
Ao Conselho Diretor da Fundação Attila Taborda 

 

Lia Maria Herzer Quintana e Derli João Siqueira, candidatos 
da Chapa 02, ao pleito de Reitor e Vice-Reitor da mantida 
Centro Universitário da Região da Campanha, vêm, pelo 
presente recurso, por ser a melhor forma de direito, 
considerando que a Comissão Eleitoral declarou esgotada a 
participação no pleito eleitoral, acrescendo a decisão que 
eventuais discordâncias quanto ao resultado deverão ser 
dirimidas observando-se as instâncias recursais pertinentes, 
cujas razões seguem abaixo: 

 

1. - Da Competência: 

 

Na forma do item 26 do edital de chamamento das eleições, 
a Comissão Eleitoral foi constituída como órgão temporário da Fundação Attila 
Taborda, competindo-lhe exercer a gestão e julgamento em primeira instância. 

Desta forma, considerando a disposição lançada supra, no 
sentido de que eventuais discordâncias quanto ao resultado deverão ser 
dirimidas observando-se as instâncias recursais pertinentes. 

 

Assim, estamos interpondo o presente recurso nesse órgão 
máximo de instância recursal da Fundação Attila Taborda e de suas mantidas. 

Conforme dispõe o artigo 15, XII, do Estatuto da Fundação 
Attila Taborda, compete ao Conselho Diretor julgar, em última instância, 
recursos interpostos contra os atos do Presidente, do Vice-Presidente e 
demais membros do Conselho, bem como dos demais gestores das mantidas 
e, no inciso XV, resolver os casos omissos. 

Pelo exposto, submetemos a proficiente cognição de Vossas 
Senhorias o julgamento do recurso contra à convalidação do processo eleitoral 
à Reitoria da URCAMP, o qual, em última instância administrativa, à 
competência é desse Colendo Conselho Diretor da Fundação Attila Taborda. 



 

 

2. - Do Pedido Liminar: 
Suspensão dos Efeitos da Decisão Sobre a Eleição. 
 

Considerando que a questão objeto do recurso está 
demonstrada tecnicamente na verossimilhança das alegações, requeremos 
preliminarmente, enquanto não estiver pacificada a questão divergente, que 
seja sobrestado o resultado proferido pela Comissão Eleitoral. 

    

3. - No Mérito 

 

3.1. - O processo eleitoral não se parametrizou na forma 
estabelecida no Capítulo VI, do Estatuto da URCAMP, deixando de levar em 
consideração a redação do caput do artigo 38, que diz: 

 

“O colégio eleitoral, para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, é composto pelo 
corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo discente, 
correspondendo, a cada categoria, as seguintes percentagens que serão 
consideradas na fórmula do cálculo para transformação dos votos em 
pontos, tendo-se o número (100), como parâmetro referencial.  
 
I - corpo docente, com percentual correspondente a 70; 
II – corpo técnico-administrativo, com percentual correspondente a 20; 
III – corpo discente, com percentual correspondente a 10. 

 

3.1.1. A regra geral estabelecida no caput do artigo 
38, textualmente trouxe a figura da categoria como elemento votante, não 
fazendo qualquer restrição no tocante ao conceito de “categoria”. 

 
Se o conceito é categoria, e assim está referido no edital, 

conforme se depreende do item 8, teremos a seguinte redação: 
 

8.  O Colégio Eleitoral é composto pelo corpo docente, corpo técnico-
administrativo e corpo discente, nos termos do disposto no artigo 38 do 
Estatuto. 



 
3.1.2. Ainda, no edital, sob os itens 18 e 19, 

claramente está apontada a nominata do Colégio Eleitoral, colocando à 
disposição os nomes daqueles com direito a voto, inclusive, para efeito de 
impugnação. 

 
18. As listagens dos votantes serão fornecidas pelos Recursos 
Humanos para publicação pela Assessoria Técnica de Informação no 
site da URCAMP (http://eleicoes.urcamp.edu.br), até às 18h dos dias 
17 e 29 de agosto de 2022. 
 
19. No prazo de 24 horas da publicação das listagens, poderão 
ser interpostos os recursos cabíveis por parte dos interessados, no site 
http://eleicoes.urcamp.edu.br, poderão ser impugnadas de forma 
fundamentada e comprovada a inclusão ou exclusão do nome de 
votantes e as respectivas categorias de votos, devendo a Comissão 
Eleitoral Central decidir sobree os eventuais recursos, no prazo de 24 
horas, contados do término do prazo para impugnação.  

 
 

3.1.3. Além de tudo, o resultado a que chegou a 
Comissão Eleitoral, foi extremamente equivocado, onde sequer fez a 
interpretação do artigo 60 do Estatuto da URCAMP, que não deixa dúvidas de 
quem é a Comunidade Acadêmica, dizendo: 

 
Artigo 60 – A comunidade acadêmica é constituída pelo corpo docente, 
discente e técnico-administrativo. 

 
3.2. Desta forma, não há no edital qualquer restrição ao 

Colégio Eleitoral, mas sim uma nominata com nomes e números perfeitamente 
identificáveis. Esse é o Colégio Eleitoral e essa é a comunidade de eleitores a 
ser quantificada nas eleições. 

  

PESO 

Professor Funcionário Aluno 

70 20 10 

COLÉGIO ELEITORAL 225 302 2937 

PONTOS POR VOTO 0,3111 0,0662 0,0034 

 

 



 

 

4. Ainda que a Comissão Eleitoral tenha apontado que os 
elementos existentes no Estatuto da URCAMP são suficientes para chegar ao 
julgamento, na forma como chegou, não poderá haver aceitação pela Conselho 
Diretor da Fundação Attila Taborda, por que está alicerçado sobre 
interpretação totalmente equivocada, comprometendo a integralidade do 
processo sucessório da Instituição de Ensino.   

 
5.  A seguir apresentamos tabela de cálculo baseada no 

artigo 38 do Estatuto, que conceitua o Colégio Eleitoral, para escolha do Reitor 
e do Vice-Reitor.  

 

  Professor Funcionário Aluno   

Chapa 01 105 109 857   
Chapa 02 108 188 192   

Branco 1 3 9   

Nulo 2   2   

  216 300 1060   

     Pontos 

Chapa 01 32,6667 7,2185 2,9179 42,8032 42,80 
Chapa 02 33,6000 12,4503 0,6537 46,7041 46,70 
Branco 0,3111 0,1987 0,0306 0,5404 0,54 

Nulo 0,6222 0,0000 0,0068 0,6290 0,63 

  67,2000 19,8675 3,6091 90,6767 90,68 
 

Requerimento 

 

Pelo exposto, considerando a fragilidade que se instalou na 
Instituição de Ensino, cujo resultado a que chegou à comissão eleitoral está 
desprovido de elementos técnicos e na forma preconizada pelo Estatuto da 
URCAMP, vimos requerer a apreciação do presente recurso, por esse órgão 
máximo da FAT, para que após o exame detalhado da contabilização dos votos, 
conceda a CHAPA 02 a conclamação de vencedora do processo eleitoral. 

  



Por medida de precaução e estabilidade da Instituição de 
Ensino, que por delegação desse Conselho, atribuiu à requerente o controle e 
administração do pessoal docente, técnico e administrativo de todas as 
mantidas, para que tal prerrogativa não seja subtraída enquanto não for 
decidida a questão objeto do presente recurso.   

 

   Pede Deferimento 

                      Bagé, 08 de setembro de 2022 

 

        Lia Maria Herzer Quintana   Derli João Siqueira 


