TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

RESOLUÇÃO N° 23.425
INSTRUÇÃO N° 952-19.2013.6.00.0000 - CLASSE 19 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Dias Toifoli
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Altera o inciso II do art. 13 da Resolução-TSE
P 23.400, de 17 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre pesquisas eleitorais para as
eleições de 2014.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral, resolve:
Art. 1 0 Alterar a redação do inciso II do art. 13 da Resolução
n° 23.400, de 17.12.2013, que passa a ser a seguinte:
Art. 13. [ ... ]

II - na eleição para a Presidência da República, tão logo
encerrado, em todo o território nacional, o pleito.
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Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua,
publicação.
Brasília, 27 de maio de 2014.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhores Ministros,1
na sessão plenária do dia 17 de dezembro de 2013, foi aprovada a Resolução
no 23.400, que dispõe sobre pesquisas eleitorais para as eleições de 2014.
Por meio de expediente protocolizado neste Tribunal sob o
no 6.93312014 (folhas 2031206), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão (ABERT) e a Associação Brasileira de Radiodifusores (ABRA),
solicita a alteração do inciso II do artigo 13 da Resolução em comento de forma
a viabilizar a flexibilização do horário de divulgação do resultado da intenção de
voto efetivada no dia das eleições para o cargo de Presidência da República,
para que possa ser feita a partir das 17 (dezessete) horas do horário local, com
o fim da votação no respectivo Estado.
Sustentam que a fiexibilização do horário, na forma como
solicitam, representaria um avanço no exercício da democracia, pois
privilegiaria o direito de acesso à informação por parte do eleitor.
Afirmam que deve ser observada a mesma regra relativa às
eleições estaduais, a qual prevê a possibilidade de divulgação de pesquisas
após as 17 horas do horário local, ressaltando, ainda, constituir dever
constitucional dos órgãos de imprensa a veiculação de informações aos
cidadãos.
Ponderam não haver previsão legal para a imposição da
restrição à divulgação nos moldes em que definido por este Tribunal e
destacam trecho de precedente do Supremo Tribunal Federal supostamente
nesse sentido (ADI n° 3741).
Determinei a juntada do expediente à Instrução n° 952-19 e
envio à Assessoria Especial deste Tribunal, a qual opinou no sentido de
- lhas 231 a 234).
elatório.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator): Senhores
Ministros, a Assessoria Especial do Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se
nos seguintes termos:
[ ... ]

Q

Dentre as sugestões apresentadas, as ora requerentes já haviam
formulado os mesmos questionamentos a respeito da flexibilização
do horário para divulgação do resultado de pesquisas de intenção de
voto para o cargo de Presidente da República, realizadas no dia das
eleições (folhas 98 a 100).
Por ocasião do exame de tais sugestões, à luz dos princípios
constitucionais pertinentes à espécie, ponderou-se acerca dos bens
jurídicos a serem efetivamente tutelados, equacionando-se no
sentido de se garantir o equilíbrio e a lisura do pleito.
O entendimento sobre restrições à divulgação de pesquisa no dia da
eleição, considerado o fuso horário, não é recente, tendo sido
confirmado nas últimas eleições gerais (Res. n° 23.19012009),
referente ao pleito de 2010, nos seguintes termos:
Art. 12. A divulgação de levantamento de intenção de voto
efetivado no dia das eleições se fará da seguinte forma:
a) nas eleições relativas à escolha de Deputados Estaduais e
Federais, Senador e Governador, uma vez encerrado o
escrutínio na respectiva unidade da Federação;
b) na eleição para a Presidência da República, tão logo
encerrado, em todo o território nacional, o pleito. (grifei)
O Ministro Dias Toifoli, Relator das instruções para as eleições de
2014, em seu voto, ratificou a necessidade de se restringir, enquanto
não encerrada a votação em todo o território nacional, a divulgação
de pesquisa de intenção de voto, em razão da influência que pode
exercer sobre o eleitorado, o que foi mantido pelos demais membros
deste Tribunal, à unanimidade.
No que concerne especificamente ao precedente do Supremo
Tribunal Federal invocado pelas requerentes, registre-se haver sido
considerado inconstitucional o artigo 35-A da Lei das Eleições,
introduzido pela Lei n° 11.30012006, o qual restringia a divulgação de
pesquisas eleitorais, no período de 15 (quinze) dias anteriores ao
pleito, até às 18 horas do dia da eleição; circunstância essa não
vislumbrada a partir da leitura do dispositivo que se pretende ver
alterado.
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Ressalte-se, ademais, conforme destacado anteriormente, haver sido
tal restrição prevista nas instruções sobre pesquisas eleitorais para
as eleições de 2010, mesmo considerados os fundamentos expostas
por ocasião do julgamento da aludida ação direta de
inconstitucionalidade (ADI n° 3741).
3. Pelo exposto, em razão de a matéria já haver sido tratada tanto
por ocasião do exame das sugestões relativas ao pleito de 2014
como das eleições gerais passadas, e ante a ausência de novos
argumentos, esta Assessoria opina pelo não acolhimento da
proposta.
Acolho a manifestação da Assessoria Especial deste Tribunal
para indeferir o pedido, propondo, contudo, com vistas à compatibilização do
texto com o aprovado na última eleição geral, seja alterada a redação do inciso
II do artigo 13, nos seguintes termos:
Art. 13. [ ... ]

II - na eleição para a Presidência da República, tão logo
encerrado, em todo o território nacional, o pleito.
É como voto.

