
                               

 

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

 

 

Ofício Nº 17/2021       Manaus, 14 de março de 2021 

 

Ao 
Professor Almir Oliveira de Menezes 
Representante da Chapa 33 
 

Assunto: Solicita esclarecimentos prévios 

Prezado Representante, 

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

UFAM - 2021-2025 comunica à Chapa 33 o recebimento de denúncia 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. 

Segue anexo cópia da denúncia. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 

 



 

 

 

REPRESENTAÇÃO E REQUERIMENTO 

 

 

 

À 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 

Presidente da Comissão de Consulta à Comunidade Universitária 

 

 

Senhora presidente, 

 

 

Ao cumprimentá-la e aos demais membros da comissão, apresentamos uma 

REPRESENTAÇÃO de infração do Regimento da Consulta e da Constituição Federal 

pela Assessoria de Comunicação da UFAM, subordinada ao reitor licenciado que ora 

disputa a eleição pela Chapa 33. A infração foi cometida pela publicação da “notícia” 

destacada abaixo: 

 

 
Capa do site institucional da UFAM – 13/03/2021 

 

Link da “notícia”: https://ufam.edu.br/noticias-destaque/2298-a-portaria-n-626-de-13-

de-marco-de-2020-se-baseou-no-alerta-para-pandemia-do-coronavirus-da-organizacao-

mundial-de-saude-oms-e-na-orientacao-do-comite-instit  

 

A publicação infringe o inciso II do Art. 11 do Regimento da Consulta e também 

infringe o disposto no § 1° do art. 37 da Constituição Federal, o qual determina que a 

“publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 

ou servidores públicos”, que configura abuso de autoridade, para fins do disposto no art. 

22 da Lei Complementar nº 64, de 1990 (cf. art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997). 

 

https://ufam.edu.br/noticias-destaque/2298-a-portaria-n-626-de-13-de-marco-de-2020-se-baseou-no-alerta-para-pandemia-do-coronavirus-da-organizacao-mundial-de-saude-oms-e-na-orientacao-do-comite-instit
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Vale aqui ressaltar que a definição de publicidade institucional é: aquela destinada 

a informar à sociedade a realização de atos, programas, obras e serviços de caráter 

estritamente educativo, informativo ou de orientação social. A referida “notícia” trata 

apenas de “celebrar” um ano de uma decisão tomada por um AD REFERENDUM do 

reitor licenciado e concorrente no pleito pela Chapa 33. O texto não trata de nenhuma 

informação relevante para a comunidade, tem puramente a proposta de “comemorar” as 

ações tomadas pela atual gestão, que tenta a reeleição.  

Ressaltamos que a legislação eleitoral do país reza que nos três meses que 

antecedem os pleitos, “com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham 

concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 

respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente 

necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral” (cf. art. 73, inciso VI, 

alínea “b”, da Lei nº 9.504, de 1997). Não existe nenhuma urgência ou caso grave que 

justifique a publicação em tela. 

Diante do exposto, REQUERER a retirada da publicação e a vedação de outras 

publicações que não atendam aos requisitos dispostos na Constituição Federal art. 

73, inciso VI, alínea “b” e na Lei nº 9.504, de 1997. Configura um flagrante abuso de 

poder com possibilidade de desequilibrar a disputa eleitoral em favor da chapa 

beneficiada pelas publicações, que são também enviadas aos e-mails institucionais dos 

servidores. 

 

Nestes termos 

Pedimos deferimento 

 

Manaus, 13 de março 2021 

 

 

 
Prof. Dr. Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues 

Representante da Chapa 21 

 



DEFESA EM REPRESENTAÇÃO 

 

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, inciso LV do artigo 5.o, caput e § 1.o do artigo 37, 

todos da Constituição da República Federativa do Brasil e § 2.o do artigo 8.o e demais 

disposições legais que regem a matéria, propor a presente DEFESA EM 

REPRESENTAÇÃO, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir elencadas: 

1. PRELIMINARMENTE 

1.1 Inépcia da Representação por falta de legitimidade 

O Parágrafo 2.o do artigo 8.o do Regimento da Consulta à Comunidade 

Universitária da UFAM prevê, in verbis:  

“Os/as candidatos/as aos cargos de Reitor/a e Vice-Reitor/a que estejam 

ocupando cargos de direção ou função gratificada (FG) ficam obrigados/as, 

no ato da inscrição a apresentarem documento comprobatório de 

afastamento das respectivas funções a partir da data da sua inscrição até a 

conclusão da consulta”. 

