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COMUNICADO DA COMISSÃO ELEITORAL DE CONSULTA

Considerando o que dispõe o Art. 29, IV, da Resolução Consun nº 289, de 23 de setembro de
2021:

Art. 29 Na realização de suas campanhas, os candidatos se obrigam a conservar o meio ambiente e a
evitar qualquer dano ao patrimônio da Ins�tuição, bem como observar o Código de É�ca do servidor
público em suas ações, ficando expressamente proibida:

[...]

IV - a u�lização direta ou indireta de recursos humanos, financeiros, materiais e/ou patrimoniais de
qualquer uma das unidades dos campi da Ufopa, para cobertura de campanha eleitoral.

Considerando também o disposto no Art. 7º, I, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral do Proteção de Dados Pessoais):

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
[...]

I - mediante o fornecimento de consen�mento pelo �tular;

Considerando,  ainda,  que  no  conceito  de  tratamento  de  dados  pessoais  está  inclusa  a
distribuição e u�lização desses dados (Art. 5º, X, Lei nº 13.709/2018).

A Comissão Eleitoral de Consulta (CEC), ins�tuída pela Decisão Consun nº 37, de 7 de outubro
de 2021, informa que é vedada a obtenção de quaisquer dados pessoais (como número de
telefone e e-mail de servidores e discentes) nos bancos de dados ins�tucionais para fins de
uso em campanha eleitoral, sob pena de infringência dos disposi�vos legais e regulamentares
supratranscritos.
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