número de entrevistas; 

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a 

contratou; 

VI - o número de registro da pesquisa.” 
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As normas em questão buscam conferir objetividade aos achados das pesquisas 

quando manuseados por partidos e candidatos na confecção de propaganda eleitoral. 

Com efeito, RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO afirma que “a pesquisa se caracteriza como valioso 

elemento de indução de eleitores sem convicção formada, já que aponta os candi-

datos que, no momento, possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleito-

res, indicando uma possibilidade de semelhante performance no dia do pleito”.1 

Note-se que as pesquisas eleitorais são aproximações das intenções de votos, 

elaboradas com base na análise de espaços amostrais representativos do eleitorado 

a partir dos métodos das ciências estatísticas. Não refletem o cenário eleitoral, for-

necendo apenas um cenário provável do resultado das eleições se fossem realizadas 

no período de coleta de dados. Justamente por isso é que é essencial, na divulgação 

de seus resultados, indicar de forma precisa quando houve a coleta de dados e seu 

exame e quanto é confiável, por meio da indicação expressa da margem de erro. 

Assim não fosse, seria possível divulgar em pleno período de campanha pesquisa 

elaborada meses antes da definição das candidaturas como se fosse recém realizada. 

E seria plenamente admitida a veiculação de pesquisa eleitoral dotada de baixo grau 

de confiabilidade – e, portanto, não-representativa das intenções do eleitorado – 

como se fosse um retrato adequado do provável resultado das eleições. 

Em ambos os casos, haveria nítida indução a erro do eleitorado e haveria ine-

quívoco vício na formação dos votos dos eleitores com base em informação equivo-

cada ou ao menos lastreada em premissas que não correspondem à plena verdade 

dos fatos – no limite, caracterizando uso indevido dos meios de comunicação social. 

Justamente por isso que o artigo 14 da Res.-TSE nº exige que sejam informados 

o período da realização da coleta de dados, a margem de erro, o nível de confiança, 

o número de entrevistas, o nome da entidade ou da empresa que a realizou e quem 

a contratou, e o número de registro da pesquisa. 

 
1 ZÍLIO, R. L. Direito Eleitoral. 8. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022. p. 525 
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A ausência de qualquer um destes elementos caracteriza irregularidade, con-

forme já decidido por esta Justiça Eleitoral: 

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL. 

HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. RÁDIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INOBSER-

VÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 10 E 14 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 

23.600/2019. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE MULTA. APLICAÇÃO DE ASTREIN-

TES. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, CONDE-

NANDO OS RECORRIDOS A ABSTEREM–SE DE VEICULAR A PROPAGANDA, SOB PENA 

DE MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00 A CADA NOVA INFRAÇÃO. (TRE-SP. RE nº 

0600170-84.2020.6.26.0002. Data 04/11/2020) 

 

“O descumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 10 da Resolução TSE nº 

23.600/2019, na apresentação de pesquisas eleitorais em propaganda veiculada 

em horário eleitoral gratuito, conduz ao julgamento de procedência de repre-

sentação deduzida com base na Lei nº 9.504/97.” (TRE-TO. RE nº 0600852-

28.2020.6.27.0029. 10/02/2022) 

 

Recurso Eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Rádio. Divulga-

ção de pesquisa. Omissão de informações obrigatórias. Eleições 2008. Procedên-

cia parcial. Preliminar de sentença extra petita. Rejeitada. O Juiz ateve-se, a todo 

momento, aos pedidos formulados. Mérito. Divulgação de pesquisa eleitoral, em 

rádio, sem indicar o período de sua realização tampouco a margem de erro. Evi-

dente violação ao art. 41 da Resolução n. 22.718/2008/TSE. Descumprimento de 

decisão liminar. Correta aplicação de multa. Veiculação, na televisão, de mesma 

propaganda eleitoral. Inserção de pequena tarja contendo as informações obrigató-

rias faltantes. Irregularidade não sanada. Recurso a que se nega provimento. (TRE-

MG - Recurso Eleitoral nº 4805. 09/03/2009) 

 

Com base nesta linha jurisprudencial é que se constata a irregularidade da in-

serção em comento. Na espécie, o REPRESENTADO não cumpriu os requisitos contidos 

pelos artigos 14 e 78 da Res.-TSE nº 23.610/2019 
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Conforme se depreende da degravação da propaganda eleitoral em questão, é 

evidente que não foram mencionados (I) o período de coleta de dados e respectivo 

tratamento pelo IPEC, (II) a margem de erro, (III) o nível de confiança, (IV) o número 

de entrevistas, (V) o nome da empresa contratante da pesquisa, e (VI) o código de 

registro da pesquisa. 

É inadmissível que o REPRESENTADO mantenha a veiculação da inserção em ques-

tão. Não lhe é dado descumprir os dispositivos supracitados e, com isso, aferir bene-

fícios eleitorais, sendo devida a retirada da peça publicitária em questão sob pena 

de multa. 

 

III. NECESSÁRIA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA 

Em vista dos fundamentos acima, entende-se pelo cabimento da tutela de ur-

gência a fim de se retirar a peça de publicidade acima controvertida da veiculação 

nas inserções do horário eleitoral gratuito no rádio. 

Com efeito, o requisito de probabilidade do direito invocado se faz presente 

pela simples constatação, a partir da leitura da publicidade em questão, de que não 

houve a indicação de todos os requisitos do artigo 10 da Res.-TSE nº 23.600/2019. 

Já o perigo de dano se revela pelo fato de que o REPRESENTADO auferirá vanta-

gem na competição eleitoral por expediente ilícito, qual seja, a veiculação de inser-

ções irregulares no horário eleitoral gratuito. Enquanto se manter a possibilidade de 

sua divulgação, há constante ofensa aos dispositivos citados. 

Assim, requer-se em sede de tutela de urgência de caráter liminar a determi-

nação de que: (I) o REPRESENTADO deixe de enviar às emissoras de rádio a publicidade 

em questão para sua veiculação em inserções no curso de suas respectivas progra-

mações; e (II) as emissoras de rádio autorizadas a veicular propaganda eleitoral gra-

tuita se abstenham de veicular a publicidade irregular em questão. 
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A fim de se garantir o efetivo cumprimento da liminar, pugna-se pela fixação 

de astreintes no valor de R$ 5.000 por veiculação da propaganda ilícita, a serem 

aplicados ao REPRESENTADO. 

 

IV. REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer-se: 

(I) A concessão de medida de tutela de urgência, em sede liminar, a fim de 

determinar que: (a) o REPRESENTADO deixe de enviar às emissoras de rádio a publici-

dade em questão para sua veiculação em inserções no curso de suas respectivas pro-

gramações, com a fixação de astreintes no valor de R$ 5.000 por veiculação; e (b) 

as emissoras de rádio autorizadas a veicular propaganda eleitoral gratuita se abste-

nham de veicular a publicidade irregular em questão. 

(II) No mérito, o julgamento de procedência da presente Representação, com 

a confirmação da medida liminar pleiteada, caso concedida por este Juízo Auxiliar; 

(III) Subsidiariamente, caso indeferida a tutela liminar, o julgamento de pro-

cedência, com a determinação em definitivo da cessação da veiculação da publici-

dade irregular em questão nos termos da medida de urgência requerida. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 30 de agosto de 2022. 

 
 
GUSTAVO BONINI GUEDES RODRIGO GAIÃO 
OAB/PR 41.756 OAB/PR 34.930 
 
 

CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE 
OAB/PR 58.425 


