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JUSTIÇA ELEITORAL 
 066ª ZONA ELEITORAL DE CASA NOVA BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600823-73.2020.6.05.0066 / 066ª ZONA ELEITORAL DE CASA NOVA BA 
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 WILKER OLIVEIRA TORRES PREFEITO, A COLIGAÇÃO A MUDANÇA
CONTINUA 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE53355, FABRICIO DE AGUIAR MARCULA
- PE23283, FABIO DE SOUZA LIMA - PE1633 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: IAGO DE OLIVEIRA CASTRO - PE53355, FABRICIO DE AGUIAR MARCULA
- PE23283, FABIO DE SOUZA LIMA - PE1633 
REPRESENTADO: SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME, S2R COMUNICACAO LTDA 
  
  
  

DECISÃO
 
 

Trata-se de representação eleitoral, com pedido de liminar, proposta por WILKER OLIVEIRA
TORRES, candidato a prefeito nas eleições de 2020, inscrito no CNPJ sob o nº 38.684.931/0001-
29 e a COLIGAÇÃO “A MUDANÇA CONTINUA” (40-PSB / 11-PP / 13-PT), devidamente
constituída para concorrer as Eleições Majoritárias 2020,  em face de SECULUS CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
24.374.946/0001-86, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping -
Torre B - SL 808, Caminho das Árvores, Salvador/BA, e-mail: arycarllos1@yahoo.com.br,
podendo ser notificada no telefone: +55 71 99676-1133, e S2R COMUNICACAO LTDA / BAHIA
NOTICIAS, empresa cadastrada sob o CNPJ nº 08.259.692/0001-07, com endereço comercial
localizado na Rua Ewerton Visco, nº 324, sala 805, bairro de Caminho das Árvores, na cidade de
Salvador/BA, CEP: 41.820-022, alegando: 
"A empresa SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME, ora Representada, registrou
perante esse Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, através do Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais – PesqEle, a pesquisa BA-04154/2020, com abrangência específica para o Município
de Casa Nova, e relacionada à eleição do ano de 2020, para o cargo de Prefeito (doc. 01). O
registro foi feito no dia 30/10/2020, e sua realização teve início em 03/11/2020, com realização de
596 (quinhentos e noventa e seis) entrevistas. A citada pesquisa, no entanto, não deve vir a ser
publicada, tendo em vista que há defeitos insanáveis no seu registro, conforme será demonstrado
a seguir: 1. AUSÊNCIA DE FATOR DE PONDERAÇÃO EM RELAÇÃO A SEXO, IDADE, GRAU
DE INSTRUÇÃO E NÍVEL ECONÔMICO. O art. 33, inciso IV, da Lei Eleitoral e o art. 2º, inciso IV,
da Resolução TSE nº 23.600, exigem que o registro da pesquisa apresente plano amostral e
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado, área
física de realização do trabalho, margem de erro e nível de confiança. Vejamos: “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: (...) 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;” Ao promover
o registro dos dados relativos ao plano amostral e à ponderação quanto a sexo, idade, grau de

Num. 37495965 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: VANDERLEY ANDRADE DE LACERDA - 04/11/2020 16:46:25
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110416462504200000035483600
Número do documento: 20110416462504200000035483600



