
JUSTIÇA ELEITORAL 

 177ª ZONA ELEITORAL DE SÃO VICENTE SP  

  

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600458-89.2020.6.26.0177 / 177ª ZONA 
ELEITORAL DE SÃO VICENTE SP 

REPRESENTANTE: KAYO FELYPE NACHTAJLER AMADO 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARIO SANTANA NETO - SP390330 

REPRESENTADO: IPAT - INSTITUTO DE PESQUISAS A TRIBUNA LTDA 

  
  
  

  

SENTENÇA 

  

  
VISTOS.  

  
A questão deblaterada deve ser examinada à luz dos 

preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado 

avaliar se estão presentes no caso concreto, ou não, os requisitos para a concessão da 

tutela alvitrada, a saber: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no 

tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado.  
  

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a 

concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da 

concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de 

tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”. E ainda: “Em outras palavras, 

tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte 

convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma 

proteção futura, em razão do perecimento do direito.” (Manual de direito processual 

civil, volume único, 8. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431).  
  

Fixados tais balizamentos, em sede de cognição sumária, 

reputo presentes e reunidos os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, a justificar a tutela de urgência pretendida pelos requerentes.  
  

Senão, vejamos. 
  

A Resolução nº 23.600/2020 estabelece, in verbis: 
“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 (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º): 

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda 
que realizada com recursos próprios; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art33


III - metodologia e período de realização da pesquisa; 
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, 

grau de instrução, nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a 
ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte 
pública dos dados utilizados; 

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e 
fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo; 

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado; 
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo 

número de inscrição no CPF ou no CNPJ; 
VIII - cópia da respectiva nota fiscal; 
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; 

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como 
dos cargos aos quais se refere a pesquisa. 

§ 1º Na hipótese de a pesquisa se referir aos cargos de prefeito, 
vice-prefeito ou vereador e envolver mais de um município, a entidade ou a empresa deverá realizar 
um registro para cada município abrangido. 

§ 2º Na contagem do prazo de que cuida o caput, não devem ser 
consideradas as datas do registro e a da divulgação, de modo que entre estas transcorram 
integralmente 5 (cinco) dias. 

§ 3º O PesqEle deve informar ao usuário o dia a partir do qual a 
pesquisa registrada poderá ser divulgada. 

§ 4º O acesso ao PesqEle, para o registro das informações de 
que trata este artigo, é realizado exclusivamente via internet, devendo os arquivos estar no formato 
PDF (Portable Document Format). 

§ 5º A integridade e o conteúdo dos arquivos e das informações 
inseridos no PesqEle são de inteira responsabilidade da entidade ou empresa realizadora do registro 
da pesquisa eleitoral. 

§ 6º O registro de pesquisa poderá ser realizado a qualquer 
tempo, independentemente do horário de funcionamento da Justiça Eleitoral. 

§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até 
o dia seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não 
registrada, com os dados relativos: 

I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na 
ausência de delimitação do bairro, à área em que foi realizada; 

II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, 
na ausência de delimitação da região, à área em que foi realizada; 

III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, 
observando-se que, na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi 
realizada; 

IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste 
parágrafo, ao número de eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a 
gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de 
abrangência da pesquisa eleitoral. 

§ 8º As empresas ou entidades poderão utilizar dispositivos 
eletrônicos portáteis, tais como tablets e similares, para a realização da pesquisa, os quais poderão 
ser auditados, a qualquer tempo, pela Justiça Eleitoral. 

§ 9º Na hipótese de a nota fiscal de que trata o inciso VIII do 
caput contemplar o pagamento de mais de uma pesquisa eleitoral, o valor individual de cada 
pesquisa deverá ser devidamente discriminado no corpo do documento fiscal. 

§ 10. Para efeito do disposto no inciso VIII do caput, na hipótese 
de o pagamento ser faturado ou parcelado, as entidades e as empresas deverão informar a condição 
de pagamento no momento do registro da pesquisa e apresentar a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
tão logo ocorra a quitação integral do pagamento faturado ou da parcela vencida, observando-se, 
quando aplicável, o disposto no § 9º deste artigo” (grifei e negritei0. 

  
  

A pesquisa encontra-se devidamente registrada perante o 

Tribunal Superior Eleitoral, conforme reprodução abaixo:  
  

Visualizar Pesquisa Eleitoral - SP-08707/2020 
SÃO VICENTE - SP 



Número de 
identificação: SP-08707/2020 Data de registro: 22/11/2020 

Cargo(s): Prefeito Data de 
divulgação: 28/11/2020 

Empresa contratada/ 
Nome Fantasia: 

CNPJ: 09470150000133 - IPAT - 
INSTITUTO DE PESQUISAS A TRIBUNA 
LTDA - EPP 

Eleição: Eleições 
Municipais 2020 

Entrevistados: 800 Data de início da 
pesquisa: 25/11/2020 

Data de término da 
pesquisa: 27/11/2020 Estatístico 

responsável: 

