
    
 

Comissão de Consulta à Comunidade Universitária para o cargo de 
Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM - 2021-2025 

 
 

OFÍCIO N. 020/2021 Manaus, 17 de março de 2021 
 

À 
Chapa 33 

 
Assunto: Denúncia de uso indevido de dados pessoais 
 
Prezado Representante, 

 
Esta Comissão recebeu 3 denúncias de que sua chapa está acessando dados 

pessoais dos/as eleitores/as nesta consulta. 
 
DENÚNCIA 1 
“No primeiro turno recebi contato telefônico de uma empresa de telemarketing, 

agora no segundo turno recebo mensagem via whatsApp  de conta comercial em nome 
da chapa 33 (print da mensagem em anexo). Diante do exposto, solicito providências, 
tendo em vista que não autorizei a nenhum candidato da chapa 33 a disponibilizar meus 
dados telefônicos a terceiros (empresa comercial)!” 

 
DENÚNCIA 2 
“Gostaria de fazer uma denúncia para uso indevidos de dados confidenciais por 

parte da operação da chapa 33. Conforme pode ser observado tive meus dados pessoas 
cedidos, sem permissão, a uma empresa de telemarketing situada fora do Estado (DDD 
93) e peço providências contra a chapa 33 por ter infringido o Regimento da Consulta e 
a Lei de Proteção de Dados”. 

 
DENÚNCIA 3 
“Prezada comissão eleitoral. Gostaria de saber como meus dados telefônicos e 

de muitos outros professores foram parar na mão dessa empresa de impulsionamento. 
Não precisa de muita instrução para perceber que ouve infração da Lei Geral de Proteção 
de Dados. Aguardo um esclarecimento claro para então tomar as providências legais.” 

 
Solicitamos elucidações prévias, no prazo de 24 horas, sobre possível infração ao 

Regimento da Consulta e à Lei Geral de Proteção dos Dados. O presente procedimento 
é de caráter meramente preliminar a fim de que esta Comissão possa emitir seu parecer 
garantindo o direito ao contraditório. 

 
Certos de sua atenção, agradecemos antecipadamente. 
 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 

 









                              

Comissão de Consulta à Comunidade Universitária para o cargo de
Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM - 2021-2025 

1/2 
 

Parecer Nº 03
Requerente: 3 eleitores/a
Requerido: Chapa 33
Objeto: Análise de denúncia

1. SÍNTESE FÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de parecer produzido pela Comissão de Consulta à 
Comunidade Universitária para o cargo de Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM -
2021-2025 acerca de 3 denúncias de uso de dados pessoais de eleitores/a. As 
denúncias foram encaminhadas para o e-mail da Comissão 
(consultaufam2021.2025@gmail.com) com prints das telas de celular, sendo 
duas mensagens enviadas pelo número 93 9132-8270 e uma pelo número 92 
8188-3025.

A primeira denúncia foi recebida em 17/03/2021 às 10h13 e está 
recebi contato telefônico de uma 

empresa de telemarketing, agora no segundo turno recebo mensagem via 
WhatsApp de conta comercial em nome da chapa 33 (print da mensagem em 
anexo). Diante do exposto, solicito providências, tendo em vista que não 
autorizei a nenhum candidato da chapa 33 a disponibilizar meus dados 

A segunda denúncia foi recebida em 17/03/2021 às 11h35 e está 

dados confidenciais por parte da operação da chapa 33. Conforme pode ser 
observado tive meus dados pessoas cedidos, sem permissão, a uma empresa 
de telemarketing situada fora do Estado (DDD 93) e peço providências contra a 
chapa 33 por ter infringido o Regimento da Consulta e a Lei de Proteção de 

A terceira denúncia foi recebida em 17/03/2021 às 12h04 e está 
Prezada comissão eleitoral. Gostaria de saber como meus 

dados telefônicos e de muitos outros professores foram parar na mão dessa 
empresa de impulsionamento. Não precisa de muita instrução para perceber 
que ouve infração da Lei Geral de Proteção de Dados. Aguardo um 
esclarecimento claro para então tomar as providências legais.

A Chapa 33 foi notificada em 17/03/2021 e foram solicitadas elucidações 
prévias, entregues à Comissão no dia 18/03/2021. Em sua defesa prévia, a 

tipo de acusação de contratar empresa de 
telemarketing situada na capital ou fora, bem como qualquer tipo de empresa 
de impulsionamento. Não foi estabelecido nenhum tipo de contrato de 

02). 
Aduz in verbis
(https://votoufam33.medium.com) um formulário de adesão de apoiadores, 
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tendo por princípio norteador o livre convencimento. Não existe por parte da 
Chapa 33 qualquer ação organizada no claro objetivo de obter dados pessoais, 
sem a prévia autorização (Fls. 02). Por fim requer o arquivamento da 
denúncia.

Para análise da denúncia recorremos ao Regimento da Consulta, artigos 
citados abaixo:

Art. 10 - As formas de divulgação das candidaturas e propostas de 
trabalho restringir-se-ão a debates, entrevistas, documentos, meios 
eletrônicos e digitais, faixas e adesivos, de modo a preservar o caráter 
de transparência, imprescindível a uma consulta desta natureza.

