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ATA 873 

No trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, utilizando a plataforma virtual do 1 

Google Docs para a realização da plenária do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, 2 

reuniram-se o Presidente Gabriel Afonso Marchesi Lopes, o Vice-Presidente Rogério Borges Boff, 3 

a Conselheira Marilene Dias Bandeira, o Conselheiro Márcio Nicolau e a Assessora Jurídica Drª 4 

Cristiane Corrêa da Costa de Almeida. Foi tratado o seguinte assunto: 1) Pedido de registro de 5 

Isabela Zara Cremoneze: O Presidente relatou ao Conselho, através do Parecer CONRE4 nº 6 

002/2020, que segue anexo a presente Ata, que, em síntese, trata-se de pedido de registro 7 

definitivo junto ao CONRE4 por Isabela Zara Cremoneze, onde se verificou que a mesma não 8 

apresentou a totalidade dos documentos requeridos por meio da Resolução CONFE nº 308/2014 9 

e que também declarou de próprio punho ter exercido ilegalmente a profissão de Estatístico. 10 

Ainda, verificou-se durante o processo de fiscalização efetuado pelo CONRE4 nas pesquisas 11 

eleitorais referentes ao Pleito Municipal de 2020 que a referida profissional tem atuado como 12 

responsável técnico junto à diversas empresas irregulares, viabilizando o registro de pesquisas 13 

eleitorais por empresas que não possuem habilitação para exercer atividades estatísticas. Por 14 

fim, a requerente buscou judicializar a homologação do registro, tentando obtê-lo sem a devida 15 

análise pelo Plenário do CONRE4, o que foi rechaçado pela Justiça Federal no Mandado de 16 

Segurança nº 5054072-96.2020.4.04.0000. Assim, o Parecer é pelo deferimento do registro e 17 

expedição da Carteira Profissional do Estatístico, bem como por a) Abertura de prazo de 60 18 

(sessenta) dias para a complementação da documentação exigida para o registro através da 19 

remessa ao CONRE4 de cópia autenticada do Título de Eleitor; b) Aplicação de multa de 20 

R$9.400,35 em razão de 15 (quinze) infrações decorrentes da realização de pesquisas eleitorais 21 

para empresas ilegais. c) Aplicação de multa de R$411,65 em razão da infração de exercício 22 

irregular da profissão. A Assessora Jurídica do CONRE4 orientou o Plenário que entende que a 23 

requerente deva ser oficiada para complementar a documentação, no prazo de 5 (cinco) dias, 24 

através de Sedex com AR, sob pena de indeferimento. Pois em que pese ela não tenha obtido a 25 

liminar, se tiver toda a documentação legal exigível poderá, a contar do preenchimento dos 26 

requisitos, ter deferido seu registro. O Vice-Presidente manifestou concordância com a 27 

Assessoria Jurídica, votando pelo não deferimento do registro e envio de Ofício solicitando a 28 

complementação da documentação. O Conselheiro Márcio também manifestou concordância 29 

com o apontamento da Assessoria Jurídica, seguindo o voto do Vice-Presidente. Por fim, a 30 

Conselheira Marilene também concordou com a orientação da Assessoria Jurídica, seguindo o 31 

voto do Vice-Presidente, bem como manifestou que ficou em dúvida quanto à declaração de 32 
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próprio punho da requerente, pois entende que usar o diploma para dar aula não me parece ser 33 

exercício ilegal da profissão. Assim, o item “a” do Parecer nº 002/2020 foi rejeitado, formando-34 

se maioria pelo entendimento de que o pedido de registro não pode ser deferido com a 35 

documentação incompleta, devendo a requerente ser oficiada para que encaminhe no prazo de 36 

5 (cinco) dias, através de AR, cópia autenticada do Título de Eleitor sob pena de indeferimento 37 

do registro. As multas seguem em item específico. 2) Pedidos de Registro Principal de Pessoas 38 

Físicas: Foi relatado que conforme deliberado na Plenária 865, ocorrida Fevereiro, em razão das 39 

Eleições Municipais de 2020, que demandam maior celeridade e urgência no registro de 40 

Estatísticos e empresas, principalmente para poderem realizar pesquisas eleitorais em tempo 41 

hábil, aqueles que atenderem os requisitos legais terão o registro deferido ad referendum, 42 

sendo este o caso em questão em relação aos Estatísticos Paulo Afonso Bracarense Costa 43 

(10835) e Ricardo Vanzin Neto (10843). O Presidente informou que a documentação está 44 

completa e validada e que não existe nenhum impeditivo para os registros. O Vice-Presidente, 45 

o Conselheiro Márcio, a Conselheira Marilene e a Assessora Jurídica Drª Cristiana se 46 

manifestaram de acordo com os registros. Como encaminhamento, os registros foram 47 

homologados e serão encaminhadas as Carteiras de Identidade Profissional aos requerentes. 3) 48 

Pedidos de Registro Secundário de Pessoas Físicas: Foi relatado que conforme deliberado na 49 

