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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 

 
  
 
 
 

PROCESSO nº 0602364-60.2020.6.26.0001 
CLASSE PROCESSUAL: REPRESENTAÇÃO (11541) 
REPRESENTANTE: ALIANÇA POR SÃO PAULO 10-REPUBLICANOS / 14-PTB 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUILHERME CESAR AMADUCCI - SP435303, DANIELA LUGIA BRIGAGAO DE

CARVALHO - SP374060, RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951, ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - SP153769,

ALEXANDRE LUIS MENDONCA ROLLO - SP128014, ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337 
REPRESENTADO: DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA., EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A., GLOBO

COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 
  
 
  

DECISÃO
 
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão da divulgação da Pesquisa Eleitoral SP-

05584/2020 (ID 38705575).

O pleito se lastreia, em suma, nos seguintes fundamentos:

a) a exigência legal para o estabelecimento da amostragem da pesquisa eleitoral é a seleção de entrevistados com base

em gênero, idade e localização geográfica;

b) outros dados, como nível econômico e escolaridade, são resultados da pesquisa e não critérios orientadores para

segmentação dos eleitores entrevistados;

c) ponderação dos entrevistados quanto ao nível econômico – renda: o Datafolha utiliza o mesmo critério estatístico de

outros institutos de pesquisa: ponderação = 1, informado no registro da pesquisa, sendo importante esclarecer que não

existem dados oficiais no Brasil sobre a renda dos eleitores brasileiros, razão pela qual o TSE não fornece essa

informação;

d) a renda é uma informação variável que, atualmente, sofre dramáticas e diárias alterações em virtude da pandemia, do

desemprego e da distribuição, por exemplo, do auxílio emergencial;

e) não existir funcionalidade no sistema eletrônico no TSE que permita assinatura digital de cada pesquisa eleitoral,

houve declaração firmada pela estatística Renata Nunes César (documento 3);

f) não se trata de segmentação irregular, mas de um critério que não altera o universo pesquisado, mas os eleitores

entrevistados classificados como “analfabetos” encontram-se inseridos na categoria “ensino fundamental” da mesma

forma que os entrevistados com “ensino médio incompleto” estão inseridos na categoria “ensino médio”, pois cada

categoria abrange a condição de escolaridade mínima e máxima sobre a qual diz respeito: na categoria ensino

fundamental, portanto, devem ser incluídos todos aqueles que tem até ensino fundamental completo, incluindo-se,

assim, também os analfabetos;

g) o mesmo raciocínio para a categoria ensino médio: incluem-se nesta aqueles que não completaram este nível de

escolaridade (ensino médio incompleto), até aqueles que o concluíram;

h) não há exclusão de entrevistados com base no grau de escolaridade;

i) a pesquisa eleitoral SP-05584/2020 entrevistou 1260 eleitores e sua classificação com relação ao grau de

escolaridade é a seguinte: 1) analfabeto/primário incompleto 5%; 2) Primário completo/ Ginasial incompleto 11%, 3)

Ginasial completo 7%; 4) Colegial incompleto: 36%; 5) Superior incompleto 9%; superior completo: 18%; Pós-

Graduação: 6%;
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j) simulação de 2° turno. A resolução n.° 23.600 do TSE e a legislação eleitoral não impõem a necessidade de

simulação de todos os cenários possíveis para o 2° turno das eleições municipais de 2020 e que resultariam em 78

simulações de cenários diferentes;

k) a decisão que determinou a suspensão de sua configuração deve ser reconsiderada, sob pena de configurar violação

à garantia constitucional que assegura a liberdade de imprensa e o acesso à informação (art. 5°, incisos IV, IX, XIV e

art. 220 da Constituição Federal) bem como a autoridade do acórdão proferido pelo STF no julgamento da APDF n.°

130;

Por fim, requereu a reconsideração da decisão do ID n.° 38705575 a fim de restabelecer a divulgação da pesquisa

eleitoral.

