
 

04 DE OUTUBRO DE 2015 

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR 

CHECK-LIST PARA O DIA DA VOTAÇÃO 

Faltando poucos dias para a realização das eleições unificadas para o 

Conselho Tutelar em todo o Brasil, este Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

da Criança, do Adolescente e da Educação coloca à disposição de todos os que irão 

participar desse processo histórico um breve “check-list”, no qual relaciona alguns itens 

que devem ser objeto de especial preocupação nesta “reta final” do pleito e no dia da 

votação propriamente dita. 

Importante lembrar que a condução de todo processo de escolha dos 

membros do Conselho Tutelar é de responsabilidade pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que poderá, a seu critério, designar 

uma Comissão Eleitoral, devendo, em qualquer caso, receber assessoria jurídica por 

parte da Procuradoria do Município ou órgão equivalente. 

Vale dizer que o contido abaixo se soma ao material já publicado em nosso 

sítio eletrônico, e não esgota o assunto, podendo ser tomadas cautelas adicionais para 

assegurar a regularidade do pleito, a critério do que for definido pela Comissão Eleitoral 

e/ou pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente local. 

1 - Zelar pela ampla divulgação do pleito, horários e locais de votação junto à 
população: 
Como se trata de uma eleição diferenciada, onde é possível que os eleitores votem em 

locais diversos dos que estão habituados, é muito importante a ampla divulgação dos 

locais onde a votação será realizada e os respectivos horários de início e término do 

pleito, devendo ser os eleitores orientados a comparecer para votar munidos de seu 

título de eleitor e documento oficial com foto. Devem ser também divulgados os nomes 

(e números, se houver) dos candidatos e informações básicas sobre a votação, com 

especial atenção para os municípios onde a lei local admite a votação em mais de 01 

(um) candidato1. Sugere-se a afixação de cartazes com tais informações nos órgãos 

públicos e locais onde normalmente são instaladas as seções eleitorais, sem prejuízo 

da divulgação junto à mídia local; 

                                                      
1 Embora pouco usual, algumas leis municipais assim o permitem. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1365


2 - Divulgar os nomes dos integrantes da Comissão Eleitoral e dos telefones para 
o envio de denúncias de irregularidades: 
Juntamente com a divulgação da eleição, é importante informar aos eleitores os nomes 

dos membros da Comissão Eleitoral e os telefones para onde poderão ser 

encaminhadas denúncias de irregularidades, como transporte de eleitores, “boca de 

urna” e outras práticas consideradas abusivas. No dia da eleição, os membros da 

Comissão Eleitoral deverão ser identificados por meio de “crachá” ou equivalente (vide 

modelo de crachá publicado na página do CAOPCAE na internet), permanecendo em 

regime de “plantão” até o momento do encerramento da apuração e decisão quanto a 

eventuais incidentes; 

3 - Acertar, com o comando da Polícia Militar local (e/ou Guarda Municipal, onde 
houver), os procedimentos de segurança para o transporte das urnas, bem como 
dos locais de votação e apuração: 
A forma como será garantida a segurança das urnas e locais de votação e apuração 

deve ser definida com os comandos da Polícia Militar e Guarda Municipal locais, de 

modo a evitar possíveis incidentes, sem prejuízo da designação, pela Comissão 

Eleitoral, de servidores encarregados de efetuar o transporte e de zelar pela posterior 

guarda do material em local seguro. Nunca é demais lembrar que, embora não 

organizada pela Justiça Eleitoral, a eleição para membros do Conselho Tutelar é uma 

eleição oficial, conduzida por um órgão público municipal também oficial (o CMDCA), 

devendo ser tomadas todas as cautelas necessárias para assegurar a regularidade do 

pleito e a segurança daqueles que nele irão atuar, assim como dos eleitores (na página 

do CAOPCAE na internet há um modelo de ofício ao comando da Polícia Militar); 

