
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
JUIZ ELEITORAL DA 039ª ZONA ELEITORAL DE PINHEIROS ES - Dr. CHARLES

HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA  

  
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600056-98.2021.6.08.0039 - BOA ESPERANÇA -
ESPÍRITO SANTO 
Assunto: [Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta] 
REPRESENTANTE: FLAVIO CRISTO DE OLIVEIRA 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: HEITOR AFONSO LINHARES MARCONDES - ES31257,
HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728 
REPRESENTADO: FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE, LEANDRO DA SILVA
CARDOSO, INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA 
  
  
  

 
  

DECISÃO 
  
Cuidam-se os presentes autos de REPRESENTAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta pela COLIGAÇÃO
TRABALHO E UNIÃO POR BOA ESPERANÇA, em face de INSTITUTO DE PESQUISAS
PERFIL LTDA, FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE e LEANDRO DA SILVA CARDOSO,
alegando em síntese irregularidades na realização dos trabalhos, destacando ausência de
registro do estatístico AUGUSTO DA SILVA ROCHA, que sequer possui inscrição regular no
Conselho específico, além de outras falhas técnicas.
 
Brevemente relatados, DECIDO:
 
Analisando os presentes autos, constato a presença da verossimilhança das alegações do
requerente, o qual comprovou a irregularidade da inscrição do estatístico que teria promovido a
pesquisa eleitoral, destacando-se o documento ID 91**29 (consulta realizada no sítio do CONRE-
3), bem como o ID 91**28, realizada junto ao CONRE-6, que claramente não contempla o nome
do referido entre os habilitados a exercerem tal função no Espírito Santo e em Minas Gerais.
 
De igual modo, o perigo na demora se faz presente, eis que já foi publicada a pesquisa, podendo
trazer claros prejuízos ao pleito eleitoral, notadamente no que tange à opinião do eleitorado, com
riscos aos demais concorrentes.
 
É de se destacar que se trata de requisito objetivo, como prevê o disposto no Art. 2º, inc. IX , da
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Resolução TSE 23.600, destaco:
 
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):
(...)
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certicação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística competente;
 
ISTO POSTO, por vislumbrar estarem presentes os requisitos legais, notadamente a
probabilidade do direito invocado e o perigo na demora, na forma do Art. 300, do CPC,
DETERMINO a SUSPENSÃO da publicação da pesquisa registrada sob o n. ES- ES-07052/2020,
e caso publicada a sua remoção, sob pena de incorrer em multa diária, que desde já fixo em R$
5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento.
 
Notifique(m)-se o(s) representado(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) defesa
(Art. 16, da Resolução TSE 23.600, c/c Art. 44, da Resolução 23.608).
 
Diante da exigência de COMUNICAÇÃO DA SUSPENSÃO ao CONTRATANTE, na forma do
artigo 16, § 2º da RESOLUÇÃO n. 23.600 do TSE, comunique-se o contratante, quanto a
presente suspensão, no mesmo endereço da empresa contratada.
 
Apresentada a resposta, ouça-se o Ministério Público no prazo de 02 (dois) dias.
 
Diligencie-se.

  
PINHEIROS - ES, 20 de julho de 2021. 

Dr. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA 
Juiz Eleitoral 

Num. 91798947 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA - 20/07/2021 11:57:14
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072011571447200000088001923
Número do documento: 21072011571447200000088001923