Plenária 865, ocorrida Fevereiro, em razão das Eleições Municipais de 2020, que demandam 50 

maior celeridade e urgência no registro de Estatísticos e empresas, principalmente para 51 

poderem realizar pesquisas eleitorais em tempo hábil, aqueles que atenderem os requisitos 52 

legais terão o registro deferido ad referendum, sendo este o caso em questão em relação aos 53 

Estatísticos Diego Henrique Carvalho Camacho (9834 - A), Andressa Kutschenko Nahas (9066 - 54 

A) e Claudio Rui Dos Santos e Silva (10752 - A). O Presidente informou que a documentação está 55 

completa e validada e que não existe nenhum impeditivo para os registros. O Vice-Presidente, 56 

o Conselheiro Márcio, a Conselheira Marilene e a Assessora Jurídica Drª Cristiana se 57 

manifestaram de acordo com os registros. Como encaminhamento, os registros serão listados 58 

no Cadastro de Estatísticos do CONRE4 no ano de 2020, devendo ser renovados nos próximos 59 

anos nos termos do art. 53 do Decreto 62.497/68. 4) Pedidos de Registro Principal de Pessoas 60 

Jurídicas: Foi relatado que conforme deliberado na Plenária 865, ocorrida Fevereiro, em razão 61 

das Eleições Municipais de 2020, que demandam maior celeridade e urgência no registro de 62 

Estatísticos e empresas, principalmente para poderem realizar pesquisas eleitorais em tempo 63 

hábil, aqueles que atenderem os requisitos legais terão o registro deferido ad referendum, 64 

sendo este o caso em questão em relação às empresas Barbara Mena Barretto Pesquisas (8457), 65 

Scheila Aparecida Weiss Me ( Sc Treinamentos) (8464), João Paulo Da Silva Publicidade - 66 
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Promove Comunicação (8465), Eva Francieli Pereira De Souza - Igape Instituto Gaucho De 67 

Pesquisas E Opnião (8467), A.S Instituto De Planejamento & Servicos Ltda (8469), Joch Corretora 68 

De Seguros E Consultoria Ltda (8470), Plugin Publicidade E Comunicação Ltda (8472), D. F. 69 

Faleiro- Pesquisas (8480), Dimensão Pesquisa E Publicidade (8484), Propalare Serviços Ltda 70 

(8487), Aelbra Educação Superior-Graduação E Pos-Graduação S.A Em Recuperação Judicial 71 

(8488),  Georgeo Almeida Me (8493), Alianca Imoveis, Negocios E Pesquisas Ltda (8486), Ippec - 72 

Instituto Paranaense De Pesquisa, Estratégia E Consultoria Ltda (8495), Nilson Antonio 73 

Gonçalves De Souza Ltda (8502), Torres Eventos Ltda - Irp - Instituto Reality De Pesquisas (8504), 74 

Logic - Press Brasil Ltda (8505), Ife Propaganda E Comunicação Ltda (8508), Veritas Planejamento 75 

E Assessoria Ltda - Me (8511), Global Consultoria Ltda (8409), Rfw Contact Certer E Gestao 76 

Empresarial Ltda (8512), Instituto Customers De Consultoria De Pesquisa E Mercado Ltda (8513), 77 

Leiri Paola Dos Santos Bertol - Consulta Pesquisas (8520), Gdez  Consultoria Empresarial Ltda 78 

(8521), Verum Pesquisas E Consultoria Eireli (8527), Lobo Consult Rs Assessoria Empresarial Ltda 79 

(8528), Ruan Pesquisa De Mercado E Assessoria Empresarial Ltda Me (8530), G.E.M Esportivo 80 

Maringa Ltda (8533), Instituto Sonda Serviços De Pesquisa E Publicidade Ltda (8534), Bureau De 81 

Projetos E Pesquisa Ltda (8538), Sergio Saturino Januario Produçoes E Pesquisa (8540). O 82 

Presidente informou que a documentação está completa e validada e que não existe nenhum 83 

impeditivo para os registros. O Vice-Presidente, o Conselheiro Márcio, a Conselheira Marilene e 84 

a Assessora Jurídica Drª Cristiana se manifestaram de acordo com os registros. Como 85 

encaminhamento, os registros serão listados no Cadastro de Pessoas Jurídicas do CONRE4 e 86 

registrados junto ao Cadastro Nacional de Estatísticos (CNE). 5) Pedidos de Registro Secundário 87 

de Pessoas Jurídicas: Foi relatado que conforme deliberado na Plenária 865, ocorrida Fevereiro, 88 

em razão das Eleições Municipais de 2020, que demandam maior celeridade e urgência no 89 

registro de Estatísticos e empresas, principalmente para poderem realizar pesquisas eleitorais 90 

em tempo hábil, aqueles que atenderem os requisitos legais terão o registro deferido ad 91 

referendum, sendo este o caso em questão em relação à empresa Colectta Consultoria Em 92 

