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DESPACHO DO PRESIDENTE DA FIEP 
 

Às  15h03min  de hoje, recebi  da Comissão Eleitoral  da  

Fiep expediente  em que o candidato José Eugênio Souza de Bueno  Gizzi, 

candidato a Presidente pela  chapa Sindicato Forte Fiep Maior,  requer a  

substituição da  sua  assistente  técnica  nomeada,  Sra.  Ana Rita Sinhori 

Werzbitzki, portadora da RG nº  01.221.161,  pelo Sr.  Fernando Sergio 

Marinho Raasch,  inscrito no CPF/MF sob o  nº 356.360.689-72. O pedido  

não está acompanhado  de qualquer justificativa a respeito das razões que 

ensejam o pedido de substituição. 

 

Imediatamente encaminhei o pedido informado para análise do  

também  candidato ao pleito  eleitoral da  Fiep,  Carlos  Valter  Martins Pedro,  

para  manifestação  em relação ao mesmo. 

 

As 17h16min  recebi da Comissão  Eleitoral a manifestação acima 

referenciada que  requer o indeferimento da substituição da assistente técnica,  já 

que esta perícia tem características próprias, especialmente quanto ao sigilo e 

preservação das informações.  Além disso,  Sra  Ana Rita Sinhori Werbitzki já 

participou da instalação da perícia e da definição dos procedimentos iniciais, não 

havendo qualquer motivação  que justifique a designação de outro profissional. 

 

Isto posto,  passo a decidir: 

 

INDEFIRO o pedido de substituição da assistente  técnica  ANA 

RITA SINHORI WERZBITZSKI pelos  seguintes  argumentos de fato e de direito: 

 

-  conforme  a ata da reunião preparatória da  AGE, realizada em  

02.09.19,  na qual tomaram assento os representantes das partes e seus 

procuradores,   ficou  definido  que o momento da indicação do assistente  técnico  

seria na reunião de instalação da perícia, realizada  03.09.19,  o que de fato 

ocorreu,  de  modo que a substituição  proposta  está preclusa; 
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-  a perícia técnica se encontra em estágio avançado,  na medida 

que conforme  alinhado pelas  partes,  na reunião de 03.09.19,  amanhã, 06.09.19,  

às 10h,  o perito deverá se reunir  com os  assistentes  técnicos para prestar 

esclarecimentos finais e receber  eventuais requisitos  suplementares,  de  modo 

que  não  há  como, nesse momento, garantir acesso de outro assistente  técnico 

aos  96  votos  do processo eleitoral; 

  

- acolho o  argumento da manifestação apresentada,  no sentido 

de que a perícia nos votos tem características próprias,  especialmente  quanto 

ao sigilo e preservação das informações;  

 

- por fim,  é fato  que o pedido de substituição da assistente  

técnica formulado por Gizzi  é carente de motivação e, segundo ampla e 

consolidada jurisprudência dos  Tribunais, que se aplica ao caso em análise,  essa 

teria espaço desde que devidamente motivada, por motivo de força maior. 

Neste sentido os seguintes julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

“(...) PROVA PERICIAL. ASSISTENTE TÉCNICO. SUBSTITUIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDADA MOTIVAÇÃO. (...) É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de substituição do assistente 

técnico deve ser devidamente motivado e, uma vez aceito o encargo, somente por 

motivo de força maior é que pode ser alterado. (...) Hipótese em que considerando 

o momento processual e a ausência de elementos capazes de justificar a 

substituição do assistente técnico, o desprovimento da pretensão é medida 

imperativa, sob pena de obstar a celeridade ao deslinde da controvérsia. (...) é 

preciso que seja analisado se a providência não virá em prejuízo de ambas as 

partes e, ainda, se não obstará o deslinde da controvérsia. E mais. A substituição 

deve ser motivada, não bastando simplesmente que esteja calcada na 

conveniência, se o exercício do encargo não estiver eivado de qualquer nulidade. 

(...)”.1 

 

                                                           
1 STJ, REsp 1326171 RS 2012/0111944-6, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 
27.2.2018. 
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“(...) ASSISTENTE TÉCNICO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO (...) O acórdão do 

Tribunal de origem, ao manter a negativa de substituição do assistente técnico, 

amparou-se no fato de que o pedido para a referida substituição foi formulado 

desacompanhado das razões ou obstáculos que impediriam a atuação do 

assistente e imporiam a requerida alteração. Esse entendimento encontra-se em 

harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de 

que o pedido de substituição do assistente técnico deve ser devidamente 

motivado. (...)”.2 

  

“(...) ASSISTENTE TÉCNICO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. MOTIVAÇÃO. 

NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) O recurso especial foi provido, 

pois ao revés do que ficou consignado na instância de origem, o STJ, em casos 

análogos, decidiu ser necessária a motivação do pedido de substituição do 

assistente técnico. (...)”.3 

 

Também nesse sentido é  a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná: 

 

“(...) Alteração do assistente técnico antes indicado. Possibilidade, porquanto 

apresentado justo motivo. (...) o pedido para a referida substituição foi formulado 

desacompanhado das razões ou obstáculos que impediriam a atuação do 

assistente e imporiam a requerida alteração. (...)”4. 

 

“(...) já se assentou no âmbito jurisprudencial o entendimento segundo o qual 

assistente técnico, depois de intimado, sem recusar o encargo, não pode ser mais 

substituído, salvo motivo de força maior. (...) o petitório que busca a substituição 

de assistente técnico foi formulado desacompanhado de motivo relevante (...) 

Nessa mesma perspectiva, mesmo com o indeferimento do pedido supra, 

apresenta, neste grau recursal, a débil justificativa de “motivo de foro íntimo” a 

qual, s.m.j, não se revela suficiente a conferir o provimento almejado. (...).”5 

“(...) a tese recursal conflita com o entendimento jurisprudencial consolidado no 

âmbito dos Tribunais Superiores e STJ. (...) já se assentou no âmbito 

                                                           
2 STJ, AgRg no AREsp 142066 SP 2012/0020900-9, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 

26.11.2013. 
3 STJ, AgInt no AREsp 1123739 SP 2017/0149783-7, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 

13.6.2018. 
4 TJPR, AI 13987607/PR, Rel. Luciano Carrasco Falavinha Souza, DJe 27.4.2016. 
5 TJPR, Ação civil de improbidade administrativa 12438489/PR, Rel. Joeci Machado 
Camargo, DJe 23.7.2014.  
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jurisprudencial o entendimento segundo o qual assistente técnico, depois de 

intimado, sem recusar o encargo, não pode ser mais substituído, salvo motivo de 

força maior. Isso porque, no regime da antiga redação do art. 424 do CPC era 

admitida a substituição, não só do perito como também do assistente técnico, após 

haver este aceitado o encargo. Com efeito, pela novel redação do comando 

normativo, em sendo suprimida a terminologia “assistente”, referindo-se tão-

somente ao perito, coaduno-me ao entendimento de que somente por motivo de 

força maior é que seria permitida a substituição do colaborador da parte. (...).”6 

 

Encaminhe-se  com  urgência a presente decisão às  partes, nos 

e-mails  cadastrados,  à Comissão Eleitoral,  ao  Perito Leocádio Casanova,  e 

aos assistentes  técnicos. 

 

  Curitiba, 05 de setembro de 2019 

 
 
 
 

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

 
 

                                                           
6 TJPR, Ação civil de improbidade administrativa 12386582/PR, Rel. Joeci Machado 
Camargo, DJe 10.7.2014. 


