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JUSTIÇA ELEITORAL 
 004ª ZONA ELEITORAL DE VILHENA RO 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600335-39.2020.6.22.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE VILHENA RO 
REPRESENTANTE: ROSANI TEREZINHA PIRES DA COSTA DONADON 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FRANCA - RO562 
REPRESENTADO: IHPEC - INSTITUTO HAVERROTH DE POLITICA, ESTATISTICA E COMUNICACAO LTDA.,
KANITAR SANTOS OBERST 29257950808, EDUARDO TOSHIYA TSURU 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
Tratam os autos de representação eleitoral por divulgação de pesquisa eleitoral supostamente

fraudulenta, interposta por Rosani Terezinha Pires Donadon e Coligação Fé e ação por Vilhena,
em face de IHPEC - Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação Ltda, Kanitar

Santos Oberst e Eduardo Toshiya Tsuru.
Aduzem as autoras que a representada IHPEC registrou, perante a Justiça Eleitoral, pesquisa

fraudulenta e em desacordo com as determinações legais. Afirma, ainda, que
o representado Kanitar Santos Oberst divulgou, em seu site de notícias, a referida pesquisa,
tendo o terceiro representado Eduardo Toshiya Tsuru como grande favorecido, uma vez que

lidera as intenções de votos, segundo a pesquisa combatida.
Pleiteiam as representantes a concessão de liminar para a retirada imediata da pesquisa eleitoral

do site de notícias representado, bem como a apuração da fraude descrita na peça vestibular.
Éo breve relato. Decido.

O fato do representado Eduardo Toshiya Tsuru figurar como primeiro lugar na pesquisa
impugnada não o legitima ao polo passivo dessa representação.  Sem ignorar que a causa de

pedir apontou suposta fraude, não se pode presumir, ampliando a causa de pedir, que o
candidato ao qual destinado maior intenção de voto tenha, de algum forma, contribuído para tal
suposta fraude, até porque a mesma pesquisa indica ascensão de outro candidato, sem a que a
ele tenha sido tampouco atribuída qualquer conduta irregular. Indefiro, pois, de plano a petição

inicial em face do representado Eduardo, porque parte passiva manifestamente ilegítima. 
Acerca do pedido liminar é relevante que o capital social, se integralizado,

repercuta ordinariamente para a responsabilização limitada desse tipo de pessoa jurídica, de
modo que não se revela, à primeira vista,  irregularidade na  realização de negócios jurídicos cujo

valor seja maior que o do próprio capital.
De outro turno, embora não se revele como de melhor técnica, o fato de configurar a mesma

empresa como contratante e contratada não indica, por si  só, fraude, mas sim meio transverso
de formalizar que a pesquisa teria sido realizada por meios próprios. Não há, pois, indicativos

para deferimento da liminar pretendida.
Isto posto, determino a citação dos representados IHPEC e Kanitar Santos Oberst para que, no

prazo de dois dias, apresentem resposta à presente ação.
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A citação poderá ser feita pelos meios eletrônicos disponíveis, nos termos da Resolução/TSE n.
23.600/2019.

Com a vinda da resposta, dê-se vistas ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação.
Publique-se, no mural eletrônico, para ciência das representantes.

 
Vilhena, 20 de outubro de 2020.

 
VINÍCIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL

JUIZ ELEITORAL
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