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APRESENTAÇÃO

A cartilha Eleições 2022 | Conduta Legal e Procedimentos no Âmbito do IFRJ visa es-
clarecer os direitos políticos, as normas éticas e legais e os procedimentos da comunicação insti-
tucional que devem orientar os agentes públicos do IFRJ quanto às suas atuações especialmente 
no período eleitoral.

Os agentes públicos da Administração Federal devem agir cautelosamente para que seus atos não 
desequilibrem a isonomia necessária entre os candidatos nem violem a moralidade e a legitimi-
dade das eleições.

As informações contidas neste documento são extraídas de publicações norteadoras, como: Con-
dutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições 2022, da Advocacia-Geral da União 
(AGU),  Instrução Normativa Secom 1/2018 – Período Eleitoral, da Secretaria Especial de Co-
municação Social, entre outras. Além disso, são destacadas recomendações do IFRJ sobre alguns 
pontos que merecem atenção dos agentes públicos inseridos no contexto da Instituição.

São considerados agentes públicos do IFRJ:

•	 Professores efetivos;
•	 Professores temporários;
•	 Professores substitutos;
•	 Servidores técnico-administrativos;
•	 Servidores anistiados;
•	 Funcionários terceirizados;
•	 Estagiários.

Período Eleitoral
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CONDUTAS VEDADAS EM CAMPANHAS ELEITORAIS

Propaganda eleitoral antecipada

A propaganda eleitoral é permitida legalmente a partir do dia 16 de agosto. Contudo, desde que 
não haja pedido explícito de votos, não é considerada propaganda eleitoral antecipada menção a 
pretensas candidaturas nem exaltação de qualidades pessoais de pré-candidatos, além dos atos 
previstos nos incisos I a VII do art. 36-A, a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). Caso haja pedido de 
voto, o pré-candidato ou agente público responsável estará sujeito a multa.

CAMPANHAS ELEITORAIS

Uso de recursos humanos em campanhas eleitorais
Agentes públicos do IFRJ não podem ser cedidos para prestar serviços a comitês 
de campanha eleitoral. 
No entanto, fora do horário de trabalho, não é vedada a participação de agentes 
públicos em eventos de campanha eleitoral, desde que sejam observados os limites 
impostos pela legislação e os princípios éticos que regem a Administração Pública. 
Agentes públicos do IFRJ que desejam participar de campanhas eleitorais fora de 
seu horário de trabalho não devem vincular a marca da Instituição aos seus discur-
sos ou à sua imagem.
A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) recomenda atenção a essa 
orientação, informando que, ao participar da campanha de um candidato fora do 
horário de trabalho, não é necessário expor sua condição de agente público e 
vice-versa.

Orientações do IFRJ sobre pré-candidatos 
É recomendado que os gestores do IFRJ evitem posar para fotos com pré-can-
didatos	em	locais	que	identifiquem	a	Instituição	(que	mostrem	a	marca	do	IFRJ,	
por exemplo).

Uso de bens, materiais e serviços públicos
Agentes públicos do IFRJ não podem ceder nem usar – em benefício de candidato, 
partido político ou coligação – bens móveis (p. ex., carros, motos) ou imóveis (es-
truturas físicas, como auditórios) pertencentes à administração direta ou indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 
Também	é	proibida	a	utilização	de	materiais	e	serviços	com	finalidade	eleitoral,		
como,	por	exemplo,	usar	veículo	oficial	para	 transportar	material	de	campanha,	
ceder repartição pública para atividade de campanha política, utilizar bens da re-
partição, tais como celulares e computadores, para fazer propaganda de candidato.
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Nomeação, contratação, admissão, demissão sem justa causa, supressão ou readap-
tação de vantagens, remoção ou transferência de ofício e exoneração de servidor 
público

A partir de 2 de julho de 2022 até a posse dos candidatos eleitos, agentes públicos não 
podem ser nomeados, contratados ou de qualquer forma admitidos nem demitidos sem justa 
causa. Além disso, nesse período, não pode haver supressão nem readaptação de vantagens ou, 
por	outros	meios,	dificultação	ou	impedimento	do	exercício	funcional	e,	ainda,	ex officio, remoção, 
transferência ou exoneração de servidor público. 