É importante destacar que a inscrição da Chapa 33 foi devidamente 

homologada no dia 24 de fevereiro de 2021. A Homologação da Chapa 33 

tem por efeito imediato e geral, o reconhecimento, por parte da Comissão 

de Consulta, do cumprimento de todas as condições objetivas, legais e 

normativas para participar do pleito/consulta Gestão 2021-2025.  



Portanto, o Candidato da Chapa 33, Professor Doutor SYLVIO MÁRIO PUGA 

FERREIRA apresentou DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE AFASTAMENTO 

DA FUNÇÃO e não se encontra mais como Reitor da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM, deste o dia 24 de fevereiro de 2021. É fato notório que o 

Professor Doutor SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA não pode se 

responsabilizar por atos e fatos após a data da homologação da Chapa 33. 

Todos os atos e fatos posteriores são de responsabilidade do Vice-Reitor em 

exercício Professor Doutor JACOB MOYSES COHEN. 

Segundo o Professor Leandro Quariguazi, in verbis: “A legitimidade está 

relacionada a pessoas. É a aptidão que o sujeito tem para figurar em algum 

polo da demanda, ou seja, é um atributo jurídico conferido a algum sujeito 

para discutir/defender determinada situação jurídica.  

Na defesa do mesmo entendimento, caminha o Professor Marcus Vinicius 

Rios Gonçalves ao afirmar que a legitimidade é a relação de pertinência 

subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito 

dele, como demandante ou demandado. A legitimidade deve existir tanto 

para o autor quanto para o réu, sob pena de carência da ação. 

Membros da Comissão, a REPRESENTAÇÃO de infração do Regimento da 

Consulta e da Constituição Federal protocolizada pela Chapa 21 está 

direcionada a Assessoria de Comunicação da UFAM e ao Candidato da Chapa 

33, Professor Doutor SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA. A condição no 

momento do Professor Doutor SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA é de 

candidato ao pleito/consulta gestão 2021-2025, não tendo nenhuma 

ingerência, competência ou atribuições institucionais junto a Assessoria de 

Comunicação da Universidade Federal do Amazonas – ASCOM. Neste 

contexto, a ASCOM responde diretamente ao Vice-Reitor em exercício 

Professor Doutor JACOB MOYSES COHEN. 

Diante dos fatos e da legislação vigente pleiteia-se a decretação da inépcia 

da representação e em ato contínuo seu arquivamento, em observação à 

completa falta de legitimidade para figurar na representação, o Candidato 

Professor Doutor SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA. 

 



Espera-se que a inépcia da Representação por falta de legitimidade do 

Candidato a Reitor da Chapa 33 seja reconhecida pelo Colegiado da Comissão 

de Consulta, caso contrário adiantamos o mérito. 

 

2 – MÉRITO 

                    No dia 13 de março de 2021, às 13 horas e 37 minutos, a Assessoria de 

Comunicação da Universidade Federal do Amazonas – ASCOM publicou no site oficial da 

Instituição a notícia Um ano da decisão que resguarda vidas. Mais de 260 ações de 

combate à Covid-19. Mantendo atividades remotas de Graduação e Pós-Graduação. 

Atividades acadêmicas e administrativas foram e vêm sendo mantidas por meio de 

sistema remoto desde a publicação do documento.  

