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JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN, brasileiro, casado, Deputado Federal, RG n. 

2044427546/SSP/RS, CPF sob o n. 734.410.400-82, com endereço à Praça Marechal Deodoro, nº 130, 

sala 1301, Bairro Centro Histórico, nesta Capital, CEP 90.010-300, e MARCEL VAN HATTEM, brasileiro, 

solteiro, cientista político, RG n. 8090034649-SJS/IIRS/RS, CPF n. 007.313.020-60, com endereço à Rua 

General Andrade Neves, n. 90, Centro Histórico, em Porto Alegre, vêm, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, por intermédio do Advogado signatário, nos termos do art. 103 da Resolução TSE nº 

23.551/17, informar o fato que segue. 

 

Dispõe o art. 73 da Lei n. 9.504/97: 

 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
 
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou 
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; 

 

Infelizmente, mais uma vez a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está sendo 

alvo de grupos que não têm pudor em se utilizar da estrutura pública para propagandear seus candidatos 

e fazer apologia a não votar em outros. 



 

O caso que ora se denuncia trata-se do evento intitulado “Contra o Fascismo! Boulos, Tarso e 

Fernanda na UFRGS”, organizado pelo próprio ex-candidato presidencial Guilherme Boulos, e que 

está previsto para acontecer às 18h do próximo dia 25/10 (quinta-feira), no Vão da Reitoria da UFRGS. 

 

 

 

O evento organizado pelo Facebook está individualizado na seguinte URL: 

https://www.facebook.com/events/2166675470266220/  

 

Uma das palestrantes, Fernanda Melchionna, Deputada Federal eleita, fez o convite em sua 

página pessoa no Facebook, reiterando que acontecerá no Vão da Reitoria da UFRGS, e deixou muito 

clara a intenção do evento:  

 
Nessa quinta-feira (25) estaremos junto com Guilherme Boulos, Tarso Genro no vão da 

Reitoria no campus centro da UFRGS em uma conversa pública diante da situação 
alarmante que Bolso.naro representa para o futuro próximo do Brasil! Na 
luta contra o fascismo, estamos juntos! #EleNão #EleNunca 



 

URL: https://www.facebook.com/fernandapsol/posts/1711903835588059?__tn__=-R 

 

Ou seja, a intenção de fazer propaganda eleitoral negativa em face de Jair Bolsonaro é clara e 

evidente.  

 

Conforme a lição de José Jairo Gomes: 

 
[...] a propaganda negativa tem por fulcro o menoscabo ou a desqualificação dos candidatos 
oponentes, sugerindo que não detém os adornos morais ou a aptidão necessária à investidura 
em cargo eletivo. Os fatos que a embasam podem ser total ou parcialmente verdadeiros, e até 
mesmo falsos.1  

 

Frederico Franco Alvim, ao tratar sobre o tema, explica que: “Quanto à tática, a propaganda 

eleitoral negativa vale-se da apelação aos sentimentos de rejeição e temor dos votantes, por meio de 

ironia, humor, ridicularização ou advertência ameaçadora”2. 

 

De qualquer forma, seja positiva ou negativa, a propaganda eleitoral é expressamente vedada 

em bens públicos, razão pela qual se mostra necessária a intervenção dessa egrégia Corte para não 

permitir que a Lei seja violada, em nome do poder de polícia que lhe é conferido pela legislação. 

 

                                       
1 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 13.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, P. 494. 
2 ALVIM, Frederico Franco. Curso de direito eleitoral. 2.ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 305. 



Nesse sentido, registra-se que em 18/09/2018, o Excelentíssimo Desembargador JORGE 

ALBERTO SCHREINER PESTANA deferiu tutela de urgência inibitória nos autos da Rp 0603086-

09.2018.6.21.0000, para impedir que fosse realizado evento de campanha nas dependências da UFRGS: 

 
Assim, defiro a liminar para determinar a notificação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul para que impeça a realização, no interior de suas dependências, do evento “Lula é 
Haddad e Manuela - Lançamento do comitê na UFRGS“, agendado para ocorrer na data de 
hoje, 18/09/2018, às 17h, nas proximidades da Faculdade de Arquitetura. 

 

Na ocasião, Sua Excelência consignou que “a realização de ato público em conformidade aos 

parâmetros expostos no trecho acima citado - realização de evento na rua, em frente a universidade, 

organizado por alunos e alunas, sem vinculação com a Universidade – diversos, portanto, daqueles 

contidos na inicial, não viola a legislação eleitoral, o que deve ficar claro desde já”. 

 

Portanto, para que fique bem claro, a presente notícia se limita ao fato de que o evento 

anunciado ocorrerá dentro da Universidade, o que é vedado pelo art. 73, I, da Lei 9.504/97.  

 

Se, eventualmente, o evento for realizado em outro local que não nas dependências da 

UFRGS, tratar-se-á de ato político albergado pela liberdade de expressão, e, portanto, não haverá 

qualquer objeção por parte dos peticionários.  

 

Mesmo assim, considerando que o convite para o evento deixa claro que terá como local o Vão 

da Reitoria, necessária a pronta intervenção da Justiça Eleitoral a fim de notificar a UFRGS para que 

impeça a realização do ato em suas dependências, o que se requer. 

 

Pedem deferimento. 

 

Porto Alegre, 23 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

Everson Alves dos Santos 

OAB/RS 104.318 


