
09/11/2020

Número: 0601345-03.2020.6.05.0163 
 

Classe: REPRESENTAÇÃO 

 Órgão julgador: 163ª ZONA ELEITORAL DE ALAGOINHAS BA 

 Última distribuição : 09/11/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

JUNTOS VAMOS FAZER DIFERENTE 13-PT / 40-PSB / 65-PC

do B / 19-PODE / 18-REDE (REPRESENTANTE)

MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

PAULA GUERRA VARELA (ADVOGADO)

JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA (ADVOGADO)

YURI OLIVEIRA ARLEO (ADVOGADO)

YAGO DA COSTA NUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)

ELEVA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

(REPRESENTADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA BAHIA (FISCAL

DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

38683
434

09/11/2020 19:17 Petição Inicial Petição Inicial

38683
438

09/11/2020 19:17 Representação - impugnação de pesquisa Petição Inicial Anexa

38683
439

09/11/2020 19:17 Plano amostral Documento de Comprovação

38683
441

09/11/2020 19:17 Edital de publicação Documento de Comprovação

38683
443

09/11/2020 19:17 Procuração Procuração
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 163ª ZONA ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 

A COLIGAÇÃO “JUNTOS VAMOS FAZER DIFERENTE”, integrada pelos partidos PT, 

PSB, PC do B, PODE e REDE, por seu representante ELIONALDO DE FARO TELES, CPF 

nº 156.627.805-87, já qualificada perante a Justiça Eleitoral por ocasião do seu registro do DRAP 

(processo nº 0600448-72.2020.6.05.0163), vem perante Vossa Excelência, por intermédio dos 

seus advogados infrafirmados, constituídos mediante o instrumento de mandato anexo, com 

endereço eletrônico e profissional indicado em rodapé, com fundamento no artigo 15 da 

Resolução nº 23.600/2019, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO E A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA  

que pode ser identificada pelo número BA-05805/2020, realizada pela ELEVA 

TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.643.737/0001-46, com endereço físico desconhecido, podendo ser 

citada e intimada pelo seu endereço eletrônico contasso@terra.com.br ou pelos telefones (71) 

3247-5266 e (71) 3264-6877, que inclusive pagou pela realização do levantamento, pelos fatos e 

fundamentos doravante expostos.  

A. INTRODUÇÃO 

A mencionada pesquisa foi registrada perante a Justiça Eleitoral no dia 05/11/2020 e 

tem data de divulgação prevista para o dia 11/11/2020. 
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No entanto, ela desrespeita as exigências contidas no artigo 2º, inciso IV, da Resolução 

TSE nº 23.600/2019, conforme se demonstrará, de maneira pormenorizada, a seguir. Por isso, 

faz-se necessário suspender a divulgação dos seus resultados.  

 

B. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATOR DE PONDERAÇÃO. VIOLAÇÃO 

AO ART. 2º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019.  

Ponderação de dados, dentro da metodologia das pesquisas de mercado quantitativas, 

significa atribuir pesos diferentes a casos, respostas ou entrevistas de pessoas ou grupos 

diferentes.  

No caso dos autos, a pesquisa não indicou a ponderação quanto à idade, ao gênero dos 

entrevistados, ao grau de instrução e ao nível econômico dos eleitores. Vejamos a transcrição 

dos dados informados ao TSE:  