Estatistica e Dados Ltda (J3244-A). O Presidente informou que a documentação está completa e 93 

validada e que não existe nenhum impeditivo para os registros. O Vice-Presidente, o Conselheiro 94 

Márcio, a Conselheira Marilene e a Assessora Jurídica Drª Cristiana se manifestaram de acordo 95 

com o registro. Como encaminhamento, o registro será listados junto ao Cadastro de Pessoas 96 

Jurídicas do CONRE4. 6) Pedidos de Baixa de Pessoas Físicas: Foi relatado que foi solicitada a 97 

baixa dos estatísticos Rodrigo Nascimento Neves De Souza (10653), Vilson Villa (6900) e Carlos 98 

Antônio Becker (3894). O Presidente informou que cumpridos os requisitos formais, entende 99 

pelo deferimento da baixa. O Vice-Presidente, o Conselheiro Márcio, a Conselheira Marilene e a 100 
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Assessora Jurídica Drª Cristiana se manifestaram de acordo com as baixas. Como 101 

encaminhamento, será solicitado ao Assessor Administrativo que proceda com as baixas junto 102 

ao CNE e na planilha de controle do CONRE4. 7) Pedidos de Baixa de Pessoas Jurídicas: Foi 103 

relatado que foi solicitada a baixa das empresas Inferencia Consultoria Em Estatística (003/1995) 104 

e HGS Pesquisa e Assessoria Ltda (008/2012  - 076/2012). O Presidente informou que cumpridos 105 

os requisitos formais, entende pelo deferimento das baixas. O Vice-Presidente, o Conselheiro 106 

Márcio, a Conselheira Marilene e a Assessora Jurídica Drª Cristiana se manifestaram de acordo 107 

com as baixas. Como encaminhamento, será solicitado ao Assessor Administrativo que proceda 108 

com as baixas junto ao CNE e na planilha de controle do CONRE4. 8) Pedido de reativação de 109 

registro de Pessoas Jurídicas: Foi relatado que foi solicitada pela empresa Vertice Pesquisas 110 

(034/2008 - 421/2008) a reativação de registro. O Presidente manifestou que cumpridos os 111 

requisitos formais, entende pelo deferimento da reativação. O Vice-Presidente, o Conselheiro 112 

Márcio, a Conselheira Marilene e a Assessora Jurídica Drª Cristiana se manifestaram de acordo 113 

com a reativação da empresa. Como encaminhamento, será solicitado ao Assessor 114 

Administrativo que proceda com a reativação da empresa junto ao Cadastro Nacional de 115 

Estatísticos. 9) Fiscalização das Eleições 2020: Foi relatado que foram realizadas 1.292 pesquisas 116 

eleitorais na 4ª Região. Encaminhadas 111 denúncias ao Ministério Público, além de diversas 117 

orientações por e-mail para Estatísticos e Empresas. Ainda, foram prestadas diversas 118 

informações a partir de consultas de Juízes, Promotores e outras partes interessadas. Foi criado 119 

um espaço específico no site do CONRE4 para publicização das ações de fiscalização, permitindo 120 

o acompanhamento de nosso trabalho por parte da Sociedade. O Presidente informou que será 121 

elaborado um relatório de fiscalização com os dados pormenorizados, que tão-logo esteja 122 

pronto será encaminhado aos Conselheiros e ao CONFE. O Vice-Presidente manifestou ciência 123 

dos procedimentos e parabenizou Gabriel pelo trabalho. A Conselheira Marilene também 124 

parabenizou o Presidente pelo trabalho. O Conselheiro Márcio manifestou os parabéns pelo 125 

excelente trabalho desempenhado pelo Presidente. A Assessora Jurídica manifestou ciência e 126 

concordância com as informações acerca da fiscalização. 10) Autos de Notificação de Pessoas 127 

Jurídicas: Foi relatado que foi verificada a atuação irregular de 29 (vinte e nove) empresas na 4ª 128 

Região, que realizaram pesquisas eleitorais sem o devido registro, principal ou secundário, 129 

contrariando assim o disposto no art. 1º da Lei 6.839/80, motivo pelo qual se impõe ao CONRE4 130 

lavrar Auto de Intimação para que as referidas empresas regularizem sua situação ou 131 

apresentem defesa no prazo de 30 (trinta) dias. A relação de empresas irregulares é a seguinte: 132 

Boa Midia Publicidade E Pesquisas Ltda / Boa Midia E Pesquisas (34.480.472/0001-00), Globo 133 

Pesquisas Ltda - Me (72.539.232/0001-23), Nervera Servicos De Informatica Ltda / Nervera 134 
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(19.259.002/0001-28), Ppm-Pesquisa Planejamento Marketing Ltda - Me (22.081.577/0001-08), 135 

Rd Solucoes Mercadologicas Ltda / Rd Solucoes (39.231.229/0001-72), Vortex Pesquisas, 136 

Consultoria E Sistemas Ltda - Me / Vortex Pesquisas (82.883.901/0001-33), Abc Dados Pesquisas 137 

