
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 177ª ZONA 

ELEITORAL DE SÃO VICENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYO FELYPE NACHTAJLER AMADO e COLIGAÇÃO “A 

ESPERANÇA DA MUDANÇA”, formada pelos partidos PODE, DEM e AVANTE 

devidamente qualificados nos inclusos instrumentos de mandato (Doc. 01), vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus advogados, com fundamento 

no Art. 96 da Lei 9.504/1997 e art. 15 da Resolução nº 23.600/19 propor a presente 

IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL com pedido de 

tutela provisória, em face de contra IPAT — INSTITUTO DE PESQUISAS A 

TRIBUNA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

09.470.150/0001-33 (Doc. 2), com endereço na Rua João Pessoa, 350, 3º andar, Santos, 

SP, CEP 11013-002, contabilidade@grupo-tribuna.com , (13) 2102-7681, pelas razões 

a seguir expostas. 

 

 

 

mailto:contabilidade@grupo-tribuna.com


1. SINTESE FÁTICA. 

 

A empresa Impugnada registrou em 22/11/2020 pesquisa perante este 

d. Juízo, autuada sob o nº  SP-08707/2020 e tendo como estatístico responsável o Sr. 

Mário Sergio Matheus dos Santos. 

 

Ocorre que ao anexar no sistema “PesqEle Público” o Plano amostral e 

o Questionário da pesquisa a ser realizada foram identificadas diversas irregularidades 

em absoluto descompasso com a Resolução nº 23.600/19 do TSE e a Lei nº 9.504/97. 

 

Desta forma tendo em vista a importância de pesquisas eleitorais, e as 

manifestas irregularidades que não trazem minimamente confiabilidade ao conteúdo 

registrado, não restou outra alternativa aos Impugnantes, que o ajuizamento do presente 

feito. 

 

2. DAS IRREGULARIDADES NA PESQUISA REGISTRADA. 

 

A pesquisa eleitoral possui inegável peso em uma corrida eleitoral, 

especialmente quando divulgada 01 (um) dia antes da realização das eleições, como a 

ora impugnada, pois conforme assinala a doutrina “[...] os resultados, divulgados com 

alarde pelos interessados e ecoados pela mídia, podem influir de modo relevante e 

perigoso na vontade dos eleitores. Por serem psicologicamente influenciáveis, muitos 

indivíduos tendem a perfilhar a opinião da maioria, fenômeno a que se tem 

denominado “efeito de manada.1 

 

Dessa forma toda cautela em se tratando de pesquisas eleitorais ainda é 

pouco, não por outro motivo o legislador reservou campo especial na Lei das Eleições 

para a aplicação de uma metodologia científica de apuração da colheita destes dados, 

bem como, no exercício de suas competências normativas, o TSE elaborou para as 

 
1 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral . Grupo GEN, 2020, pg. 519 



eleições de 2020 Resolução específica sobre o tema, trazendo balizas a serem 

observadas que data máxima vênia não estão presentes no presente caso. 

 

Nesse sentido como primeiro ponto observamos que o disco que será 

levado a cabo na pesquisa é referente ao primeiro turno das eleições, inexistindo disco 

na pesquisa registrada referente ao segundo turno, vejamos: 

 

 

Observa-se dessa forma um grave equívoco da pesquisa registrada, vez 

que não será levado aos entrevistados disco atualizado com o nome somente dos 

candidatos que irão disputar o segundo turno, bem como é prescindível, a utilização de 

disco apenas para questionar em quem o eleitor votou no primeiro turno que poderia ser 

feita através de pergunta espontânea, no entanto é necessário que haja disco específico 

quanto aos candidatos do segundo turno, o que não há no presente caso! 



 

Outra irregularidade se dá no que tange ao bairro do entrevistado. No 

plano amostral consta que “Serão entrevistados moradores de todos os bairros de São 

Vicente”, mas não se especifica a proporção de acordo com os bairros, quantas pessoas 

serão entrevistadas nos mais populosos e menos populosos e para além disso a pergunta 

no questionário é absolutamente inconclusiva e inadequada, vejamos: 

 

 

 

Denota-se que não há nenhuma pergunta referente a qual bairro reside 

o entrevistado, mas tão somente se é morador fixo “deste bairro” o que 

consequentemente trará uma resposta positiva (SIM) ou negativa (NÃO) em caso de ser 

morador fixo ou não, isto é, há empecilho imposto na forma do questionamento de 

verificar se existirá uma pesquisa proporcional dentre os bairros ou não, pois inexiste 

um campo questionando o bairro de residência do entrevistado. 