4 - Identificar e credenciar todos os servidores que irão atuar na captação e 
apuração de votos, assim como no suporte técnico e administrativo, no dia da 
eleição: 
Deve a Comissão Eleitoral selecionar, credenciar e manter a relação de todos os 

servidores designados para atuar na eleição (presidente de mesa, mesário, 

escrutinador, motorista, equipe de apoio etc.), com a indicação da função respectiva e 

telefones de contato. Atentar para necessidade da seleção, credenciamento e 

capacitação de um determinado número de servidores “reservas”, caso ocorra algum 

problema com os “titulares”. É também recomendável que sejam selecionados e 

credenciados servidores que possam dar suporte técnico (especialmente no caso de 



municípios que irão utilizar urnas eletrônicas) e jurídico aos membros da Comissão 

Eleitoral. É também importante divulgar entre tais servidores os telefones de contato 

dos membros da Comissão Eleitoral. Vale lembrar que devem ser elaborados, 

confeccionados e entregues a tais servidores “crachás” ou meios equivalentes de 

identificação, a serem exibidos ostensivamente no dia da eleição propriamente dita, 

facilitando assim a visualização de todos os que atuam no pleito (vide modelos de 

crachás publicados na página do CAOPCAE na internet); 

5 - Providenciar, se necessário com o suporte do Cartório Eleitoral local, a devida 
capacitação dos servidores que irão atuar como mesários e escrutinadores: 
Na maior parte dos municípios a eleição será realizada de forma “manual”, sem o uso 

de urnas eletrônicas. A captação de apuração dos votos em cédulas impressas tem 

algumas peculiaridades em relação à votação eletrônica, e se não houver uma 

adequada seleção (entre servidores mais antigos, que já tenham atuado neste modelo 

de eleição) e capacitação daqueles que irão atuar como mesários e escrutinadores, 

poderão surgir dúvidas e problemas que irão causar atraso na totalização dos votos e 

até mesmo gerar dúvidas quanto ao resultado da eleição, pelo que a realização de uma 

prévia capacitação (ou “treinamento”) de tais servidores é fundamental, podendo-se 

para tanto contar com a colaboração dos servidores que atuam na Justiça Eleitoral2. 

Desnecessário dizer que deverá haver a prévia definição de qual servidor será 

encarregado de qual tarefa (entre presidente de mesa, mesário ou escrutinador), assim 

como selecionados servidores para atuar em funções de apoio e também como 

“reservas”. Mais uma vez deve-se ter especial cautela nos municípios em que é 

permitido ao eleitor a votação em mais de 01 (um) candidato; 

6 - Identificar e credenciar todos os candidatos e fiscais de candidatos que serão 
autorizados a acompanhar o processo de votação e apuração: 
Todos os candidatos e fiscais por eles indicados deverão ser também previamente 

identificados e credenciados, com a distribuição de “crachás” ou meios equivalentes de 

identificação aos mesmos, a serem exibidos ostensivamente no dia da eleição 

propriamente dita, facilitando assim a visualização de todos os que atuam no pleito 

(vide modelos de crachás publicados na página do CAOPCAE na internet); 

                                                      
2 A colaboração de servidores da Justiça Eleitoral, inclusive para eventual necessidade no dia da votação foi 
assegurada pela Presidência do TRE/PR, devendo ser efetuados os contatos necessários junto ao Cartório 
Eleitoral local.  



7 - Realizar reunião com os candidatos e fiscais, repassando-lhes informações e 
orientações finais sobre a realização do pleito, incluindo condutas vedadas: 
Embora se presuma que as regras da eleição já tenham sido previamente divulgadas 

entre os candidatos, a realização de uma reunião com os candidatos e fiscais por eles 

designados às vésperas da eleição é uma forma de informar-lhes sobre os 

procedimentos de fiscalização e segurança que serão adotados pela Comissão Eleitoral 

(cujos membros devem ter seus telefones de contato fornecidos, para que possam ser 

acionados a qualquer momento, em havendo alguma denúncia a encaminhar), 

esclarecimento de dúvidas e repasse das condutadas vedadas, cuja violação pode levar 