Exceções: 
•	nomeação	ou	exoneração	de	cargos	em	comissão	e	designação	ou	dispensa	de	funções	de	confiança;	
•	nomeação	para	cargos	do	Poder	Judiciário,	do	Ministério	Público,	dos	Tribunais	ou	Conselhos	de	
Contas e dos órgãos da Presidência da República; 
•	nomeação	dos	aprovados	em	concursos	públicos	homologados	até	o	dia	2	de	julho	de	2022;	
•	nomeação	ou	contratação	necessária	à	 instalação	ou	ao	funcionamento	inadiável	de	serviços	
públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 
•	transferência	ou	remoção	de	ofício	de	militares,	policiais	civis	e	de	agentes	penitenciários	
(cf. alíneas do inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

OBSERVAÇÕES

1 - Possibilidade de realização de concurso público: o TSE entende que o disposto 
no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504, de 1997, não proíbe a realização de concursos públicos 
(Resolução TSE nº 21.806, de 08/06/2004, relator Ministro Fernando Neves da Silva). Caso o 
concurso público não seja homologado até 2 de julho de 2022, a nomeação e posse dos apro-
vados só poderá ocorrer após a posse dos eleitos.

2 - Contratação e demissão de temporários: o TSE entende que as contratações e 
demissões de servidores temporários também são vedadas pela lei no prazo de restrição 
(EREspe n° 21.167, Acórdão de 21/08/2003, relator Ministro Fernando Neves da Silva).

3 - Renovação de contratos temporários: “A renovação de contratos de servidores públicos 
temporários, nos três meses que antecedem as eleições, configura conduta vedada, nos termos do 
art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997.” (Recurso Especial Eleitoral nº 38704, Acórdão, Relator 
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 183, Data 20/09/2019, 
Página 55/56.)

Atenção - “Mesmo que as contratações tenham ocorrido antes do prazo de três meses que ante-
cede o pleito, a que se refere o art. 73, V, da Lei das Eleições, tal alegação não exclui a possibilidade 
de exame da ilicitude para fins de configuração do abuso do poder político, especialmente porque 
se registrou que não havia prova de que as contratações ocorreram por motivo relevante ou urgente, 
conforme consignado no acórdão recorrido” (REspe nº 1522-10/MG, Rel. Min. Henrique Neves da 
Silva, DJe de 4.12.2015).
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deve ter sem-
pre caráter educativo, informativo ou de orientação social, sobretudo em ano eleitoral. Assim, não 
podem constar nomes, símbolos (logos do Governo Federal, ícones de partidos) nem imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos.

INTERNET

Sites	e	perfis	de	mídias	sociais	do	IFRJ	devem	manter-se	isentos	durante	todos	os	anos,	sobretudo	
nos de eleição. Em 2022, as áreas para comentários e interatividade nas propriedades digitais deve-
rão	ser	suspensas	e/ou	ter	a	moderação	intensificadas.

Contudo, qualquer pessoa física, desde que não impulsione, pode realizar propaganda eleitoral na 
internet, por meio de mídias sociais, blogs, WhatsApp, entre outros. 

       Vedada: veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, salvo o im-
pulsionamento	de	conteúdo,	desde	que	identificado	de	forma	inequívoca	como	tal	e	contratado	
exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes (art. 57-C, da Lei nº 
9.504/97, com a redação dada pela Lei nº 13.488/17). 

       Permitida: propaganda eleitoral realizada na internet por qualquer pessoa física (desde que 
não impulsione) por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de 
internet assemelhadas.

