
Proce~sn n° 00170.001056/2014-33

DENORISEC~

J Fiso
o

~

•

•

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria de Comunicação Social

Secretaria de Gestão, Controle e Normas
Departamento de Normas

NOTA TÉCNICA N° 04/20I4ffiENORlSGCN/SECOM-PR

Brasília, 04 de junho de 2014.

Referência: Processo SECOM n" 00170.001056/2014

Documento: Mensagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais (IFNMG) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
(IFG), que solicitam orientações sobre a publicidade de seus processos seletivos e
vestibulares no período eleitoral.

Assunto: Natureza da publicidade de processos seletivos e de vestibulares das
instituições federais de ensino superior e da possibilidade de realização dessa
publicidade em período eleitoral.

Senhor Diretor,

Trata.se de mensagens eletrônicas da Assessoria de Comunicação do IFNMG e
da Diretoria de Comunicação Social do IFG, mediante as quais solicitaram a esta Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) orientações sobre a
realização de publicidade de seus processos seletivos (para cursos técnicos) e de
vestibulares (para cursos superiores) durante o período eleitoral de 2014.

Nos termos do art. 13, incisos Il e XIV, da Estrutura Regimental da SECOM,
aprovada pelo Decreto nO 6.377/2008, compete ao Departamento de Normas (DENOR) da
Secretaria de Gestão, Controle e Normas (SGCN) a elaboração de estudos, pareceres e notas
técnicas sobre legislação aplicada à comunicação social, à publicidade e ao patrocínio.

1. Breve relato

Em 19/03/2014, a Assessoria dc Comunicação do IFNMG solicitou orientação
da SECOM sobre a realização de publicidade dos seus anúncios "detrOCcssos seletivos c
vestibulares durante o período eleitoral, nos seguintes termos: (j)
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Há três anos, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) anuncia o Processo
Sclelivo (para cursos técnicos) e Vestibular (para cursos superiores) em emissoras de TV locais.
A intenção era realizar a publicidade pois será o período de inscrições nos dois processos de
seleção. No nosso entendimento essa seria uma publicidade de utilidade pública e não de caráter
institucional, nos três meses que antecedem ao pleito. Gostaria de ter uma orientação da Secam a
respeito da realização de publicidade de utilidade pública nesse mesmo período.

Em resposta, o Diretor de Normas da SECOM enviou mensagem eletrônica à
referida Assessoria de Comunicação nos seguintes termos:

(...)

Lembrete importante: se essa publicidade de anúncio dos vestibulares puder,
insofismavelmente, ser enquadrada como publicidade mercadológica, você não precisará usar os
limites atribuidos pela SECOM para execução de ações da publicidade controlada pela justiça
eleitoral. E ainda resta um caminho a ser explorado: caso exista determinação legal (assim
entendidos leis, regulamentos, estatutos, etc.) para fazer essa publicização, a publicidade legal é
algo a ser pensado. Lembre-se que não existe detenninação legal para que a publicidade legal
seja apenas aquela sisuda que anuncia em jornais. Nada impede, acredito, que publicidade legal
possa ser feita através do rádio e da televisão .

Em 24/04/2014, a Diretoria de Comunicação do IFG solicitou da SECOM, as
seguintes orientações sobre a publicidade de vestibulares durante o período eleitoral:

após leitura do OFíCIO.Circular n° 0712014/SECEX/SECOM.PR, da Instrução
Nonnativa SECOM-PR nO6, de 14 de março de 2014, e da Cartilha Condutas Vedadas aos
agentes Públicos Federais em Eleições, entendemos que o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) PODERÁ realizar as ações previstas para a divulgação do
seu Vestibular 201412 no período eleitoral. por se tratar de publicidade de produtos e serviços
que possuem concorrência no mercado.

Para executar impressos como cartazes, flyers, banners digitais (para portal) só teríamos
que a logomarca do Governo Federal. cuja aplicação está vedada no período.

•
\ Pergunto:

I) A Marca do MEC poderia ser usada nesses materiais ou apenas a do IFG -instituto
Federal de Goiás?

2) Poderíamos. de fato. executar e distribuir esses materiais impressos e digitais para
divulgar o vestibular dos cursos superiores do IFG, no período eleitoral, sem
infringir a legislação eleitoral e outros?

