
2ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande

R E C O M E N D A Ç Ã O nº 010/2019-2ªPJCível

Procedimento Administrativo: 006855-006/2019

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo(a) Pro-
motor(a) de Justiça da Infância e Juventude adiante assinado(a), no uso de suas atribuições, ex
vi do disposto no art. 201, §5º, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.069/1990, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 139, §1º, da Lei Federal nº 8.069/1990 (Es-
tatuto  da  Criança  e  do  Adolescente),  bem como  o  art.  14  da  Resolução  CONANDA nº
170/2014, Lei Municipal nº 4.095/2015 e Edital nº 01/2019/CMDCA, que, entre outras provi-
dências, fixou a data de 06 de outubro de 2019, para a realização do Processo de Escolha dos
membros do Conselho Tutelar de Várzea Grande/MT;

CONSIDERANDO que o Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar
de Várzea Grande/MT deveria ter ocorrido no último dia 06/10/2019, na forma da Lei Federal
no 8.069/1990, Resolução nº 170/2014 do CONANDA e Lei Municipal nº 4.095/2015, mas foi
suspenso; 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA) publicou o  EDITAL Nº 09/2019/CMDCA/VG, reagendando o Processo
de escolha para o próximo domingo, dia 20/10/2019, das 08h00min às 17h00min;

CONSIDERANDO que este processo de escolha será realizado em 14 (quatorze)
escolas, a saber:

1. E.E. Professora Adalgisa de Barros

2. EMEB Professora Marilce Benedita de Arruda

3. E.E. Fernando Leite de Campos

4. EMEB Professor Air Addor

5. EMEB Tenente Abílio de Moraes

6. E.E. Nadir de Oliveira

7. EMEB Honorato Pedroso de Barros

8. E.E. Jaime Veríssimo de Campos Júnior

9. EMEB Manoel João de Arruda

10. E.E. José Leite de Moraes

11. EMEB Apolônio Frutuoso da Silva
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12. E.E. Ernandy Mauricio Baracat

13. EMEB Senhora Dirce Leite de Campos

14. Centro Educacional Abdala José de Almeida

CONSIDERANDO também que o teor do o EDITAL Nº 09/2019/CMDCA/VG
foi pessoalmente exposto aos candidatos pela Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Várzea Grande e pelo Ministério Público em Reunião
realizada no dia 11/10/2019, das 15h00min às 18h00min, no Anexo I da Secretaria Municipal
de Educação;

CONSIDERANDO também a reunião orientativa realizada pelos membros da Co-
missão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Várzea
Grande e pelo Ministério Público junto ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gros-
so no dia 11.10.2019, das 09h00min às 11h00min, na sede daquele Tribunal;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a isonomia entre todos os candi-
datos, assim como prevenir e coibir a prática de condutas abusivas e/ou desleais, que podem
importar, inclusive, na quebra do requisito da IDONEIDADE MORAL, expressamente exi-
gido de todos os candidatos/membros do Conselho Tutelar pelo art. 133 da Lei Federal nº
8.069/1990;

CIENTIFICA e RECOMENDA aos candidatos habilitados ao processo de esco-
lha em questão que observem as  VEDAÇÕES abaixo elencadas, relacionadas AO DIA DA
ELEIÇÃO, sem prejuízo de outras previstas na legislação local, sob pena de adoção das me-
didas administrativas e criminais cabíveis:

É VEDADO NO DIA DAS ELEIÇÕES (Além das Vedações já previstas na Legislação de
Regência):

(a) usar alto-falantes e amplificadores de som ou promover comício ou carreata;

(b) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna;

(c) até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglomeração de
pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com
ou sem utilização de veículos;

(d) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;
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(e) 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 (captação de
sufrágio);

(f) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais;

(g) gravar e/ou divulgar em qualquer tipo de mídia social, rede social (Facebook, Instagram,
Twitter  etc.)  ou  aplicativos  de  mensagens  instantâneas  (WhatsApp,  Telegram etc.)  fotos,
vídeos  ou  fazer  transmissão  em tempo real,  que  possam perturbar  ou  de  qualquer  forma
prejudicar o andamento do processo eleitoral;

Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dar
ampla divulgação do teor da presente recomendação a todos os candidatos, assim como aos
eleitores, devendo para tanto:

I – Entregar em mãos cópias impressas a todos os candidatos, em Reunião Agendada para
data anterior ao pleito, a se realizar no Anexo I da Secretaria Municipal de Educação, e por
correio (com aviso de recebimento) aos que eventualmente não compareçam (no endereço
indicado por eles quando da inscrição); e
II – Imprimir e afixar cópias nos órgãos públicos e nos locais de votação.

CIENTIFICA  e  ALERTA,  por  fim,  que  o  não  cumprimento  da  presente
recomendação importará  na  tomada  das  medidas  cabíveis,  inclusive  no  sentido  de
impugnar a candidatura ou formalizar pedido de cassação de mandato (se eleito) de
todo(a) e qualquer candidato(a), além da apuração da responsabilidade civil, administrativa
e mesmo criminal dos agentes que, por ação ou omissão, violarem ou permitirem a violação
das normas e princípios que regem o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar,
ex vi do disposto nos arts. 5º, 208 e par. único, 216 e 232, todos da Lei Federal nº 8.069/1990.

Fica  estabelecido  ao  CMDCA o  prazo  de  05  (cinco)  dias para  que  sejam
informadas  as  providências  tomadas  no  sentido  do  cumprimento  dos  itens  I  e  II  da
recomendação.

Várzea Grande/MT, 16 de outubro de 2019

DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI

Promotor(a) de Justiça
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