
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL INSTITUÍDA POR MEIO DA RESOLUÇÃO 

CONSUNI Nº 004/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020. Ata n. 03. Aos 05 (cinco) dias do mês de 

novembro de 2020, às 13 horas, via reunião virtual pela plataforma Google Meet, teve início a presente 

sessão ordinária da Comissão Eleitoral instituída por meio da Resolução CONSUNI nº 004/2020, de 02 de 

outubro de 2020, para conduzir o processo eleitoral para a escolha do Reitor e Vice-Reitor para o quadriênio 

2021-2024. Participaram da reunião os membros: Kalleo Castilho Costa, Renata de Lima Paixão Serpa, 

Raquel Ribeiro de Medeiros Baldini, João Rosemar Naves, Lucivone Peres de Castelo Branco, Alini 

Cristina Fortunato e Alan Cesar Seles.  Iniciada a reunião o Presidente da Comissão Eleitoral agradeceu a 

presença dos demais membros, apresentou e fez a leitura pauta a ser trabalhada, concernente à análise e 

deliberação sobre os recursos/impugnações apresentados contra os pedidos de registros de candidatura de 

chapas, bem como sobre recursos/impugnações apresentados contra o deferimento ou indeferimento dos 

pedidos de registro de candidatura de chapas. Iniciada análise e deliberação da pauta de reunião, o 

Presidente da Comissão Eleitoral registrou que o período destinado à apresentação dos 

recursos/impugnações iniciou-se em 29/10/2020 e encerrou-se em 03/11/2020 e que durante o referido 

prazo, houve a formalização de 02 (dois) recursos/impugnações, conforme chapas descritas a seguir: I) 

Recurso/impugnação apresentado pela chapa UniCerradoForte, formalizado por meio do processo nº 

2020023350; II) Recurso/impugnação apresentado pela chapa Somos Todos UniCerrado, formalizado por 

meio do processo nº 2020023454;Em seguida, dando sequência na análise e deliberação da pauta da 

reunião, passaram a analisar o recurso/impugnação apresentado pela chapa denominada UniCerradoForte, 

a ser analisado nos termos do Regulamento da Eleição aprovado pela Resolução nº 004/2020 e do Edital 

da Eleição. Verificou-se que o recurso/impugnação da chapa UniCerradoForte foi instruído da seguinte 

forma: 1) Petição assinada pelo Advogado da chapa UniCerradoForte habilitado junto com o pedido 

inicial de deferimento do registro de candidatura formalizado pela chapa, pelo qual após a apresentação das 

razões recursais foram apresentados os seguintes pedidos: a) cassação do registro da chapa Somos Todos 

Unicerrado, sob a alegação de que o candidato à Reitoria, Professor Me Gilmar Vieira de Rezende não 

preenche o requisito de estabilidade; b) anulação do edital 001/2020; 2) Processo nº. 2020023349 instruído 

com os documentos: Certidão de casamento com averbação do candidato José Eduardo Machado do 

Amaral; Certidão de casamento com averbação de divórcio da candidata Elis Maria de Sousa; E, certidão 

positiva com efeitos de negativa apresentada pela candidata Elis Maria de Sousa. Dando sequência na 

análise e deliberação sobre o recurso/impugnação apresentado pela Chapa denominada UniCerrado Forte, 

composta pelo candidato a Reitor Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral e pela candidata a Vice-

Reitora Prof.ª. Ma. Elis Maria de Sousa, a Comissão Eleitoral deliberou da seguinte forma: 1.a) Deixar de 

acolher o pedido feito pela chapa UniCerrado Forte em seu recurso/impugnação no sentido de impugnar 

o registro de candidatura da chapa Somos Todos UniCerrado sob o argumento de que o candidato a Reitor 

por esta chapa, Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende, não teria cumprido com o requisito de ser docente 

efetivo e estável no UniCerrado e que o mesmo estaria ainda em estágio probatório, sendo este pedido 

desacolhido pelo fato de que consta do rol de documentos apresentados pela chapa Somos Todos 

UniCerrado, no ato da formalização do pedido de deferimento do registro de candidatura, certidão 

expedida pelo setor de recursos humanos em 20 de outubro de 2020, atestando que o Prof. Me. Gilmar 

