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AO SENHOR 

JOSÉ EUGÊNIO SOUZA DE BUENO GIZZI 

À CHAPA SINDICATO FORTE – FIEP MAIOR 

REF: ESCLARECIMENTOS – INTERPRETAÇÃO DE NORMA ELEITORAL  

 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PROTOCOLADO PERANTE À 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

 

I – DA CONSULTA 

 

Em 12.07.19, a SINDICATO FORTE FIEP MAIOR e JOSÉ EUGÊNIO 

SOUZA DE BUENO GIZZI protocolaram, perante a Comissão Eleitoral da Fiep, pedido 

de esclarecimento quanto à interpretação do Regulamento Eleitoral, mais 

especificamente em relação ao artigo 3º, III, V, VI   e o artigo 20, parágrafo 

segundo. 

 

Sintetizam a dúvida a ser esclarecida na seguinte dicção:   

 

“Dos dispositivos transcritos, não resta claro a quem compete a 

análise acerca das impugnações de candidaturas, se ao Conselho 

de Representantes (‘deverá o Conselho de Representantes proferir 

decisão acerca da impugnação’) ou à Comissão Eleitoral (‘decidir 

sobre impugnações de candidaturas’). 

Portanto, apesar da determinação de encaminhamento ao 

Conselho de Representantes, há norma que indica que cabe à 

própria Comissão Eleitoral decidir acerca das impugnações. 

Assim, a fim de esclarecer a questão posta, requer-se, com base 

no art. 39 do Regulamento Eleitoral, o saneamento da dúvida 

acima, indicando-se a quem cabe a responsabilidade de julgar as 

impugnações de candidaturas. ” 

 

Essa é a consulta. 
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II – DO DIREITO 

 

De pronto, insta esclarecer que embora as impugnações 

apresentadas pela SINDICATO FORTE FIEP MAIOR e por JOSÉ EUGÊNIO SOUZA DE 

BUENO GIZZI aos candidatos EDSON LUIZ CAMPAGNOLO e CLAUDIO GROCHOWICZ 

tenham perdido o seu objeto diante da homologação do pedido de desistência das 

mesmas, apresentado em 15/07/2019, o presente expediente tem o objetivo de 

esclarecer a aparente antinomia apontada no Regulamento Eleitoral da Fiep.   

 

O artigo 3º do Regulamento Eleitoral define as competências da 

Comissão Eleitoral, entre elas, aquelas destacadas pelos CONSULENTES, ou seja, 

os incisos III, V e VI: 

 

“Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral: 

(...) 

III -  indeferir o registro de chapas ou nomes de candidatos que 

estiverem em desacordo com o disposto no Estatuto e neste 

Regulamento, cabendo recurso da decisão ao Conselho de 

Representantes; 

(...) 

V – Decidir sobre impugnações de candidaturas; 

VI – Instruir e encaminhar ao Conselho de Representantes os 

recursos interpostos contra decisões relativas às impugnações de 

chapas ou candidatos;” 

 

Por sua vez, o artigo 20 do Regulamento é mais específico, ao 

prever: 

 

“Art. 20 – A impugnação de candidaturas, sem efeito suspensivo, 

poderá ser feita no prazo de 02 (dois) dias a contar da publicação 

das chapas, por meio de petição fundamentada dirigida à 

Comissão Eleitoral, podendo ser apresentada: 

(...) 
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Parágrafo segundo: Nos 15 (quinze) dias subsequentes ao término 

do prazo para defesa, deverá o Conselho de Representadas da 

FIEP proferir decisão acerca da impugnação. ” 

 

Diante da aparente antinomia entre os artigos transcritos, a 

Comissão entende que o normativo em discussão deve ser analisado pelo método 

sistemático de interpretação da norma. 

 

Tal método busca o significado da norma dentro do regramento 

jurídico como um todo, observando regras de subordinação e coordenação por 

meio de comparação entre os dispositivos de um mesmo texto legal e outras 

normas e princípios. Nesse contexto, dentro do processo eleitoral devem ser 

observados, ainda, princípios como o da transparência, celeridade, 

imparcialidade e reexame das decisões por instância superior. 

 

Sobre o tema, o Ministro EROS GRAU já elucidou em seu voto que:   

 

“Não se interpreta o direito em tiras; não se interpreta textos 

normativos isoladamente, mas sim o direito, no seu todo 

marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas implícitas. 

” (STF; ADPF 101; DF; Tribunal Pleno; Relª Minª Carmen Lúcia; 

Julg. 24/06/2009; DJE 19/06/2012; Pág. 18) 

 

Desse modo, o artigo 3º do Regulamento não pode ser analisado 

isoladamente dos demais normativos que regem o processo eleitoral da Fiep. 

