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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gabinete do Plantão Judiciário

PLANTÃO NOTURNO

 

Agravo de Instrumento com Suspensividade n° 0800145-58.2021.8.20.5400

Origem: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró

Agravante: Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN

Procurador: Jesualdo Marques Fernandes (OAB/RN 2827)

Agravado: Francisco Paulo da Silva e Kelania Freire Martins

Advogado: Olavo Hamilton Ayres Freire de Andrade (OAB/RN 479-A)

Plantonista: Desembargadora JUDITE NUNES

D E C I S Ã O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de urgência interposto pela

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, em face de decisão proferida

pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, nos autos do Mandado de

Segurança nº 0806865-50.2021.8.20.5106, impetrado pelos ora Agravados, que DEFERIU tutela

provisória de urgência, “a fim de suspender liminarmente a exigência contida no art. 6º, §4º, da Instrução

Normativa nº 001/2021-CE/UERN, vez que impõe restrição em desacordo com a Resolução nº

, determinar 014/2020-COSUNI e, via de consequência” “que a(s) autoridade(s) impetrada(s)

assegure(m) o direito de voto, na consulta para formação da lista tríplice para reitor e Vice-Reitor da

 UERN, prevista para o dia 14/04/2021, a todos os eleitores cujos nomes estiverem incluídos em lista

publicada no Jouern, nos termos do art. 66, da Resolução nº 014/2020-COSUNI, sendo que, na

impossibilidade técnica de cumprimento, proceda com a suspensão do pleito até habilitação na

.plataforma virtual de todos os eleitores aptos a votar”

Defendendo que a decisão recorrida deve ser sobrestada em seus efeitos

porque “causa dano à toda a coletividade acadêmica, por suspender processo eleitoral regular e licíto”,

 narra a Universidade Agravante, em suma, que não existe ilegalidade na exigência de cadastro no Sistema

SIG-Eleição para realização da votação acima referida, por meio virtual. Pelo contrário, o cadastro seria
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condição técnica de segurança da informação, indispensável à garantia de lisura do pleito, alegando,

ainda, que a plataforma “SIG-ELEIÇÕES” atende aos critérios adequados atinentes a essa mesma

segurança.

Aduz, em seguida, que o Departamento de Informática da instituição

registrou que seria impossível o cadastro coletivo automático de todos os discentes, docentes e técnicos da

 Universidade, mesmo porque “um elemento necessário de segurança é que o próprio titular do direito de

voto, ao confirmar seus dados, conclua seu cadastro, confirmando seus dados pessoais e institucionais e

gere, em tal momento, uma senha eletrônica que ficará sob sua guarda pessoal, a fim de que possa

exercer seu direito de voto de forma segura, conforme explicado no Memorando nº 24/2021/UERN –

DINF/UERN”.

Alega, ainda, que “não há razões para desacreditar um sistema que já tem

mais de 93% de seus professores e técnicos administrativos cadastrados, que seguiram as mesmas

exigências, as quais, aliás, não são criação arbitrária da agravante, mas obedecem a critérios nacionais

e internacionais de segurança da informação”, e que esse sistema foi questionado judicialmente sem

qualquer prova de invalidade ou ilicitude, mesmo porque, no âmbito da UERN, não existe sequer voto

obrigatório.

Acresce que a edição da Instrução Normativa que fixou a realização de

cadastro como elemento necessário à votação está dentro das competências da Comissão Eleitoral,

segundo artigo 8º da Resolução nº 14/2020-CONSUNI, e que a indicação da plataforma não foi realizada

de forma aleatória, mas sim a partir de reunião colegiada devidamente documentada em processo

administrativo próprio.

 Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustenta que “a eleição em foco

deve acontecer amanhã, dia 14 de abril de 2021 e, não havendo meios seguros de realizar o cadastro

massivo determinado pelo Juízo Monocrático, o perigo de lesão irreparável à continuidade do processo

 de consulta se faz claro”, enquanto que “a probabilidade do direito resta comprovada pela inexistência

de qualquer ilegalidade ou abuso por parte da Comissão Eleitoral na condução do processo de Consulta

em foco, que se deu em conformidade com as regras regulamentares da instituição e os parâmetros de

segurança necessários, os quais relacionam-se ao cadastro empregado por milhares de alunos nas mais

variadas instituições de ensino superior brasileiras”.

Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, já em sede de

 antecipação de tutela recursal, “autorizando que se dê continuidade ao processo de consulta lícita e

legitimamente conduzido pela Comissão Eleitoral em questão, autorizando-se sua realização no dia 14

de abril de 2021, conforme o respectivo Calendário Eleitoral estabelecido pelo órgão de gestão superior

da Agravante”.

 No mérito, pretende o provimento do agravo de instrumento para “afastar a

obrigatoriedade de proceder ao cadastro compulsório de todos os docentes, discentes e técnicos
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administrativos aptos a votar no processo de Consulta para formação de lista tríplice de Reitor e

Vice-Reitor da UERN, declarando-se a licitude do processo conduzido pela Comissão Eleitoral e

questionado nos autos do Mandado de Segurança em epígrafe”.

