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Ao Gabinete da Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Auditoria Interna, Autoridade de Monitoramento, Polo deAo Gabinete da Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Auditoria Interna, Autoridade de Monitoramento, Polo de

Inovação, Diretores-Gerais dos Inovação, Diretores-Gerais dos campicampi, setores de comunicação e comunicadores do Instituto Federal Fluminense, setores de comunicação e comunicadores do Instituto Federal Fluminense

Assunto:Assunto:  Eleições 2022 - Orientações sobre condutas vedadas aos agentes públicos, às ações de comunicação e sobre as

adequações e procedimentos necessários ao cumprimento da legislação.

Prezados,

O presente documento visa a esclarecer, de forma resumida, parte das condutas vedadas ou autorizadas

aos servidores públicos, no âmbito do ano e período eleitoral.

É considerado período eleitoral, ou de defeso eleitoral, os 03 meses que antecedem o pleito. Nas eleições

de 2022, o período será de 02/07/2022 a 02/10/2022 (prorrogável até 30/10/2022 em caso de 2º turno). Essas condutas

devem evitar a prá ca de atos que possam ser ques onados como indevidos nesse período, ou em relação aos quais se

possa alegar transbordamento da ordem legalmente estabelecida para o pleito eleitoral e potencial influência na sua

lisura.

É preciso atenção especial a diversos pontos apresentados pelas normas vigentes e é de responsabilidade

das unidades, setores e de todos os servidores a adoção das medidas recomendadas ou necessárias ao cumprimento da

legislação, sendo que, pelas normas vigentes, é considerado agente público: “quem exerce, ainda que transitoriamente ou“quem exerce, ainda que transitoriamente ou

sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de inves dura ou vínculo,sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de inves dura ou vínculo,

mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou en dades da administração pública direta, indireta, ou fundacional”mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou en dades da administração pública direta, indireta, ou fundacional”

(Lei N.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições - Art. 73 § 1º).

Nesse sen do, destacamos que, no âmbito do IFF, os setores de comunicação/comunicadores são os

responsáveis pelos conteúdos publicados nos canais oficiais, sob sua tutela e/ou responsabilidade, sejam em publicações

realizadas anteriormente ou nas publicações que venham a ser realizadas. Os demais canais secundários criados e

administrados por outros servidores ou setores terão responsabilidade pelos conteúdos sob sua tutela e, portanto, cabem

a esses agentes públicos/instâncias as análises e a adoção das medidas que sejam necessárias ao período eleitoral e ao

cumprimento da lei.

1 - Notícias1 - Notícias

A publicação de no cias é autorizada durante todo o ano. No entanto, deve-se priorizar uma conduta

conservadora, não dando ênfase à promoção ins tucional ou a candidatos, par dos ou coligações polí cas e de par dos,

nomes, siglas e números partidários.

Não configura publicidade ins tucional a entrevista de autoridade do servidor ou gestor que observar os

limites da informação jornalís ca, com vistas a dar conhecimento ao público de determinada a vidade de governo, sem

promoção pessoal, nem menção a circunstâncias eleitorais (Art. 32 da IN Nº 01/2018).

Os releases à imprensa dos integrantes do SICOM deverão, preferencialmente, focar nas informações de

interesse direto do cidadão vinculadas à prestação de serviços públicos, observando-se o disposto nos Arts. 21 e 22 da IN

SG-PR N.º 01/2018 (itens 8 e 9), por analogia (Art. 29, §2º, da IN N.º 01/2018).
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Devem-se "esconder" ou colocar no "modo rascunho" no cias que apresentem conteúdo promocional ou

pessoal de polí cos, mesmo que devidamente datados e publicados anteriormente ao período eleitoral. Tal medida é

aconselhada já que o artigo Art. 31 da IN 01/2018 foi revogado.

 (Os pronunciamentos veiculados ou exibidos antes do período eleitoral poderão ser man dos nas propriedades digitais

dos integrantes do SICOM, desde que em área sem destaque e devidamente datados, para que se possa comprovar o

período de sua gravação e veiculação (Art. 31, parágrafo único, da IN nº 01/2018).

2 - Entrevistas2 - Entrevistas

“Não configura propaganda ins tucional irregular entrevista que, no caso, inseriu-se dentro dos limites da

informação jornalís ca, apenas dando a conhecer ao público determinada a vidade do governo, sem promoção pessoal,

nem menção a circunstâncias eleitorais.” (TSE, Rp N.º 234.313, Acórdão de 07/10/2010, relator Ministro Joelson Costa

Dias). Cartilha da AGU 2022.