instrução e nível econômico do entrevistado, a entidade responsável está, na realidade, dando
publicidade ao perfil da amostra definida – parte da população que é consultada – não-
probabilística, e indicando as cotas (gênero, classe social, faixa etária, escolaridade etc) para
estimar, ponderadamente, a população de eleitores no final. Até porque, como se sabe, os
institutos de pesquisa não escolhem o pesquisado, que é abordado aleatoriamente. Vejamos
então o teor do registro da pesquisa: “Desta forma, o tamanho da amostra utilizada foi de 596
(Quinhentos e Noventa em Seis), onde fora calculado como base na população do município,
através de amostragem aleatória simples, nos seguintes locais: SEDE, DISTRITOS E
POVOADOS, como nos indica o plano amostral a seguir: Gênero: homens: 50,04% e mulheres:
49,96%; Faixa etária: de 16 a 17 anos: 1,82%, de 18 a 24 anos: 15,67%, de 25 a 34 anos:
21,84%, de 35 a 44 anos: 20,30%, de 45 a 59 anos: 22,09%, de 60 a 69: 8,92%, de 70 ou mais
anos: 9,36%; Escolaridade: Analfabeto: 7,58%, Lê e Escreve: 27,74%, Fundamental I: 22,78%,
Fundamental II: 4,44%, Ensino médio 32,68%, Universitário: 1,36%, Superior Completo: 3,42%;
Faixa de renda nominal mensal: 01 salário mínimo: 74,66%, até 03 salários mínimos: 22,65%,
acima de 03 salários mínimos: 2,69%. Está prevista eventual ponderação para correção das
variáveis sexo, faixa etária e escolaridade, com base nos percentuais acima apresentados, caso
ocorram diferenças superiores a 4,0% pontos percentuais entre o previsto na amostra e a coleta
realizada. Fonte de dados: IBGE/2010 e TSE 2020. O total de habitantes do município
pesquisado é de 72.545, (Setenta e Dois mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco habitantes), de
acordo com o IBGE/2020. Constituindo o intervalo de confiança de: 95% e margem de erro
estimada de 4,0% pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados
no total da amostra. Vale enfatizar que a pesquisa foi realizada no período de 03 e 04 de
Novembro do corrente ano, foram realizadas com pessoas entre as faixas etárias de 16 a 65 anos
ou mais. Utilizou-se questionários elaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.” De início,
podemos perceber que NÃO EXISTE FATOR DE PONDERAÇÃO REGISTRADO. A empresa
afirma que “está prevista EVENTUAL ponderação para correção das variáveis sexo, faixa etária e
escolaridade”. Ora, Exª., qual seria esse fator de ponderação? 1, 2, 5, 10???? Não sabemos... A
ponderação de dados, dentro da metodologia das pesquisas, significa atribuir pesos,
basicamente. Ponderar os dados da pesquisa é atribuir pesos diferentes a casos, respostas ou
entrevistas de pessoas ou grupos diferentes. Na ponderação, um peso específico é atribuído a
uma resposta ou entrevista da pesquisa, a fim de dar a aquele caso a importância devida dentro
do universo que está sendo estudado. Assim, o efeito da ponderação é aumentar ou diminuir o
impacto de certos casos da amostra. É fundamental ter bem definido quais os critérios que serão
utilizados para ponderar os dados de acordo com o objetivo da pesquisa. Diante disso,
percebemos que há uma grave falha na pesquisa impugnada, tendo em vista que a empresa não
disponibiliza qual seria o fato de ponderação utilizado. Não bastasse esse erro grosseiro, máxima
vênia, a empresa simplesmente ignorou informações sobre a ponderação de nível econômico. A
empresa deveria indicar no registro qual o peso que seria utilizado para o sexo, idade, grau de
instrução e também para o nível econômico, considerando dados estatísticos que relevem o perfil
da população de Casa Nova/BA. Indicar genericamente que seriam considerados os resultados
obtidos no processo aleatório definido para a realização das entrevistas, abre margem para
manipulação da pesquisa após a sua coleta de dados. A ponderação de deve ser usada como
forma de ajustar os dados da pesquisa e obter resultados mais próximos do universo estudado.
Tudo de acordo com o objetivo inicial da pesquisa. Trata-se de um ajuste estatístico de dados que
evidencia certos casos dentro da pesquisa, de acordo com sua representatividade. Imagine uma
pesquisa que busca avaliar a satisfação com um produto que já existe no mercado. Foi elaborado
um questionário, aplicado para um determinado grupo de pessoas. Entre os respondentes,
existem pessoas que compraram o produto uma única vez; pessoas que o compram com uma
frequência baixa; e consumidores frequentes. Esses últimos, certamente, terão mais propriedade
para avaliar certos critérios do questionário sobre o produto, correto? Nesse exemplo, podemos
usar a ponderação ao analisar os dados da pesquisa, como forma de chamar mais atenção para
os usuários frequentes. Ao somar as notas dadas de 0 a 10 na satisfação geral, o que poderia ser
feito é simples. Usuários frequentes têm peso 3 atribuído à sua resposta, enquanto os usuários
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esporádicos ganham peso 2 e os únicos têm peso 1 nas suas respostas. In casu, deveria ser pré-
estabelecido quais os pesos atribuídos aos variados níveis de instrução e econômico da
população de Casa Nova. Somente assim, poder-se-ia apurar se os resultados que vierem a ser
publicados estariam de acordo com a metodologia registrada junto a Justiça Eleitoral. Sem essa
especificação, promove-se um indevido “nivelamento” de todos os eleitores, atribuindo-se peso
idêntico a cada um dos questionários aplicados, situação esta que implica em distorção no
resultado final da pesquisa. Com efeito, se as pessoas de menor renda ou grau de instrução