 Trouxe ao feito os documentos elencados do ID. 9297899 ao ID. 9297901.

É o relatório. DECIDO.

Destaco, de pronto, que mesmo observando que o mandado de segurança foi

impetrado eletronicamente, na origem, desde o dia 11/04/2021, restando proferida a decisão agravada

ainda no dia de ontem (12/04/2021), o que permitiria, em tese, a utilização do expediente regular do

Judiciário para o manejo deste recurso, conheço do agravo em sua sede de tutela de urgência, e o faço

nesta seara excepcional de jurisdição em respeito à necessidade de garantir a própria prestação

jurisdicional, tendo em vista que o pleito discutido está agendado, pelo calendário oficial da instituição,

para a data de amanhã (14/04/2021), e a não apreciação do pedido suspensivo, neste plantão, o tornaria

prejudicado.

Dito isto, é inegável que existe urgência na pretensão trazida pela

instituição, sendo pertinente, todavia, examinar com zelo o pressuposto concorrente da plausibilidade do

direito reivindicado.

 Observe-se, nesse contexto, que a instituição Recorrente argumenta, em

síntese, que não existe ilegalidade ou abusividade na exigência de cadastro prévio (a ser feito

individualmente) a todos os eleitores aptos para a consulta (pleito de formação de lista tríplice para Reitor

 e Vice-Reitor da UERN), enquanto o Juízo a quo, atendendo aos reclamos da parte aqui agravada,

 entendeu que “o sufrágio é um direito público subjetivo a todos aqueles que estão aptos a participar

como eleitores da consulta para Reitor e Vice-Reitor da Universidade Estadual do Estado do Rio Grande

 do Norte, de modo que, independentemente de prévio cadastro em plataforma virtual deve ser

assegurado a participação no pleito de todos os eleitores aptos constantes em lista divulgada no Jouern

”.

Pois bem. O que me parece claro, neste momento de exame meramente

perfunctório, é que a fundamentação da decisão agravada parece coesa e escorreita no tocante à leitura e

 interpretação das normas aplicáveis ao pleito, isto é, no sentido de que as Resoluções

014/2020-CONSUNI e 002/2021-CONSUNI, em observância necessariamente conjunta, apenas

condicionam a participação do eleitor à presença de seu nome na “relação de eleitores aptos a votar”,

relação esta que deve ser divulgada, por edital, 30 (trinta) dias antes do pleito.

 Ou seja, mesmo reconhecendo a competência da Comissão Eleitoral para

editar normas complementares, é cediço que tal competência não pode ser exercida ao arrepio das demais

regras legais, devendo ser balizada, fundamentalmente, pela máxima garantia ao direito amplo de

 participação, especialmente daqueles que já tiveram seus nomes registrados em relação de aptos a

votar.
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Dessa forma, a criação de nova exigência para tais ‘eleitores aptos’ (cadastro

individualizado em plataforma eletrônica) pode acabar gerando barreira não prevista nas normas gerais,

principalmente porque a própria Agravante relata a ocorrência de diversas situações de dificuldades

técnicas ocorridas durante a tentativa de efetivação do cadastro exigido.

Ademais, ainda que pareça justa a explicação de zelo quanto à segurança e

lisura do pleito, não há como afirmar, com base nos documentos acostados, a defendida impossibilidade

técnica de cumprimento da decisão agravada, até porque o único documento emitido pela Diretoria de

Informatização (que consta nos autos – ID. 9297901) apenas indica que que DINF atesta a sua capacidade

técnica para realizar pleito em toda a UERN, e que a plataforma utilizada seria a SIG-ELEIÇÕES, não

havendo qualquer registro sobre a suposta impossibilidade de cadastro coletivo dos eleitores aptos, nem

tampouco que tal cadastro importaria em necessária quebra de fidúcia/lisura do pleito.

  Além disso, ressalte-se que a decisão objurgada tão somente determinou

“que a(s) autoridade(s) impetrada(s) assegure(m) o direito de voto, na consulta para formação da lista

 tríplice para reitor e Vice-Reitor da UERN, prevista para o dia 14/04/2021, a todos os eleitores cujos

nomes estiverem incluídos em lista publicada no Jouern, nos termos do art. 66, da Resolução nº

014/2020-COSUNI”, explicitando, inclusive, que se houver eventual impossibilidade técnica de fazê-lo,

 que seja suspenso o pleito “até habilitação na plataforma virtual de todos os eleitores aptos a votar”.

Logo, sequer houve determinação cogente de cadastro “coletivo e

automático” dos eleitores aptos, inexistindo, por outro lado, risco de lesão significativa a direito da

instituição no simples cumprimento da ordem judicial, ou mesmo no eventual adiamento do pleito.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo os

efeitos da decisão liminar agravada.

 À Secretaria Judiciária para que notifique Agravante e Agravados quanto ao

teor desta decisão.

Em seguida, distribua-se o agravo, no expediente normal, de acordo com as

normas regimentais.

Notifiquem-se. Cumpra-se.

Natal, 13 de abril de 2021.

Desembargadora JUDITE NUNES

Plantonista
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