
                                                  

 

Processo nº 2019035451 

Os recorrentes alegam, em síntese, que o Edital nº 009/19 da 

PROEG, em seu item “5.1”, subitens “5.1.1”, “5.1.2” e “5.1.3” regulamentam a 

condição de docentes eleitores, impugnando a inclusão do docente Welthon Rodrigues 

da Cunha, tendo em vista que, segundo os recorrentes, dito professor não se enquadra 

nos termos editalícios. Em outro ponto, apresentam a trajetória pedagógica do referido 

professor, informando que o mesmo já integrou o Núcleo Docente Estruturante do curso 

de Direito, mas, em função do elevado número de faltas, foi substituído por outro 

docente. Além disso, alegam ser estranha a publicação da Portaria nº 029/19 pela 

PROEG, no dia 25 de novembro de 2.019, dispondo sobre a composição do Núcleo 

Docente Estruturante do curso de Direito. No final das razões recursais, argumentam a 

inexistência de previsão editalícia concedendo direito de voto aos integrantes do Núcleo 

Docente Estruturante, defendem a legitimidade dos recorrentes, bem como requerem a 

exclusão do mencionado docente do rol de eleitores.                                                                                                                 

Este é o relatório. 

Nos termos de tabela do Ministério da Educação e Cultura 

anexada pelos próprios requerentes, a área de Humanidades divide-se em subáreas, 

entre as quais incluem-se Direito e Filosofia. Portanto, o referido professor integra a 

mesma área de conhecimento do curso, preenchendo os requisitos do subitem “5.1.2” do 

Edital nº 009/19 da PROEG. 

O mesmo edital, em seu item “5.2”, estabeleceu a possibilidade 

de recurso contra a lista de eleitores com direito a voto, sendo que o item “1.4”, Tabela 

“01”, define o cronograma do processo eleitoral, estabelecendo a data de 27 de 

novembro de 2.019, para interposição de eventual recurso contra a lista de eleitores 

aptos a votar. Após consulta ao serviço de protocolo, a Comissão Eleitoral apurou o 

presente como único recurso interposto. Por via de consequência, outros docentes que 

se enquadrassem na situação prevista no item “5.2” do presente edital, teriam, até o dia 

27 de novembro de 2.019, a possibilidade de interposição de recurso, sendo que, não o 

fazendo, submeter-se-iam aos efeitos da preclusão temporal. 

Nas razões recursais, os recorrentes mencionam a exclusão do 

docente do Núcleo Docente Estruturante, mesmo sem intimação formal para 

participação nas reuniões. A Comissão Eleitoral, apesar de não ser esta a sua área de 

atribuições, entende que a aplicação de uma sanção pressupõe a cientificação do 

interessado. Neste caso, o docente, conforme alegações recursais, não foi intimado 



formalmente, razão pela qual mostra-se descabida a exclusão efetivada pelos demais 

professores. Além disso, o docente Welthon Rodrigues da Cunha integrava o Núcleo 

Docente Estruturante do curso de Direito, conforme Portaria nº 749/17, bem como 

continua pertencendo ao referido órgão, nos termos da Portaria nº 029/19 da PROEG 

conforme solicitado nos processos no 2019031896 e nº2019034327. 

A Comissão Eleitoral reconhece a legitimidade recursal dos 

peticionários, inclusive pelo fato de que, entre eles, inclui-se uma das candidatas ao 

pleito eleitoral deflagrado pelo Edital nº 009/19 da PROEG.   

Em função do exposto, a Comissão Eleitoral efetiva o 

conhecimento do presente recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, 

mas, no mérito e de forma unânime, nega-lhe provimento, mantendo integralmente a 

lista de eleitores anteriormente publicada. 

Goiatuba-GO, 29 de novembro de 2.019. 
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