E Planejamento Ltda (33.303.114/0001-60), Alyson Augusto Padilha - Treinamentos 138 

(30.198.135/0001-74), Augusto Da S Rocha Eireli (29.833.202/0001-04), Bzn Pesquisa De 139 

Mercado E Merchandising Ltda (11.572.949/0001-82), C Do Amaral Pesquisas 140 

(38.007.743/0001-66), Eduardo C. Fernandes Consultoria Empresarial Ltda (17.432.871/0001-141 

87), Gustavo Henrique Pereira Flemming (14.543.481/0001-96), Inppel - Instituto De Pesquisas 142 

E Opiniao De Mercado Ltda (27.892.586/0001-00), Ipp Instituto Paranaense De Pesquisa Ltda - 143 

Me (15.271.808/0001-80), Leticia Cardoso Goncalves 8640449007  (38.946.211/0001-94), 144 

Mantovani & Souza Ltda. (35.701.379/0001-41), Patricia Da Silva Vilas Boas 02702852963 145 

(35.932.087/0001-10), Play Gestao De Marketing Eireli (19.548.987/0001-01), Real Time Big 146 

Data Gestao De Dados Ltda. (29.842.579/0001-11), Strapasson E Araujo Ltda (30.877.802/0001-147 

45), Tatica - Consultoria Pesquisa Ltda (19.697.832/0001-37), Vania Cristina Vanin 148 

(26.719.374/0001-55), Visao Intelligence Pesquisas E Assessoria S/S Ltda (10.352.387/0001-07), 149 

Vox Data Pesquisa Assessoria E Publicidade Ltda (07.217.379/0001-35), Braslopes Pesquisas 150 

Ltda (15.644.394/0001-98), Equacao Pesquisas Marketing E Consultoria Ltda (35.572.214/0001-151 

17), Datamedia Solucoes E Pesquisas Ltda (15.692.490/0001-01), Grafica E Editora Valente 152 

Fartura Ltda - Me (02.364.672/0001-01). O Presidente manifestou que entende pela realização 153 

dos Autos de Notificação. A Assessora Jurídica do CONRE4 orientou os Conselheiros que 154 

verificada a irregularidade, entende pelo encaminhamento de Notificação. O Vice-Presidente, o 155 

Conselheiro Márcio e a Conselheira Marilene concordaram com as Notificações. Como 156 

encaminhamento, serão lavrados Autos de Intimação notificando as empresas quanto a situação 157 

irregular e abrindo prazo de 30 (trinta) dias para a regularização ou apresentação de defesa. 11) 158 

Autos de Notificação de Pessoas Física: Foi relatado que foi verificado durante o processo de 159 

fiscalização que os seguintes profissionais atuaram junto às empresas irregulares na 4ª Região, 160 

motivo pelo qual devem ser notificados por infração ao art. 11, b, da Lei 4.739/65: Augusto Da 161 

Silva Rocha, Isabela Zara Cremoneze, Marcela Aparecida Enik, Marcelo Bispo Do Nascimento, 162 

Silvia Regina Viana de Almeida, Silvia Rita Glinski Sefrin, Vera Lucia Candiani e Jimmy Adans Costa 163 

Palandi. O Presidente manifestou que entende pela realização dos Autos de Notificação. A 164 

Assessora Jurídica orientou pelo encaminhamento de Notificação. O Vice-Presidente, o 165 

Conselheiro Márcio e a Conselheira Marilene concordaram com as Notificações. Como 166 

encaminhamento, serão lavrados Autos de Intimação notificando as empresas quanto a situação 167 

irregular e abrindo prazo de 30 (trinta) dias para a regularização ou apresentação de defesa. 12) 168 
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Auto de Notificação de Exercício Irregular da Profissão de Estatístico: Foi relatado que 169 

conforme denúncia recebida pelo CONRE4, Cleber Antônio Gugel Machado, que não possui 170 

formação em Estatística, emitiu parecer estatístico buscando impugnar a pesquisa RS-171 

08794/2020, agindo assim de forma a usurpar prerrogativa privativa do Estatístico nos termos 172 

do art. 6º, f, da Lei nº 4.739/65, motivo pelo qual se impõe que seja lavrado Auto de Notificação. 173 

O Presidente manifestou que entende pela Notificação. A Assessora Jurídica concordou com o 174 

envio da Notificação. Autos de Notificação. A Assessora Jurídica orientou pelo encaminhamento 175 

de Notificação. O Vice-Presidente, o Conselheiro Márcio e a Conselheira Marilene concordaram 176 

com a Notificação. Como encaminhamento, será lavrados Autos de Intimação notificando Cleber 177 

quanto a situação irregular e abrindo prazo de 30 (trinta) dias para a regularização ou 178 

apresentação de defesa. 13) Auditório do CONRE4: Foi relatado que foi realizada a compra das 179 

cadeiras para o Auditório do CONRE4 junto a Calldan Imóveis, com previsão de entrega nos 180 

próximos dias. Foram adquiridas 12 cadeiras universitárias estofadas com prancheta maior, para 181 

uso de Notebook, no valor total de R$5.565,00. O Presidente informou que com a aquisição das 182 

cadeiras, resta apenas a aquisição da televisão para o Auditório estar completo. A Assessora 183 