à cassação do registro da candidatura. Na ocasião devem ser também distribuídos os 

crachás ou meios de identificação equivalentes, mencionados no item anterior; 

8 - Definir a forma como os membros da Comissão Eleitoral (e, eventualmente, 
todos integrantes do CMDCA) irão acompanhar o desenrolar da votação e 
apuração, distribuindo tarefas e criando mecanismos de contato e reunião entre 
os mesmos, para tomada de decisões quando de eventuais incidentes: 
Como acima ventilado, cabe à Comissão Eleitoral (ou na falta desta ao CMDCA, em 

sua composição plena) a condução de todo processo de escolha, assim como a tomada 

de decisões quanto a eventuais incidentes ocorridos ao longo da campanha eleitoral, 

assim como por ocasião da votação e apuração. Como as decisões serão tomadas de 

forma colegiada, é fundamental que os membros da Comissão Eleitoral tenham 

condições de entrar rapidamente em contato entre si, assim como se reunir para 

deliberar acerca de eventuais incidentes ocorridos ao longo do processo eleitoral. Se 

possível, sugere-se a criação, entre os membros da Comissão Eleitoral, de um grupo no 

“Whattsapp”, assim como o compartilhamento de telefones celulares entre os mesmos. 

Tais contatos deverão ser compartilhados com o Procurador do Município ou advogado 

designado pelo município para prestar assessoria jurídica à Comissão Eleitoral (junto ao 

qual pode ser colhido parecer prévio à tomada de decisões), assim como ao 

representante do Ministério Público encarregado da fiscalização do pleito (que deve ser 

imediatamente informado de todos os incidentes ocorridos); 



9 - Zelar pela impressão, distribuição, correta utilização e guarda em local seguro 
dos cadernos/listas de eleitores: 
Os cadernos/listas de eleitores são peças fundamentais do processo de escolha, sendo 

a única forma de identificar os eleitores habilitados a votar (eleitores cujos nomes não 

constam dos cadernos/listas de eleitores não poderão ser autorizados a votar), razão 

pela qual deve-se ter cautela redobrada em sua impressão, distribuição junto aos locais 

de votação e manuseio pelos mesários, bem como para sua guarda em local seguro 

tanto antes quanto após a eleição. Especial cautela deve ser tomada quando da 

colocação da assinatura ou impressão digital do eleitor que comparecer para votar, de 

modo a evitar que haja sua sobreposição ao campo de assinatura dos demais, até 

porque será esta a única forma de verificar se o eleitor já votou ou não; 

10 - Organizar os locais de votação e apuração, com a colocação de cartazes 
destinados à orientação de todos os servidores que irão atuar na eleição, assim 
como os eleitores em geral: 
É muito importante que os locais de votação e apuração contenham informações claras 

a todos os servidores que irão atuar na eleição, assim como os eleitores em geral. A 

colocação de cartazes contendo as informações necessárias (relação dos 

nomes/números de candidatos, salas de votação, números de telefone dos membros da 

Comissão Eleitoral etc.), deve ser efetuada com a antecedência devida, no máximo até 

a véspera da eleição, de modo que todos saibam exatamente onde se posicionar. De 

igual sorte, é fundamental a prévia definição dos responsáveis pela condução e 

posicionamento das urnas e cédulas de votação, cadernos/listas de eleitores e outros 

materiais que serão utilizados na eleição (como canetas, atas e crachás), com a 

definição dos locais e horários em que serão distribuídos aos presidentes de mesa. 

Devem ser também definidos os membros da Comissão Eleitoral que farão a divulgação 

dos “boletins de urna” e outras informações relacionadas à apuração dos votos, 

inclusive aos órgãos de imprensa. 

Equipe do CAOP da Criança, do Adolescente e da Educação 

Veja também outras dicas sobre o dia da eleição 
elaboradas pelo Ministério Público da Bahia 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1861