representam um percentual mais expressivo da população e também do eleitorado, tem-se por
lógico que o registro da pesquisa deveria especificar as faixas de renda da população e – da
mesma forma – indicar os seus respectivos percentuais, na mesma proporção em que se
apresentam na realidade social do Município de Casa Nova... Na espécie, a situação é a mesma,
pois o registro se limita a informar que vai considerar “eventual ponderação para correção das
variáveis sexo, faixa etária e escolaridade”, sem, no entanto, indicar qual seria essa ponderação e
ignorando o nível econômico dos entrevistados. Destarte, a ponderação acerca do plano amostral
a ser coletado na ocasião da pesquisa deve ser completa e específica, compreendendo todos os
elementos exigidos por lei, pois permitir a publicação de pesquisa sem que sejam estabelecidos
os parâmetros necessários é dar azo a todo tipo de manipulações e fraudes, conforme já pontuou
o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:... Ora, trazer informações imprecisas e vagas
acerca do plano amostral e do critério de ponderação, não pode ser reconhecido com obediência
aos critérios taxativamente fixados no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos termos da
Resolução TSE nº 23.600/2019. Verifica-se que a ausência do requisito constante no art. 2º, IV,
da Resolução TSE n º 23.600/2019, inviabiliza a análise e avaliação adequada dos resultados,
impossibilitando a apuração matemático-estatística correta, de forma que possa afastar qualquer
manipulação ou artifício matemático e estatístico dos resultados das intenções de votos
pesquisadas....".
Por tudo isso, em sede liminar, requer: "Seja determinado, LIMINARMENTE e inaudita altera
pars, sob pena de caracterização do crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral, que: a.1) os
Representados se abstenham de promover a publicação da pesquisa ora impugnada, desde a
presente data até o julgamento final da representação, sob pena de multa estabelecida por esse
D. Juízo; a.2) na hipótese de já ter ocorrido a publicação, que os Representados sejam obrigados
a retirar a pesquisa de qualquer meio de comunicação sob a sua responsabilidade e veicular a
decisão liminar, informando que a pesquisa foi suspensa por ordem judicial, sob pena de multa
diária...".
Éo relatório. Decido. 
Para a concessão da medida de natureza antecipatória inaudita altera pars faz-se necessário que
estejam presentes o fumus boni iuries e o periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de
Processo Civil, utilizado subsidiariamente no âmbito dos processos eleitorais.
Por outro lado, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições e/ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar uma série de informações, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação.
Tal exigência é decorrente do disposto no artigo 33, caput, incisos I a VII e § 1º da Lei nº
9.504/1997 e do artigo 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019:
"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;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
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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; (destaquei)
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....".
A empresa SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME, contratante da Pesquisa
Eleitoral BA-04154/2020 ao registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle)
fez constar a seguinte informação quanto ao disposto no art. 2º, IV, da Resolução TSE n
23.6000/2019:
"Metodologia de pesquisa: Assim como em sua parte conceitual a pesquisa realizada no
município de Casa Nova-BA, tende esclarecer a tendência como relação à opinião eleitoral a
cercada dos candidatos, buscando identificar o perfil dos entrevistados, assim sendo foram
analisados criteriosamente os fatores estatístico amostrais: idade, sexo, grau de instrução, faixa
de renda bem como a situação da cidade onde fora executada a pesquisa, a fim de ter um
planejamento eficiente e condizente como os recursos disponível. Amostragem aleatória simples,
consiste em uma amostragem onde um conjuntos de indivíduos podem ser selecionados
totalmente ao acaso a partir de um conjunto maior (a população) por um processo que garanta: 1-
Todos os indivíduos da população tem a mesma probabilidade de ser escolhido para a amostra; e
2- Cada subconjunto possível de indivíduos (amostra) tem a mesma probabilidade de ser
escolhido que qualquer outro subconjunto de indivíduos. Se quisermos sermos mais rigorosos
poder-se-ia dizer que ¨uma amostra aleatória simples é uma amostra de tamanho n desenhada a
partir de uma população de tamanho N de tal maneira que cada amostra possível de tamanho n
tem a mesma probabilidade de ser selecionada. Plano amostral e ponderação quanto a sexo,
idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de
erro:
Desta forma, o tamanho da amostra utilizada foi de 596 (Quinhentos e Noventa em Seis), onde
fora calculado como base na população do município, através de amostragem aleatória simples,
nos seguintes locais: SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, como nos indica o plano amostral a
seguir: Gênero: homens: 50,04% e mulheres: 49,96%; Faixa etária: de 16 a 17 anos: 1,82%, de
18 a 24 anos: 15,67%, de 25 a 34 anos: 21,84%, de 35 a 44 anos: 20,30%, de 45 a 59 anos:
22,09%, de 60 a 69: 8,92%, de 70 ou mais anos: 9,36%; Escolaridade: Analfabeto: 7,58%, Lê e