 

A abrangência dos bairros portanto está comprometida na 

pesquisa, uma vez que a mera menção de que “Serão entrevistados moradores de 

todos os bairros de São Vicente” no plano amostral não supre a deficiência técnica 

metodológica. 

A bem da verdade, haveria necessidade de ser questionado aos 

entrevistados pergunta referente a qual bairro especificamente reside o entrevista. 

É o que dispõe o art. 2, inc. IV da Resolução 23.600/2019 ao estabelecer a 

obrigatoriedade de se indicar a área física de realização do trabalho a ser 

executado. 

 

Inclusive, a questão impede avaliar a proporção, uma vez que, para 

além de não questionar o bairro em que reside, se o entrevistado responder que não é 

morador “fixo” do bairro, a pesquisa não será encerrada e com mais razão não se poderá 

aferir se houve proporcionalidade entre os bairros de residência dos entrevistados. 



Logo, fica clara a insuficiência da pergunta constante do questionário 

referente ao bairro uma vez que foi formulada de forma genérica e com pouca técnica, 

retirando em absoluto a confiabilidade e tendo como consequência a distorção do 

resultado 

 

As irregularidades não param por aí! 

 

Existe ainda grave irregularidade no questionário, no que tange ao nível 

econômico. Neste ponto dispõe o indicador lançado no sistema PesqEle, que há de se 

perquirir o “nível econômico do entrevistado”. Tal indicativo, aliás, não poderia ser 

outro, pois dispõe o inc. IV do art. 2 da Resolução 23.600/2019 que os registros de 

pesquisa deverão conter as seguintes informações: IV – plano amostral e ponderação 

quanto ao gênero, idade, grau de instrução, nível econômico do entrevistado e 

área física de realização do trabalho a ser executado. 

 

No entanto, compulsando-se o questionário, vê-se que na questão 09 a 

pergunta oferecida questiona a “renda familiar mensal”, informação que pode gerar 

inegável distorção dos resultados em virtude do seu alto grau de subjetividade já que a 

renda familiar de um entrevistado pode ser composta pelos seus rendimentos individuais 

(se mora sozinho), como, também, pelos seus rendimentos acrescidos dos rendimentos 

de esposo(a)/companheiro(a), pais, irmãos, filhos, avós, primos, tios, etc. a depender da 

realidade familiar de cada entrevistado e da interdependência econômico/financeira dos 

que habitam em comunhão. Vejamos como está no questionário: 

 

                                         

 

Nesse sentido temos recente decisão proferida pelo Juiz Eleitoral Fabio 

Varlese Hillal da 033ª Zona Eleitoral de Campinas, pela impossibilidade de se contar do 



questionário, pergunta sobre a renda familiar ao invés da renda do entrevistado, in 

verbis: 

 

“Aparentemente, a pesquisa em tela tem o mesmo problema de pesquisa anterior, 

já impugnada em outra ação que correu perante este mesmo Juízo, ou seja, o plano 

amostral prevê divisão do eleitorado por faixas de renda individual e o 

questionário considera faixas de renda familiar e, ainda, o plano amostral 

divide o eleitorado em faixas de renda, mas o questionário insere pessoas da 

mesma faixa - 2 a 5 salários mínimos - em mais de uma subdivisão, 102 e 103. 

 O questionário, em princípio, não pode fugir ao que foi planejado. Isso pode 

comprometer a fidedignidade da pesquisa. 

 Por essas razões, DEFIRO a tutela de urgência, para SUSPENDER a pesquisa em 

tela. Cite-se e intime-se o requerido a suspender a divulgação imediatamente, sob 

pena de arcar com multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de 

responder por crime de desobediência. Prazo de defesa: dois dias. Após o prazo, 

vista ao MP, por um dia.” (033ª Zona Eleitoral, Representação nº 0601101-

91.2020.6.26.0033, Decisão proferida pelo Juiz Eleitoral Fabio Varlese Hillal em 

02/11/2020). 

 

Aliás a previsão de renda do entrevistado é exigência corriqueira nas 

resoluções sobre pesquisa conforme observamos de voto do Ministro Arnaldo Versiani, 

que há tempos frisou: 

 

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 econômico do 

entrevistado. 

2. Se na pesquisa não há indicação de plano amostral ou ponderação atinente ao 

nível econômico 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. (TSE, Mandado de Segurança nº 4.079, Acórdão, 

Rel. Min. Arnaldo Versiani, Julgado em 25/10/2008). 

 

É preciso que se esclareça desde logo, Excelência, que não se presta 

este reclame tão somente a levantar suspeitas de benefício ou prejuízo a este ou aquele 

candidato. A bem da verdade, o que se busca acima de qualquer coisa é o pleno respeito 

às rigorosas regras impostas pelo legislador, no tema das pesquisas eleitorais, 



especialmente pelo fato de seu resultado ter capacidade de gerar impactos concretos na 

vontade do eleitor.  

