
    
 

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

 
 

OFÍCIO N. 025/2021 Manaus, 23 de março de 2021 
 

Ao 
Professor Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues 
Representante da Chapa 21 
 
Assunto: Solicita elucidações prévias 

 
 
Prezado Representante, 
 
Em 23/03/2021 a Comissão de Consulta recebeu representação contra a Chapa 

21, que se encontra anexa, e solicita esclarecimentos prévios, no prazo de 24 horas, 
sobre possível infração ao Regimento da Consulta. 

O presente procedimento é de caráter meramente preliminar a fim de que esta 
Comissão possa emitir seu parecer garantindo o direito ao contraditório. 

 
Atenciosamente, 
 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 

 
 



REPRESENTAÇÃO CONTRA A CHAPA 21 

 

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”, formada pelos Professores Doutores SYLVIO MÁRIO PUGA 

FERREIRA e THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE, 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 V do artigo 5.o, caput do artigo 10, inciso II 

do artigo 11 e caput do art. 14, todos do Regulamento da Consulta à Comunidade 

Universitária da Ufam, itens 4.2 e 4.3.2 do Edital 001/2021, Portaria GR 646/2020 

Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico de Coronavírus da Ufam, 

Plano de Contingência da Universidade Federal do Amazonas, Plano de Biossegurança 

da Universidade Federal do Amazonas  e demais disposições legais que regem a matéria, 

propor a presente  REPRESENTAÇÃO, contra o Candidato da Chapa 21, Professor Doutor 

MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONÇA, por veiculação de peça publicitária de 

Campanha da Chapa 21, construída  em cima de  peça publicitária de âmbito nacional 

da Empresa Embratel que divulga o seu produto DD 21, por meio da atriz Ana Paula 

Arósio, sem a devida autorização para veiculação consistindo em ofensa aos direitos 

autorais de imagem.  A referida peça veiculada pela Chapa 21 ataca diretamente o 

direito material disposto no inciso I do artigo 11 do Regimento de Consulta, in verbis: 

“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.” 

É patente diante das imagens a não observação da ética, bem como o caráter lesivo a 

outrem. 

Diante do exposto, a Chapa 33 REQUER providências regimentais e a imediata retirada 

da peça publicitária da Campanha Política da Chapa 21, elaborada a partir de peça 

publicitária nacional da Empresa Embratel para a divulgação do seu produto DD 21, das 

páginas e perfis nas redes sociais, por afrontar a legislação vidente e o Regulamento de 

Consulta. 

 

Termos em que  

Pede deferimento. 

Manaus, 23 de março de 2021. 

 

 

 

Professor Almir Oliveira de Menezes 

Representante da Chapa 33 

 



 

 

ESCLARECIMENTO PRÉVIOS 

 

 

À 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 

Presidenta da Comissão de Consulta 

 

 

Senhora presidente, 

 

 

Em razão da representação objeto do Ofício 025/2021, temos a informar e considerar: 

 

 

INFORMAMOS que: 

 

1. O vídeo anexo ao e-mail contendo o Ofício 025/2021 e que é objeto da 

representação não foi produzido e nem veiculado pela Chapa 21; 

 

2. O material de campanha da Chapa 21 possui identidade visual definida e 

todos os vídeos são assinados com vinhetas de identificação, o que pode 

facilmente ser verificado em nosso canal oficial no You Tube, no link (1) 

ufamais - YouTube; 

 

3. Além do You Tube, veiculamos nossos vídeos de campanha em nossa 

Fanpage (https://www.facebook.com/Ufamais ) e em nosso perfil no 

Instagram (Chapa 21 - Marcão e Raimundo (@ufamais) • Fotos e vídeos 

do Instagram. E como pode ser facilmente comprovado, o referido vídeo 

jamais foi publicado em nossas redes socais. 

 

 

CONSIDERAMOS QUANTO A ADMISSIBILIDADE que: 

 

1. A representação é TOTALMENTE DESPROVIDA DE PROVA, pois 

não apresenta QUALQUER INDÍCIO que foi produzida e veiculada 

pela Chapa 21; 

 

2. O objeto da representação mostra-se IGUALMENTE INEPTO, pois 

requer a retirada do vídeo, SEM DIZER DE ONDE A MESMA SERIA 

RETIRADA e sem COMPROVAR QUEM A TERIA VEICULADO; 

 

3. Diante da NOTÓRIA FALTA DE COMPROVAÇÃO e SEM 

OBJETO PLAUSÍVEL consideramos que a representação NÃO 

POSSUI QUALQUER REQUISITO LEGAL PARA SER 

ADMITIDA. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2HqbBh1uf6r_PJQ7VRRVkA
https://www.youtube.com/channel/UC2HqbBh1uf6r_PJQ7VRRVkA
https://www.facebook.com/Ufamais
https://www.instagram.com/ufamais/
https://www.instagram.com/ufamais/


