


ORIENTAÇÕES SOBRE AS URNAS 

No Estado do Ceará todos os 184 municípios terão as
suas votações realizadas por meio de urnas eletrônicas. Neste
contexto, são orientações importantes aos membros do MPCE:

1 – Acompanhar o momento de impressão da “zerézima” ou solicitar o
esse documento de uma das urnas. A “zerézima” poderá ser emitida a partir das
07h da manhã do domingo 06/10/19;

2 – Acompanhar se o local de votação garante o sigilo do voto;

3 – Garantir que nenhum eleitor ingresse na cabine de votação
acompanhado (exceto nos casos em que a Lei Eleitoral autoriza: idosos, pessoas
com deficiência, etc) ou com equipamentos que permitam o registro do voto
(celular, máquina fotográfica, etc) .



ORIENTAÇÕES SOBRE OS ELEITORES

O voto para Conselheiro Tutelar é facultativo, mas estão
aptos a votar os eleitores que estavam regulares no momento
da geração dos arquivos de urna e folhas de votação (ver tabela
anexa). Quanto a esse particular, é importante destacar:

1 – Os eleitores não necessariamente
votarão no mesmo lugar em que normalmente
votam nas eleições oficiais. Havendo dúvida
quanto ao local de votação, o eleitor deverá
utilizar o Disque Eleitor: 148 ou acessar o site:
www.tre-ce.jus.br;



ORIENTAÇÕES SOBRE OS ELEITORES

2 – Os documentos que serão exigidos para o eleitor ter
acesso à cabine devem ter sido especificados na legislação municipal
e/ou em resolução do CMDCA local. Caso não haja essa
especificação, bastará um documento oficial com foto;

3 – Em todo o Ceará foi uniformizado que os eleitores
somente poderão votar num único candidato.



ORIENTAÇÕES SOBRE LOCAIS DE VOTAÇÃO

A Comissão Especial Eleitoral foi quem decidiu e indicou
os locais de votação. Em cada um desses locais deverá ser
afixada lista com os nomes e os respectivos números dos
candidatos aptos a serem votados. Salutar ressaltar então:

1 - Salvo deliberação em contrário por parte da Comissão Especial, os
candidatos podem ter fiscais nos locais de votação, o que exige maior atenção para
coibir a “boca de urna”;

2 – Nos locais de votação deverá constar aviso referente às seções
eleitorais ali aglutinadas.



ORIENTAÇÕES SOBRE A APURAÇÃO

Apenas em Fortaleza a apuração se dará a partir de
sistema próprio fornecido pelo TRE/CE. Nos demais municípios
a apuração se dará a partir da digitação dos dados constantes
em todos os Boletins de Urna (B.U.). Todas as urnas emitem, no
mínimo, 05 B.U.´s, sendo orientado que:

❖ 01 BU será arquivado pela Comissão Especial Eleitoral;
❖ 01 BU será afixado na porta da sala que funcionou como seção;
❖ 02 BU´s serão levados para o local da apuração: 01 para

afixação e o outro para ser utilizado na digitação;
❖ 01 BU será entregue ao Ministério Público.



ORIENTAÇÕES SOBRE AS POSSÍVEIS INFRAÇÕES

Muito importante esclarecer que NENHUMA CONDUTA
VEDADA ou IRREGULAR CONFIGURA CRIME ELEITORAL! Assim,
condutas como “boca de urna”, transporte irregular de eleitores,
oferecimento e contrapartida ao voto, etc devem ser registradas na
ata que a Comissão Especial disporá ou em Auto de Constatação
próprio (ver modelos em anexo), com a devida coleta do nome de
testemunhas, mídias, documentos ou quaisquer outros meios de
prova.

A Polícia poderá ser acionada para lavrar TCO pelo
cometimento do crime do art. 330 do C.P., caso a prática irregular
prossiga, mesmo após emanada ordem de abstenção da conduta!



ORIENTAÇÕES SOBRE AS POSSÍVEIS INFRAÇÕES

As condutas irregulares são aquelas consideradas como
vedadas, mas que não foram praticadas por um candidato. Nesse
caso o membro do MPCE deverá tomar todas as medidas necessárias
para fazer cessar tal conduta, inclusive podendo requisitar força
policial como apoio.

As condutas vedadas praticadas por candidatos, mesmo não
se tratando de crimes, são consideradas atos ilícitos que podem vir
a demonstrar a ausência do requisito da “idoneidade moral” e,
portanto, embasar impugnações da candidatura que deverão ser
propostas posteriormente, de forma administrativa (perante a
Comissão Especial Eleitoral) ou judicial.



ORIENTAÇÕES GERAIS

1 – O pleito do processo de escolha dos Conselheiros
Tutelares acontecerá no dia 06/10/19 e se estenderá, em quase
todos os municípios do Ceará, das 08h às 17h (a única exceção é o
Município de Amontada onde o horário de término será as 16h)

2 – É importante que o membro do MPCE designado
especialmente para trabalhar no dia do pleito mantenha contato
com o(a) Promotor(a) que responde pela comarca a fim de obter os
telefones dos integrantes da Comissão Especial Eleitoral;



ORIENTAÇÕES GERAIS

3 - Ao manter contato com a Comissão, o membro do MPCE poderá
solicitar as resoluções do CDMCA relativas ao mencionado processo de escolha,
bem como informações a respeito: dos locais de votação, das rotas de transporte
de eleitores, dos veículos que farão esse transporte, do efetivo policial que estará
disponível e do local onde se dará a apuração dos votos;

4 - A critério do membro, as Promotorias poderão permanecer ou não
abertas em cada comarca. Não havendo interesse do membro em manter a
promotoria aberta ou não sendo isso possível, a orientação (sem qualquer
natureza vinculatória) é a de que o(a) Promotor(a) visite a sede da Comissão
Especial;

5 – Orienta-se ainda, igualmente sem qualquer caráter vinculativo, que
sejam visitados os locais de votação e que seja feito o acompanhamento da
apuração dos votos até o seu término.



O CAOPIJE ESTARÁ DE PLANTÃO NO 
DOMINGO (06/10) DAS 08h ÀS 17h


