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DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

A Comissão Eleitoral da F.P.F.S, reunida nessa data, em 

atendimento à JUSTIFICATIVA apresentada pela Chapa “Jorge Kudri” em 

30.09.2016, decide DEFERIR o pedido, conforme as razões que seguem. 

 

I. Resumo. 

 

Essa Comissão Eleitoral, atendendo pedido da Chapa “Para um 

futsal ainda mais forte”, determinou ao candidato Presidente da Chapa Jorge 

Kudri que informe em qual Tabelionato da Comarca de Curitiba-Pr possui 

cartão de assinatura atual e válido, sob pena de que a assinatura constante 

na Ficha de Inscrição de sua Chapa, no campo destinado ao Presidente, seja 

imputada a outra pessoa alheia ao Pleito. 

 

Em resposta, a Chapa Jorge Kudri apresentou JUSTIFICATIVA, 

onde em resumo, confessa que a assinatura que consta na Ficha de 

Inscrição (campo destinado ao Presidente) é de um apoiador da Chapa que 

até a data anterior seria o candidato a Presidente, mas desistiu no último 

instante. 

 

Que ocorreu um mero equívoco, já que o próprio candidato a 

Presidente senhor Marcos Antonio Souza foi quem fez o protocolo 

pessoalmente da Inscrição da Chapa Jorge Kudri, o que supre o equívoco 

das assinaturas. 

 

Juntou documentos e requereu seja mantida a candidatura da 

Chapa Jorge Kudri. 

 

II. Fundamentação. 

 



Considerando a confissão trazida pela Chapa Jorge Kudri é de se 

concluir que foi uma pessoa estranha ao pleito quem assinou a Ficha de 

Inscrição no campo destinado à assinatura do Presidente. 

 

Pessoa essa, que segundo a própria confitente, é um apoiador da 

Chapa Jorge Kudri e seria o seu candidato a Presidente, mas desistiu na 

data anterior à inscrição. 

 

Portanto, a Ficha de Inscrição da Chapa Jorge Kudri não possui a 

assinatura do candidato a Presidente senhor Marcos Antonio Souza. 

 

Todavia, a falta dessa assinatura não é capaz de invalidar a 

candidatura da respectiva Chapa. 

 

Ainda que o Regulamento Eleitoral tenha determinado em seu art. 

8º., parágrafo 4º., e art. 10º., inc. X, que a Ficha de Inscrição fosse assinada 

por todos os membros da Chapa e que não seria permitida a 

complementação de documentos após o prazo das inscrições, não se pode 

ignorar que foi o próprio candidato a Presidente da Chapa Jorge Kudri quem 

fez pessoalmente o protocolo de sua inscrição junto à Interventoria da 

Federação. 

 

Ou seja, no ato do protocolo formal o senhor Marcos Antonio 

Souza expressou sua vontade em concorrer ao Pleito e inclusive apresentou 

todos os documentos referentes à sua pessoa, exigidos no Regulamento 

Eleitoral. 

 

Com isso, foi suprida a ausência de sua assinatura na Ficha de 

Inscrição, o que configura mera irregularidade formal e não possui o condão 

de eliminar sua candidatura. Até porque em nenhum momento restou 

comprovada eventual má-fé do candidato no equívoco das assinaturas. 

 

Assim, suprida a questão, deve ser confirmada a candidatura da 

Chapa Jorge Kudri. 

 

III. Dispositivo. 



 

Diante dessas razões é DEFERIDA a JUSTIFICATIVA, para o 

fim de reiterar o DEFERIMENTO e HOMOLOGAÇÃO da candidatura da 

Chapa “JORGE KUDRI”. 

 

Curitiba, 04 de outubro de 2016. 

 

 

Rodrigo Sejanoski dos Santos 

José Antonio Souza de Matos 

Henrique Leonardo Camilo 

*assinado digitalmente* 

 
 


