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OFÍCIO N. 010/2021                      Manaus, 09 de março de 2021. 

 

Ao 
Senhor Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues 
Representante da Chapa 21 
 
À  
Senhora Guilhermina de Melo Terra 
Representante da Chapa 55 
 
Assunto: Resposta ao Requerimento das chapas 21 e 55 
 
 
Senhores representantes das Chapas 21 e 55, 
 

Ao cumprimentá-los cordialmente, a Comissão de Consulta à Comunidade 
Universitária para o cargo de Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM expressa sua posição 
em relação à solicitação que fizeram no sentido de que seja emitido um relatório com 
os endereços IP utilizados na consulta, juntamente com o dia e o horário em que as 
pessoas votaram. 

 
Ao informar nossa negativa à solicitação, nos indagamos para qual destino 

seria utilizado o relatório, pois os dados revelariam apenas quantos votantes teriam 
usado determinado IP. Esta ação não encontra respaldo nos artigos e incisos citados 
no requerimento, pois tanto o Art. 5º, Inciso III - “Decidir sobre a inscrição dos/as 
candidatos/as, de acordo com as normas vigentes”, como o Art. 16, Inciso III – “O 
nome do/a eleitor/a deverá constar obrigatoriamente na lista de participantes da 
Consulta no segmento correspondente” não guardam relação com a natureza da 
solicitação. 

 
No entanto, ainda que fosse pertinente o embasamento regimental, o que 

poderia revelar de danoso ao processo de consulta tal relatório? Na hipótese de um 
IP ser utilizado por mais de uma pessoa, o que isto provaria já que cada votante tem 
sua identificação e senha? Seria a intenção de descobrir quem votou em cada IP? 
Mas como, cada chapa, poderia saber para quem foram os votos? Nessa possibilidade 
de um IP indicar a quantidade de votos gerados, as chapas poderiam, com base nisso, 
pedir a anulação desses votos, mesmo sem saber a quem foram destinados? E, nessa 
hipótese, as chapas poderiam requisitar a identificação do(a) proprietário(a) da 
máquina para exigir que essa pessoa indicasse se ela – sozinha – gerou os votos e/ou 
os demais votantes? Isto não implicaria a quebra do sigilo do voto? 
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Assim, nos parece que a solicitação torna-se inócua, pois tão-somente revelará 
quantos IP geraram votos e esse resultado poderá ser menor que o total de votantes. 
Mas isto, por si só, não constitui fraude, pois não será conhecido o destinatário do 
voto, tampouco o segmento de votantes. Se no processo de votação ou ao final dele, 
houver alguma situação que indique uma distorção, capaz de provocar a emissão e 
disponibilização de tal relatório, isto deve ocorrer devidamente amparado em ação 
judicial. 

 
Ademais conforme informado na reunião realizada no dia 01/03/2021 foi 

possibilitado às chapas a indicação de especialista para realizar auditoria no sistema 
para atestar sua confiabilidade. 

 
Sem mais para o momento, reiteramos votos de boa eleição. 

 
 
Cordialmente, 
 
 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 