3 - Mídias Sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Flickr)3 - Mídias Sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Flickr)

Durante o período eleitoral, deve-se realizar comunicado ao público, anunciando que as áreas de

comentários e intera vidade com o público serão suspensas. Se não for possível, deve-se intensificar a moderação e

intervenção para inibir possíveis infrações à legislação eleitoral, no sen do de que haverá exclusão de comentários de

cunho eleitoral, tais como a divulgação de nomes de candidatos, números e siglas de par dos ou coligações polí cas, ou

slogans par dários. Não se deve repostar conteúdos de terceiros que se enquadrem nas caracterís cas já descritas como

vedadas no período eleitoral. Além disso, devem-se usar os filtros para vedar palavras-chave: eleições, segundo turno ou

outras nomenclaturas da espécie. Convém destacar que, tanto para a SUSPENSÃO quanto para a MODERAÇÃO, há

modelos de texto de avisos na IN N.º 01/2018.

Recomenda-se a ocultação/retirada de todas as postagens anteriores ao período eleitoral cujo conteúdo

esteja enquadrado nessa vedação.

4 - Eventos e Transmissões ao vivo4 - Eventos e Transmissões ao vivo

Estão autorizados os eventos relacionados à missão ins tucional, eventos técnico-cien ficos, despor vos,

porém não podem caracterizar promoção ins tucional. Durante o período eleitoral deve-se evitar a exposição de

candidatos, siglas, símbolos par dários, números, coligações e pessoas ligadas a par dos polí cos, a fim de não haver

desigualdade de condições de concorrência ao pleito.

Reforçamos que é vedada a realização de qualquer ação de comunicação que possa configurar

propaganda eleitoral ou levar ao desvirtuamento de propaganda com consequente bene cio a determinado candidato,

seja nas modalidades expressa, subliminar, disfarçada e outras, além da personalização de nomes, símbolos ou imagens

que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em geral, cabendo a todos os agentes públicos

federais a observância e o cumprimento a essas e outras normas e legislações.

Em razão dessa vedação, a Diretoria de Comunicação do IFF recomenda que sejam evitadas transmissões

ao vivo durante o período eleitoral. Aos que optarem por manter essas transmissões, orienta cautela aos setores/equipes

responsáveis por essas transmissões e que o chat e comentários sejam desa vados no período eleitoral. Nesses casos, as

unidades devem orientar os servidores e convidados que os discursos não podem conter publicidade ins tucional nem

referência a governo ou a candidato, sendo obrigatória a observância à legislação eleitoral vigente, sob risco de, em caso

de descumprimento, imputações legais aos envolvidos e à Instituição.

5 - Portal Institucional5 - Portal Institucional

Devem-se colocar no "modo privado" no cias que apresentem conteúdo promocional ou pessoal de

polí cos, mesmo que devidamente datados e publicados anteriormente ao período eleitoral. Tal medida é aconselhada já

que o artigo Art. 31 da IN 01/2018 foi revogado.

(Os pronunciamentos veiculados ou exibidos antes do período eleitoral poderão ser man dos nas propriedades digitais

dos integrantes do SICOM, desde que em área sem destaque e devidamente datados, para que se possa comprovar o

período de sua gravação e veiculação (Art. 31, parágrafo único, da IN nº 01/2018).

O Slogan "Pátria Amada Brasil" e as marcas de programas de governo que foram vinculadas à atual gestão

devem ser excluídos do site.
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6 - Marcas6 - Marcas

É vedada a apresentação de marcas governamentais em materiais de comunicação visual do IFF. Marcas

como "Pátria Amada Brasil", slogans de governo e marcas de programas de governo que foram vinculadas à atual gestão

devem ser tapadas ou excluídas de circulação ou distribuição.

a) A marca IFF e o Brasão da República podem ser utilizados a qualquer tempo.

b) Nas placas de obras, recomenda-se tapar com fita adesiva a marca do Governo Federal, conforme exemplo abaixo.

Observação:Observação:

É imprescindível a leitura da Base Legal e Documentos Norteadores indicados.

No site do Ins tuto Federal Fluminense (www.iff.edu.br), Menu “Reitoria – Diretorias sistêmicas -Reitoria – Diretorias sistêmicas -

Diretoria de ComunicaçãoDiretoria de Comunicação”, há uma aba in tulada “Eleições 2022Eleições 2022”, na qual estão disponíveis este o cio, a car lha e os

documentos orientadores já divulgados e relacionados às eleições deste ano.

Para dúvidas ou esclarecimentos, entrar em contato com Diretoria de Comunicação do IFF pelo e-mail:

ascom@iff.edu.br.

Documentos Orientadores:Documentos Orientadores:

- Resolução TSE N.º 23.674/2021

- Ofício Circular N.º 205/2022/SEI-MCOM

- Ofício Circular N.º 257/2022/MCOM

- Lei das Eleições N.º 9.504/1997

- Instrução Normativa SECOM/SG-PR N.° 1, de 11 de abril de 2018

- Cartilha de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Eleições 2022, da Advocacia-Geral da União – AGU

- Calendário e Orientações elaboradas pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República e FAQ

Eleições 2022 (Secom – PR)

           

            Atenciosamente,

Juliana Lima Gomes Cardoso (1583063)

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
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