Mário Sergio 
Matheus dos 
Santos 

Registro do estatístico 
no CONRE: 5716 Valor: R$ 6.640,00 

Contratante é a 
própria empresa? Sim (Nota fiscal não exigida)     

  

Contratante(s):  CNPJ: 09470150000133 - IPAT - INSTITUTO DE PESQUISAS A TRIBUNA LTDA 
- EPP 

Pagante(s) do 
trabalho: 

 CNPJ: 09470150000133 - IPAT - INSTITUTO DE PESQUISAS A TRIBUNA LTDA 
- EPP 

  
Metodologia de pesquisa: 
Pesquisa do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado e abordagem 
pessoal em pontos sorteados nos bairros na cidade de São Vicente.O conjunto do eleitorado do município 
de São Vicente com 16 anos ou mais foi tomado como universo da pesquisa. 

 
Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; 
intervalo de confiança e margem de erro: 
O plano amostral se utiliza do método não probabilístico por cotas. Universo: Eleitorado do município de 
São Vicente, com 16 anos ou mais. Tamanho da amostra: A amostra prevista é de 800 entrevistas. Técnica 
de amostragem: A amostra é aleatória e estratificada conforme os seguintes critérios: a) a amostra respeita 
divisão da população em bairros, conforme levantamento realizado com base no Censo IBGE 2010. A 
amostra é proporcional à população de cada bairro; b) a amostra leva em conta a variável sexo da 
população eleitora de São Vicente, sendo 46,3% homens e 53,7% mulheres, conforme dados do TSE (julho 
de 2020) e a idade dos eleitores de Santos, sendo: 12,0% entre 16 e 24 anos; 19,8% entre 25 e 34 anos; 
20,8% entre 35 e 44 anos; 25,2% entre 45 e 59 anos; e 22,2% com 60 anos ou mais (dados do TSE - 
agosto de 2020). Ponderação dos resultados: Para as variáveis grau de instrução e nível econômico do 
entrevistado (renda familiar mensal), o fator previsto para ponderação é 1(resultados obtidos em campo). 
Área física: Município de São Vicente, em pontos aleatoriamente sorteados. Margem de Erro: A margem 
de erro máxima prevista para o total da amostra é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, 
considerando um nível de confiança de 95%. 

 
Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de 
campo: 
Os pesquisadores envolvidos na realização desta pesquisa são treinados e recebem instruções específicas 
para cada projeto realizado. O trabalho é realizado com equipe de 12 pesquisadores, com 2 coordenadores 
de campo. As equipes percorrem os locais de coleta, sendo transportadas em van. Há fiscalização no ato 
da entrevista e os questionários são recolhidos e checados no local quanto ao correto preenchimento dos 
dados. Internamente. Todo o material é verificado, codificado, digitado e, antes do processamento final, 
realiza-se a conferência da digitação (consistência dos dados). 

 
Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do bairro, 
será identificada a área em que foi realizada a pesquisa(conforme §7º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº. 
23.600/2019, A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá 
ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada; na ausência de delimitação 
do bairro, será identificada a área em que foi realizada): 
Serão entrevistados moradores de todos os bairros de São Vicente. 

  



  
Da análise atenta do mencionado registro é possível 

verificar que a pesquisa está em desconformidade à legislação eleitoral, na medida em 

que o questionário: 
- não permite identificar o bairro no qual o entrevistado foi 

abordado e se reside, ou não, naquela microrregião, de modo a ratificar a divisão 

populacional indicada no critério “a”; 
- é omisso quanto ao nível econômico do entrevistado, na 

medida em que apresenta indagação sobre a renda familiar mensal, sendo tais parâmetros 

absolutamente distintos entre si; 
- não exibe a assinatura com certificação digital do 

estatístico responsável pela pesquisa; 
- faz alusão à faixa etária do município de Santos, que 

embora se localize na mesma região metropolitana, possui população com características 

bastante diversas de São Vicente, consoante apurado no sítio eletrônico do IBGE: 
  

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_pir

amide.php?codigo=354850 (Santos) 
  

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_pir

amide.php?codigo=355100&corhomem=3d4590&cormulher=9cdbfc (São Vicente) 
  

À luz desse panorama fático-jurídico, na forma do artigo 

16, § 1°, da Resolução TSE n° 23.600/2019, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para 

o fim de determinar a suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral 

registrada sob número de identificação SP-08707/2020, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
  

Notifique-se o instituto-representado para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar sua defesa.  
  

Apresentada defesa ou certificado o decurso do prazo, abra-

se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação e tornem conclusos.  
  

Ciência ao Parquet. 
  

INT. 
  
  
São Vicente, na data da assinatura digital. 
  

  
OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS 

Juiz Eleitoral da 177ª Z.E. - SÃO VICENTE/SP 
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