SITE

Os	sítios	oficiais	na	internet	(sites) deverão permanecer abertos no período das eleições, com ade-
quação	dos	conteúdos,	visto	que	configuram	importantes	espaços	para	direcionamentos	aos	novos	
canais temporários.

A Secom solicitou o arquivamento ou a edição de matérias já publicadas com referência a assuntos 
ou representantes políticos. No IFRJ todas as matérias publicadas desde 1º de janeiro de 2022 pas-
sarão por essa avaliação da Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGcom).

          
Veiculação de notícias

No período eleitoral, as notícias:

•	Não	devem	conter	citação	de	nomes	de	autoridades/candidatos	nem	exaltação	ao	Governo;
•	Só	podem	citar	Ministérios	e	Secretarias	quando	for	essencial;
•	Devem	ter	caráter	noticioso,	informativo,	apenas	com	a	descrição	dos	fatos;
•	Não	podem	destacar	benefícios	nem	conter	juízo	de	valor;
•	Devem	informar	apenas	utilidade	pública,	serviços	para	o	cidadão;
•	As	entrevistas	não	podem	ser	feitas	presencialmente,	apenas	por	escrito;
•	Não	devem	conter	aspas	(somente	com	a	descrição	dos	fatos)	e	primar	pela	impessoalidade.
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Deve-se ressaltar que durante o período de defeso é permitida apenas a divulgação de informações 
de interesse do cidadão, por não possuírem natureza publicitária e serem de conteúdo estritamente 
informativo, de orientação ou de prestação de serviço ao cidadão. Portanto, programas em redes 
sociais cujos conteúdos sejam informativos e de interesse do cidadão estão permitidos no referido 
período.	A	divulgação	em	sítios	e	redes	sociais	deve	sempre	ter	por	finalidade,	exclusiva,	levar	ao	
cidadão	uma	informação	atual,	explicativa	ou	que	seja	relevante	em	uma	data	ou	período	específico	
no tempo, como por exemplo a divulgação do período de inscrição do processo seletivo.

Quanto à questão da veiculação de fatos noticiosos, vale consignar que ela é possível (art. 30 da 
IN n° 1/2018), desde que observados os limites da informação jornalística, sempre em linguagem 
imparcial e objetiva, sem emissão de juízo de valor ou exaltação de atos ou de autoridades. Da 
mesma forma, deve-se evitar ao máximo o emprego de adjetivações e comparações entre gestões, 
assim como emprego de nomes ou imagens de autoridades nessas veiculações.

MÍDIAS SOCIAIS

Redes sociais

A	orientação	da	Secom	implica	que	os	perfis/contas	sejam	temporariamente ocultos e resta-
belecidos logo após o período eleitoral. Nenhum perfil/conta deve ser apagado.  O campus 
que	opatar	por	manter	os	perfis/contas	ativos	deverão	suspender	os comentários e a interativi-
dade com o público nas propriedades digitais dos órgãos durante o período eleitoral ou moderar 
cuidadosamente os comentários, excluindo aqueles de cunho eleitoral.

Em	relação	aos	atuais	perfis	e	contas	nas	redes	sociais,	os	dirigentes	dos	órgãos/entidades	devem	
tomar	todas	as	medidas	necessárias	para	garantir	o	fiel	cumprimento	de	quaisquer	regras	e	limi-
tações impostas pela legislação eleitoral e pelas decisões judiciais correlatas. 

Deve-se retirar das propriedades digitais toda publicidade sujeita ao controle da legislação, como: 
vídeos,	filmes,	vinhetas,	painéis,	anúncios,	posts, banners, slogans, marcas e qualquer conteúdo de 
natureza similar.

Conforme	a	 jurisprudência	pacífica	do	TSE,	é	vedada	a	utilização	da	marca,	da	assinatura	e	da	
expressão “Governo Federal” nas redes sociais, nos sítios da internet, na plataforma gov.br, nos 
portais institucionais e na veiculação de qualquer tipo de publicidade em período eleitoral.