3) Quais outras orientações deveríamos observar na elaboração desses impressos?

Na mesma data, a Assessoria do DENOR enviou resposta ao IFG, nos seguintes
termos:

Em eleições anteriores foi feito pedido de autorização para divulgação de vestibulares e
concursos públicos, todos foram deferidos, segue relação abaixo.

Quanto ao uso da marca do MEC, entendemos que o material a ser distribuído deve ser
analisado pelo TSE que autorizará ou não a estampa da marca pretendida.

Infonno ainda que, o TSE só analisará material publicitário após o dia 5 de julho.

I. Ministério da Defesa - Pedido de Autorização - Vestibular ITA/2007;
2. Vestibular IME, Concurso para Curso de Fonnação de Sargentos, Concurso para o

Estágio de Adaptação aos Oficiais Temporários e Processo Seletivo Anual de
Admissão do Corpo Auxiliar de Praças;

3. Processo seletivo de admissão ao Corpo Auxiliar de Praças;
4. Vestibular lTA;
5. Inscrição para o Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM.

{]
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Nesse contexto surgiu a dúvida sobre em que especlc de publicidade se
enquadrariam os anúncios de processos seletivos c de vestibulares dos institutos federais,
motivo pelo qual surgiu a conveniência e a oportunidade de se efetuar estudo sobre o tema,
para esclarecer se tais anúncios se referem à publicidade de utilidade pública, como
entendeu a Assessoria de Comunicação do IFNMG, ou se mercadológica, como entendeu o
IFG, ou se dizem respeito à publicidade legal e/ou mercadológica, como constou da
mensagem do Diretor de Normas da SECOM em face das orientações solicitadas, razão da
presente Nota Técnica.

Ademais, vale a pena examinar a questão sob a ótica das instituições federais de
ensino superior de modo amplo, ante a presunção de que seu deslinde seja de interesse geral.

2. Fundamentação .Jurídica

2.1. Das espécies de publicidade adotadas pela SECOM

De início, cabe lembrar que o art. 2°, inciso V, alíneas 'a', 'b' 'c' e 'd' da
Instrução Normativa SECOM-PR nO 5/2011, conceitua as espécies de publicidade dos
órgãos e entidades da administração federal, nos seguintes termos:

Art. 20 Consideram-se:
( ...)
V - Publicidade: ação de comunicação que se classifica cm:

a) Publicidade de Utilidade Pública: a que se destina a divulgar direitos, produtos c
serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar,
mobili7.ar, prevenir ou alertar a população para adotar comportamentos que lhe tragam
benefícios individuais ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida:

b) Publicidade Institucional: a que se destina a divulgar atos, ações, programas, obras,
serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal,
com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições
públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de
politicas públicas e de promover o Brasil no exterior:

c) Publicidade Mercadológica: a que se destina a lançar, modificar, rcposicionar ou
promover produtos e serviços de órgãos c entidades do Poder Executivo Federal que atuem em
relação de concorrência no mercado;

d) Publicidade Legal: a que se destina a dar conhecimento de balanços, atas, editais,
decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal,
i:om o objetivo de atender a prescrições legais.

No presente caso, parece evidente que a publicidade dos anúncios de processos
seletivos c dc vestibulares dessa natureza decorre dos princípios da legalidade. da
publicidade. da impessoalidade e da isonomia. inerente à garantia de acesso aos níveis mais
elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, corno previsto nos arts. 37, capliI,
206, inciso I, e 208, inciso V, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

1- ;goald,de de cond;ções p'm n '''''" e pennanencJ,esC0ifL-
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v . acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um;

Da mesma fonna, a Lei nO 9.394/1996, que trata das diretrizes e bases para a
educação nacional, detennina em seu art. 4°, inciso V, que o acesso aos níveis mais elevados
de ensino depende da aferição da capacidade de cada um dos interessados.

Por isso, o 9 3° do art. 32 da Portaria Normativa n° 40/2007 do Ministério da
Educação disciplina o conteúdo do edital de abertura de vestibular ou processo seletivo a ser
divulgado pela instituição de ensino, nos seguintes termos:

Art. 32. (...)