Vieira de Rezende é docente efetivo e estável do quadro de servidores da FESG/UniCerrado, tendo essa 

certidão fé pública, pelo que goza do atributo da presunção de verdade e legitimidade; 1.b) Deixar de 

acolher o pedido de anulação do edital 001/2020, por ausência de comprovada violação à isonomia formal 

e material no tratamento entre os candidatos e considerando ainda que o prazo para as chapas impugnarem 

o edital da eleição venceu em 19/10/2020 conforme o calendário do processo eleitoral, não tendo sido 

apresentada qualquer oposição às normas da eleição dentro do prazo estabelecido, pelo que as regras do 

processo foram aceitas tacitamente pelas partes e tornaram-se definitivas, conforme Certidão de 

Inexistência de Recursos/Impugnações contra o edital da eleição, a qual encontra-se disponível na página 

de acompanhamento da eleição no site do UniCerrado; 2) Considerando que o momento processual 

adequado à comprovação dos requisitos para registro da candidatura é o da formalização do 

pedido/protocolo, inviável o conhecimento das certidões apresentadas por intermédio do protocolo nº. 

2020023349, tendo esse sido a decisão da maioria dos membros da comissão eleitoral, com base no que 

dispõe o art. 13 em seu caput, o art. 14 em seu caput, e o art. 15 em seu caput  e também em seus §1º e §2º, 

todos do Regulamento da Eleição e que estabelecem que toda documentação exigida seja apresentada 

exclusivamente no ato da formalização do pedido de deferimento do pedido de candidatura e dentro do 

prazo de validade, vedando a juntada posterior de documentos, tendo votado de forma divergente em 

relação a este ponto apenas o membro desta Comissão Eleitoral Professor João Rosemar Naves. Fica 

consignado o voto de divergência apresentado pelo membro, Professor João Rosemar Naves, nos seguintes 

termos: a) Quanto à certidão dando conta de que o candidato José Eduardo Machado do Amaral responde 

a processo administrativo disciplinar opinou pelo afastamento de tal alegação, mormente diante da 

inobservância do princípio constitucional da presunção da inocência; b) Quanto a extemporaneidade das 



certidões apresentadas pelos candidatos José Eduardo Machado do Amaral e Elis Maria de Sousa, 

considerando que a jurisprudência eleitoral, inclusive do TSE estabelece procedimento menos formal para 

apresentação de documentos, o que pode ser feito inclusive em sede recursal, manifestou pelo afastamento 

de tal impedimento; c) Por fim, quanto ao domicílio eleitoral do candidato José Eduardo Machado do 

Amaral, manifestou pelo afastamento do impedimento haja visto que a maior amplitude do domicílio 

eleitoral compreendida nos tribunais eleitorais. Feita a ressalva do voto divergente, os demais membros 

votaram em sentido contrário ao voto divergente, decidindo a Comissão Eleitoral pela maioria de seus 

membros, por seguir o que dispõe o edital da eleição e o regulamento da eleição aprovado pelo Conselho 

Universitário/CONSUNI por meio da Resolução nº 004/2020 com amparo no princípio da Autonomia 

Universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal e na competência atribuída também pelo disposto 

no art. 24, §4º da Lei Municipal nº 3.047/17 de 11 de julho de 2017.Em seguida, dando sequência na análise 

e deliberação da pauta da reunião, passaram a analisar o recurso/impugnação apresentado pela chapa 

denominada Somos Todos UniCerrado, a ser analisado nos termos do Regulamento da Eleição aprovado 

pela Resolução nº 004/2020 e do Edital da Eleição. Verificou-se que o recurso/impugnação da chapa Somos 

Todos UniCerrado foi instruído da seguinte forma:1) Petição assinada pelo Advogado da chapa Somos 

Todos UniCerrado habilitado junto com o pedido inicial de deferimento do registro de candidatura 

formalizado pela chapa, pelo qual após a apresentação das razões recursais foram apresentados os seguintes 

pedidos: a) Manutenção do indeferimento do pedido de registro de candidatura da chapa UniCerradoForte, 

pelo descumprimento das exigências insertas no artigo 13, inciso IV e artigo 14, inciso IV do Regulamento 

da Eleição e item 1.4 do Edital de Eleição, bem como do artigo 13, incisos VI, IX e XII; b) o acolhimento 

dos documentos juntados para comprovar que o Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral teve o seu 

domicílio e residência não na cidade de Goiatuba, Goiás, mas sim na cidade de Itumbiara, Goiás nos últimos 

