
ELEIÇÕES 2018

CONDUTA LEGAL E
PROCEDIMENTOS NO 
ÂMBITO DO IFRJ



A cartilha Eleições 2018 | Conduta Legal e Procedimentos no Âmbito do IFRJ tem o 

objetivo de esclarecer os direitos políticos, as normas éticas e legais e os 

procedimentos da comunicação institucional que devem nortear a atuação dos 

agentes públicos do IFRJ, sobretudo no período eleitoral.

Os agentes públicos da administração federal devem ter cautela para que seus 

atos não causem desequilíbrio na isonomia necessária entre os candidatos nem 

violem a moralidade e a legitimidade das eleições.

As informações contidas neste documento são extraídas das seguintes 

publicações: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições 2018, da 

Advocacia-Geral da União (AGU), e Instrução Normativa Secom 1/2018 – Período 

Eleitoral, da Secretaria Especial de Comunicação Social. Além disso, são destacadas 

recomendações do IFRJ sobre alguns pontos que merecem atenção dos agentes 

públicos inseridos no contexto da Instituição.

APRESENTAÇÃO

São considerados agentes públicos:

 Professores efetivos; 

 Professores temporários; 

 Professores substitutos; 

 Servidores técnico-administrativos; 

 Servidores anistiados; 

 Funcionários terceirizados; 

 Estagiários.

Agentes públicos do IFRJ

Período Eleitoral
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CONDUTAS VEDADAS
EM CAMPANHAS ELEITORAIS

A propaganda eleitoral é permitida legalmente após o dia 15 de agosto. Contudo, 

desde que não haja pedido explícito de votos, não são consideradas propagandas 

eleitorais menções a pretensas candidaturas nem exaltação de qualidades pessoais 

de pré-candidatos. Caso haja o pedido de voto, o pré-candidato ou agente público 

responsável estará sujeito a multa.

Agentes públicos do IFRJ não podem ser cedidos para prestarem serviços a 

comitês de campanha eleitoral. 

Ressalta-se que, a partir de 7 de julho, agentes públicos não podem ser 

contratados, demitidos sem justa causa, removidos nem transferidos. Tais atos 

somente podem acontecer após a posse dos candidatos eleitos em 2019. 

EXCEÇÕES: remoções a pedido do próprio agente público ou em virtude de 

problemas de saúde; e nomeações em concursos homologados até 7 de julho de 

2018.

Propaganda eleitoral antecipada

Uso de recursos humanos
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Prazo de desincompatibilização para concorrer
a cargos eletivos

Agentes públicos do IFRJ que desejam concorrer a um mandato eletivo devem 

afastar-se de seus cargos na instituição até o dia 7 de julho, mantendo o 

recebimento da sua remuneração integral, conforme procedimentos abaixo:

Direção Geral

Protocolo ou Unidade Protocolar

Chefia Imediata

Diretoria Adjunta de Qualidade de
Vida e Desenvolvimento de Pessoas

Gabinete do Reitor

- Requerimento geral
- ATA da Convenção do partido;

- Dar ciência;

- Dar ciência;
- Despacho com solicitação;

- Assinatura da Portaria

- Análise processual
Sem exigências: Encaminhar para o
Gabinete do Reitor;
Com exigências: Encaminhar para
adequação (Direção geral);



 O Instituto pode receber pré-candidatos antes do início da propaganda eleitoral, 

desde que a agenda seja formalizada e que seja dado tratamento isonômico a 

todos os pré-candidatos que desejarem visitar a Instituição; 

 É recomendado que os gestores do IFRJ evitem posar para fotos com pré-

candidatos em locais que identifiquem a Instituição (que mostrem a marca do IFRJ, 

por exemplo);

 Agentes públicos do IFRJ que desejem participar de campanhas eleitorais fora de 

seu horário de trabalho não devem vincular a marca da Instituição aos seus 

discursos ou à sua imagem.

Orientações do IFRJ

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos 

públicos deve ter sempre caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

sobretudo em ano eleitoral. Assim, não podem constar nomes, símbolos nem 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores 

públicos.

Neste ano, nos três meses que antecedem as eleições, fica proibida a autorização 

de publicidade institucional, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, 

reconhecida pela Justiça Eleitoral. Havendo infração, as penalidades incluem 

suspensão imediata da conduta vedada, inelegibilidade, suspensão da conduta e 

multa no valor mínimo de R$ 5.000,00.

Procedimentos nos canais de comunicação
do IFRJ | Reitoria e campi
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Agentes públicos do IFRJ não podem ceder nem usar – em benefício de candidato, 

partido político ou coligação – bens móveis (carros, motos, por exemplo) ou imóveis 

(estruturas físicas, como auditórios) pertencentes à administração direta ou indireta 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. A única 

exceção é em caso de convenção partidária.

Também é proibida a utilização de materiais e serviços com finalidade eleitoral, 

como, por exemplo, usar transporte oficial para locomoção a evento de campanha 

ou remeter correspondências com esse fim. 