Os	conteúdos	postados	em	perfis	pessoais	nas	redes	sociais	são de exclusiva responsabilidade 
do servidor público/colaborador. 	A	orientação	da	Setec/MEC	é	que	não	utilizem	os	perfis	pes-
soais para divulgações de publicidade institucional, vedadas no período eleitoral. No entanto, cabe ao 
servidor/colaborador zelar pelos conteúdos divulgados em suas propriedades digitais e tomar todas 
as providências cabíveis para não haver descumprimento da proibição legal.

Não	são	necessárias	diligências	quanto	às	postagens	anteriores	ao	mencionado	período	em	perfis	
pessoais,	apenas	nos	perfis	institucionais,	e	que	postagens	a	partir	do	período	de	defeso	devem	se-
guir as orientações e normas que regem o assunto.



7

Conduta Legal e Procedimentos no Âmbito do IFRJEleições 2022

Posts

Os posts anteriores ao período eleitoral cujo conteúdo esteja sujeito à legislação eleitoral poderão 
ser	mantidos	no	perfil	do	integrante	do	Sistema	de	Comunicação	do	Governo	Federal	(SICOM),	
desde que devidamente datados, para que se possa comprovar o período de sua inclusão. 

Esses posts não	poderão	ser	reeditados	nem	promovidos,	a	fim	de	que	não	obtenham	novo	des-
taque	na	linha	do	tempo	do	seu	perfil	em	redes	sociais.	
Os posts destacados	na	linha	do	tempo	do	perfil	do	integrante	do	SICOM	em	decorrência	de	
eventual comentário externo realizado no período das eleições deverão ser imediatamente ocul-
tos ou excluídos.
Para o campus que optar	por	não	ocultar	temporariamente	o	perfil,	a	Secom	solicita	o	arqui-
vamento ou a edição de postagens já publicadas com referência a assuntos ou representantes 
políticos.	Nas	redes	sociais	oficiais	do	IFRJ,	todos	os	posts publicados desde 1º de janeiro de 2022 
passarão por essa avaliação da Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGcom).

Observações:
1. A interação com os usuários deve ocorrer somente pela Ouvidoria, canais no site, e-mail ou 
direct/inbox nas redes sociais que não forem ocultas; 
2. Postagens anteriores com juízo de valor não podem voltar para a timeline;
3. As fotos devem ser dos fatos (e não de pessoas ou programas);
4. Eventos e reuniões não podem ser transmitidos online e ao vivo durante esse período;
5. É crime eleitoral publicar ou impulsionar novo post, anúncio ou qualquer tipo de propaganda 
no dia da eleição.

No período eleitoral, poderão ser divulgados ou exibidos posts, desde que não se enquadrem 
como publicidade sujeita ao controle da legislação eleitoral. Em suas propriedades digitais, são 
permitidas a veiculação ou exibição de conteúdos com foco no cidadão, sem menção a circuns-
tâncias eleitorais e evitando-se nomes de agentes públicos.

        Vedados: posts institucionais, inclusive de cunho noticioso e reedição e promoção de posts 
anteriores. Posts destacados em decorrência de comentário externo deverão ser ocultos ou ex-
cluídos, e posts anteriores poderão ser mantidos, desde que devidamente datados.

        Permitido: conteúdo de prestação de serviços ao cidadão, como processos seletivos, con-
cursos	públicos	e	a	divulgação	de	eventos	ténico-científicos.

Área para comentários

Orienta-se a suspenção das áreas para comentários e interatividade com o público nas 
propriedades digitais dos órgãos e entidades durante o período eleitoral. Recomenda-se nesse caso 
a	divulgação	de	nota	explicativa,	com	vistas	a	justificar	a	suspensão	para	a	sociedade.	É	importante	
manter um canal de interlocução com o cidadão por meio de um sítio ou plataforma Fala.Br.

