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Despacho do Presidente da Fiep 
 
 
No dia 06 de setembro, às 10h10min, recebi  expediente de José Eugênio Souza 
de Bueno Gizzi, no  qual requer o meu afastamento da  condução da AGE, de 10 
de  setembro próximo, em razão do indeferimento da substituição do assistente 
técnico e pela interpretação dos artigos 144, IV e 145, IV, do Código de Processo 
Civil.  
 
Além disso, requerer o sigilo do voto na Assembleia convocada para o dia 10 de 
setembro.  
 
É o que passo a analisar: 
 
Primeiro destaco que não há absolutamente nenhum ato praticado por mim que 
denote parcialidade. Pelo contrário!  
 
A prova pericial, tantas vezes requerida e defendida por Gizzi, foi por mim  

deferida,  contrariamente  ao  definido pela Comissão Eleitoral. 

As regras da perícia foram definidas em reunião conjunta com representantes das 

chapas e com a assessoria jurídica da FIEP, sem qualquer intervenção que possa 

macular a etapa de instrução.  

Desde  o dia  14 de agosto,  data da eleição  da FIEP,    realizei vários  atos e 
reuniões com os representantes de ambas as chapas,  buscando  sempre 
consenso,  e  em nenhum momento  fui  questionado  quanto a minha  atuação,   
muito  menos  em relação a parcialidade dessa. 
 
Por estas razões, não há dúvida de que houve aceitação da minha  participação 
em todo o processo eleitoral e na fase pericial, o que tem como repercussão a 
aplicação do artigo 145, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil:  
 
 
Art. 145. Há suspeição do juiz:  
(...)  
§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:  
II – a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação 
do arguido.  
 
Sobre o indeferimento da substituição do assistente técnico indicado por Gizzi,  já 
na conclusão da perícia, conforme fundamentado em meu despacho do  dia 05 
de setembro  e seguindo a orientação de vasta jurisprudência transcrita, se deu 
unicamente porque não houve fundamentação no requerimento. 
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O pedido de reconsideração trouxe, desta vez, um fundamento, que embora  
questionável,  permitiu a reavaliação do caso e o deferimento da substituição do 
assistente técnico antes da reunião do  dia 06 de setembro, com o Perito, às 
10:00h, sem qualquer prejuízo aos interesses de Gizzi.  
 
Por fim, passa-se a análise do requerimento de voto secreto na Assembleia 
formulado. 
 
Esclareço que o dispositivo transcrito na petição é o artigo 31, §4, alínea “a”, do 
Estatuto da FIEP, que prevê o escrutínio secreto para as eleições.  
 
O § 4º traz um rol taxativo das hipóteses em que se permite a exceção do voto 
secreto, da qual a eleição é uma dessas hipóteses.  
 
Ocorre que a Assembleia convocada para o dia 10 de setembro  não se trata  de 
pleito eleitoral, mas de análise  de perícia realizada  em  votos do pleito  eleitoral,  
cujo  viés  é claramente  técnico, uma  verdadeira  função jurisdicional do 
Conselho. Não se trata de assembleia de cunho político,  logo  não se trata  de 
eleição. 
 

Em 09 de setembro de 2019. 
 
Dê-se ciência. 
 
 
 
 

 
 
 
 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 
 


