
Ofício nº 35/2015 – COPEI/CIRCULAR

                                                                                  
Vitória/ES, 14 de outubro de 2015.

Assunto:  Levantamento  de  Dados sobre o  Processo de  Escolha  dos  Membros  do

Conselho Tutelar - 2015

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Membro da Comissão Permanente da Infância e Juventude -COPEI
Ministério Público

Prezado integrante da COPEI,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência,  encaminhamos

em anexo, um modelo de formulário, que visa a proceder levantamento de dados sobre

as dificuldades operacionais detectadas durante o Processo Unificado de Escolha dos

Membros  do  Conselho  Tutelar,  incluindo o  dia  da  votação  e  apuração,

ocorridas no dia 04 de outubro de 2015.  

Para  que  possamos  ter  um  diagnóstico  nacional,  solicitamos

seus bons préstimos no sentido de solicitar  aos  Conselhos Municipais  de

Direitos  da  Criança  e  Adolescente  -  CMDCAs  ou  aos  Promotores  de

Justiça,  que atuaram no processo unific ado de escolha de seu estado, que

forneçam os dados indicados no formaulário mencionado.
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Pretendemos  tabular  os  dados  para  que  sirvam  como

demonstração  das  inúmeras  dific uldades  enfrentadas  na  realização  do

Processo  de  Escolha  nos  moldes  em  que  foi  concebido  (modific ação

introduzida  pela  Lei  nº  12.696/12  ao  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente).  

Para  que  consigamos  realizar  o  diagnóstico  em  tempo

hábil,  pedimos  a  gentileza  de  que  o  retorno  nos  seja  dado  até  o  dia  30

de novembro de 2015.

Inegavelmente,  o  Processo  de  Escolha  que  aconteceu  no

último  dia  04/10/2015  tem  sido  cunhado  como  o  pior  já  realizado  na

história  do  país,   diante  do  despreparo  e  insufic iência  das  equipes  de

mesários;  logística  inadequada  para  atender  os  eleitores;

subdimensionamento  da  demanda  esperada;  longas  e  intermináveis  fil as

de  espera;  pessoas  expostas,  por  horas  a  fio ,  ao  sol  do  meio-dia;

candidatos fraudando descaradamente as regras de conduta eleitoral que

deles  esperavam  obediência;  transporte  irregular  de  eleitores  aos

borbotões;  boca  de  urna  desavergonhada  dos  candidatos  e  seus  cabos

eleitorais;  falta  de  legislação  federal  especific ando  as  condutas  vedadas

aos  candidatos  e  respectivas  sanções  penais  e  administrativas;  votações

ocorrendo,  em  pleno  século  XXI,  por  meio  de  urnas  de  lona  -  no  que  se

incluem  muitas  capitais  (João  Pessoa/PB,  São  Luís/MA,  Vitória/ES  etc);

eleições  não  realizadas  ou  anuladas  em  quatro  dos  maiores  municípios

do  país:  São  Paulo/SP,  Salvador/BA,  Belém/PA  e  Rio  de  Janeiro/RJ;

apurações que adentraram a madrugada em virtude da necessidade de se

"cantar"  o  voto  levando  à  exaustão  os  funcionários  que  trabalharam  na
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apuração;  promotores  de  justiça  da  infância  e  juventude  enfrentando

diversas irregularidades.

Nada  justific a  tamanho  despreparo  nestas  eleições  que  já

haviam sido agendadas há mais  de três anos,  quando da promulgação da

Lei 12.696,  de 25 de julho de 2012.

O  pleito  de  04  de  outubro  de  2015  deveria  ter-se  mostrado

um  momento  de  celebração  da  vida  cívica  em  nossa  nação ,  ainda  mais

quando  direcionado  a  um  órgão  colegiado  que  foi  encarregado  pela

sociedade  de  zelar  pelo  cumprimento  dos  direitos  da  criança  e  do

adolescente  (art.  131  do  ECA),  destinatários  de  tratamento

absolutamente  prioritário  por  disposição  expressa  da  Constituição

Federal  (art.  227,  “caput”).  

Passado  esse  momento,  é  chegada  a  hora  de  pensarmos  em

como  lutar  por  melhorias  para  os  próximos  Processos  de  Escolha,  que

acontecerão  daqui  a  quatro  anos,  tempo  que  dispomos  para  buscar

apoio  do  Governo  Federal,  Congresso  Nacional  e  Tribunal  Superior

Eleitoral.  Destarte,  nada  melhor  do  que  assim  o  fazermos  de  forma

articulada  entre  os  Ministérios  Públicos  de  todos  os  Estados  da

Federação,  uma  vez  que  a  Instituição  foi  indicada  pelo  Estatuto  da

Criança e do Adolescente como o fis cal desse processo.

Diante  disso,  reiteramos  a  solicitação  dos  bons  préstimos

de  Vossa  Excelência  no  sentido  de  que  envie  o  FORMULÁRIO anexo  aos

CMDCAs ou  às  Promotorias  de  Justiça  com  atribuição  na  área  da
_____________________________________________________________________________________

Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 350, Santa Helena, Vitória/ES, CEP: 29050-265.

Telefones: (27) 3194-4726/4727/4728/4729/4730/4731. / E-mail: caij@mpes.gov.br



infância  e  juventude  de  seu  Estado,  para  que  as  informações  solicitadas

sejam inseridas de maneira que possamos ter um panorama nacional.  

Após  a  coleta  dos  dados,  solicitamos a  Vossa Excelência  que

os  compile  em planilha  para  remessa à  coordenação da COPEI até  o  dia

30 de novembro de 2015 .  

Vale  lembrar  que  o  FORMULÁRIO,  anexo,  poderá  ser

respondido  diretamente  pelo  Promotor  de  Justiça  ou  pelo  Conselho  de

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Atenciosamente,
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