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OFÍCIO N. 026/2021 Manaus, 23 de março de 2021 
 

Ao 
Professor Almir Oliveira de Menezes 
Representante da Chapa 33 
 
Assunto: Solicita elucidações prévias 

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

33, 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 

 
 



REQUERIMENTO 

 

À Ilma. Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 

Presidente da Comissão de Consulta à Comunidade Universitária  

 

Senhora Presidente, 

 

Esta coordenação recebeu um áudio via whatsapp (em anexo no email) 

onde pessoas ligadas a Chapa 33 informam que servidores estão criando e-mails 

para servidores aposentados sem a autorização prévia. Ainda no mesmo áudio 

existe uma chamada para comparecerem a espaços da nossa instituição para 

finalização de credenciamento de servidores para a eleição. Não nos opomos 

que todos possam ter a possibilidade de votar, pois é um direito, mas a ação 

denúncia a apropriação de dados pessoais e uso indevido e o uso de espaços 

institucionais atualmente restritos pelo OFÍCIO Nº 001/2021/COVID19/UFAM do 

Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico de Coronavírus para 

fins eleitorais. Além disso, o incentivo ao deslocamento de pessoas grupos de 

risco frente a pandemia não é o ideal para este momento. 

Neste sentido, solicitamos providências desta comissão eleitoral frente a 

denúncia recebida para que tais ações sejam coibidas e analisadas perante ao 

regimento eleitoral. 

 

Manaus, 22 de março 2021. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. João Otacilio Libardoni dos Santos 

Representante da Chapa 21 
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Parecer Nº 07 
Requerente: Chapa 21 
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 denúncia encaminhada pela representação da Chapa 21 sobre o 
recebimento de um áudio, via whatsapp, em que alega ser de pessoas ligadas 
à Chapa 33 pelo qual estariam “servidores (...) criando e-mails para servidores 
aposentados sem a autorização prévia”. Informa ainda que, no áudio, há uma 
chamada para que esses servidores compareçam fisicamente a espaços da 
UFAM para tal credenciamento e que isto fere o que reza “o Of. 
001/2021/COVID19/UFAM do Comitê Interno de Enfrentamento do Surto 
Epidemiológico de Coronavírus para fins eleitorais”. Alega ainda que o áudio 
incentiva “ao deslocamento de pessoas dos grupos de risco” num momento 
indevido do estágio da pandemia. Requer desta Comissão providências para 
coibir tais ações. O requerente fez anexar cópia do áudio em questão. A 
denúncia foi recebida no e-mail da Comissão 
(consultaufam2021.2025@gmail.com) em 22/03/2021 e a Chapa 33 foi 
notificada no dia 23/03/2021 através do Of. 026/2021, sendo solicitados 
esclarecimentos prévios, entregues à Comissão no dia 24/03/2021. 
 
Em suas alegações, a representação da Chapa 33 informa que a Chapa vem 
se conduzindo na observância dos princípios expressos na Constituição 
Federal e no Regimento da Consulta e que isto lhe assegura orientar “seus 
apoiadores e eleitores a respeito de eventuais dúvidas procedimentais 
referentes ao processo eleitoral.” Informa ainda que “esta conduta é 
absolutamente legal e contribui para o acesso e ampliação do direito ao voto.” 
(Folha 1) e que toda demanda chegada à Chapa 33 foi tratada respeitando a 
“autonomia da pessoa, no livre consentimento e na liberdade de ação.”  
Esclarece ainda que não há por parte da Chapa 33 “qualquer orientação na 
criação de e-mails para servidores aposentados sem a prévia autorização 
expressa.” (Folha 2). Reconhece existir certa dificuldade entre os servidores 
aposentados pelas inovações tecnológicas, assim como tem pleno 
conhecimento das limitações impostas pela Covid-19, razão pela qual refuta a 
acusação de promover suas presenças físicas no ambiente interno da UFAM 
para receberem orientações. DIANTE DO EXPOSTO, refuta a denúncia da 
Chapa 21 por inconsistência dos fatos e requer seu arquivamento. 
 
Da análise da denúncia identifica-se, de fato, a existência de um áudio 
veiculado por um agente da administração da UFAM, mas que não é possível 
inferir-se nenhuma tentativa explícita de chamar servidores a votarem na 
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Chapa 33 e sim de auxiliá-los a ajustarem suas credenciais para o processo de 
votação. 
 
2. CONCLUSÃO 
Diante das considerações elencadas no presente Parecer, esta Comissão de 
Consulta, ao analisar os documentos encaminhados e ponderando sobre a 
inconsistência do objeto da denúncia como possível comprovação de direção 
de votos à Chapa 33, conclui, após ouvida a defesa da chapa acusada, 
improcedente a denúncia. 
 

 
Manaus, 25 de março de 2021. 

 
 
 

Profª Drª Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 

Antônio José Vale da Costa

Dhyene Vieira dos Santos

Diego Castro Squinello

Raiane Alencar da Silva