Caso o dirigente do órgão/entidade opte por manter abertas as áreas de comentários e interação 
dos	perfis,	deverá	adotar	medidas	redobradas	no	sentido	de	intensificar	os	trabalhos	de	modera-
ção	e	intervenção	nos	comentários,	a	fim	de	inibir	aqueles	que	eventualmente	firam	a	legislação	
eleitoral e, consequentemente, causem responsabilização imputada pela Justiça Eleitoral.
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Todos os comentários nas redes sociais que porventura ocorram deverão ser cuidadosamente mo-
derados,	sendo	excluídos	aqueles	de	cunho	eleitoral,	eventualmente	não	filtrados	pelos	mecanismos	
automáticos de vedação. As diretrizes de moderação em período eleitoral deverão ser divulgadas 
pelos órgãos e entidades nos “termos de uso” da rede social ou por meio de nota explicativa. 

Segundo a Instrução Normativa SG-PR nº 01, de 11 de abril de 2018:

Art. 37 Por medida de cautela, as áreas para comentários e inte-
ratividade com o público nas propriedades digitais dos órgãos e 
entidades integrantes do SICOM deverão ser suspensas durante o 
período eleitoral.
Art.38 
§1º Nessas redes sociais, todos os comentários deverão ser cuida-
dosamente moderados, sendo excluídos aqueles de cunho eleito-
ral,	eventualmente	não	filtrados	pelos	mecanismos	automáticos	de	
vedação.
§3º Além dos mecanismos automáticos de vedação, dispostos neste 
artigo,	os	integrantes	do	SICOM	deverão	intensificar	os	trabalhos	
de moderação e intervenção nos comentários incluídos nos seus 
perfis	em	redes	sociais,	com	vistas	a	 inibir	postagens	que	firam	a	
legislação eleitoral e, consequentemente, causem responsabilização 
imputada pela Justiça Eleitoral (SECOM, 2018).

Ainda sobre os comentários, vale ressaltar que:

1. Não se deve marcar autoridades com o @ delas em nenhum momento (mesmo fora do perí-
odo de silêncio);
2. As interações de orientações gerais não são vedadas. Exemplo: dúvidas sobre o Processo Se-
letivo nos directs e messengers.
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PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Considera-se	publicidade	institucional	toda	postagem,	vinheta,	marca,	vídeo,	filme,	slogan e qual-
quer conteúdo de natureza similar, contratados ou orgânicos, destinados a informar à sociedade 
a realização de obras, atos, programas e serviços de caráter estritamente educativo, informativo 
ou de orientação social.
 
      Vedada: publicidade institucional nos 3 meses que antecedem a eleição, seja qual for o mo-
mento de sua autorização, independentemente do conteúdo eleitoreiro ou de seu teor informa-
tivo, educativo ou de orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei (p. ex., em caso 
de grave e urgente necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral). Portanto, deve ser 
suspensa e retirada de suas propriedades digitais toda e qualquer publicidade sujeita a controle da 
legislação	eleitoral,	como	filmes,	vinhetas,	vídeos,	anúncios,	painéis,	banners, posts, marcas, slogans e 
qualquer outro conteúdo de natureza similar. 

Observações: 

1. Mesmo que a publicidade se encaixe na exceção às suspensões, não poderá fazer uso de marcas 
ou slogans do governo ou formas que se enquadram nas publicidades vedadas. 

2. A Campanha dos Processos Seletivos 2022.2 e 2023 se enquadra na exceção à suspensão por 
ser Publicidade Legal (Editais).

3. Havendo infração, as penalidades incluem suspensão imediata da conduta vedada, inelegibilida-
de, suspensão da conduta e multa.