Consta, ainda, de pedido de majoração da multa diária em caso de descumprimento da medida liminar deferida.

É o relatório.

Decido.

O pedido não comporta acolhimento, em que pesem as razões aduzidas pela defesa do impugnado. 

Desta feita, mantenho decisão anterior pela qual a liminar foi deferida, sem prejuízo de posterior reanálise e eventual

reconsideração se houver complementação dos dados omitidos no sistema PesqEle (Pesquisas Eleitorais) referentes ao

grau de instrução dos entrevistados, nos mesmos moldes daqueles mencionados no pedido de reconsideração (ID n.°

3885505 - página 5), e, notadamente, caso suprimida a omissão referente à indicação de ponderação no que concerne

ao nível econômico dos entrevistados, conforme os resultados à pergunta formulada no questionário desta pesquisa

eleitoral, correspondente ao valor aproximado de faixa de renda familiar com indicação das 8 (oito) faixas diferentes 

mencionadas que supririam as exigências previstas no art. 33, inciso IV, da Lei n.° 9.504/1997 e art. 2°, inciso IV, da

Resolução TSE n.° 23.600/2019.

Com efeito, não se ignora que, tanto a Lei nº 9.504/97, quanto a Resolução TSE nº 23.600/2019, não prelecionam

exigências legais especificas quanto à adoção de uma metodologia única para as pesquisas eleitorais e, tampouco,

prescrevem formulação (matemática ou estatística) específica à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, uma

vez que não se especifica nenhum parâmetro (ou variável) a ser aplicado na correção da amostra, mas, tão somente, a

exigência de que a pesquisa seja registrada 05 (cinco) dias antes da divulgação e que sejam prestadas as informações

exigidas pela legislação eleitoral. 

Não obstante, é justamente a omissão na apresentação de tais informações que obstaculiza a sua divulgação. Isso

porque, no pedido de registro da pesquisa dirigido a este Juízo (SP-05584/2020), em que pese a controvérsia em torno

da eventual necessidade de maior detalhamento do plano amostral em relação ao grau de instrução dos entrevistados,

no que concerne ao critério atinente ao nível econômico, não há qualquer indicação de ponderação do plano amostral

ou de percentuais de entrevistados, o que claramente contraria a exigência legal prevista no art. 2º, IV, da Resolução

TSE nº 23.600/2019 ("IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do

entrevistado e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro'').

Outrossim, em que pese a alegação de impossibilidade na realização de ponderação do nível econômico apresentada

pelo requerente, extrai-se do questionário anexado ao requerimento de registro da referida pesquisa que os

entrevistados foram instados a prestar informações detalhadas a cerca da sua renda familiar, ao selecionarem o perfil

econômico em que se perfiliam, dentre 08 (oito) faixas diferentes de renda mensal familiar.

Do mesmo modo, no que tange ao detalhamento percentual do plano amostral em relação ao grau de instrução dos

respondentes, vê-se que tais dados não foram contemplados no pedido de registro da pesquisa em sua inteireza,

contudo, foram pomenorizados na formulação do pedido de reconsideração (ID n.° 3885505 - página 5). 

Tais informações, a despeito de terem sido suprimidas na ponderação do plano amostral no requerimento apresentado a

Justiça Eleitoral, de certo, supririam inteiramente as exigências previstas no art. 33, inciso IV, da Lei n.° 9.504/1997 e

art. 2°, inciso IV, da Resolução TSE n.° 23.600/2019.