S 3° O edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, a ser publicado no
mínimo 15 (quinze) dias antes da realização da seleção, deverá conter pelo menos as seguintes
informações:

I - denominação de cada curso abrangido pelo processo seletivo; (NR)
11w ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial da

União. observado o regime da autonomia, quando for o caso;
III - número de vagas autorizadas, por tumo de funcionamento, de cada curso, observado

o regime da autonomia, quando for o caso; (NR)
IV - número de alunos por turma;
V - local de funcionamento de cada curso;
VI - normas de acesso;
VII - prazo de validade do processo seletivo.

Nesse contexto, está claro que, para o acesso aos níveis mais elevados do
ensino. a lei exige prévia seleção objetiva dos candidatos em procedimento de caráter
competitivo, para a escolha dos mais capacitados entre os interessados em concorrer a vagas
dos respectivos cursos oferecidos pelas instituições de ensino, de acordo com os princípios
da legalidade, da publicidade, da isonomia e da impessoalidade.

Por essa razão, faz-se necessária a ampla publicidade de processos seletivos e de
vestibulares das instituições de ensino, que deve ostentar informações de caráter objetivo
sobre a publicação do edital dos respectivos cursos ofertados, de forma a atingir o maior
número de possíveis candidatos, a fim de possibilitar o processo seletivo para a escolha dos
mais capacitados, em atendimento ao escopo legal, por analogia com os processos
licitatórios, que visam a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração (art. 3° da
Lei n' 8.666/1993).

Assim, parece evidente, no caso, que a publicidade de processos seletivos e
vestibulares não se enquadra no conceito de publicidade institucional, porque não se verifica
aqui a divulgação de atos, obras, ações, programas, serviços de órgãos e entidades do Poder
Executivo federal, já que a publicidade de vestibulares e processos seletivos visa apenas dar
conhecimento dos editais de instituições de ensino, com o fim de atender a objetivos legais,
destinados a aumentar o número de concorrentes aos cursos ofertados e, com isso,
possibilitar a seleção dos mais capacitados como determina a Constituição Federal.

Não parece também que essa espécie de publicidade se enquadraria no conceito
de publicidade de utilidade pública, porque não se verifica no caso a divulgação de direitos,
produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, mas a mera divulgação de
processo competitivo, como incentivo para a participação de maior número de candidatos a
processos seletivos e vestibulares instaurados por forçarJi. ~
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Não se vê também no caso, a espécie de publicidade mercadológica, porque a
divulgação de processos seletivos e de vestibulares das instituições de ensino não se reveste
da finalidade de lançar, modificar ou promover produtos ou serviços no mercado, razão por
que não se verifica aqui atuação relacionada à concorrência no mercado, já que vestibulares
e processos seletivos, em tese, não são considerados produtos ou serviços das instituições de
enSIno.

Dessa fOffila, pode-se concluir que a divulgação de anúncios sobre os editais de
abertura de vestibular ou processo seletivo das instituições de ensino se refere à espécie de
publicidade legal, aquela imposta por força de nOffilas, que se destina a dar conhecimento
aos interessados em concorrer a vagas dos cursos previstos nos editais, com o fim de atender
aos princípios da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da isonomia e da seleção
dos mais capacitados.

2,2. nas condutas vedadas aos agentes públicos durante o período eleitoral

No âmbito das condutas vedadas durante o período eleitoral, observa-se que o
art. 73, VI, 'b', da Lei nO9.504/1997 veda a realização de publicidade institucional e, de
forma implícita, a publicidade de utilidade pública e a de produtos e serviços que não
tenham concorrência no mercado, nos seguintes termos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autoriz.ar 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;

Parece evidente que a Lei Eleitoral não veda a realização de publicidade
mercadológica (de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado) e legal (a
publicidade obrigatória por força de lei) durante o período eleitoral, em atenção aos
objetivos da mencionada Lei, que busca afastar, no período eleitoral, as condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos.

Portanto, não está vedada a realização de publicidade legal no período eleitoral,
como no caso da divulgação de anúncios sobre os editais de abertura de vestibular ou
processo seletivo das instituições de ensino, mas, frise-se, apenas quando essa divulgação
tiver o propósito de dar conhecimento aos interessados em concorrer a vagas dos cursos
oferecidos nos referidos editais, com o fim de atcndcr aos princípios da legalidade,
publicidade, impessoalidade, da isonomia e da garantia da escolha dos mais capacitados
para o acesso aos níveis mais elevados do ensino.

