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(Procedimento Mmintstrati vo sob o alfanumeral MPPR- (kx35 L'( CX)OlR a- 0) 

- 0 MiNISTERIO PUBUCO DO ESTADO DO  

PARANA, no uso da furçoes e atriburcOes que Ihe sâo confendas pelos artigos 

127, capUt e 129, inciso II, ambos da Constituiçao Federal, e consoante dispoe o 

art 27, paragrafo unico, inciso I.V. da Let Federal n. &.62-5, de 12 de feverer'ro de 

1993, peipFromotor de Justiça da lnfância e Juventude adiante assinado, nouso 

de 	uas atribuicoes, ex vt do disposto no art 201, §5°, al fn "cda Let n° 

8 069/90, e 

CONSIDERANDO  o disposto noart 139, §10, da--LeI.  

n° 8 069/90, bern come o art. 14, da Resolucao CONANDA n° 170/14 e a 

Resoluçao CMDCA n° 13/2019, do Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adoiescente de £hopinzh-ihè; que, èntre utrasrovidências, fixou.a:data 

06 de outubro de Ioi, para a reahaco do processo d escotha dos" memb 

do Conselbo Tutelar locaL 

CONSIDERANDO 	 osdo art. 139,L.caput, 
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da Lei O 8.069/90 . art. 5°, ihdsO III, da ResolucAo n° .1 70114, do CON4ANDA, 

compete ao Ministeno Publico a fiscalizaçao do processo de escolha Tdos 

membros do Conseiho Tutelar, 

CONS1DEJANDO  a necessidade de assegurar a 

isonomia entre todos os carididatos, asrm como prevenir e coibir a pratica de 

condutas abuswas e/ou des[eais, que podem impo.rtar, indusive, -ha quebra do 

requisito da "idoneidade rnori', expressarnente exigido de todos os 

candidatos/menibros doConseiho Tätelar pelO att. 133,daLei no 8.069/90; 

CONSIDERANDO  que, em decorrência de sua 

atribüiçaoelemeritar de cóndijzfr o processo de escoiha dos. ;rnembros do 

COnselho Tut1ar, cbé, ao Consélho Municipal dos Direitos da Criancã e do 

Adolescente a tornada -das providências necessánas para que a campanha 

e1etoral, assim como a votaçâo e apuração do resultado do pleito transcorram de 

forrna regular, 	 - 

RECOMEN DA  aos integr'antes do Conseiho Mu n ici pal 

dos Diitos da Crtança e do Adoescente, bern como aos candidatos habilitados 

ao processo de escoiha em questao que observem as cautelas e vedacoes abaixo 

etencadas, relacionadas a campanha eleitoral e aci clia da eleiçao, setn prejuizo 

outras previstas na legislaçao local, sob pena de adoão das med 

administrativase criminais cabIveis: 

i.E vedada a propaganda:  

a. vinculada diretaoulndiretarnentë a partidopolItio 

ou que importe em abuso d poder politico, AP conômico ou reirgioso, 
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b que implique em oferecimento, prornessa ou 

solicitaçao de dinheiro, dádwa, nfa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza, 

c 	feita por m . ei 
. 
o7 de imp(essos ou de ob1eto que 

pessoa inexpenente ou rüsttca possa confundir corn moeda, 

d que prejudique a higiene ê a estética urbana ou 

contravenha aposturas municipaisou a outra qualquer restrição de diréito; - 

e. qu .perturbe bsossego piThilco, corn algazaira ou 

abusos de instrumentos sonoros ou smais acustics, 

f. de .quálquer nätU rem, quefor veiculada porrneio 

de pichaçao, inscnção a tinta, ftxacao de placas, estandartes, faixas e 

assemehados, nos bens cujo uso dependa de cessão -ou perrnissão do Poder 

Publico, ou que a ele pertencarn, e nos de uso comurn (clubes, tojas, centros 

come rciais, templos, ginasros, ainda que de propredade pnvada), tndustve postes 

de iluminacao piib1tca e sinalizaca6 de trafegor  passarelas, pontes, pacadas de 

ônibus eoutros equipamentos urbanos; 

- 	g. qUe caluniar, difamar ou injuriar quaisquerpéssoas, 

bern como Orgaos-ou entdades que exerçam autoridade publica, 

- 	 h de qualquer nature za cuiocada em árvores e nos 

jardins IocaIizdos em -areas•p6b1ica, bern comö .e muros cercas e tapumes 

divisór,os, 'mesmo que não Ihes causem dano, 

i 	med lante outdoors, sujeitando-se a emp 

-responsaveiecandidatosa irnediata retiradà däpropágánda:irreguIar 

Rua Ant8mo Vicente Duart'e 4000 Fórum - Centro 85560 000 Chopinzinho/PR - fone/f#.(4 . 6.)  3242 1844 
Pagina 3 de 7 



