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Neste mesmo sentido, o TSE tem entendido que a previsão de multa constante no § 3º do art. 33 da lei nº 9.504/97 não se aplica na 
hipótese de enquete, em face da ausência de previsão legal. Veja:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL. ART. 33, § 
5º, DA LEI Nº 9.504/1997. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 

1. A pesquisa eleitoral "é formal e deve ser minuciosa quanto ao âmbito, abrangência e método adotado". A enquete, por sua vez, é 
informal e dela não se "exigem determinados pressupostos a serem enunciados" (REspe nº 20.664/SP, rel. Min. Fernando Neves, redator 
para acórdão Min. Luiz Carlos Madeira, 

2. O conteúdo impugnado não reuniu os elementos mínimos exigidos pelo art. 10 da Res.-TSE no 23.549/2017, para que fosse considerada 
pesquisa eleitoral. A divulgação da publicação ora combatida foi objeto de discussão nos autos da Rp nº 0601065-45.2018.6.00.0000/DF, na 
qual restou reconhecida como enquete e, por maioria de votos, afastou-se a aplicação da multa. 

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é imprópria a aplicação analógica da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei das Eleições 
quando há o desrespeito à regra prevista no § 5º do mesmo artigo (AgR-REspe nº 754-92/MG, rel. Min. Jorge Mussi, de 20.4.2018).

4. "O entendimento de que não há previsão legal de multa para a infração ao disposto no § 5º do art. 33 da Lei das Eleições não decorre de 
interpretação meramente gramatical nem de aplicação isolada de dispositivos legais, mas, sim, da obediência a preceito de direito 
fundamental, consistente no princípio da reserva legal" (AgR-REspe nº 235-26/GO, rel. Min. Admar Gonzaga, 9.4.2018).

5. Recurso desprovido. 

(Representação nº 060102041, Acórdão, Relator (a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/12/2018) 

Neste contexto, por se tratar o presente caso de enquete sem caráter científico, a aplicação de multa é incabível.

III - Dispositivo 

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitora, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PROVIMENTO para reformar a 
sentença de fls. 52/55, afastando, por consequência, a multa imposta.

Publique-se e intime-se. 

Goiânia, 28 de março de 2019 

LUCIANO MTANIOS HANNA

Relator

DIRETORIA-GERAL

Atos do Diretor Geral

Portarias

Licença Capacitação

PORTARIA N. 69/2019 – DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
46, incisos XVIII e XXXVII, do Regulamento Interno, e artigo 27 da Resolução TRE-GO n. 274/2017,

CONSIDERANDO a instrução contida no PAD n. 1787/2019, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença para Capacitação ao servidor Marco Aurélio Garcia de Oliveira, Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro 
funcional deste Tribunal, atualmente lotado na 16ª Zona Eleitoral de Itumbiara-GO, para usufruto no período de 6/6/2019 a 5/7/2019 (30 
dias), referente à primeira parcela do segundo quinquênio aquisitivo de 5/5/2010 a 3/5/2015.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 1º de abril de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral 
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