 

Ora, a Lei Geral das Eleições em seu art. 33 e a Resolução TSE 

23.600/2019 estabeleceram a obrigatoriedade de se aplicar metodologia específica com 

cinco critérios irrenunciáveis: sexo, idade, grau de instrução, nível econômico do 

entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado.  

 

Isso porque, em pesquisas eleitorais, ocasião que se entrevista apenas 

uma pequeníssima amostra do eleitorado total, no caso, 800 eleitores, dentre 252.146 

votantes, as pessoas entrevistadas obrigatoriamente, precisam corresponder às 

características de sexo, idade, instrução, renda individual e área física. 

 

Outra violação que a pesquisa ora impugnada possui é que não consta 

em qualquer dos documentos trazidos a assinatura digital do estatístico conforme 

determina expressamente a Resolução nº 23.600/19: 

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que 

realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para 

conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de 

Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, 

as seguintes informações 

[...] 

IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua 

assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho 

Regional de Estatística competente; 

 

O registro encaminhado ao sistema da Justiça Eleitoral, forneceu apenas  

a numeração de registro perante o Conselho Regional de Estatística, não constando, 

entretanto, sua assinatura com certificado digital. Com a máxima vênia, nem se admitiria 

encarar esta falha como apenas um erro formal. O legislador não ocupa o texto 

normativo com palavras vazias ou com grau de escolha ao intérprete. Não há no 

dispositivo legal supramencionado um comando alternativo. Pelo contrário, a exigência 

é clara. O registro da pesquisa deverá ser realizado ACOMPANHADA DA 



ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL do estatístico responsável. Este 

requisito, indubitavelmente, também não foi respeitado.  

 

Observa-se que referida exigência normativa se dá para trazer 

segurança e confiabilidade ao registro da pesquisa de forma a se atestar, que de fato o 

estatístico é o responsável pela pesquisa, não se tratando de mero “estatístico de aluguel” 

que é apenas de fato, tão somente para constar no registro. 

 

Assim como os advogados e juízes assinam digitalmente suas 

manifestações em um processo, a exigência da Resolução veio para que se possa ainda 

que digitalmente se dar crédito ao estatístico responsável, sendo mais um dos diversos 

pontos alinhavados de irregularidade da pesquisa registrada. 

 

O estatístico responsável pela pesquisa deveria (mas não fez) assinar 

digitalmente o questionário a ser aplicado na pesquisa eleitoral e inserir no sistema 

“PesqEle”, sanando desta forma a grave e flagrante violação ao contido no inciso 

IX do art. 2° da Resolução 23.600 – TSE. 

 

Não há que se falar em impossibilidade sistêmica, tendo em vista que é 

uma exigência da Resolução que deve ser cumprida, inclusive vem sendo em outros 

municípios, à exemplo do Município de São Paulo da última pesquisa registrada (SP-

01429/2020) no sistema “PesqEle” consta a assinatura com certificado digital da 

estatística responsável em rigoroso cumprimento a normativa eleitoral: 

 

 

 



 

Por fim, mas não menos importante, visualiza-se que ao fazer os 

apontamentos no plano amostral a empresa Impugnada indica que será realizado com 

dados de faixa etária do Município de Santos, ao invés de São Vicente, vejamos: 

 

 

 

Havendo nova irregularidade no plano amostral tendo em vista se 

tratar de pesquisa no Município de São Vicente e não em Santos! 

 

Observa-se que são diversas irregularidades, no plano amostral e no 

questionário, que certamente irão comprometer a confiança da pesquisa a ser realizada. 

As normas da Resolução nº 23.600/19 do TSE não são meras recomendações a 

serem acatadas ou não pelas empresas e estatísticos, mas verdadeiras normas 

cogentes que precisam ser seguidas por estes profissionais. 

 

Neste sentido, ao se debruçar sobre a análise destes requisitos, 

especialmente se seria admissível uma aplicação alternativa ao invés de cumulativa, 

assim se pronunciou o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral2, em irretocável decisão:  

 

Não é opcional o cumprimento de todos estes requisitos; eles 

necessariamente devem ser respeitados de maneira concomitante, sob pena 

de ter a pesquisa eleitoral suspensa sua divulgação. O legislador não utiliza 

palavras inúteis. Muito embora este preceito não seja absoluto, no caso 

específico do dispositivo em análise resta cristalina a necessidade de 

obediência a todos os critérios previstos.  

(...)  