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível 
econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de erro: O 
cálculo e desenho amostral, foram planejados, calculados e distribuídos 
tomando como referência o nível de confiança de 95%, a margem de erro 
4,25% a distribuição proporcional populacional foi replicada na amostra 
quanto aos parâmetros de sexo, grau de instrução e nível econômico, tendo 
a distribuição espacial abrangência da população residente na zona urbana e 
também na zona rural, sendo que a escolha das residências seguirão a 
amostragem sistemática, com aleatorização do ponto de partida, garantindo 
que todos os principais bairros e principais povoados sejam amostrados. A 
distribuição amostral segue as seguintes proporções: LOCALIDADE: Zona 
rural 13%; Urbana 87%/ SEXO: Homens 45,7%; Mulheres 54,3%/ FAIXA 
ETÁRIA: 16 anos 0,080%; 17 anos 0,370%; 18 a 20 anos 4,070%; 21 a 24 
ano 8,490%; 25 a 34 anos 21,310%; 35 a 44 anos 23,780%; 45 4 59 anos 
25,050%; 60 a 69 anos 10,010%; 70 a 79 anos 5,050%; 80 anos ou mais 
1,790%/ GRAU DE INSTRUÇÃO: Analfabeto 2,469%; Ensino 
fundamental completo 4,655%; Ensino fundamental incompleto 20,840%; 
Ensino médio completo 34,987%; Ensino médio incompleto 14,215%; Lê e 
escreve 9,881%; Superior completo 7,996% Superior incompleto 4,956%/ 
NÍVEL ECONÔMICO: ATÉ ½ salário mínimo 8,283%; De ½ a 1 salário 
mínimo 25,664%; De 1 a 2 salários mínimos 12,405%; De 2 a 5 salários 
mínimos 8,718%; De 5 a 10 salários mínimos 2,387%; De 10 a 20 salários 
mínimos 0,573%; Mais de 20 salários mínimo 0,123%; Sem rendimento 
41,848%. Assinado de forma digital por Caroena Alves Dos Santos/8706 
Às 23:16:52 de 05/11/2020.  
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Embora se faça menção ao “plano amostral” e à “ponderação”, fato é que não foi 

indicado o fator de ponderação, de modo que não se pode permitir a divulgação do resultado 

da pesquisa, porquanto impossível saber se foi preservada a representatividade do eleitorado. 

Por esta razão, inclusive, o artigo 2º, IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019 estabelece:  

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):  

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; 

 

É de se notar que a indicação do plano amostral e do fato de ponderação são requisitos 

cumulativos de validade da pesquisa, de modo que a falta de qualquer um destes dados na 

ocasião do registro é suficiente para impedir a sua divulgação, conforme precedentes da Justiça 

Eleitoral:  

MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO REGIONAL. 
SUSPENSÃO. DIVULGAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. 1. O art. 1º, 
IV, da Res.-TSE nº 22.623 expressamente estabelece que o pedido de 
registro da pesquisa eleitoral deve conter informação atinente ao plano 
amostral 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, MS nº 4079, Relator Min. ARNALDO 
VERSIANI LEITE SOARES, publicado no DJE de 7.11.2008)  

 

ELEIÇÕES 2014. IMPUGNAÇÃO A PESQUISA ELEITORAL. 
REGISTRO REALIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA DE QUALQUER 
CANDIDATO. INFORMAÇÕES QUANTO À AMOSTRA. 
PERCENTUAL DE GRAU DE INSTRUÇÃO E DE NÍVEL 
ECONÔMICO. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DO 
REGISTRO PB018/2014. MULTA AFASTADA ANTE À NÃO 
DIVULGAÇÃO DA PESQUISA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 
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Qualquer candidato tem legitimidade e interesse para propor representação 
por irregularidade em pesquisa, ainda que concorra a cargo diverso, nos 
termos do art. 96 da Lei 9.506/97 e art. 16 da RTSE 23.400. 2. A teor do 
inciso IV, do artigo 2º da Resolução TSE 23.400/2013, o registro da 
pesquisa deve ser preenchido com o Plano Amostral e com a 
ponderação dos parâmetros Sexo, Idade, Nível Econômico e Grau de 
instrução. Tem-se por irregular qualquer pesquisa que desrespeite tal 
texto legal. 3. A divulgação de pesquisas é um direito à informação, porém 
as formas de realizar tais pesquisas bem como de sua divulgação têm o 
dever de possibilitar a aferição mínima dos resultados, tendo em vista a sua 
importância na formação de opinião do eleitorado. 4. Recurso a que se nega 
provimento. (TRE-PB - RP: 144979 PB, Relator: ANTONIETA LÚCIA 
MAROJA ARCOVERDE NÓBREGA, Data de Julgamento: 22/09/2014, 
Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 20:01, Data 
22/09/2014) 

 

Depreende-se, portanto, que é necessário que instituto, na sua metodologia, indique qual 

percentual será considerado relevante na hipótese em que se verificar distorção, quando 

comparados os percentuais previstos na amostra e aqueles extraídos da coleta realizada, 

apontando previamente em quais hipóteses haverá ponderação e qual será o respectivo fator.  