Por essa razão, a publicidade legal não está submetida à legislação eleitoral, nos
termos do art. 3°, inciso I, da Instrução Normativa SECOM nO6/2014, verbis:

Art. 3° Não se incluem no âmbito da públicidade submetida ao controle da legislação
,1';10,,1., "0" p"blk;tác;., "f",nte, à, J ~
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Por cautela, cabe destacar que a publicidade legal autorizada em período
eleitoral não poderá ostentar sinais distintivos de publicidade institucional ou de utilidade
pública nem aludir a nomes que remetam à administração direta federal, tais como
'Ministério da Educação' 'MEC', 'Governo Federal' etc., e todas as vedações alusivas à
utilização da marca do Governo Federal previstas no art. 8° da Instrução Nonnativa SECOM
nO 6/2014:

Art. 80 Fica suspensa, durante o período eleitoral, toda e qualquer forma de aplicação
da marca do Governo Federal, 'BRASIL. PAIs RICO É PAís SEM POBREZA', de que tratam
os arts. 10 a 13 da Instrução Nonnativa nO2, de 16 de dezembro de 2009, na publicidade ou em
outra espécie de comunicação.

Parágrafo único. A suspensão prevista neste artigo se estende à divulgação dessa marca
em quaisquer suportes utilizados como meios de divulgação.

Nesses casos, sem mencionar que se trata de publicidade legal, a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral é unânime em autorizar a publicidade de anúncios de
vestibulares e processos seletivos em período eleitoral, como no presente caso, em que a
publicidade tem como objetivo maior a '~formação de profissionais com a mais elevada
qualificação" e que "vem ao encontro dos mais relevantes interesses da Nação", nos tennos
da decisão paradigma abaixo citada e dos demais casos mencionados na resposta da
Assessoria do DENOR ao IFG antes referida:

10. Entendemos, ainda, que a situação revela - do mesmo modo como reconhecido nas decisões
paradigmas. objetivo maior, o qual, no caso, é o de fonnar profissionais com a mais elevada
qualificação no ramo da engenharia aeronáutica e da indústria, a qual vem ao encontro dos mais
relevantes illleresses da Nação (...).

2. Defiro o pedido fonnulado, autorizando a veiculação tal como pretendida, expungida que foi a
referência ao Governo Federal, cujo titular é candidato à reeleiçãol.

3. Conclusão

Diante disso, por exclusão, parece evidente que a divulgação de anúncios sobre
os editais de abertura de vestibular ou processo seletivo das instituições de ensino se refere à
espécie de publicidade legal, não submetida ao controle da legislação eleitoral, por se
destinar a dar conhecimento a maior número de interessados em concorrer a vagas dos
cursos oferecidos nos referidos editais, realizada com o fim de atender aos princípios da
legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da isonomia e da seleção dos mais
capacitados para o acesso aos níveis mais elevados do ensino, como determina os arts. 37,
206, I, e 208 da Constituição Federal.

Assim, se aprovada a presente Nota Técnica, cabe sugerir que ela scja
encaminhada à Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMO) e à Diretoria de Comunicação Social do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, como esclarecimentos de
dúvidas por elas solicitadas.

I Proct:S-'ill:PET 2138 DF Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO lulgamclllo: 0410912006
Publicação: Dl • Diário de justiça Data 21/09/2006, Púgina 79/80.
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Cabe ainda sugerir que seja essa Nota Técnica encaminhada ao Ministério da
Educação, a que compete examinar a questão e, se julgar oportuno e conveniente, divulgar o
resultado do que venha decidir a outras instituições federais de ensino superior para eventual
aplicação em casos análogos, que possam surgir no decorrer do período eleitoral.

SalvoMelhorJU~:~~~::J::NTOS
1/ Afess'orISECOM

De acordo, encaminhe-se ao Senhor Subsecretário de Gestão, Controle e
Normas, para as providências que julgar pertinentes.

Brasília, Jf de junho de 2014 .

JOSÉRICARD
Diretor do Departament
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