       Permitida: de acordo com a Portaria MCom nº 3.948, de 26 de outubro de 2021 (art. 4º, V, 
‘d’), a publicidade legal destina-se à publicação de avisos, editais, balanços, relatórios e de outras 
informações que os órgãos da administração pública federal estejam obrigados a divulgar por 
força de lei ou de regulamento. 

IMPRENSA

Releases

        Vedados: releases com conteúdos alinhados à publicidade vedada e com conteúdo ou aná-
lises com juízo de valor sobre ações, políticas públicas e programas sociais, bem como compara-
ções entre gestões de governo.

       Permitidos: releases com conteúdos estritamente informativos ou de interesse do cidadão 
vinculados à prestação de serviços públicos.
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Discursos, entrevistas, pronunciamentos de autoridades

      Vedada: a veiculação ou exibição (nas propriedades digitais dos órgãos) de discursos, 
entrevistas ou qualquer tipo de pronunciamento de autoridade candidata a cargo político nas 
eleições, independentemente do assunto. Exemplo: Entrevista de um atual ministro candidato a 
algum cargo federal.

       Permitida: entrevista escrita.

EVENTOS

       Vedada: a utilização de marcas, símbolos ou imagens associadas ao Governo Federal. Nos 
três	meses	anteriores	à	eleição,	fica	proibido	o	comparecimento	de	candidatos	em	eventos,	bem	
como a utilização de imagens que representam partidos políticos (símbolos, siglas e bandeiras). 

      Permitidos:	entende-se	lícita	a	realização	de	eventos	de	caráter	técnico-científico,	come-
morativos	de	datas	cívicas,	históricas	ou	culturais,	previstos	em	lei	e	de	inaugurações	específicas.	
Tanto o conteúdo apresentado quanto o material de divulgação devem ser confeccionados com 
linguagem neutra, sem emissão de juízo de valor ou exaltação de atos, programas, obras, serviços 
e campanhas do órgão ou da entidade, assim como a comparação entre diferentes gestões.

Observações:
•	Sem	discursos	nem	citações	de	impactos	e	históricos;
•	Sem	exibição	de	vídeos	institucionais;
•	Fotos	apenas	representativas	da	ação,	e	não	das	autoridades;
•	Sem	distribuição	de	brindes;
•	Depoimentos	somente	sobre	fatos;
•	Peças	de	divulgação	apenas	informativas,	respeitando	as	restrições.

Atenção: a	divulgação	do	evento	deve	ser	tímida	e	sóbria,	orientada	por	máxima	cautela,	a	fim	de	
que se evite a promoção pessoal de agentes públicos ou qualquer tipo de favorecimento pessoal.

AUDIOVISUAL

      Vedada: a divulgação de qualquer outro sinal distintivo de ações do Governo Federal que 
possam ser exaltadas perante o público em geral.  Transmissão online de eventos e reuniões ao 
vivo, pois não é possível garantir que não ocorrerá manifestação política por meio de algum par-
ticipante do evento/reunião.

       Permitidos: os registros audiovisuais dos eventos anteriormente autorizados, desde que 
sua	realização	não	configure	publicidade	institucional.	Em	regra,	pronunciamentos	ou	entrevistas	
dos agentes públicos não estão vedados, se feitos no exercício de suas funções e restritos às ques-
tões de natureza administrativa afetas à sua atuação institucional, sem menção a fatos eleitorais.  
Porém, deve-se preferir entrevistas escritas.  Admite-se o registro audiovisual das entrevistas 
concedidas, quando restritas às questões administrativas, sem publicação em meios digitais e sem 
qualquer juízo de valor. 
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Uso da Marca do Governo Federal

       Vedada: durante o período de silêncio, está suspensa toda e qualquer forma de utilização/
divulgação de marcas, símbolos ou imagens associadas ao Governo Federal, na publicidade ou 
ação de comunicação – independentemente do suporte, inclusive os digitais (sites e redes sociais).