Nesse sentido, aliás, decidiu o MM. Juízo da 66ª Zona Eleitoral – Casa Nova/BA, nos 

autos do processo nº 0600823-73.2020.6.05.0066, no dia 04/11/2020: 

Da leitura do acima transcrito e destacado, efetivamente, como sustentou o 
representante, não existe na pesquisa fator de ponderação registrado, 
não sendo suficiente para atender o quanto disposto no inciso IV do 
artigo 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, a menção de eventual 
ponderação para correção das variáveis sexo, faixa etária e 
escolaridade, pois é indene de dúvida que no termo eventual cabe 
qual fator, a saber, 3, 6, 8, 50. Isto porque, dentro da metodologia da 
pesquisa, ponderar dados significa, grosso modo, atribuir pesos 
diferentes a casos, respostas ou entrevistas de pessoas ou grupos 
diferentes. No caso sob apreço, sem indicação do fator de ponderação, 
não há como se ver na pesquisa se foi preservada a representatividade 
da proporção do eleitorado quanto ao sexo, idade, grau de instrução, 
etc., até porque não se escolhe o pesquisado. Falta, pois, requisito formal 
previsto na Resolução TSE nº 23.600/2019, resultando em fundado risco 
de distorções de dados coletados. É recorrente a preocupação do TSE em 
debelar pesquisas não fidedignas e com falhas, mesmo que de boa-fé, que 
possam, de forma nefasta, influenciar a vontade do eleitor e, 
consequentemente, o resultado das eleições. 
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Diante disso, faz-se necessário suspender a divulgação da pesquisa.  

 

C. DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiaria e supletivamente no âmbito eleitoral 

(art. 15), estabelece a possibilidade de concessão da tutela de urgência, que pode ter natureza 

cautelar (art. 301) ou antecipada (art. 300, §1º). Em ambas as hipóteses, exige-se a presença do 

fumus boni iuris e do periculum in mora (art. 300). 

No caso dos autos, a probabilidade do direito decorre do cotejo, acima feito, entre os 

dados informados no registro da pesquisa e as exigências previstas nas normas eleitorais que 

regem a matéria, além dos múltiplos precedentes citados.  

Com efeito, não se pode admitir a divulgação de dados de pesquisa despida do rigor 

científico legalmente imposto, sob pena de dar margem a distorções na opinião pública, 

podendo favorecer um candidato em detrimento dos demais. É claro que este tipo de dado, caso 

tornado público, pode turbar a escolha do eleitor e deslegitimar o próprio processo eleitoral.  

Por outro lado, o perigo da demora resulta do fato de que a pesquisa tem data de 

divulgação prevista para o dia 11/11/2020, sendo juridicamente impossível que se obtenha 

decisão de mérito antes desta data, a despeito da usual celeridade deste MM. Juízo.  

Diante disso, considerando-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pugna-

se pela concessão da tutela de urgência, em caráter liminar (inaudita altera pars), para suspender a 

divulgação dos resultados da pesquisa registrada sob o nº BA-05805/2020, na forma do artigo 

16, §1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.  

 

D.  PEDIDOS 

Diante do exposto, postula-se  

a) A concessão da tutela de urgência para, liminarmente (inaudita altera pars), na forma do 

art. 16, §1º, determinar que a representada se abstenha de divulgar o resultado da pesquisa, sob 

pena de multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);   
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b) Que seja a representada notificada para apresentar defesa, no prazo legal; 

c) Que, ao final, seja julgada procedente a representação para proibir, em definitivo, a 

divulgação da pesquisa, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência; 

d) Que todas as citações, notificações, intimações e publicações relacionadas com este feito 

exclusivamente constem em nome do Bel. Jerônimo Luiz Plácido de Mesquita, OAB/BA 

20.541.  