06 (seis) meses e ainda que nos últimos 05 (cinco) anos teve ainda domicilio e residência na cidade de 

Pontalina, Goiás; o reconhecimento de que em razão do reconhecimento dos endereços de domicílio e 

residência do Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral nos últimos 06 (seis) meses em Itumbiara, Goiás 

e em Pontalina, Goiás nos últimos 05 (cinco) anos, deve também ser reconhecido que a chapa 

UniCerradoForte teria deixado de cumprir com a exigência do art. 13, incisos VI, IX e XIII do 

Regulamento da Eleição, arrazoando que além de ficar comprovado o não cumprimento da exigência de 

residência fixa na cidade de Goiatuba, Goiás nos últimos 06 (seis) meses, também não foram juntadas as 

certidões negativas criminais expedidas pelas comarcas de Pontalina, Goiás e de Itumbiara Goiás, bem 

como por não ter sido juntadas as certidões negativas de débitos tributários municipais desses dois 

municípios, conforme exigido pelo art. 13, incisos VI, IX e XIII do Regulamento da Eleição. c) o 

reconhecimento de que a chapa UniCerradoForte também teria deixado de cumprir com a exigência do 

art. 13, inciso XIII em relação à Profª. Elis Maria de Sousa, em razão da não apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Federais ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, no ato da formalização do 

pedido do registro de candidatura da chapa.2) Imagem constando informações sobre  a Ação de Indenização 

ajuizada pelo Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral contra a FESG, processo este ajuizado em 

26/02/2019, autuado sob o nº 5103858-65.2019.8.09.0067 e que corre perante a comarca de Goiatuba, 

Goiás; 3) Cópia da Petição Inicial da já mencionada Ação de Indenização ajuizada pelo Prof. Me. José 

Eduardo Machado do Amaral contra a FESG, autuado sob o nº 5103858-65.2019.8.09.0067, petição esta 

que veio com destaque feito por marcador de texto no endereço de residência e domicílio do Prof. Me. José 

Eduardo Machado informado pelo mesmo na petição, sendo ele a Rua Benjamin Constant, nº. 1.112, 

Centro, Itumbiara/GO, vindo ainda com destaque em trecho da petição informando que o Prof. Me. José 

Eduardo Machado mudou-se para a cidade de Pontalina, Goiás no ano de 2015; 4) Certidão expedida pela 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, informando que o Prof. Me. José Eduardo Machado do 

Amaral responde processo perante aquela comissão e que possui domicilio e residência à Rua Benjamin 

Constant, nº. 1.112, Centro, Itumbiara/GO, endereço este em que o mesmo foi notificado em 16/10/2020; 

5) Certidão expedida pelo setor de Recursos Humanos da FESG, informando que o Prof. Me. José Eduardo 

Machado do Amaral possui domicílio e residência a Rua Benjamin Constant, nº. 1.112, Centro, 

Itumbiara/GO, endereço este que foi declarado pelo Prof. Me. José Eduardo Machado do Amaral em 

12/02/2020 nos autos do processo de recadastramento funcional autuado sob o nº 2020003170; 5) Cópia do 

processo de recadastramento funcional autuado sob o nº 2020003170 contendo: a) a capa com numeração 

do processo; b) o formulário de recadastramento preenchido e assinado pelo Prof. Me. José Eduardo 

Machado do Amaral, informando como endereço pessoal a Rua Benjamin Constant, n. 1112, setor central 

em Itumbiara, Goiás; c) Cópia de talão de energia referente ao endereço Rua Benjamin Constant, n. 1112, 

setor central em Itumbiara, Goiás; d) Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio, expedida em 

09/06/2017. Dando sequência na análise e deliberação sobre o recurso/impugnação apresentado pela Chapa 

denominada Somos Todos UniCerrado, composta pelo candidato a Reitor Prof. Me. Gilmar Vieira de 

Rezende e pelo candidato a Vice-Reitor Messias Henrique Vieira da Silva, a Comissão Eleitoral deliberou 

da seguinte forma: 1) Acolher o pedido feito pela chapa Somos Todos UniCerrado em seu 



recurso/impugnação no sentido de manter a decisão já proferida pela Comissão eleitoral que indeferiu o 

pedido de registro de candidatura da chapa UniCerrado Forte pelo não cumprimento com as exigências 

do art. 13, incisos IV e art. 14, inciso IV do Regulamento da Eleição e item 1.4 do Edital da Eleição; 2) 

