
                                                        
            

PROCESSO Nº 2019033022- 

 

Os recorrentes apresentam Impugnação ao edital, alegando em 

síntese, que houve omissão do Edital em relação à composição e aos requisitos para integrar a 

Comissão Eleitoral, bem como argumentam a ausência de informação na tabela sobre dia, 

local e horário de apuração. Além disso, alegam a necessidade da inclusão de informações 

sobre a comissão eleitoral, bem como argumentam sobre a imposição de regulamentação 

expressa sobre previsão de debate. Outro aspecto abordado no recurso foi a omissão sobre a 

possibilidade de campanha prévia, bem como indicação controversa de alunos pelo Diretório 

Central dos Estudantes (DCE). Alegam, também, que a Lei Municipal nº 3.079/18 

desconsiderou a autonomia universitária, ofendendo previsão constitucional expressa, 

argumentando, por outra, que o Edital não tem força normativa, pois desrespeitou a 

Constituição Federal e o Regimento Interno do Unicerrado. Ao final, solicitam a 

inaplicabilidade da Lei Municipal nº 3.079/18, por ferir mandamento constitucional. 

Este é o relatório. 

A legislação em vigor no território nacional vincula todos os cidadãos, 

sendo que eventual inconstitucionalidade deve ser alegada em sede de ação judicial, com a 

solução apresentada pelo Poder Judiciário. Uma mera Comissão Eleitoral, de cunho 

administrativo, não tem, entre suas atribuições, deliberar sobre a constitucionalidade ou não 

de dispositivo legal, haja vista que a citada lei passou pelo processo legislativo natural, 

inclusive com participação popular por meio dos ilustres vereadores do município. Por via de 

consequência, dentro da área de atribuições desta Comissão Eleitoral, não está, por certo, a 

declaração da inconstitucionalidade da referida Lei Municipal nº 3.079/18. 

O art. 46-§ 1º da Lei Municipal nº 3.079/18 estabelece que caberá à 

Pró-Reitoria de Ensino e Graduação promover a abertura e realização das eleições para as 

funções de Diretor de Curso. No exercício desta atribuição, o Pró-Reitor de Ensino e Graduação 

designou a Comissão Eleitoral por meio da Portaria PROEG nº 025, de 05 de novembro de 

2.019, com publicação no mesmo dia, ou seja, desde a referida data tornou-se de 

conhecimento público o rol de integrantes da mencionada Comissão Eleitoral. A partir da 

publicidade, caso ocorra alegação de suspeição ou impedimento de algum membro da 

Comissão Eleitoral, caberá ao interessado, no caso os recorrentes, comprovar os motivos 

ensejadores do impedimento ou suspeição. No caso presente, os recorrentes não 

apresentaram qualquer elemento de comprovação de eventual situação que se enquadrasse 

em impedimento ou suspeição. Portanto, o Pró-Reitor de Ensino e Graduação agiu dentro de 

sua área de atribuições, sem infringir qualquer dispositivo legal. 

O item “7.1” do Edital 009/2019 da PROEG determina que “a 

apuração dos votos será realizada no mesmo local de votação por qualquer membro da 



                                                        
Comissão Eleitoral acompanhado pelo(s) fiscal(is) habilitado(s) que estiver(em) presente(s)”. 

No item “1.4” do referido edital consta a “Tabela 01”, contendo cronograma eleitoral, sendo 

que neste consta que os locais de votação serão divulgados até o dia 29 de novembro de 

2.019. Nesta mesma tabela, consta que a votação efetivar-se-á no dia 02 de dezembro de 

2.019. Portanto e com base nas informações contidas no Edital 009/2019 da PROEG, percebe-

se que a apuração realizar-se-á no dia 02 de dezembro de 2.019 nos locais de votação 

previamente divulgados, concedendo prazo razoável para que, qualquer interessado, 

acompanhe a votação, conforme item “7.1.1” do referido edital. Por via de consequência, 

entende a Comissão Eleitoral que não há fundamento para a alegada omissão de informações 

concernentes à apuração, garantindo-se a todos os integrantes da comunidade acadêmica 

ampla participação na recepção e apuração de votos. 

A apresentação de propostas foi prevista em vários itens do edital nº 

009/19 da PROEG, tais como itens “4.1”, “4.2”, “4.3”. “4.4”, “4.5” e “4.6”. Portanto, os 

candidatos terão o intervalo entre os dias 25 e 29 de novembro de 2.019 para apresentarem 

suas propostas e discutirem seus planos de gestão. Neste aspecto, o Edital 009/19 da PROEG 

não merece qualquer retificação. 

O item “4.1” do Edital nº 009/19 da PROEG estabelece o período de 

25 a 29 de novembro de 2.019 para divulgação das candidaturas e plano de gestão, sendo que, 

por exclusão lógica, é vedada qualquer modalidade de campanha fora do período mencionado. 

Na hipótese de algum candidato desrespeitar o período mencionado, aplicar-se-á a punição 

prevista no item “4.3” do referido edital. Logo, entende a Comissão Eleitoral que não há 

omissão em relação aos citados aspectos.  

Em relação à indicação de discentes pelo DCE, algumas considerações 

são pertinentes. O art. 18 do Regimento Interno do UniCerrado atribui ao DCE a indicação de 

representantes estudantis, ao passo que o art. 59-III do referido Regimento, ao regulamentar a 

composição do Colégio de Faculdades, menciona que os alunos vinculados ao curso serão 

indicados pelo órgão representativo estudantil. A partir destas normas, apura-se que não há 

irregularidade na indicação de discentes pelo DCE. 

O Edital nº 009/2.019 atende à legislação municipal atinente à 

espécie, não havendo fundamentação para a pretensão de exclusão de sua força normativa. 

A pretensão de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 3.079/18 ao 

presente certame não prospera pelas razões expostas no primeiro articulado desta decisão, 

pois, até que o Poder Judiciário se manifeste pela inconstitucionalidade da mesma, a sua 

aplicação é medida que se impõe. 

Em função do exposto, a Comissão Eleitoral efetiva o conhecimento 

do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, nega-lhe 

provimento, mantendo o Edital nº 009/19 em todos os seus termos. 



                                                        
Por meio da rede mundial de computadores, efetive-se a intimação 

dos recorrentes. 

Goiatuba-GO, 08 de novembro de 2.019. 
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