
ELEIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A

COMISSÃO ELEITORAL

“O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar  será

estabelecido em lei  municipal  e  realizado  sob  a  responsabilidade do

Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  e  a

fiscalização do Ministério Público.”

Estatuto da Criança e do Adolescente

(art. 139 da Lei nº 8.069/1990)

1. Cumprir  fielmente  as  exigências  previstas  na  Resolução  CONANDA  n°

170/2014, bem como eventual legislação municipal vigente que regulamente as

eleições para o cargo de conselheiro tutelar no município.

2. Realizar  diligências  perante  a  Justiça  Eleitoral  para  obtenção  de  urnas

(eletrônicas ou lona), a fim de realizar as eleições para o Conselho Tutelar, nos

termos do art. 9o, §2o, da Resolução CONANDA n° 170/2014.

3. Proceder  a  análise  de  todas  as  impugnações  apresentadas  perante  a

Comissão Eleitoral,  com urgência,  devendo as impugnações serem julgadas

antes das eleições, observando-se o devido processo legal, nos termos do art.

11, §3  o   e seguintes da Resolução CONANDA n° 170/2014, bem como eventual

legislação municipal vigente que regulamente a matéria.

4. Realizar  reunião prévia  com os candidatos ao cargo de conselheiro  tutelar,

explicando  como  se  darão  os  trabalhos  no  dia  das  eleições,  instruindo-os

quanto as posturas necessárias no dia do pleito.



5. Realizar reunião com todos os servidores que irão trabalhar no dia do pleito,

capacitando-os sobre a forma de trabalho no dia das eleições, conferência de

eleitores  e  documentos,  postura  isenta  e  imparcial,  sob  pena  de

responsabilização  dos  servidores  que  eventualmente  causem  desordem ou

busquem direcionar votos no momento do pleito.

6. Elaborar lista dos eleitores, separados por local de votação, de acordo com os

dados  fornecidos  pela  Justiça  Eleitoral,  devendo  ser  conferida  a  lista,  bem

como se há repetição de nome de eleitores.

7. Proceder intensa fiscalização prévia da cédula a ser impressa e utilizada no dia

do pleito, no caso de eleição por urna de lona, evitando erros.

8. Proceder intensa conferência prévia das informações (nome, número e foto) a

serem inseridas em urna eletrônica a ser utilizada no dia do pleito - evitando

erros.

9. Informar  ao  Ministério  Público  a  relação  de  candidatos  habilitados  após  a

análise  das  impugnações,  conforme  art.  11,  §5o  e  seguintes  da  Resolução

CONANDA n° 170/2014, bem como candidatos que foram desabilitados após o

julgamento das impugnações.

10. Observar,  dentro  das  possibilidades,  as  sugestões  apresentadas  pelos

candidatos ao cargo de conselheiro tutelar no que se refere a organização do

pleito eleitoral, conforme cópia do documento em anexo.

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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