
  

Processo nº 2019036114 

Os recorrentes alegam, em síntese, o seguinte: que a Comissão 

Eleitoral agiu de forma contraditória e obscura, com a publicação de recursos apenas 

com indicação dos números; que na decisão do processo administrativo 2019033036 a 

Comissão Eleitoral negou provimento ao recurso, mas atendeu a um dos pedidos; que o 

nome do docente Welthon Rodrigues da Cunha integrou a lista de eleitores, apesar da 

decisão negando provimento ao recurso; que o DCE indicou de forma contraditória os 

discentes, haja vista que, nos outros cursos, tal indicação efetivou-se por meio dos 

Centros Acadêmicos; que o edital não estabeleceu critérios para a colheita de votos, 

bem como não tratou da participação de docentes como mesários das eleições; que 

foram utilizados aparelhos eletrônicos, conjuntura que poderia comprometer a lisura e 

probidade do processo eleitoral; que a colocação dos nomes na cédula deveria realizar-

se por sorteio; que a ata de apuração não foi disponibilizada.                                                                                                                 

Este é o relatório. 

Todos os atos do presente processo eleitoral foram publicados 

no sítio do UniCerrado, permitindo aos interessados pleno acesso aos conteúdos das 

decisões, bastando ingressar no referido endereço eletrônico. 

A inclusão do docente Welthon Rodrigues da Cunha na lista 

inicial de eleitores foi analisada nos recursos administrativos números 2019033036 e 

2019035451, não cabendo, neste momento, analisar novamente tal situação. 

A indicação de discentes pelo Diretório Central de Estudantes 

consta do item “5.1.4” do Edital número 009/19, sendo que tal situação foi sobejamente 

analisada nos recursos administrativos números 2019033024 e 2019033022, não 

cabendo, neste momento, analisar novamente tal situação. 

Em relação às eventuais irregularidades no procedimento de 

recepção de votos, não assiste razão aos recorrentes. 

A cédula eleitoral foi extremamente clara e objetiva, 

apresentando todas as opções fornecidas ao eleitor por meio do Edital nº 009/9 da 

PROEG. 

Os componentes das mesas de recepção foram determinados 

pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação nos termos da Portaria número 031/19 da 

PROEG, sendo que funcionaram, nesta condição, servidores da instituição escolhidos de 

forma aleatória, sem qualquer interesse no resultado do pleito eleitoral. 



A eventual utilização de aparelhos eletrônicos pelos eleitores 

não foi apurada pela Comissão Eleitoral, bem como não foi comprovada pelos 

recorrentes.   

Em relação ao sorteio dos nomes nas cédulas de votação, a 

Comissão Eleitoral adotou como critério a antecedência das inscrições, sem qualquer 

outro objetivo. Além disso, cumpre ressaltar que, se a colocação dos nomes dos 

candidatos na cédula eleitoral trouxe alguma vantagem, tal benefício reverteu-se em 

favor da ora recorrente, pois seu nome consta em primeiro lugar. Entretanto, 

considerando o nível dos eleitores do presente processo eleitoral, mostra-se improvável 

que algum deles, ao exercer o direto de voto, fosse influenciado pela ordem de 

colocação dos nomes dos candidatos na cédula eleitoral. 

A ata de apuração atende aos requisitos do item “7.8” do Edital 

nº 009/19 da PROEG, sendo que a lavratura atendeu às previsões do item “7.7” do 

referido instrumento. A Comissão Eleitoral permitiu o acesso dos candidatos ao inteiro 

teor da mesma, inclusive com obtenção de cópias, na hipótese de entenderem 

necessário. Além disso, ao final dos trabalhos de lavratura de todas as atas de apuração, 

nenhum candidato estava na instituição, razão pela qual não as receberam 

imediatamente. 

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 o processo eleitoral efetivado. 

Goiatuba-GO, 06 de dezembro de 2.019. 
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