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Aos Ministros, Secretários e colaboradores da IPI do Brasil

Assunto: Normatização do uso de e-mails corporativo

Graça e Paz

A Secretaria de Transparência e Ouvidoria da IPIB  no uso de suas atribuições  
vem normatizar a utilização dos e-mails corporativos no âmbito dos departamentos internos da 
Igreja que passam a se reger pelo que segue:

CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO E RECOMENDAÇÃO AOS USUÁRIOS

A partir da data de publicação desta circular esta vedada a utilização de contas 
de e-mails pessoais para tratar de assuntos institucionais, assim como a situação contrária.

O endereço de e-mail disponibilizado ao usuário é de sua inteira 
responsabilidade e de uso pessoal e instransferível. Portanto, é terminantemente proibido 
suprimir, modificar ou substituir a identidade do remetente ou destinatário de uma mensagem 
do correio eletrônico corporativo.

Os e-mails encaminhados por contas de e-mail institucional são considerados 
documentos institucionais para todos os fins legais, considerados documentos subscritos por 
seus responsáveis, inclusive devendo ser utilizado para notificação, convocação ou 
encaminhamento de documentos a IPIB.



A conta de e-mail corporativa pertence a IPIB o que lhe garante total acesso a 
todas as mensagens ali contidas, sendo estas de propriedade da Igreja e não de quem 
encaminhou.

Os e-mails institucionais poderão ser utilizados para todos os fins de prova, 
sendo considerados documentos digitalmente assinados por seus responsáveis.

A abertura de mensagens de remetentes desconhecidos, externos a IPIB, deve 
ser avaliada, especialmente quando houver dúvidas quanto à natureza do conteúdo, como 
arquivos anexados não esperados ou hiperlinks para endereços não relacionados às atividades 
profissionais em curso.

É vedada a cessão de qualquer titulo, da lista de endereços dos usuários do e-
mail institucional, à pessoa estranha aos quadros da IPIB, salvo para finalidade institucional, ou 
mediante autorização expressa do órgão de governo da Igreja. 

O e-mail institucional não poderá ser utilizado para fins particulares, para acesso 
a redes sociais ou para manifestações de assuntos de cunho pessoal.

É vedado o cadastro do e-mail institucional em sites de terceiros, exceto aqueles 
que estabeleçam vínculos com os interesses institucionais.

Em caso de alteração da senha da conta de e-mail esta deve ser entregue ao 
Ministro da Comunicação, gestor das contas corporativas;

No uso dos e-mails institucionais, recomenda-se a utilização de assinatura 
padrão (fornecida pelo Ministério da Comunicação)  que identifique a pessoa, sua função, seu 
local de trabalho e seus contatos.

Para fins de consultas e apurações, a Secretaria de Transparência e Ouvidoria 
pode ter acesso ao conteúdo das contas de e-mails corporativos.

É vedado o envio de e-mail com gírias, abreviações e jargões.



Os usuários é vedado:

1 – enviar, receber e/ou armazenar informações sensíveis, classificadas ou 
proprietárias, inclusive senhas, para pessoas ou organizações não-autorizadas;

2 – enviar, receber e/ou armazenar material obsceno, ilegal ou não-ético, 
comercial, estritamente pessoal, de propaganda, mensagens do tipo corrente, entretenimento, 
“spam” e propaganda política-partidária;

3 – enviar, receber e/ou armazenar material de natureza político-partidária que 
promova a eleição de candidatos para cargos públicos eletivos partidários;

4 – enviar, receber e/ou armazenar mensagens ofensivas que visem atingir a 
honra e/ou a dignidade das pessoas, bem como de material preconceituoso ou discriminatório;

5 – enviar, receber e/ou armazenar mensagens contendo fotos, músicas, vídeos 
ou animações que não sejam de interesse específico da instituição;

6 – enviar, receber e/ou armazenar mensagens contendo material protegido por 
leis de propriedade intelectual, sem autorização do detentor dos direitos;

7 – comportar-se de modo ofensivo ou impróprio no tratamento com outros 
usuários ou grupos, locais ou externos;

8 – fornecer a senha de acesso a externos;

9 – promover ou incentivar atividades ilícitas;

10 – vender, comprar, negociar, revender, transferir ou de alguma forma 
explorar para fins comerciais não autorizados qualquer conta do e-mail institucional;



11 – usar o serviço de e-mail institucional em associação ao compartilhamento 
ilegal de arquivos ponto-a-ponto;

12 – realizar outras atividades que possam afetar, negativamente, a imagem e a 
honra da IPIB e seus colaboradores.

Pela Coroa Real do Salvador
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                                                                                              Secretário de Transparência e Ouvidoria


