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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COLÉGIO PEDRO II
COMISSÃO ELEITORAL

DELIBERAÇÃO N° 002/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022

A Comissão Eleitoral do Campus Niterói,

R E S O L V E

Art. 1° Estabelecer as normas de regulamentação da campanha eleitoral da consulta

para indicação do cargo de Diretor(a)-Geral de Campus do Colégio Pedro II, no ano de 2022, na

forma dos artigos subsequentes.

CAPÍTULO I

DA CAMPANHA ELEITORAL

Art. 2° Os(As) candidatos(as) ao cargo de Diretor(a)-Geral só poderão dar início à

campanha eleitoral oficial após a homologação das candidaturas, ficando proibida, portanto, a

propaganda realizada antes e/ou após o estabelecido nesta Deliberação.

Art. 3° A campanha eleitoral será permitida a partir do dia 04 de agosto de 2022 a

partir das 12h e se estenderá até o dia 09 de agosto de 2022.

Parágrafo único. Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta na 1ª votação,

um novo período de campanha acontecerá de 18 a 29 de agosto de 2022, como previsto na

Deliberação Nº 001/2022 da Comissão Eleitoral.

Art. 4° A propaganda eleitoral é de total responsabilidade dos candidatos, sendo

prevista punição, nos termos do Artigo 16° desta Deliberação, caso sejam desobedecidas parcial

ou totalmente as normas aqui previstas.



Art. 5° A Direção Geral do Campus designará os locais nos quais poderão ser afixados

faixas, cartazes ou outros materiais gráficos destinados à propaganda eleitoral, garantindo que

todos(as) os(as) candidatos(as) possam dispor de espaço e local em condições de igualdade de

tratamento em campanha.

§1° É facultado ao(à) candidato(a) a escolha do nome ou alcunha para sua

identificação durante a campanha eleitoral.

§2° É de responsabilidade do(a) candidato(a) a retirada, ao final de cada turno

eleitoral, do material de propaganda usado na sua campanha, bem como a restauração do que

tiver sido danificado.

Art. 6° Os(As) Candidatos(as), poderão utilizar blogs, e-mail pessoal do candidato,

sítios e redes sociais, para divulgar suas informações, relativas à campanha.

§ 1° Cada candidato(a) poderá solicitar o envio de uma única mensagem para os e-

mails de cada servidor(a), para os e-mails cadastrados de discentes ou responsáveis junto ao

Campus, durante o período da campanha de primeiro turno e, novamente, uma única mensagem

no segundo turno. Para fazer jus a este envio, os(as) candidatos(as) deverão solicitar a

Comunicação do Campus com cópia à Comissão Eleitoral.

§ 2° Quaisquer outros envios de materiais digitais por parte dos(as) candidatos(as)

deverão ter como destinatários endereços de e-mail, telefones e redes sociais não institucionais

dos destinatários.

Art. 7° Não será permitida propaganda, de qualquer natureza, que:

I - incite atentados contra pessoas ou bens;

II- implique em oferecimento de objetos ou vantagem de qualquer natureza, tais

como distribuição de camisetas, chaveiros, broches, bonés, canetas, bandanas, cestas básicas ou

qualquer outro brinde;

III- utilize instrumentos sonoros, alto-falantes ou amplificadores de som no Campus,

exceto se realizada em auditórios e/ou locais reservados a apresentações desde que previamente

comunicados à Comissão Eleitoral não podendo essas interferir nas atividades administrativas e

didático-pedagógicas do Campus;

IV- difame quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades ou quaisquer outros

ilícitos;



V- realize ou estimule preconceito de qualquer natureza;

VI- declare apoio da Comunidade Escolar sem identificação nominal dos apoiadores;

VII - faça uso de recursos como mala direta;

VIII- utilize recursos físicos dos Campus tais como fotocópias e impressão.

IX- fazer qualquer tipo de ameaça ou coação, ou oferecer qualquer tipo de vantagem,

utilizando recursos próprios ou de terceiros, que vise ao aliciamento dos(as) eleitores(as);

X- realizar propaganda comprometendo a estética ou a limpeza dos prédios da

Instituição;

XI- usar, direta ou indiretamente, diárias, veículos oficiais e demais bens materiais e

serviços do Campus para fins de campanha;

XII- praticar a “boca-de-urna”, bem como distribuir qualquer material de campanha

no âmbito do Campus nos dias de votação;

XIII- criar obstáculos, embaraços e dificuldades de qualquer forma ao bom

desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Eleitoral;

XIV- não atender às solicitações e/ou às recomendações oficiais da Comissão

Eleitoral, desde que devidamente fundamentadas na legislação vigente;

XV- vincular candidatura a partidos políticos ou quaisquer associações, sindicatos,

entidades representativas dos estudantes e/ou servidores e fundações;

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo poderá ensejar as punições

previstas nesta Deliberação, sem prejuízo das dispostas na legislação.

Art. 8. Durante o período de campanha, é permitida a distribuição de material físico de

propaganda pelo(a) candidato(a) e por seus(suas) apoiadores(as) no Campus do Colégio Pedro II

desde que não cause prejuízo para as atividades didáticas e pedagógicas desenvolvidas

normalmente.



Parágrafo único. São definidos como material físico de propaganda:

I – cartazes no formato A3 e A4;

II – panfletos;

III – jornais;

VI – adesivos;

V – faixas.