Acolher as informações apresentadas e comprovadas pela chapa Somos Todos UniCerrado em seu 

recurso/impugnação no sentido de reconhecer que o Prof. Me. José Eduardo Machado, membro da chapa 

UniCerrado Forte, nos últimos 06 (seis) meses teve seu domicilio e residência na cidade de Itumbiara, 

Goiás e que nos últimos 05 (cinco) anos o mesmo teve ainda domicílio e residência na cidade de Pontalina, 

Goiás; 3) Acolher o pedido feito pela chapa Somos Todos UniCerrado em seu recurso/impugnação no 

sentido de reconhecer que a chapa UniCerrado Forte deixou também de cumprir com as exigências de 

habilitação previstas no art. 13, incisos VI, IX e XIII do Regulamento da Eleição pelo fato de ter omitido 

informações em relação ao domicílio e residência do Prof. Me. José Eduardo Machado na cidade de 

Itumbiara, Goiás nos últimos 06 (seis) meses e na cidade de Pontalina, Goiás nos últimos 05 (cinco) anos, 

deixando por conseguinte de cumprir com as seguintes exigências: a) com o requisito de residência fixa na 

cidade de Goiatuba, Goiás, visto que o endereço do contrato de locação e talões de energias apresentados 

com o ato de inscrição são conflitantes com o endereço informado pelo próprio Prof. Me. José Eduardo 

Machado na petição inicial do processo ajuizado em 26/02/2019 e no processo de recadastramento 

funcional realizado após a data informada como de assinatura do contrato de locação apresentado, 

informação esta que resta atestada pelas certidões expedidas pelo Setor de Recursos Humanos da FESG e 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar; b) com a juntada de certidões negativas criminais em 

nome do Prof. Me. José Eduardo Machado, referentes as comarcas de Itumbiara, Goiás e de Pontalina, 

Goiás, correspondentes às cidades que o mesmo teve residência fixa nos últimos 05 (cinco) anos; c) com a 

juntada de certidões negativas de débitos tributários municipais em nome do Prof. Me. José Eduardo 

Machado, que deveriam ser obtidas perante as Prefeituras de Itumbiara, Goiás e de Pontalina, Goiás, 

correspondentes às cidades que o mesmo teve residência fixa nos últimos 05 (cinco) anos; 3) Deixar de 

acolher o pedido feito pela chapa Somos Todos UniCerrado em seu recurso/impugnação no sentido de 

reconhecer que a Profª. Elis Maria de Sousa, candidata à Vice-Reitora pela chapa UniCerrado Forte teria 

deixado de comprovar que não possui débitos referentes a tributos federais, em razão de não ter apresentado 

a Certidão Negativa ou Positiva de débitos tributários com a União, não sendo acolhido este pedido 

especifico por parte da Comissão eleitoral pelo fato de que houve a juntada de documento comprovando a 

aprovação de parcelamento de débitos tributários, expedida pelo órgão federal competente, sendo o 

parcelamento de débitos um dos motivos para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos 

da legislação tributária vigente, pelo que a Comissão Eleitoral mantém a aceitação do documento 

apresentado pela a Profª. Elis Maria de Sousa para fins de comprovação da inexistência de débitos 

tributários com a união.Em seguida a Comissão Eleitoral concluiu pela manutenção do indeferimento do 

pedido de registro de candidatura da chapa UniCerrado Forte, reconhecendo que a referida chapa não 

cumpriu, no ato da formalização do pedido, com as exigências previstas no art. 13, incisos IV, VI, IX e XIII 

e art. 14, inciso IV todos do Regulamento da Eleição e item 1.4 do Edital da Eleição, conforme relatado 

anteriormente. Em seguida a Comissão Eleitoral concluiu pela manutenção do deferimento do pedido de 

registro de candidatura da chapa Somos Todos UniCerrado, reconhecendo que a referida chapa cumpriu, 

no ato da formalização do pedido, com todas as exigências previstas no Regulamento da Eleição e no Edital 

da Eleição, conforme relatado anteriormente. Nada mais havendo a tratar a reunião deu-se por encerrada e 

eu, Alini Cristina Fortunato, na qualidade de secretária lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada 

será assinada por todos os presentes na reunião. Goiatuba, Goiás aos 05 dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e vinte (05/11/2020). 

 

 

Comissão Eleitoral 