Uso de bens, materiais e serviços públicos



Vedada: propaganda eleitoral em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou 

entidades da administração pública direta ou indireta, bem como inclusão de links 

de sites de candidatos em páginas institucionais. Publicações de cunho noticioso e 

reedição e promoção de publicações anteriores não poderão ser realizadas. Deve-

se excluir postagens que caracterizem propaganda eleitoral – nomes e números de 

candidatos, siglas e nomes de partidos políticos, slogans de campanhas partidárias e 

palavras-chave como eleições, segundo turno etc.

Permitida: manutenção do conteúdo antigo. 

Site

Vedados: posts institucionais, inclusive de cunho noticioso e reedição e promoção 

de posts anteriores. Posts destacados em decorrência de comentário externo deverão 

ser ocultados ou excluídos, e posts anteriores poderão ser mantidos desde que 

devidamente datados.

Permitido: conteúdo com divulgação estritamente informativa – inscrições em 

concursos públicos, cadastro em programas sociais, serviço militar, conteúdos 

didáticos, científicos etc. –, além de posts de programas de prestação de serviços ao 

cidadão, com caráter educativo, informativo ou de orientação social.

ATENÇÃO: agora é crime eleitoral publicar ou impulsionar novo post, anúncio ou 

qualquer tipo de propaganda no dia da eleição.

Perfis de mídias sociais
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Sites e perfis de mídias sociais do IFRJ devem manter-se isentos durante todos os 

anos, sobretudo nos de eleição. Em 2018, as áreas para comentários e 

interatividade nas propriedades digitais deverão ser suspensas.

Contudo, qualquer pessoa física, desde que não impulsione, pode realizar 

propaganda eleitoral na internet, por meio de mídias sociais, blogs, WhatsApp, entre 

outros.

Internet 



Vedados: releases, com conteúdos alinhados à publicidade vedada e com 

conteúdo ou análises com juízo de valor sobre ações, políticas públicas e 

programas sociais, bem como comparações entre gestões de governo.

Permitido: disponibilizar releases, inclusive em áreas de livre acesso das 

propriedades digitais. Deve-se priorizar conteúdos estritamente informativos ou 

de interesse do cidadão vinculados à prestação de serviços públicos. 

Vedada: toda e qualquer forma de divulgação da marca do Governo Federal, 

em qualquer suporte utilizado como meio de divulgação.

ATENÇÃO: para assinatura, deve-se substituir a marca do Governo Federal pela 

expressão “Governo Federal”.

Vedado: divulgar a marca do Governo Federal em placas de obras. Deve-se 

retirar a placa, exceto nos casos de divulgação obrigatória.

Permitido: cobrir a marca na placa.

Imprensa 

Uso da Marca do Governo Federal

Placas de Obra
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Vedadas: publicidade institucional, de utilidade pública, mercadológica ou de 

produtos e serviços sem concorrência. A vedação se estende também à publicidade 

em propriedades digitais. Deve-se evitar conteúdo mercadológico com forte 

abordagem institucional.

Permitida: em caso de grave e urgente necessidade, a publicidade de utilidade 

pública deve ser autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Publicidade



 Os pedidos de autorização à Justiça Eleitoral encaminhados à Secretaria Especial 
de Comunicação Social (Secom) devem ser acompanhados de:

 Informações que demonstrem a grave e urgente necessidade pública da ação de 

publicidade;

 Peças e/ou materiais publicitários, em duas vias, sob a forma de roteiro, 

storyboard, layout, boneca, monstro, animatic ou, quando for o caso, exemplar da 

peça ou do material;

 As peças e/ou os materiais publicitários só poderão ser veiculados, exibidos, 

expostos ou distribuídos na forma aprovada pelo TSE, observadas as eventuais 

modificações determinadas;

 Também devem ser submetidos à autorização do TSE os textos de 

pronunciamentos em cadeias de rádio e televisão nos casos de situações de 

graves e urgentes necessidades.

CONSULTA AO TSE
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Fonte: Instrução Normativa Secom 1/2018 
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Fonte: Instrução Normativa Secom 1/2018 

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES 2018

Data Evento

7 de julho

*Prazo de desincompatibilização para 
concorrer a cargos eletivos.

*Data a partir da qual são vedadas:

 publicidades institucionais de atos, 
programas, obras, serviços;

 comparecimento de candidatos em 
inaugurações de obras públicas;

 contratações, demissões sem justa 
causa, remoções ou transferências 
de agentes públicos.

Início da propaganda eleitoral, da 
realização de comícios e de 
publicidade por meio de carros de 

28 de outubro Segundo turno das Eleições 2018.

Primeiro turno das Eleições 2018.7 de outubro

16 de agosto



Material desenvolvido pela Coordenação-Geral de Comunicação Social do IFRJ, 
com base nas publicações:

 Condutas vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições 2018, da 
Advocacia-Geral da União (AGU); 

 Instrução Normativa Secom 1/2018 – Período Eleitoral, da Secretaria Especial de 
Comunicação Social (Secom);

 Cartilha Conduta Legal nas Eleições 2018, do Instituto Federal do Espírito Santo 
(Ifes).

9

Ficou com alguma dúvida?

ascom@ifrj.edu.br



portal.ifrj.edu.br