Jurídica informou que já foi emitida a nota fiscal, realizado o pagamento e confirmado o 184 

despacho das mesmas, que devem chegar nos próximos dias. Quanto a televisão, manifestou 185 

que precisamos de uma empresa que possua todas as negativas, pois a empresa Cassol não 186 

possui. O Vice-Presidente manifestou que o relato foi uma ótima notícia. O Conselheiro Márcio 187 

e a Conselheira Marilene manifestaram ciência quanto a pauta. Como encaminhamento, o 188 

Presidente e o Assessor Administrativo irão verificar a possibilidade de aquisição da televisão do 189 

Auditório junto à outros fornecedores. 14) Contratação de empresa para a realização da Eleição 190 

do CONRE4 2020: Foi relatado que foram apresentados quatro orçamentos para a realização 191 

das eleições do CONRE4: Eleja Online R$ 7.400,00; A Incorp Technology - R$ 4.904,33, RelataSoft 192 

– R$3.500,00 e Extremo Serviços de Informática R$ 456,00, de acordo com o escopo definido 193 

pela Instrução nº 128/2020 do CONFE. O Presidente informou que pelos critérios de 194 

atendimento ao escopo e menor preço, entende pela contratação da Extremo Serviços de 195 

Informática. O Vice-Presidente manifestou que concorda e que diferença de preço é bem abaixo 196 

das demais. A Conselheira Marilene informou que concorda com a contratação após verificação 197 

de regularidade. O Conselheiro Márcio informou que concorda com a contratação da Extremo 198 

Serviços, após a verificação do CNPJ. A Assessor Jurídica Drª Cristiane manifestou que precisa 199 

dos CNPJ para verificar se a empresa com menor preço possui as negativas. Constatada a 200 

regularidade, opina pela contratação pelo menor preço. Como encaminhamento, será solicitado 201 

ao Assessor Administrativo que encaminhe o CNPJ da empresa para a Assessoria Jurídica a fim 202 
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de que se verifique se a empresa possuí todas as negativas. 15) Homologação das candidaturas 203 

às vagas de Conselheiro no CONRE4: foi relatado que foram apresentadas cinco candidaturas 204 

referente ao pleito 2020 do CONRE4, com os documentos já encaminhados para o CONRE4 em 205 

consonância com a Instrução nº 128/2020 do CONFE, sendo essas Eduardo Schindler (10815), 206 

Gabriel Afonso Marchesi Lopes (9765), Jonas Hendler Carlos (9714), Karen Gabrielle Margoti 207 

Franco (9397) e Usiara Britto (8635). O Presidente informou que enquanto candidato, se abstém 208 

de votar nessa pauta. O Vice-Presidente manifestou que com os requisitos atendidos, concordo 209 

com a homologação das candidaturas. A Conselheira Marilente manifestou que concorda com 210 

as candidaturas desde que preenchidos os requisitos. O Conselheiro Márcio manifestou que 211 

concorda com a homologação das candidaturas após a verificação de requisitos mínimos e 212 

documentação atendidos. A Assessora Jurídica Drª Cristiane registrou ciência das candidaturas, 213 

e que entende que o colaborador do CONRE deve verificar se todos preenchem os requisitos 214 

para a candidatura. Como encaminhamento, será solicitado que o Assessor Administrativo do 215 

CONRE4 verifique se os requisitos para a candidatura foram atendidos. 16) Assuntos Gerais: a 216 

Conselheira Marilene registrou seus parabéns a todos pelo excelente trabalho realizado pelo 217 

CONRE neste ano, apesar de tantas condições adversas. O Conselheiro Márcio relatou que fez a 218 

primeira participação no colegiado do curso de Estatística da UFSM na semana passada, 219 

representando o CONRE4. A pauta versava sobre assuntos internos e sobre a proposta de 220 

adequação (inclusão) de disciplinas para complementar a formação dos discentes do curso de 221 

Estatística da UFSM. Colocou os serviços do CONRE4 a disposição, principalmente na questão de 222 

desenvolvimento de treinamentos específicos para as necessidades já elencadas em palestras e 223 

seminários anteriores realizados pelo CONRE4, bem como a apresentação do exercício 224 

profissional aos discentes, quando da possibilidade e disponibilidade de agenda mútua. Nada 225 

mais havendo a tratar, eu, Gabriel Afonso Marchesi Lopes, elaborarei a presente Ata que vai ser 226 

assinada por mim e pelos demais conselheiros. 227 

____________________________________   __________________________________ 228 

____________________________________   __________________________________ 229 

____________________________________   __________________________________ 230 
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Ref.: Parecer nº 002/2020 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 4ª REGIÃO 

PR/SC/RS 

 

