
ELEIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS

CANDIDATOS

“Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os

seguintes  requisitos:  reconhecida  idoneidade moral;  idade  superior  a

vinte e um anos; e, residir no município.”

Estatuto da Criança e do Adolescente

(art. 133 da Lei nº 8.069/1990)

1. Considerar que:

a) Oferecer aos eleitores “brindes de pequeno valor” pode ser interpretado

como qualquer forma de agrado, inclusive um café, por exemplo, antes,

durante  ou  depois  da  votação,  oferecidos  pelo  candidato  ou  pessoas

ligadas a ele, podem macular a idoneidade moral do candidato;

b) A perturbação dos trabalhos na Comissão Eleitoral  e servidores dentro

dos  locais  de  votação  ou  nas  imediações,  pode  ensejar  conduta

contravencional  e/ou  criminal,  bem como arranhar  a  idoneidade  moral

exigida  aos candidatos,  sejam essas condutas  praticadas  pelo  próprio

candidato, por familiares ou por terceiros em prol do candidato; e,

c) Existe  a  possibilidade  de  impugnação  de  candidaturas  por  parte  do

Ministério  Público  e/ou  terceiros,  em  razão  de  condutas  indevidas  ou

ilegais de candidatos ao cargo de conselheiro tutelar.

2. Procurar:

a) Não Oferecer,  prometer  ou  solicitar  dinheiro,  dádiva,  rifa,  sorteio  ou

vantagem de qualquer natureza; 



b) Não Perturbar  o  sossego  público,  com  algazarra  ou  abusos  de

instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

c) Não Fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa

inexperiente ou rústica possa confundir com moeda;

d) Não Prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespeitar posturas

municipais ou que impliquem qualquer restrição de direito;

e) Não Caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos

ou  entidades  que  exerçam  autoridade  pública  e  estejam  no  legítimo

exercício de suas funções durante as eleições;

f) Não Fazer propaganda de qualquer natureza, que for veiculada por meio

de pichação, inscrição a tinta,  fixação de placas,  estandartes,  faixas  e

assemelhados, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do

Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema,

clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que

de  propriedade  privada),  inclusive  postes  de  iluminação  pública  e

sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e

outros equipamentos urbanos;

g) Não Colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins

localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes

divisórios, mesmo que não lhes causem dano;

h) Não Fazer  propaganda  mediante  outdoors,  sujeitando-se  a  empresa

responsável e candidatos(as) à imediata retirada da propaganda irregular;

i) Não Confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato(a) ou com a

sua autorização,  camisetas,  chaveiros,  bonés, canetas,  brindes,  cestas

básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar

vantagem ao(à) eleitor(a);

j) Não Usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às

empregadas por  órgão de governo,  empresa pública  ou sociedade de

economia mista;

k) Não Efetuar  qualquer  tipo  de  pagamento  em troca  de  espaço  para  a

veiculação de propaganda em bens particulares, cuja cessão deve ser

espontânea e gratuita;



l) Não Contratar  ou  utilizar,  ainda  que  em  regime  de  voluntariado,  de

crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha em

vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais.

m) Não Usar alto-falantes e amplificadores de som ou promover comício ou

carreata, inclusive no dia das eleições;

n) Não Arrregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna, inclusive

no dia das eleições;

o) Não Até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma,

para  aglomeração  de  pessoas,  de  modo  a  caracterizar  manifestação

coletiva, com ou sem utilização de veículos;

p) Não Fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;

q) Não Doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), com o fim de

obter-lhe  o  voto,  bem  ou  vantagem  pessoal  de  qualquer  natureza,

inclusive emprego ou função pública, desde o registro de candidatura até

o dia da eleição, inclusive (captação de sufrágio); e,

r) Não Padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suas)

respectivos(as) fiscais.

3. Se abstenham de fazer propaganda eleitoral, salvo se houver deliberação da

Comissão  Eleitoral  do  CMDCA  permitindo  a  reabertura  do  prazo  para

campanha. Caso haja a reabertura, sejam observadas as vedações elencadas

na legislação vigente.

4. Mantenham conduta ilibada antes, durante e depois do pleito eleitoral, de modo

a preservar a reconhecida idoneidade moral, exigida pelo Estatuto da Criança e

do Adolescente e pela Lei Municipal, sob pena das sanções legais.

Lista de recomendações baseada em documentos desenvolvidos pelo Dr. Rodrigo Baptista
Braziliano,  Promotor  de Justiça atuante  na 3ª  Promotoria  de Justiça do Foro Regional  de
Campo Largo/PR - em 09 de outubro de 2019.
Leia a notícia do CAOP Informa "Ministério Público do Paraná emite três recomendações
administrativas relacionadas à eleição para membros do Conselho Tutelar em Campo Largo".
Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/10/198/
(As recomendações administrativas são de acesso restrito ao MPPR)
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