No mais, o referido argumento de inviabilidade técnica na ponderação no nível amostral referente a situação econômica

dos entrevistados também não prospera, na medida em que outras pesquisas eleitorais divulgadas no ano de 2020 na

cidade de São Paulo contemplaram a identificação de 3 (três) faixas de renda familiar dos entrevistados, dentre as quais

se pode mencionar a titulo exemplificativo: a) SP-02844/2020 pesquisa realizada pelo instituto de pesquisas sociais e

políticas e econômicas; b) SP-09053/2020 pesquisa realizada pelo Real Time Big Data Gestão de Dados Ltda./ Real

Time Data

Sobre este aspecto, aduz o requerente que, para determinar o perfil dos entrevistados, fora atribuída a ponderação 01

(um) (resultados obtidos em campo) para a variável nível econômico do entrevistado (renda familiar mensal). Forçoso

reconhecer, contudo, que, diante de tais informações, não se sabe, ao certo, se 100% (cem por cento) dos entrevistados
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são de baixa renda ou se são de nível econômico elevado ou estão inseridos em um padrão de renda média, por

exemplo. Informações essenciais para que se conheça a amostra e se possa inferir qual realidade o resultado da

pesquisa apresentada está inserido.

Vê-se, portanto, que, embora a pesquisa tenha sido registrada com a antecedência necessária, o requerimento não

continha todas as informações exigidas pela legislação eleitoral, porquanto omisso em relação ao plano amostral e

definição quanto ao percentual de nível econômico dos entrevistados, circunstância que conduz a conclusão que não

foram obedecidos os critérios fixados para o ato do registro da pesquisa eleitoral, nos termos do art. 2º da Resolução

TSE nº 23.600/2019.

E não é outro o entendimento esposado pelo E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em situação fática similar: 

“Enquanto que, para as variáveis de sexo e idade, o pesquisador
apresentou os percentuais que permitem o cotejo com o universo
populacional, não se houve com o mesmo cuidado em relação aos
parâmetros de grau de instrução e nível econômico; ainda que
utilizada fosse a técnica conhecida como amostra não
probabilística, deveria ter sido consignado os percentuais
encontrados no campo quanto Segue, em conclusão àqueles.
lógica, que não se mostrou possível verificar, pelas informações
apresentadas, a existência ou não do número de entrevistas
apresentado quanto a cada um dos parâmetros, pois há
percentuais ausentes no registro da pesquisa, o que inviabiliza a
verificação das características da amostra, pois comprometido o
seu intervalo de confiança” (Rep 0600423-49.2018 –Rel.Juiz
Afonso Celso da Silva – j. 30.07.2018 – Publ. 01.08.2018 - original
sem destaque).

No mesmo sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal 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. 3.
Indeferida liminar e, desde logo, o mandado de segurança." (Mandado de

Segurança nº 4079, Acórdão de 25/10/2008, Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI

LEITE SOARES, Publicação: DJE de 07/11/2008, Página 12 - original sem destaque).

Passo a tratar do pedido de majoração da multa diária para R$ 100.000,00 (cem mil reais) pleiteado por considerar que

há razão de interesse econômico na divulgação da pesquisa “sub judice”.

Entendo que a fixação da multa diária decorre do exercício do poder de cautela (art. 297 do CPC) sendo suficiente o

valor diário de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e, por isso, entendo não ser necessária a sua majoração bem como não

existir exigência legal de imposição de multa diária como reforço para o cumprimento de obrigação de não fazer

estabelecida pelo Juízo Eleitoral.

Em face de todo o exposto em juízo de cognição sumária, INDEFIRO os pedidos de reconsideração e de majoração da

multa, mantendo a decisão anterior pelo deferimento da liminar, sem prejuízo de posterior reanálise e eventual

reconsideração do pleito, na superveniência de complementação dos dados apresentados no sistema PesqEle 

(Pesquisas Eleitorais) referentes ao grau de instrução dos entrevistados e, notadamente, na hipótese de

restar suprimida a omissão referente à indicação de ponderação no que concerne ao nível econômico dos entrevistados,

de modo a suprir as exigências preconizadas no art. 33, inciso IV, da Lei n.° 9.504/1997 e art. 2°, inciso IV, da

Resolução TSE n.° 23.600/2019.

Intimem-se.

Após, dê-se vista ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral para manifestação.

São Paulo, 11 de novembro de 2020.
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MARCO ANTONIO MARTIN VARGAS

Juiz Eleitoral
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