CONSIDERAMOS QUANTO AO MÉRITO que: 

 

1. Na HIPÓTESE REMOTA da representação vir a ser analisada no 

mérito, REITERAMOS QUE O VÍDEO NÃO FOI PRODUZIDO 

E NEM VEICULADO PELA CAMPANHA DA CHAPA 21. Fato 

que os denunciantes NÃO CONSEGUEM COMPROVAR; 

 

2. A FALTA DE OBJETO DA REPRESENTAÇÃO TAMBÉM 

SALTA AOS OLHOS dos mais leigos operadores do direito e dos 

usuários das redes sociais digitais. O vídeo não foi veiculado em 

nenhuma plataforma oficial da Chapa 21, logo não há como retirá-lo 

(se fosse o caso); 

 

3. A peça ora impugnada parece se tratar de uma produção feita por 

algum(a) apoiador de forma muito amadora, que ao final insere de 

forma rudimentar peças oficiais da campanha da Chapa 21. Não há 

como nenhuma das chapas ser responsabilizadas por este tipo de 

produção independente; 

 

4. DIANTE DO EXPOSTO, a representação nos parece INEPTA 

QUANTO A ADMISSIBILIDADE e IMPRESTÁVEL 

LEGALMENTE para amparar qualquer alegação de infração ao 

Regimento da Consulta ou a outras legislações pela Chapa 21. 

 

 

Estes são nossos esclarecimentos prévios e considerações sobre a representação. Nos 

colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Manaus, 24 de março de 2021. 

 

 
 

Prof. Dr. Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues 

Representante da Chapa 21 

 



                               

 

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

 
Parecer Nº 06 
Requerente: Chapa 33 
Requerido: Chapa 21 
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 denúncia encaminhada pela representação da Chapa 33 sobre a 
veiculação de um vídeo da Chapa 21. Alega o requerente que o vídeo trata-se 
de peça publicitária de âmbito nacional da Empresa Embratel, que divulga o 
seu produto DD 21, por meio da atriz Ana Paula Arósio. Alega ainda que tal 
produto propagandístico foi montado indevidamente para a campanha da 
Chapa 21, pois que não há autorização legal para isto. Assim, consiste em 
ofensa não só aos direitos autorais de imagem, mas fere artigo do Regimento 
da Consulta, citando o art. 11, item 1. O requerente fez anexar cópia do vídeo 
em questão. A denúncia foi recebida no e-mail da Comissão 
(consultaufam2021.2025@gmail.com) em 23/03/2021 e a Chapa 21 foi 
notificada no mesmo dia através do Of. 025/2021, sendo solicitados 
esclarecimentos prévios, entregues à Comissão no dia 24/03/2021. 
 
Em suas alegações, a representação da Chapa 21 afirma que o vídeo em 
questão “... não foi produzido e nem veiculado pela Chapa 21.” Que as formas 
do material de campanha da Chapa 21 “possui identidade visual definida e 
todos os vídeos são assinados com vinhetas de identificação, o que pode 
facilmente ser verificado em nosso canal oficial no YouTube, no link ufamais – 
YouTube” (Folha 1). Informa ainda que, além do YouTube, seus vídeos de 
campanha são veiculados por Fanpage e Instagram, nos quais jamais o vídeo 
objeto da denúncia foi veiculado. Menciona ainda que o vídeo em questão “não 
apresenta qualquer indício que foi produzido e veiculado pela Chapa 21” e que 
“parece se tratar de uma produção feita por algum(a) apoiador de forma muito 
amadora, que ao final insere de forma rudimentar peças oficiais da campanha 
da Chapa 21”. DIANTE DO EXPOSTO, não existe qualquer infração ao 
Regimento da Consulta pelo Requerido, julgando a denúncia INÉPTA. 
 
Para análise da denúncia recorremos ao Regimento da Consulta, ao artigo 
citado abaixo: 
“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;” 
 
Da análise da denúncia identifica-se, de fato, a existência de uma vídeo-
montagem, apropriada indevidamente de uma peça de propaganda da 
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Embratel em favor da Chapa 21, mas que não há condições concretas, numa 
análise não-pericial, de responsabilização de autoria por parte da Chapa 21. 
 
2. CONCLUSÃO 
Diante das considerações elencadas no presente Parecer, esta Comissão de 
Consulta decide por Arquivá-la. 
 

Manaus, 25 de março de 2021. 
 

 
 

Profª Drª Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 

Diego Castro Squinello

Antônio José Vale da Costa

Dhyene Vieira dos Santos

Raiane Alencar da Silva