PARECER Nº 002/2020 DE 30/11/2020 
 

Ao Plenário do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, 

 

Em síntese, trata-se de pedido de registro definitivo junto ao CONRE4 

por Isabela Zara Cremoneze, onde se verificou que a mesma não apresentou a totalidade 

dos documentos requeridos por meio da Resolução CONFE nº 308/2014 e que também 

declarou de próprio punho ter exercido ilegalmente a profissão de Estatístico. Ainda, 

verificou-se durante o processo de fiscalização efetuado pelo CONRE4 nas pesquisas 

eleitorais referentes ao Pleito Municipal de 2020 que a referida profissional tem atuado 

como responsável técnico junto à diversas empresas irregulares, viabilizando o registro 

de pesquisas eleitorais por empresas que não possuem habilitação para exercer atividades 

estatísticas. Por fim, a requerente buscou judicializar a homologação do registro, tentando 

obtê-lo sem a devida análise pelo Plenário do CONRE4, o que foi rechaçado pela Justiça 

Federal no Mandado de Segurança nº 5054072-96.2020.4.04.0000. 

 

I – DO PEDIDO DE REGISTRO E HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

O pedido de registro profissional do Estatístico é ato complexo. A 

liberdade do exercício de profissão é direito fundamental previsto na Constituição, direito 

que não é absoluto, de forma que a atividade de Estatístico é profissão regulamentada, 

cujo exercício sujeita-se a requisitos previstos em lei e à fiscalização de conselho 

profissional. Dispõe a Lei n. 4.739, de 1965 ("Dispõe sôbre o exercício da profissão de 

estatístico e dá outras providências"): 

Art. 2º Todo aquêle que exercer as funções de estatístico, ou a 

direção de órgão, serviço, seção, grupo ou setor de estatística, em 

entidade pública ou privada, é obrigado ao uso da carteira 

profissional nos têrmos desta Lei, devendo os profissionais que 

se encontrem nas condições dos incisos I e III, do art. 1º, registrar 

seus diplomas de acôrdo com a legislação vigente. 
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Referida lei foi regulamentada pelo Decreto n. 62497, de 1968 

("Aprova o Regulamento para o exercício da profissão de estatístico"): 

Art. 11. O livre exercício da profissão, técnico-científica, de 

estatístico, em todo o Território Nacional, somente é permitido 

a quem fôr portador de carteira profissional expedida pelo 

órgão competente. 

A necessidade de submissão do pedido de registro à homologação em 

sessão plenária do Conselho Regional consta de Instrução Normativa do Conselho 

Federal (Instrução CONFE n. 2/1968) 

A expedição da carteira de identidade profissional, além de ser 

exigência da lei de regência e do decreto regulamentar da profissão do Estatístico, 

também está prevista na Resolução CONFE n. 308/2014 ("Dispõe sobre o registro 

profissional dos Estatísticos e Técnico de Estatística de nível médio") como necessária ao 

regular exercício da profissão, conforme dispõe o artigo 7ª da normativa. 

O CONRE4 é o ente responsável por fiscalizar a profissão de Estatístico 

no local em que reside a requerente, razão pela qual Isabela Zara Cremoneze submeteu à 

esta autarquia sua pretensão de ter o respectivo registro admitido e chancelado para, logo 

a seguir, obter sua carteira profissional. No âmbito do órgão, o registro profissional de 

Estatístico, bem como a cobrança de taxas e anuidade é regida pela Instrução Normativa 

CONRE4 nº 04: 

O registro profissional de Estatístico e a cobrança de taxas e 

anuidades obedecerão às seguintes instruções: 

1º - A fim de uniformizar a interpretação do item III do art. 1º 

do Regulamento da Lei nº 4.739, de 1965, fica decidido que 

poderão obter registro de Estatístico: 

a) Os candidatos que eram ou houvessem sido Estatístico ou 

Estatísticocartografista, Estatístico-assistente, Estatístico-

auxiliar, Estatístico-analista, Estatísticoapurador ou mesmo 

outros tipos de Estatísticos, ainda que, na data de 19 de julho 

de 1965, já não mais estivessem no exercício do cargo, função 

ou emprego como tal; 

b) Os professores de disciplina de Estatística no ensino superior 

que, comprovadamente, a lecionavam da data de 19.07.65 ou a 

houvessem lecionado anteriormente a essa data; 

c) Na interpretação das expressões “cargo, função ou emprego 

de Estatístico”, entenda-se como cargo de Estatístico letra ou 

nível número tal; função de Estatístico referência número tal; e 

emprego de Estatístico (regido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho), salário tal. 

2º - É desnecessário a expedição de certificado de habilitação 

para o registro 

profissional, devendo, após o pronunciamento favorável do 

Plenário do CONRE, ser no próprio processo, lavrado e 

assinado pelo relator da matéria e pelo Presidente do 

CONRE, parecer do seguinte teor: “Certificado que a 

documentação apresentada por Fulano da tal, conforme 
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Processo nº .........................., deste CONRE, é válida para o 

registro profissional de Estatístico”. 