iN.iSYJ-'RIc PUBLICO 
dp .Esrado do Parand 

-. 	11 PROMO TORL4 DEJUSTIcA 
COMARC4 DE cHOR091NEO-PR 

- 	 2 E vedado ao tongo da campanha eleitorat  

a a corifecção, uti1zacao, distribwçao por comitê, 

canddato ou coni -a.-spa'
.
autorizaçAo, de camisetas, cbaveiro, bones, canetas, 

• brindes, cesta básicas ou : aisquer outros bens óu materiaig que possam 

proporcionar vantagem a6.e eitor; - 

b - a realizaçao de showmlao e de evento 

assemeihado para promo 	de candidaos,brncomoa   	presentacao, 

remunerada ou plot  ...-de artistas corn a finahdade de animar comIcio au reurnäo 

etc itoral, 	 - - 

c a utihzação de trios eletricos em campanhas 

eleitorais, exceto para asonorização de comiaos, 

d o uso de slrñbotos, fraes ou Imagens, associadas ou 

semeihantes as empregadas perorgào de governo, empresa pubhca ou sociedade 

deeconomiamista, 	 - 
• : 	• 	 •-• 

e a contratacao ou utilizaçao, ainda que em regime 

de voluntariado, de crtanc  e adolescentas para distnbuiçao de material de 

campanha em was pbIicas, residências de eleitores e estabelecimentos 

comerciais 

3 E tambem vedado qualquer tipo do pagamente 

troca de espaço para a ve&culaçao de propaganda eleitoral em bens paiticula 

cuja cessAo dove ser espontânea e gratuita, - 
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seus prepostos:  

ao uso de alto-falantes eamplificadores de som ou a 

promoçäo comkio bu carreata;  

b. a arregimentação de eleitores ou a propaganda de 

boca de urna; 

C. ô transpo,rte dé è!eitores; 

- - 	 d.atéo término do horário de V tação, aag1orneráco 

de pessoas portando vestuario padronlzad9, de modo a caracterizar marnfestaçao 

coletiva, corn ou sem utilizaçao de veiculos 

5 E vedado  aos fiscais dos candidatos, nos trabaihos 

die votação, a, pad o'n izacaci dovéstuário. 

Cabe ao Conseiho Municipal-dos Direitos da Criança 

e do Adotescente dar ampla drvulgaçao do teor da presente recomendacao a 

todos os candtdatos,assim como a populaçAo em geral, devendo para tanto 

l-.Encaminharcópias impressas a tôdosos'can:didáto 

por-correio (corn aviso de' rec rn ebiento), mensagewo ou, preerencia1m 

pessoalmente, por ocasião de reuniào marcada para divulgaçao das regras d 

campanha; 	 : 
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II - Lrnpnmir e afixar cOpias nos Orgàos pubhcos e 

locais d'e grande crrculacao 6e pessoas, dando-Ihe o devido destaque, juntaménte 

corn os demats editars pubhcados paraidivulgaçao do pleito e convocaçaodos 
• -S 

etettores1  

-S 	 -- 

HI— lmprimire afixar cOpias nos locaisIe votaçao, - 

IV. -: lrnprimir. è .distribuIr cópias aos' 6rgaos. de 

nprensa local,, corn pedido do sua veiculacao a popuiacao, juntamerite corn 

- informaço?s adrcionais sobre o pieto (incluindo os locats e horarios de votaçao e 

homes dos candidatos habilitados), 

V - Pubitcar cOpia eletrônica na págtna do órgão e/ou 

.daPreféitüra local na redé niundiál le cOrnputadbres. 

- 	 JuntanTente corn a piblicaçao de copias da presente 

recomendaçao, cabe ad Conseiho Murucipal do Drreitos 'd Ci a 	ança e da 

Adolescente divulgar amplarnente tetefones, enderecos eletrônicos e locais onde 

poderao ser er1ami nhadas denntias de violacAo cias regras de carnpanha, corn o 

registro e- fomeclmentQ do protocolo respecttvo e envio de cOpta ao Mintstério 

P(th[ico. 

ALRTA, por firn, que c no cumpNmento da presente 

recomendaçao importará na tomada des medidas judtaais cabiveis, indusive no 

sentidd da apuracao da responsakntidade civil, administrativa e mesmo criminal 

dos agertes iue, por acao-ou omisso, 'vIolarem ou perrmtirem a vtolaçAo d 

normas e principios que regem o processo de escolha dos membi-os d*o Cons 

• Tutelar, ex vi do.dispostonos arts..50, 208 earáfo tnico 21 6e232 t 

Let n° 8.069/90,-  sem prejuIzo de outras sancoes cabIve,s 
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TFica esta elécidqoprazo de 05 (cincä)diaspara que 

sejam informadas as providências tomadas ro sentido do cumprimento da 

presente recornendaçio.. 

Chopinzinjio/PR, 2 de agosto de 2019--,_  

Aj 

WI ' p LOLZ. 
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