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Oficio 08/2019 

  

À Ouvidoria da UFGD 

 

Assunto: Denúncia de utilização de e-mail institucional para a relação de campanha eleitoral 

no âmbito da Consulta Prévia para a Reitoria da UFGD 

 

1. Da denúncia 

 

Viemos através deste denunciar à Ouvidoria da Universidade Federal da Grande Dourados a 

de e-mail institucional para a relação de campanha eleitoral no âmbito da Consulta Prévia para 

a Reitoria da UFGD, o que configura violação do Art. 37 da Constituição Federal e, em 

consequência disso, a violação do Regimento da Campanha Eleitoral. 

 

2. Dos fatos 

 

2.1 Na data de 10/03/2019 Foi enviada mensagem através do e-mail institucional 

(quimica.licenciatura@ufgd.edu.br) a uma lista de contatos que tem por assunto: “Terça feira 

teremos eleição para Reitor”. No corpo do texto, assinado pela Coordenação do curso de 

Química-Licenciatura, se divulga a votação do processo de Consulta Prévia para a Reitoria da 

UFGD. Para além de divulgar a votação, a mensagem expressa que a composição da Chapa 

2, UFGD em Ação, conta com a presença do professor Nelson Domingues, docente do curso 

de química e exalta esse fato. Para além disso, a mensagem, direcionada aos acadêmicos, 

orienta o voto “de preferência na Chapa 2 (UFGD em Ação)”, destaque feito pelo próprio 

autor do texto. O corpo completo do e-mail se encontra em anexo (anexo 1) 

 

2.2 A mensagem foi enviada para um número considerável de pessoas, como é possível 

verificar no Anexo 2.  

 

3. Da violação 

 

3.1 A atitude do autor do texto fere o Art. 37 da Constituição. O uso do e-mail institucional para 

fins eleitorais fere o princípio da impessoalidade, um dos princípios regentes da Administração 
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Pública e contra a indisponibilidade do interesse público. O artigo em questão veda atos 

administrativos que configurem-se para fins de promoção pessoal ou de amigos através de 

represálias ou coação: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (CFB, 1988). 

 

3.2 É inegável que a utilização do e-mail institucional do curso fere as atribuições do serviço 

público quando utiliza de sua posição privilegiada, enquanto ocupante de uma função 

(coordenação) para orientar voto numa determinada chapa. Ao descumprir a legislação federal 

a ação do autor do e-mail fere o já mencionado Regulamento da Campanha Eleitoral:  

 

Art. 10. As atividades da campanha no âmbito da internet e, em geral, 

por meios eletrônicos, deverão pautar-se pelo respeito à legislação 

brasileira pertinente (Regulamento da Campanha Eleitoral). 

 

4. Das relações de poder, assédio institucional e coações 

 

4.1 O DCE UFGD recebeu relatos durante o período de campanha eleitoral das chapas para 

a consulta prévia de situações em que servidores, mais especificamente docentes, 

empreenderam práticas de coação moral em relação a estudantes para orientar ou influenciar 

votos. 

 

4.2 Tal prática, configura assédio institucional por parte dos ocupantes de cargos, assim como, 

da própria posição de docente em sala de aula ou até mesmo como orientador de trabalhos e 

projetos. 

 

4.3 Também foram recebidos relatos de exposições e constrangimentos por parte de 

apoiadores de chapas em relação a estudantes que compõem organizações do Movimento 

Estudantil, assim como, a circulação de difamações com a intenção de desacreditar 

estudantes politicamente engajados na universidade. 
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4.4 Sobre os relatos citados acima, os denunciantes relatam medo de perseguições no 

período pós Consulta Prévia, o que os deixa receosos, inclusive, de formalizar as denúncias. 

 

4.5 O objeto desta denúncia é mais um exemplo claro e, neste caso, comprovado, da utilização 

de uma posição de poder para influenciar de forma ilegal e antiética uma decisão de voto que 

deveria ser livre e autônoma dos estudantes. 

 

5. Do pedido  

 

5.1 Por acreditar que o e-mail enviado e a violação cometida maculam o processo de Consulta 

Prévia e extrapolam os limites legais de atuação do serviço público, O DCE UFGD cobra 

providências de apuração do ocorrido pela Ouvidoria da UFGD. Que sejam tomadas todas as 

medidas necessárias para a responsabilização legal do autor ou autora do e-mail enviado. 

 

Por fim, Informamos ainda que denúncia também foi apresentada no âmbito da Comissão de 

Consulta Prévia. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Iara Pereira Cardoso 
Representante da Diretoria do DCE 
Gestão 2019 – Embarque na Luta! 

 

 

 

 

Dourados – MS, 10 de Março de 2019. 
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Anexo 1  
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Anexo 2 

 


