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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO N° 23.410
INSTRUÇÃO N° 952-19.2013.6.00.0000 - CLASSE 19 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Dias Toifoli
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Altera a Resolução-TSE n° 23.400, de 17 de
dezembro de 2013. Dispõe sobre Pesquisas
Eleitorais para as Eleições de 2014.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral, resolve:
Art. 1 0 Alterar a redação do inciso IV do artigo 6 0 da
Resolução-TSE n° 23.400, de 17.12.2013, que passa a ser a seguinte:
Art. 60. [ ... ]

IV - número do registro da empresa responsável pela pesquisa
no Conselho Regional de Estatística, caso o tenha;
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Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de abril de 2014.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhores Ministros,
na sessão plenária do dia

17

de dezembro de 2013, foi aprovada a Resolução

n° 23.400, que dispõe sobre Pesquisas Eleitorais para as Eleições de 2014.
Por meio de expediente protocolizado neste Tribunal sob o
n° 4.61012014 (folhas 17-26), a Empresa O&P Brasil - Opinião, Análise,
Estratégia S/S Ltda. solicita a alteração do inciso IV do artigo 6 0 da resolução
em comento, de forma a viabilizar o registro e divulgação de pesquisas, sem a
necessidade de declinar o registro da empresa no Conselho Regional de
Estatística, conforme facultado em pleitos passados, mediante o emprego da
expressão "caso o tenha".
Alude à circunstância de, no caso, estar impossibilitada de
cumprir a exigência contida no aludido dispositivo, por ser uma sociedade de
sociólogos, não sujeita, por isso, a controle dos Conselhos de Estatística.
Afirma estar de acordo com a exigência do registro profissional
do estatístico responsável pela pesquisa; no entanto, argumenta que a
extensão da obrigatoriedade à empresa se configura como imprópria, pois além
de ferir os condicionantes legais da uniprofissionalidade, cria uma espécie de
reserva de mercado na qual apenas determinadas empresas estariam aptas a
divulgar pesquisas eleitorais.
Determinei a juntada do expediente à Instrução n° 952-19 e o
envio à Assessoria Especial deste Tribunal, a qual opinou no sentido de
acolher o pedido de alteração (fls. 34-38).
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Vice-Presidente no
exercício da presidência e Relator): Senhores Ministros, a Assessoria Especial
do Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se nos seguintes termos:
E ... ]

Em análise mais detalhada sobre o assunto, verifica-se que tal
dispositivo restringe a ocorrência de pesquisas eleitorais ao impedir,
por exemplo, a atuação de entidades que, apesar de não possuírem
o referido registro, têm competência para a realização dessas
pesquisas e contam com a atuação de profissional estatístico
devidamente registrado.
Essa é justamente a hipótese trazida no presente expediente, em
que a entidade tem por objetivo social "a execução e análise de

pesquisa de opinião, política e mercado, pesquisa e diagnóstico
social e organizacional, pesquisa e estratégia, voltadas a
comunicação social, realizando, assim, pesquisas eleitorais de
prognostico de intenção de voto" e incorpora, em sua equipe,

profissional devidamente registrado no Conselho de Estatística,
embora não se sujeite a controle desse Conselho, por ser uma
sociedade civil uniprofissional de sociólogos.
Na verdade, entende-se que o fator mais importante para a
viabilização das pesquisas não é a necessidade de ser realizada
apenas por empresas registradas no Conselho de Estatística, mas
sim que elas sejam feitas sob a responsabilidade de estatístico, o
qual, para o regular exercício da sua profissão, precisa estar
devidamente registrado de acordo com a normatização vigente.
Até porque, existem empresas que possuem profissionais de
diversos ramos em seu quadro. No entanto, consoante disposição
contida no artigo 1 0 da Lei n° 6.839180, é a atividade básica dessa
empresa que determinará o Conselho a que se deve registrar.
Registre-se, ainda, que as últimas Resoluções deste Tribunal sobre a
matéria, aplicáveis aos pleitos anteriores, não traziam qualquer
restrição em relação às empresas que poderiam realizar as
pesquisas, ao se exigir apenas daquelas efetivamente registradas no
Conselho Regional de Estatística, mediante o uso da expressão
"caso o tenha", informação sobre o número do registro.
Ademais, o Decreto n° 62.497168, que aprova o regulamento para o
exercício da profissão de estatístico, exige expressamente o registro
no Conselho Regional de Estatística apenas para o respectivo
profissional. Ao tratar das entidades de um modo geral, ressalta
somente a necessidade de registro no Ministério do Trabalho.
Confira-se:

(
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Art. 90 O funcionamento das empresas, entidades e escritórios
que explorem, sob qualquer forma, atividades técnicocientíficas de Estatística, dependerá do competente registro
no Ministério do Trabalho e Previdência Social,
independentemente das demais exigências legais, ficando
obrigadas a comunicar-lhe quaisquer alterações ocorridas
posteriormente.
Art. 45. Os indivíduos, firmas, sociedades, associações,
companhias e empresas em geral, e suas filiais que exerçam
ou explorem, sob qualquer forma, serviços técnicos estatísticos
a que se refere o artigo 30, ou a seu cargo tiverem alguma
seção que a tal se destine, somente poderão executar os
respectivos serviços depois de provarem perante os
CONRE que os responsáveis pelos serviços são
profissionais devidamente registrados, na forma deste
Regulamento.

Pelo exposto, esta Assessoria opina pelo deferimento do pedido,
para que seja incluída, no inciso IV do artigo 6 0 da Resolução-TSE
n° 23.40012013, a expressão "caso o tenha", possibilitando a
realização de pesquisas eleitorais por entidades que, independente
de terem registro no Conselho de Estatística, possuem profissionais
que o detém, como ocorria em eleições anteriores.
3.

Assiste razão ao requerente, pois, consoante ressalta a
Assessoria Especial, o que importa é se a pesquisa eleitoral foi realizada sob a
responsabilidade de estatístico devidamente registrado no respectivo Conselho
de Estatística, em atenção ao preconizado no artigo 45 do Decreto
n° 62.497/1 968.
Proponho, assim, que seja alterada a redação do inciso IV do
artigo 60 da Resolução-TSE n o 23.40012013, nos seguintes termos:
Art. 61 Para a utilização do sistema, as entidades e empresas
deverão cadastrar-se uma única vez perante a Justiça Eleitoral, por
meio eletrônico, mediante o fornecimento das seguintes informações
e documento eletrônico:
IV - número do registro da empresa responsável pela pesquisa no
Conselho Regional de Estatística, caso o tenha;
Pelo exposto, voto pela aprovação da alteração, nos termos
propostos.
É como voto.