                       Aos Membros do Colegiado da Comissão de Consulta, a notícia acima, 

objeto da referida Representação, foi inicialmente estruturada e construída, a partir das 

disposições da Portaria n.o 626, de 13 de março de 2020, principalmente o teor do artigo 

1.o que suspendeu as atividades presenciais acadêmicas e administrativas pelo prazo de 

15 (quinze) dias, compreendido no período de 16/03/2020 a 30/03/2020, podendo ser 

prorrogado de acordo com as necessidades. Segundo a notícia em analise, a suspensão 

das atividades presenciais, tanto acadêmicas quanto administrativas, visavam evitar o 

contato entre as pessoas para bloquear o contágio. A Notícia informa que a decisão de 

suspender as atividades teve por fundamento orientação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e entendimento do Comitê Interno de Enfrentamento a Pandemia. A 

Notícia também informa que a Ufam perdeu até o exato momento 118 pessoas da 

Comunidade Universitária entre Taes, Professores e alunos e desses 18 profissionais da 

saúde do Hospital Universitário Getúlio Vargas. A Notícia informa que passados mais de 

365 dias, a Universidade manteve atividades possíveis de serem realizadas de maneira 

remota, incluindo o SEI (Sistema Eletrônico de Informação), 260 ações promovidas na 

graduação, pós-graduação e extensão, além do Ensino Remoto Emergencial (ERE), 

testagem em massa da Comunidade, ações de sinalização das Unidades Acadêmicas. 

Informou acerca da retomada das atividades para o próximo dia 29 de março. 

 



Este é o teor da Notícia, de caráter exclusivamente informativo, sem nenhuma menção 

ao nome do Candidato da Chapa 33, bem como sem nenhuma imagem ou símbolo de 

Campanha. O teor material da Notícia segue à risca os princípios que preceitua o caput 

do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Portanto, a Noticia, objeto de 

representação, pode ser claramente enquadrada na categoria de publicidade, em razão 

da comunicação de fatos da administração de interesse público. Não é propaganda que 

tem por volição a persuasão do receptor. 

Diante da clara ausência de promoção pessoal, pela completa inexistência de nomes, 

símbolos ou imagem do Candidato a Reitor pela Chapa 33 e em direta observação da 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como a sintonia com o inciso 

II do artigo 11.o do Regimento de Consulta, REQUER A CONTINUIDADE DA EXIBIÇÃO DA 

NOTÍCIA/MATÉRIA EM TELA NO SITE OFICIAL DA UFAM E O ARQUIVAMENTO DA 

REPRESENTAÇÃO. 

 

Termos em que  

Pede deferimento. 

Manaus, 14 de março de 2021. 

 

 

 

Professor Almir Oliveira de Menezes 

Representante da Chapa 33 
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Parecer Nº 01 
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 matéria jornalística produzida pela ASCOM/UFAM. 

A denúncia recebida em 13 de março de 2021, trata in verbis “A referida “notícia” 

trata apenas de “celebrar” um ano de uma decisão tomada por um AD 

REFERENDUM do reitor licenciado e concorrente no pleito pela Chapa 33. O 

texto não trata de nenhuma informação relevante para a comunidade, tem 

puramente a proposta de “comemorar” as ações tomadas pela atual gestão, que 

tenta a reeleição”. Ao final o Requerente solicita “a retirada da publicação e a 

vedação de outras publicações que não atendam aos requisitos dispostos na 

Constituição Federal art. 73, inciso VI, alínea “b” e na Lei no 9.504, de 1997”. 

A Chapa 33 foi notificada em 14/03/2021 e foram solicitadas elucidações prévias, 

entregues à Comissão no mesmo dia. 

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. 
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Da análise da matéria jornalística não se identifica nenhuma menção à Chapa 

33, tampouco aos nomes dos candidatos, e nenhuma infração ao Regimento. 

 

2. CONCLUSÃO 

Diante das considerações elencadas no presente parecer, esta Comissão de 

Consulta, ao analisar os documentos que foram encaminhados, conclui, após 

ouvida a defesa da chapa acusada, improcedente a denúncia. 

 

Manaus, 16 de março de 2021. 

 

 

Iolete Ribeiro da Silva 

Diego Castro Squinello

Antônio José Vale da Costa

Dhyene Vieira dos Santos Raiane Alencar da Silva