Marcas e assinaturas do governo federal

•	Não	pode	usar	a	marca	do	Governo	Federal.	Só	símbolos	nacionais;
•	Podem	marcas	de	SUS,	Caixa,	Banco	do	Brasil,	sem	slogans;
•	GOV.BR	pode,	com	aplicação	monocromática;
•	Não	podem	marcas	de	programas	de	governo,	só	os	que	perpassam	governos;
•	Ministérios	terão	outra	descrição	tipográfica	e	aplicação	com	Bandeira	Nacional;
•	Pode	o	uso	de	brasão	da	República	no	lugar	da	marca	do	governo;
•	Marcas	proibidas	devem	ser	retiradas	ou	cobertas.

Obras públicas

A permanência de placas de obras ou projetos de obras, instaladas anteriormente ao período elei-
toral,	quando	delas	constarem	expressões	que	possam	identificar	a	marca	do	Governo	Federal,	
autoridades, servidores ou administrações que estejam em disputa eleitoral, constitui propaganda 
institucional vedada. Diante da vedação imposta os órgãos/entidades, até o início do período de 
defeso, deverão cobrir a marca do Governo Federal nas placas de obras ou os projetos de obras 
utilizando-se tinta ou tarja numa das cores nacionais ou preta, ou plotagem de adesivo com a 
Bandeira Nacional (Símbolo Nacional).
 

        Vedados: nos três meses anteriores à eleição, o comparecimento de candidato em inaugu-
rações de obras públicas (cf. art. 77 da Lei nº 9.504, de 1997) e a divulgação da marca do Governo 
Federal em placas de obras. Deve-se retirar a placa, exceto nos casos de divulgação obrigatória. 
É vedada a permanência de placas de obras ou projetos de obras, instaladas anteriormente ao 
período	eleitoral,	em	que	haja	expressões	que	possam	identificar	a	marca	do	governo	 federal,	
autoridades, servidores ou administrações em disputa eleitoral. 

       Permitido: cobrir a marca na placa.
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CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES 2022

DATA EVENTO

2 de julho

Prazo de desincompatibilização para concorrer a cargos eletivos. 
A	partir	dessa	data,	ficam	vedadas:	
•	 publicidades institucionais de atos,  programas, obras, serviços;
•	 comparecimento de candidatos em inaugurações de obras 

públicas;
•	 contratações, demissões sem justa causa, remoções ou trans-

ferências de agentes públicos.

16 de agosto Início da propaganda eleitoral, da realização de comícios e de 
publicidade por meio de carros de som.

2 de outubro Primeiro turno das Eleições 2022.

30 de outubro Segundo turno das Eleições 2022.
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Nota da Coordenação-Geral de Comunicação Social
  
 
As orientações contidas nesta cartilha alcançam também a publicidade do Ministério da Educa-
ção e a divulgação de todos os Institutos Federais.
 
Nesse sentido, a Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGCom) do IFRJ está avaliando 
todas as matérias publicadas no site do Instituto, bem como as postagens em todos os canais 
de	rede	social	feitas	em	2022,	e	verificando	se	podem	permanecer	ou	se	precisam	de	edição/
arquivamento durante o período eleitoral.
  
No entanto, uma vez que a CGcom não tem ingerência sobre o conteúdo publicado nas 
redes sociais de cada um dos 15 campi da Instituição, solicitamos aos gestores do IFRJ 
que revisitem e avaliem todos os documentos, as imagens, postagens, reportagens e 
afins publicados especificamente nas redes sociais do respectivo campus, e também 
retirem qualquer publicidade sujeita ao controle da legislação eleitoral, em especial, 
à marca do Governo Federal, devendo apenas constar os símbolos nacionais.
 
Conforme calendário eleitoral, em 2 de julho todas as providências cabíveis devem ter sido 
adotadas, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pesso-
al de autoridades ou servidores públicos.

Ficou com alguma dúvida?
Envie um e-mail para:

comunicacao@ifrj.edu.br
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