Art. 11 - A propaganda da consulta obedecerá às normas abaixo 
relacionadas:

I - As peças de propaganda difundidas em espaços próprios das chapas 
em redes sociais (páginas e perfis) deverão observar o caráter ético não 
sendo ofensivas ou lesivas a outrem;

II - Fica vedado o uso de espaços institucionais oficiais (página da 
UFAM; páginas oficiais de Unidades, departamentos e afins) para 
divulgação de material de campanha;

III - Não será permitida a propaganda mediante pichações em muros ou 
paredes pertencentes à UFAM.

Da análise das denúncias identifica-se o envio de email da Chapa 33 
aos Requerentes que afirmam não terem se cadastrado para tal.

2. CONCLUSÃO

Diante das considerações elencadas no presente parecer, esta 
Comissão de Consulta adverte a Chapa 33 quanto a necessidade de respeito 
à privacidade dos/as votantes.

Manaus, 18 de março de 2021.

Iolete Ribeiro da Silva

Raiane Alencar da Silva

Antônio José Vale da Costa

Dhyene Vieira dos Santos



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 

À  

Professora Doutora Iolete Ribeiro da Silva 

Presidenta da Comissão de Consulta à Comunidade Universitária 

 

Senhora Presidenta, 

 

                    Inicialmente, saudações cordiais a todos os membros da Comissão de 

Consulta à Comunidade Universitária; A Chapa 33 “EXPERIÊNCIA PRA DECIDIR 

CORAGEM PRA FAZER”, por meio do seu Representante Titular que ao final subscreve, 

em conformidade com a inteligência do parágrafo 3.o do artigo 3.o, do Regimento da 

Consulta, vem perante a PRESIDENTA DA COMISSÃO DE CONSULTA, tendo por 

fundamentos o inciso III do artigo 1.o e incisos LIV e LV do artigo 5.o, todos da 

Constituição da República Federativa do Brasil, item 7.3 do Edital 001/2021, inciso V do 

artigo 5.o e caput do artigo 26, todos do Regimento de Consulta  e demais disposições 

legais que regem a matéria, para propor, com todo respeito, PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO, da decisão exarada no PARECER n.o 03, o que faz pelas razões 

de fato e de direito a seguir elencadas: 

1. A Chapa 33, conforme Defesa protocolizada em 18 de março de 2021, tem por 

eixo de atuação política forte compromisso com os Direitos e Garantias 

Fundamentais, como resultado de um Projeto Humano e Civilizador, fundado no 

esclarecimento, na equidade, na liberdade, na autonomia das partes e no livre 

convencimento. Causou espécie à Chapa 33, com reconhecida história em defesa 

da democracia e de seus procedimentos garantidores da realização de projetos 

individuais e coletivos justos, a advertência assentada na parte dispositiva do 

Parecer n.o 03. 

2. Com forte apreço aos princípios assentados no artigo 2.o da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais – LGPD, a Chapa 33, por meio de seu blog 

(https://votoufam33.medium.com), elaborou um formulário de adesão de 



apoiadores, com a garantia da observação dos valores do livre consentimento, 

da liberdade de reunião, da liberdade de opinião, da liberdade de associação e 

do pleno exercício do direito ao voto.  

3. Com todo respeito à decisão prolatada pela Comissão de Consulta, às folhas 02, 

do Parecer n.o 03, faço observar que diante de possíveis dúvidas técnicas, sem 

laudos periciais para o caso concreto e a possibilidades de manipulação da 

informação e autoria dos e-mails, faz-se necessário observar o PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA como direito e garantia, 

diante do caso concreto. 

Diante do exposto, peço RECONSIDERAÇÃO DO PARECER N.o 03 PARA CONCLUIR PELA 

COMPLETA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FALTA OU INFRAÇÃO COMETIDA PELA 

CHAPA 33. 

 

Termos em que  

Pede deferimento. 

Manaus, 19 de março de 2021. 

 

 

 

Professor Almir Oliveira de Menezes 

Representante da Chapa 33 
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Parecer Nº 05 
Requerente: Chapa 33 
Objeto: Pedido de reconsideração 
 

1. SÍNTESE FÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de parecer produzido pela Comissão de Consulta à 
Comunidade Universitária para o cargo de Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM - 
2021-2025 em resposta ao pedido de reconsideração da decisão exarada no 
Parecer Nº 03 em que a Comissão de Consulta adverte a Chapa 33 quanto à 
necessidade de respeito à privacidade dos/as votantes. 

Em seu pedido de reconsideração, a Chapa 33 afirma que “diante de 
possíveis dúvidas técnicas, sem laudos periciais para o caso concreto e a 
possibilidades de manipulação da informação e autoria dos e-mails, faz-se 
necessário observar o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA como direito e garantia, diante do caso concreto” (fls. 2). 

A Comissão de Consulta analisou as três denúncias e outras que foram 
recebidas em data posterior à notificação que deu origem ao Parecer Nº 03, 
todas com comprovação material. 

 
2. CONCLUSÃO 

Diante das considerações elencadas no presente parecer e a 

constatação material das denúncias, ainda que não haja perícia técnica, esta 

Comissão de Consulta, ratifica o Parecer Nº 03 que Adverte a Chapa 33 quanto 

à necessidade de respeito à privacidade dos/as votantes. 

 

Manaus, 23 de março de 2021. 

 

Iolete Ribeiro da Silva 

Raiane Alencar da Silva

Dhyene Vieira dos Santos

Antônio José Vale da Costa

Diego Castro Squinello