3º - Homologado pelo CONRE o pedido de registro deferido 

pelo Conselho Regional, será devolvido ao órgão de origem o 

processo acompanhado da Carteira de Identidade 

Profissional, para expedição pelo CONRE da 

Região,[...] (grifei e sublinhei) 

Conforme a análise dos documentos acostados ao pedido de registro, 

verificou-se que não consta o Título de Eleitor da requerente, conforme exigido no Art. 

6º, d, da Resolução CONFE nº 308/2014, sendo apenas juntado o comprovante de 

regularidade junto a Justiça Eleitoral, de onde se infere a possibilidade de continuidade 

do processo de registro, porém ressaltamos que o requerimento não supre os requisitos 

legais, motivo pelo qual se abre prazo de 60 (sessenta) dias para a complementação da 

documentação, sem que isso impeça a expedição da Carteira de Identidade Profissional 

após aprovação do registro em Sessão Plenária, sendo que o exercício profissional de 

Estatístico por Isabela Zara Cremoneze somente será lícito após a expedição da Carteira 

de Identidade Profissional, inexistindo regularidade em qualquer atuação prévia a 

expedição do documento por dissonância com o disposto em Lei. 

 

II - DA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DO REGISTRO PELA COBRANÇA DE 

ANUIDADE 

Em decorrência da judicialização, pela requerente, do pedido de registro, importa registrar 

que a cobrança da anuidade para fins de encaminhamento da análise do pedido de registro 

ocorre por força de regulamentação por parte do Conselho Federal de Estatística 

(CONFE), que determina: 

RESOLUÇÃO CONFE Nº 308, DE 28 DE ABRIL DE 2014 

"Art. 6 O pedido de Registro Definitivo será dirigido ao 

CONRE com jurisdição sobre o domicílio profissional do 

ESTATÍSTICO ou do TÉCNICO DE Estatística, por meio de 

requerimento, após a comprovação de recolhimentos das taxas 

de registro profissional, e da anuidade, instruído com:" 

No que cabe ressaltar que o exercício da atividade profissional de Estatístico é ilegal sem 

o devido registro junto ao Conselho Regional de Estatística competente, conforme rege o 

Decreto nº 62.497/68: 

Art. 54. A falta do competente registro, bem como do 

pagamento da anuidade devida aos Conselhos Regionais de 

Estatística, torna ilegal o exercício da profissão de estatístico. 

E conforme a mesma regra o exercício da profissão somente é permitido para quem for 

portador da carteira profissional 

Art. 11. O livre exercício da profissão, técnico-científica, de 

estatístico, em todo o Território Nacional, somente é permitido 

a quem for portador de carteira profissional expedida pelo 

órgão competente. 
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Assim, inequívoco que o exercício da profissão não permitido para quem não for portador 

de carteira profissional e que o exercício da profissão de Estatístico na falta do competente 

registro é ilegal, de modo que a simples cobrança da anuidade prévia à análise do registro 

não pode ser utilizada para efeitos de sansão de ato ilícito, o que se depreende do próprio 

conceito de tributo conforme o art. 3º do Código Tributário Nacional: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 

Não obstante, incontroverso o tema na Justiça Eleitoral, sendo importante frisar que a 

atuação profissional e suas penalidades são de tema de natureza eminentemente 

administrativa, entendimento que já foi adotado pelo TSE: 

“(..) suas atividades, e as penalidades as quais estaria sujeito em 

decorrência dessa circunstância, são matérias a serem 

debatidas no âmbito administrativo e, caso submetidas ao 

Poder Judiciário, em outra esfera de jurisdição, não sendo de 

incumbência da Justiça Eleitoral imiscuir-se no tema.” 

(RESPE: 3637620166130059, Bom Repouso/MG 39952017, 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 

25/08/2017, data de publicação: DJE – 30/08/2017 – paginas 

90/92) 

Portanto, pelo exposto firmamos o entendimento de que a mera cobrança de anuidade por 

força de Resolução do CONFE não implica em homologação automática do registro e 

nem permite o exercício da profissão sem a carteira profissional do Estatístico. 

 

III – DA ATUAÇÃO COMO AVALISTA DE EMPRESAS IRREGULARES 

A Resolução-CONFE nº 58/76 (Código de Ética Profissional do 

Estatístico), determina que: 

Art. 4º - No exercício de suas funções, é dever precípuo do 

Estatístico empenhar-se em: 

(...) 

f) combater o exercício ilegal da profissão; 

Ainda, prevê a mesma norma que: 

Art. 7º - Fere a ética profissional: 

(...) 

f) cooperar, sob qualquer forma, em práticas que venham a 

prejudicar legítimos interesses de terceiros; 

g) exercer atividade profissional junto a empreendimentos de 

cunho duvidoso, ou a eles ligar seu nome; 

Contudo, o que se observa é que o Isabela Zara Cremoneze tem atuado 

como verdadeira avalista de empresas que exercem ilegalmente a profissão de Estatístico. 
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Como é sabido, à ninguém é lícito alegar o desconhecimento da Lei 

(Art. 3º do Decreto-lei nº 4.657 /42 - LICC ). Nesse sentido, a Lei nº 6.839/80 é clara ao 

determinar que o registro de empresas é obrigatório nas entidades competentes para a 

fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em 

relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. 