Escreve: 27,74%, Fundamental I: 22,78%, Fundamental II: 4,44%, Ensino médio 32,68%,
Universitário: 1,36%, Superior Completo: 3,42%; Faixa de renda nominal mensal: 01 salário
mínimo: 74,66%, até 03 salários mínimos: 22,65%, acima de 03 salários mínimos: 2,69%. Está
prevista eventual ponderação para correção das variáveis sexo, faixa etária e escolaridade,
com base nos percentuais acima apresentados, caso ocorram diferenças superiores a 4,0%
pontos percentuais entre o previsto na amostra e a coleta realizada. Fonte de dados: IBGE/2010
e TSE 2020. O total de habitantes do município pesquisado é de 72.545, (Setenta e Dois mil,
Quinhentos e Quarenta e Cinco habitantes), de acordo com o IBGE/2020. Constituindo o intervalo
de confiança de: 95% e margem de erro estimada de 4,0% pontos percentuais para mais ou para
menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. Vale enfatizar que a pesquisa foi
realizada no período de 03 e 04 de Novembro do corrente ano, foram realizadas com pessoas
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entre as faixas etárias de 16 a 65 anos ou mais. Utilizou-se questionários elaborados de acordo
com os objetivos da pesquisa." (destaquei).
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. 
Por fim, a divulgação de pesquisas eleitorais deve ser feita de forma responsável devido à
repercussão que causa no pleito, a fim de que sejam resguardados a legitimidade e o equilíbrio
da disputa eleitoral.
Éimportante destacar que a Justiça Eleitoral ao regular o registro de pesquisas eleitorais tem a
finalidade de possibilitar a verificação da regularidade do trabalho realizado, em razão do amplo
impacto projetado no seio do eleitorado pela divulgação de seus resultados. Não é função da
Justiça Eleitoral, quando da análise das impugnações de pesquisa eleitoral, limitar o direito à
informação, o qual é salvaguardado pela Constituição Federal, de modo que não se pode
esquecer da preocupação permanente de manutenção da higidez de todo o processo eleitoral, de
forma que permaneça preservada a isonomia de todos os participantes.
Conforme os fatos narrados na inicial, é de se verificar evidências da probabilidade do direito do
representante, qual seja, a divulgação de pesquisa eleitoral que não atenda as exigências da
legislação eleitoral em vigência, ficando ainda demonstrada a existência de perigo de dano caso
se possibilite a divulgação/permanência de pesquisa eleitoral que não atenda as exigências da
Lei n 9.504/97 c/c a Resolução TSE nº 23.600/2019. Assim, vislumbro presentes os requisitos
autorizadores para uma decisão liminar inaudita altera pars.
Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, e considerando as informações
inseridas quando do registro da pesquisa eleitoral (nº BA-04154/2020), dentro de
uma cognição sumária, não exauriente, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar que
os  Representados SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME e S2R
COMUNICACAO LTDA / BAHIA NOTICIAS:
1) Se abstenham de publicação e divulgar a pesquisa registrada sob nº BA-04154/2020 para
o município de Casa Nova - BA, desde a presente data até o julgamento final da
representação, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
e caracterização do crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, além de incorrerem
nas sanções previstas nos artigos 17, 18, 19 e 20, da Resolução TSE nº 23.600/2019; 
2) Na hipótese de já ter ocorrido a publicação, que providenciem a suspensão do ato
questionado - pesquisa eleitoral sob nº BA-04154/2020 e, em seu lugar, a promovam a
divulgação, no mesmo meio utilizado para inicialmente publicar a pesquisa, de que por
determinação judicial encontra-se suspensa a divulgação da pesquisa eleitoral
anteriormente divulgada, comunicando, ademais, a toda rede de divulgação que
eventualmente tenha fornecido a pesquisa ora em comento, sob pena de multa diáriano
valor de 20.000,00 (vinte mil reais) e caracterização do crime previsto no artigo 347 do
Código Eleitoral, além de incorrerem nas sanções previstas nos artigos 17, 18, 19 e 20, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
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Haja vista a Resolução TSE nº 23.615/2020 e a Portaria n.º 162/2020/TRE/BA que
suspenderam o atendimento presencial às partes na Justiça Eleitoral por conta da
pandemia do COVID-19, estabelecendo o atendimento remoto por meios eletrônicos, e com
fulcro no art. 18 da Resolução do TSE nº 23.608/2019 e nos artigos 246, V, e 270, caput, do
CPC (que autorizam citações, intimações e comunicações por meio eletrônico) cumulados
com os artigos 5º, 6º e 9º da Lei n.º 11.419/2006 (que regulamenta a informatização do
processo judicial e as comunicações processuais eletrônicas), determino que o Cartório
Eleitoral utilize os meios eletrônicos ou virtuais disponíveis, como WhatsApp e correio
eletrônico, com base nas informações extraídas do Cadastro Nacional de Eleitores e/ou
fornecidas na petição inicial, conforme determina o art. 6º, inciso I, da Resolução
23.608/2019.
Que os Representados sejam citados para, querendo, apresentar defesa, em 2 (dois) dias,
conforme art. 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de defesa, encaminhem-se os autos ao
Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer.
Empós, retornem-me concluso.
Providencie-se o necessário, com urgência.
Casa Nova, 4 de novembro de 2020.
 
VANDERLEY ANDRADE DE LACERDA
JUIZ ELEITORAL
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