Assim, enquanto o artigo 3º do Regulamento versa sobre as competências gerais 

da Comissão Eleitoral, o artigo 20 traz trâmite específico para o caso de 

impugnação às candidaturas, após o registro das chapas concorrentes ao pleito, 

que vincula o julgamento dessas pelo Conselho de Representantes.  

 

Também cumpre destacar que os dispositivos do Regulamento 

Eleitoral em análise devem ser interpretados de forma coordenada com o disposto 

na Resolução Fiep nº 02, de 31.05.19, que aprova o calendário eleitoral do pleito 

e define o prazo e a competência para julgamento das impugnações apresentadas 

após o registro das chapas, a saber: 
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“RESOLUÇÃO FIEP Nº 02/19  

ANEXO RESOLUÇÃO Nº 02/19 

 

Art. 1º - Fica aprovado o calendário do processo eleitoral 

referente à eleição para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal 

e Delegação Representativa da Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná para o quadriênio 2019/2023, efetivos e 

suplentes, no seguinte formato: 

(...) 

� 01.07.19: lavratura da ata e publicação da (s) chapa (s) 

inscrita (s); 

� de 02.07.19 a 03.07.19: prazo para impugnação das 

candidaturas; 

� 05.07.19: notificação da chapa a qual pertence o candidato 

impugnado; 

� de 08.07.19 a 09.07.19: prazo para a chapa apresentar 

defesa à impugnação; 

� de 10.07.19 a 24.07.19: prazo para o Conselho de 

Representantes da Fiep deliberar sobre a (s) impugnação (ões) 

e defesa (s);¨ (grifo nosso) 

 

Diante do exposto, tem-se que o artigo 20, parágrafo segundo do 

Regulamento Eleitoral define a competência para julgamento de impugnação às 

candidaturas como sendo do Conselho de Representantes, no caso de 

insurgências apresentadas após o registro das chapas e publicidade dessas no 

site oficial da Fiep.  

 

DO CASO CONCRETO 

 

Afora os argumentos acima apresentados, essa Comissão 

entende pertinente esclarecer outros aspectos do caso concreto, os quais 

reforçam a competência para julgamento das impugnações às candidaturas pelo 

Conselho de Representantes. Vejamos. 
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Em 17/06/2019, a SINDICATO FORTE FIEP MAIOR apontou 

irregularidade na documentação da chapa adversa e também aproveitou a 

oportunidade para impugnar às candidaturas de EDSON LUIZ CAMPAGNOLO e 

CLÁUDIO GROCHOWICZ.  

  

À época, em que pese o entendimento de que aquele não seria o 

momento oportuno para apresentação de impugnações às candidaturas, pois tal 

prazo teria início em 02/07/19, conforme art. 20 do Regulamento Eleitoral, a 

Comissão Eleitoral analisou os argumentos trazidos pela SINDICATO FORTE FIEP 

MAIOR e indeferiu as impugnações (art. 3º, V, do Regulamento Eleitoral), nos 

termos da ata de reunião da Comissão Eleitoral, de 26/06/2019. 

 

Ato contínuo, em 01/07/2019, a Comissão procedeu o registro 

de chapas, sem qualquer alteração em suas composições, consignando, assim, o 

entendimento de que ambas as chapas preencheram todos os requisitos formais 

previstos no Estatuto e no Regulamento Eleitoral da Fiep.  

 

Já em 03/07/2019, novamente foram protocoladas impugnações 

às candidaturas. Contudo, a argumentação trazida pelos impugnantes mostrou-

se fundamentada nas mesmas premissas daquelas apresentadas anteriormente, 

quando da impugnação à documentação protocolada em 17/06/2019. 

 

Logo, verifica-se que a Comissão Eleitoral proferiu julgamento 

quanto às impugnações às candidaturas, utilizando da competência geral do art. 

3º do Regulamento. Por conseguinte, novo julgamento das premissas 

consignadas nas impugnações protocoladas em 03/07/2019 não alteraria o 

entendimento do órgão e, em verdade, apenas traria morosidade ao processo.  

 

Assim, tendo em vista justamente o princípio do reexame das 

decisões por órgão diverso daquele que proferiu decisão originária, fez-se 

necessário o encaminhamento das impugnações para o Conselho de 

Representantes, órgão deliberativo máximo da Federação.  
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Diante do exposto, a Comissão Eleitoral esclarece que a 

competência para deliberação acerca das impugnações às candidaturas, após o 

registro das chapas, é do Conselho de Representantes. 

 

Sendo o que me cumpria para o momento, respeitosamente 

subscrevo. 

 

Cordialmente, 

 

 

(A)NELSON ROBERTO HÜBNER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS  
DO ESTADO DO PARANÁ 

 