Mais que isso, o Decreto nº 62.497/68, que regula o exercício da 

profissão de Estatístico, é igualmente claro ao determinar que a falta do competente 

registro, bem como do pagamento da anuidade devida aos Conselhos Regionais de 

Estatística, torna ilegal o exercício da profissão de estatístico. 

Assim, é inequívoco que empresas que exercem atividades econômicas 

enquadradas no item “73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública” são 

obrigadas por Lei a se registrar no Conselho Regional de Estatística. 

Tão certo que a atividade de pesquisa de opinião pública configura 

exercício da profissão de Estatístico, que não se pode exercer a mesma sem a supervisão 

técnica que um Estatístico, nos termos 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): 

(...) 

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; 

Contudo, durante o processo de fiscalização das pesquisas eleitorais 

realizadas no Pleito de 2020, esta Autarquia constatou um número considerável de 

empresas atuando à margem da Lei, na medida em que não possuem o devido registro 

requerido pela Lei nº 6.839/80, sendo estas:  

EMPRESA CNPJ PESQUISAS 

REAL TIME BIG DATA GESTAO DE DADOS LTDA. / 
REAL TIME BIG DATA 29.842.579/0001-11 

PR-02899/2020 

RS-05608/2020 

RS-07513/2020 

SC-07359/2020 

STRAPASSON E ARAUJO LTDA 30.877.802/0001-45 

PR-00357/2020 

PR-04029/2020 

PR-04482/2020 

PR-04935/2020 
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PR-05148/2020 

PR-05789/2020 

PR-06994/2020 

PR-07197/2020 

PR-07682/2020 

PLAY GESTAO DE MARKETING EIRELI / PLAY 
COMUNICACAO 19.548.987/0001-01 

PR-05249/2020 

PR-07657/2020 
 

Em comum, essas empresas possuem como responsável técnica Isabela 

Zara Cremoneze, o que demonstra que a profissional tem atuado como avalista de 

trabalhos realizados por empresas que estão atuando de maneira ilegal nos termos do 

Decreto nº 62.497/68, pois de acordo com a Resolução-TSE nº 23.600/2019, não seria 

possível o registro de trabalhos estatísticos sem a conivência de uma profissional que 

assinasse os mesmos na condição de responsável técnico. Frise-se que essas empresas não 

conseguiriam atuar de maneira ilegal sem a assinatura de Isabela Zara Cremoneze. 

Portanto, a Profissional não apenas viola deveres éticos ao não 

combater o exercício ilegal da profissão, como concorre de maneira dolosa para que o 

mesmo aconteça, logo sujeita a multa no valor de R$626,69 por infração, isto é, por 

pesquisa realizada para empresa irregular. 

 

IV – DO EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO 

O Decreto nº 62.497/68, determina que: 

Art. 54. A falta do competente registro, bem como do 

pagamento da anuidade devida aos Conselhos Regionais de 

Estatística, torna ilegal o exercício da profissão de estatístico. 

Art. 55. Aos infratores do presente Regulamento os Conselhos de 

Estatística aplicarão multa de meio a cinco salários-mínimos 

regionais, variável segundo a natureza da infração, sua extensão 

e a intenção de quem a praticou, imposta em dôbro nos casos de 

reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. 

Conforme se verificou na documentação acostada ao requerimento de 

registro, Isabela Zara Cremoneze declara de próprio punho que exerceu ilegalmente a 

profissão. 
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Dessa forma, uma vez tipificada a infração, procedeu o CONRE4 a 

consulta ao CONFE sobre o quantum da multa, sendo informado que deve ser aplicada a 

multa de uma anuidade vigente em relação ao fato. 

 

V – CONCLUSÃO 

Face ao exposto, votamos pelo deferimento do registro e expedição da 

Carteira Profissional do Estatístico, bem como por: 

a) Abertura de prazo de 60 (sessenta) dias para a complementação da 

documentação exigida para o registro através da remessa ao 

CONRE4 de cópia autenticada do Título de Eleitor; 

b) Aplicação de multa de R$9.400,35 em razão de 15 (quinze) 

infrações decorrentes da realização de pesquisas eleitorais para 

empresas ilegais. 

c) Aplicação de multa de R$411,65 em razão da infração de exercício 

irregular da profissão 

Após aprovação do presente parecer em Sessão Plenária, comunique-se 

a requerente acerca do item “a” e lavre-se Auto de Notificação quanto aos itens “b” e “c”. 

 

 

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2020. 

 

 

 

 

Estatístico GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES 

Presidente do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região PR/SC/RS  
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