Art. 9. Durante o período de campanha e nos dias de votação, será permitido aos

servidores e estudantes do Colégio Pedro II portarem adesivos do(a) candidato(a) de sua

preferência.

Art. 10. A participação de servidores na campanha de qualquer candidato(a) não

poderá interferir em seu horário de trabalho.

Art. 11. O(a) candidato(a) fica impedido de promover ou participar de qualquer ato

de natureza administrativa ou pedagógica para fazer campanha eleitoral.

Art. 12. Os(As) candidatos(as) deverão prestar contas à Comissão Eleitoral dos

recursos utilizados em sua campanha, fazendo-o até o início da apuração do resultado de cada

um dos turnos.

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral divulgará a prestação de contas de cada

candidato juntamente com a divulgação do resultado de cada turno.

Art. 13. O(a) candidato(a) e um membro de seu comitê poderão visitar as turmas para

fazer campanha, ao longo de 10 minutos em cada, por uma só vez.

§1° Durante a visita às salas de aula, poderá ser distribuído material de campanha.

§2° Caso a turma esteja realizando qualquer tipo de avaliação ou apresentação de

trabalho, a visita deverá acontecer em outro momento.

CAPÍTULO II

DAS PUNIÇÕES



Art. 14. Aos(Às) candidatos(as) que infringirem o disposto nos artigos desta

Deliberação poderão ser aplicados os seguintes procedimentos, após apreciação pela Comissão

Eleitoral:

I - advertência pública por escrito;

II - suspensão da propaganda,

III - impugnação da candidatura.

§1° A Comissão Eleitoral analisará a gravidade de cada infração e aplicará a sanção de

acordo com o grau de interferência de cada infração.

§2° Serão aplicadas as punições sucessivamente diante de reincidência.

§3°. A punição será aplicada após apuração dos fatos e garantido o direito à ampla

defesa, com comunicação prévia por meio institucional.

§4° Caberá recurso de qualquer das punições, se entregue até 24 horas da publicação

da mesma, no e-mail da Comissão Eleitoral.

Art. 15. Serão punidas com Advertência Pública as condutas previstas nos incisos III,

VI, VII e X do art. 7º.

Art. 16. Serão punidas com SUSPENSÃO DA PROPAGANDA as condutas previstas nos

incisos II, VIII, XI, XIII e XIV do art. 7º e a reincidência em conduta punível com ADVERTÊNCIA

PÚBLICA.

Art. 17. Serão punidas com IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA, as condutas previstas

nos incisos I, IV, V, IX, XII e XV e será punida também com impugnação a reincidência nas

condutas puníveis com SUSPENSÃO DA PROPAGANDA.

Art. 18. Fica expressamente proibida a utilização de qualquer meio ou bem

institucional para fins de campanha eleitoral, em especial o uso de RNP vinculada à matrícula

do candidato ou à matrícula de qualquer outro servidor.

Parágrafo único – A infração ao artigo anterior ensejará a suspensão da campanha

do candidato, inclusive com vedação a sua participação em debates presenciais e/ou virtuais.

Art. 19. As denúncias de práticas de infração deverão ser encaminhadas ao e- mail da

Comissão Eleitoral, conforme dispostas no Art. 7°, sempre que possível com a descrição

pormenorizada das mesmas e anexação das provas existentes.

§ 1° Ciente, por qualquer meio, de prática de infração, a Comissão Eleitoral pertinente

dará conhecimento da mesma aos supostos agentes, abrindo prazo de 48h para defesa, a ser

enviada com suas razões ao e-mail da Comissão.



§ 2° Após o prazo do parágrafo anterior, com ou sem a defesa, a Comissão Eleitoral

processante deverá, em até 48h, promover as diligências que entender cabíveis e decidir

fundamentadamente sobre a denúncia, podendo, a depender da gravidade:

I - arquivá-la por falta de provas;

II - julgar que a conduta não é irregular;

III - advertir formalmente o agente, inclusive se candidato(a) for;

IV - notificar a autoridade competente, caso haja início de prova e a conduta

caracterize-se como ilícito funcional, civil ou penal;

V - Em caso de reincidência em infração de pequeno ou leve potencial ofensivo, ou

prática de grave infração em que fique demonstrado dolo ou culpa do(a) candidato(a), a

Comissão Eleitoral poderá deliberar a cassação da candidatura, mediante reunião com a

comunidade escolar.

§ 3° Qualquer que seja a decisão final da denúncia, a Comissão Eleitoral processante

deverá divulgar no sítio eletrônico respectivo o inteiro teor de sua decisão, tarjando os nomes de

agentes nos casos em que sua divulgação possa implicar violação de sigilo necessário à

manutenção da honra pessoal.

§ 4º O inteiro teor das denúncias é de caráter público, não sendo aceitas e

processadas denúncias anônimas.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 20. Todos os servidores, exceto aqueles constantes do art. 3° da Deliberação

mº001/2022, poderão participar do processo de escolha do Diretor(a)- Geral, inclusive os que se

encontrarem em gozo de férias.

Art. 21. A Comissão Eleitoral convocará os candidatos(as) sempre que necessário, sendo

possível fazerem-se representar, exceto nos casos previstos pelo Art. 14°.

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Art. 23. Esta Deliberação entra em vigor nesta data e é válida única e exclusivamente para

este processo.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2022.

COMISSÃO ELEITORAL