Dada a ocorrência das graves violações apontadas, não se pode concluir que 

os resultados apresentados contenham o mínimo de confiabilidade, 

pressuposto básico para que a divulgação seja autorizada, ainda que com 

certas observações a nela constarem. 

 
2 TRE-SP, ação cautelar 0600673-82.2018.6.26.0000, decisão monocrática, juiz eleitoral AFONSO 

CELSO DA SILVA, j. 21.6.18. 



 

A conclusão é uma só. E esta vai exatamente na linha do 

posicionamento do Eminente Juiz Afonso Celso da Silva do Tribunal Regional Eleitoral 

de São Paulo. Como dito, o legislador não se ocupou por empregar palavras inúteis da 

norma em regência. Logo, o plano amostral não pode ser ignorado conforme a 

conveniência da Representada. Do contrário, observar-se-ia reais riscos de nos 

depararmos com resultados facilmente manipuláveis, consequência essa que a lei busca 

especialmente combater.  

 

E mais, a divulgação de uma pesquisa desparametrizada às exigências 

metodológicas, poderá trazer consequencias nefastas à escolha do eleitor, que, como se 

sabe, tem nas pesquisas eleitorais, fonte confiável de informação quanto às intenções de 

votos dos candidatos e, por vezes, deixa-se se levar pela maioria. E nem se diga que se 

estaria aqui à discutir as escolhas e os critérios definidos pelo eleitor no momento de 

escolher seu candidato, mas, sim, busca-se evitar que fatores externos com poder de 

influenciar o pleito, não contaminem o livre exercício de escolha.  

 

Admitir a divulgação desta pesquisa, que ignora parâmetros 

metodológicos objetivos, é ignorar o próprio papel protagonista que a Justiça Eleitoral 

deve exercer na busca da paridade de armas entre os concorrentes. É certo que a 

interferência desta Justiça Especializada deve ser mínima no debate de ideias travado 

durante o pleito, mas, sua interferência deve ser máxima, quando se observa que 

determinadas ações podem influir no andamento do curso natural do processo de 

escolha dos eleitores. 

 

Diante do exposto resta demonstrado o descompasso da pesquisa 

registrada com a Lei Geral das Eleições e com a Resolução nº 23.600/19 do Tribunal 

Superior Eleitoral, sendo necessária a pronta intervenção deste Juízo. 

 

 

 



3. DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

 

Feitas estas considerações importante destacar que no presente caso há 

necessidade de deferimento da tutela de urgência pretendida, tendo em vista que a 

verossimilhança das alegações encontram-se nos fundamentos acima indicados e nos 

documentos que comprovam a irregularidade no questionário e plano amostral da 

pesquisa registrada. 

 

No que tange ao periculum in mora este se dá por duas razões, posto 

que a data prevista para a divulgação da pesquisa é o próximo dia 28/11/2020, isto é, 

um dia antes das eleições 

 

A divulgação de pesquisa com baixa (ou, leia-se, nenhuma) 

credibilidade certamente terá impacto no resultado das eleições, notadamente por 

estarmos muito próximos ao pleito, o que torna a dificuldade ou impossibilidade de 

reparação do prejuízo no caso de sua divulgação. 

 

Existindo, assim, relevância do direito e a possibilidade de prejuízo de 

difícil reparação, mostra-se de rigor a concessão de tutela provisória de urgência para se 

suspender a divulgação dos resultados da pesquisa impugnada, na forma autorizado pelo 

art. 16, § 1º e 2º da Res. TSE nº 23.600/19. 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se: 

 

a) O deferimento da tutela de urgência inaudita altera pars, com base no art.16, § 

1º da Res. TSE nº 23.600/19 para se determinar a suspensão da divulgação, com 

a intimação da empresa Representada para que não os divulguem até decisão final 

do presente procedimento. E, se já divulgados, a suspensão da veiculação dos 



resultados da pesquisa impugnada, fixando-se multa diária em patamar elevado 

para o caso de descumprimento 

 

b) A notificação da impugnada para apresentar defesa no prazo legal; 

 

c) A abertura de vistas ao Ministério Público para oferecer parecer na condição de 

fiscal da lei; 

 

d) Ulteriormente, seja a presente Impugnação acolhida para se tornar definitiva a 

proibição de divulgação dos resultados da pesquisa impugnada. 

 

e) Por fim, caso haja divulgação dos resultados da pesquisa, pede-se seja aplicada a 

penalidade por divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações 

constantes do art. 2° da Resolução 23.600/2020, nos termos do art. 17 do mesmo 

normativo. 

 

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

São Vicente, 26 de novembro de 2020. 

 

                  

 

MARIO SANTANA NETO 

OAB/SP 390.330 