 

Nestes termos, respeitosamente, pede deferimento.  
Salvador, 09 de novembro de 2020. 

 

 

Jerônimo Luiz Plácido de Mesquita 
OAB/BA nº 20.541 

Paula Guerra Varela 
OAB/BA nº 25.408 

 
Marcus Vinícius Tanan de Oliveira 

OAB/BA nº 30.305 
 

Yago da Costa Nunes dos Santos 
OAB/BA nº 65.650 

Yuri Oliveira Arléo 
OAB/BA nº 43.522 
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09/11/2020 about:blank

about:blank 1/2

Visualizar Pesquisa Eleitoral - BA-05805/2020

ALAGOINHAS - BA

Número de
identificação: BA-05805/2020 Data de

registro: 05/11/2020

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

Empresa
contratada/
Nome Fantasia:

CNPJ: 05643737000146 - ELEVA TECNOLOGIA
E COMUNICACAO LTDA - ME / WIN ELEVEN Eleição:

Eleições
Municipais
2020

Entrevistados: 524
Data de
início da
pesquisa:

05/11/2020

Data de término
da pesquisa: 07/11/2020 Estatístico

responsável:

Caroena
Alves
Santos

Registro do
estatístico no
CONRE:

8706 Valor: R$ 4.133,00

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

Contratante(s):  CNPJ: 05643737000146 - ELEVA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -
ME

Pagante(s) do
trabalho:

 CNPJ: 05643737000146 - ELEVA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -
ME

Metodologia de pesquisa:
Metodologia de pesquisa: Pesquisa eleitoral por amostragem aleatória, estratificada, quantitativa, que
consistirá na realização de entrevistas pessoais, tomando como referências dados do IBGE/TSE, mediante
aplicação de questionários estruturados e padronizados junto a uma amostra representativa da população
objeto da pesquisa. Serão entrevistados 524 eleitores residentes no município de Alagoinhas/Ba entre os
dias 05 a 07 de novembro de 2020, de forma presencial, no domicílio do próprio entrevistado, perfazendo
um erro da ordem de 4,25%, considerando o conjunto da amostra, e intervalo de confiança de 95%. O
objetivo principal desta pesquisa de opinião será captar o quadro político-eleitoral no município.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro: O cálculo e desenho amostral, foram planejados, calculados e
distribuídos tomando como referência o nível de confiança de 95%, a margem de erro 4,25% a distribuição
proporcional populacional foi replicada na amostra quanto aos parâmetros de sexo, grau de instrução e nível
econômico, tendo a distribuição espacial abrangência da população residente na zona urbana e também na
zona rural, sendo que a escolha das residências seguirão a amostragem sistemática, com aleatorização do
ponto de partida, garantindo que todos os principais bairros e principais povoados sejam amostrados. A
distribuição amostral segue as seguintes proporções: LOCALIDADE: Zona rural 13%; Urbana 87%/ SEXO:

Á
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09/11/2020 about:blank

about:blank 2/2

Homens 45,7%; Mulheres 54,3%/ FAIXA ETÁRIA: 16 anos 0,080%; 17 anos 0,370%; 18 a 20 anos
4,070%; 21 a 24 ano 8,490%; 25 a 34 anos 21,310%; 35 a 44 anos 23,780%; 45 4 59 anos 25,050%; 60 a 69
anos 10,010%; 70 a 79 anos 5,050%; 80 anos ou mais 1,790%/ GRAU DE INSTRUÇÃO: Analfabeto
2,469%; Ensino fundamental completo 4,655%; Ensino fundamental incompleto 20,840%; Ensino médio
completo 34,987%; Ensino médio incompleto 14,215%; Lê e escreve 9,881%; Superior completo 7,996%
Superior incompleto 4,956%/ NÍVEL ECONÔMICO: ATÉ ½ salário mínimo 8,283%; De ½ a 1 salário
mínimo 25,664%; De 1 a 2 salários mínimos 12,405%; De 2 a 5 salários mínimos 8,718%; De 5 a 10
salários mínimos 2,387%; De 10 a 20 salários mínimos 0,573%; Mais de 20 salários mínimo 0,123%; Sem
rendimento 41,848%. Assinado de forma digital por Caroena Alves Dos Santos/8706 Às 23:16:52 de
05/11/2020

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo: A supervisão e crítica para análise da consistência dos dados serão realizadas em 100% da amostra e
a verificação abrangerá 20% dos casos, de forma presencial, simultaneamente à realização das entrevistas,
verificando a fidedignidade das entrevistas realizadas e das informações prestadas. Para a realização da
pesquisa será utilizada uma equipe de entrevistadores e coordenador devidamente treinada, além do
supervisor responsável pela checagem. Após os trabalhos de campo, os resultados serão submetidos a um
controle de qualidade interno, consistindo na associação de resultados eleitorais e das variáveis de controle
(unidade geográfica, sexo, idade, situação frente à religião) e alguns resultados da pesquisa propriamente
dita, por entrevistador, no sentido de verificar coerência e consistência das informações, não sendo
registradas discrepâncias, assegurando a pertinência dos dados coletados e a qualidade dos trabalhos de
campo.

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):
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): A área de abrangência desta pesquisa é o município
baiano de Alagoinhas, nos seguintes locais na zona urbana: 21 de setembro, Alagoinhas Velha, Barreiro,
Catu, Centro, Dois de Julho, Jardim Petrolar, Kennedy, Mangalô, Miguel Velho, Pirinel, Santa Isabel, Santa
Terezinha e Silva Jardim. Na zona rural serão pesquisados: Distrito Boa União, Distrito Riacho da Guia,
Povoado Calu, Povoado Espuma, Povoado Estevão, Povoado Narandiba, Povoado Papagaio, Povoado
Ponto do Beiju, Povoado Rio Branco e Povoado Sauípe. Conforme previsto no §7º, do art. 2º, da Resolução
23.600, de 12 de dezembro de 2019, o registro da pesquisa será complementado no prazo legal com os
dados relativos aos bairros abrangidos pela pesquisa ou a área em que a mesma foi realizada.

Num. 38683439 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: YAGO DA COSTA NUNES DOS SANTOS - 09/11/2020 19:16:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110919163371400000036611987
Número do documento: 20110919163371400000036611987



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL / BA

JUSTIÇA ELEITORAL

Em cumprimento ao que dispõe o art. 33º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 9.504/97, assim como o
art. 10º da Resolução TSE nº 23.600/2019, comunicamos, para ciência dos interessados, que a
empresa ELEVA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME / WIN ELEVEN encaminhou à
Justiça Eleitoral os dados referentes à pesquisa eleitoral das eleições Eleições Municipais
2020, protocolizada sob o nº BA-05805/2020, contratada por ELEVA TECNOLOGIA E
COMUNICACAO LTDA - ME / WIN ELEVEN e registrada no sistema de registro de pesquisas
eleitorais em 05/11/2020.

A V I S O

Aviso gerado às 23:30:21 de 05/11/2020.

A autenticidade deste aviso poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na
Internet, no endereço http://www.tse.jus.br, por meio do código B52A.9505.8A62.C5F0.

Resolução TSE nº 23.600/2019:

"Art. 7º Efetivado ou alterado o registro, será emitido recibo eletrônico que conterá:
I - resumo das informações; e
II - número de identificação da pesquisa."

Dados e informações registradas (conteúdos de responsabilidade de quem registra a pesquisa,
não aferidos pela Justiça Eleitoral no ato de registro):

 • Empresa contratada   • Eleição   • Cargos   • Abrangência (UF/Município)   • Valor da pesquisa

 • Estatístico Responsável   • Registro do estatístico no CONRE   • Nº de entrevistados   • Plano amostral

 • Datas de início e término   • Metodologia de

 • Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa / área em que foi realizada a

 • Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho

 • Questionário completo aplicado ou a ser aplicado em formato PDF
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