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RESOLUÇÃO Nº 031/CMDCA/2019 DE 09 DE OUTUBRO DE 2019 
 

“Dispõe sobre a análise da DEFESA apresentada pela 

candidata denunciada no dia 06/10/2019,  dia de 

votação do Processo Unificado de Escolha para 

Membros do Conselho Tutelar do município de Juína-

MT, Biênio 2020-2024.” 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(CMDCA), no uso da competência que lhe confere o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Lei Municipal n° 1.570, de 19/06/2015. 

 

 

CONSIDERANDO o Art. 8º da Resolução  Nº 024/CMDCA/2019 DE 20 DE SETEMBRO DE 

2019; 

 

CONSIDERANDO  o PARAGRAFO ÚNICO do Art. 8 da Resolução  Nº 024/CMDCA/2019 

DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 

 

CONSIDERANDO o Art. 12 da  Resolução  Nº 024/CMDCA/2019 DE 20 DE SETEMBRO 

DE 2019  

 

CONSIDERANDO o Art. 23 da Resolução   Nº 024/CMDCA/2019 DE 20 DE SETEMBRO 

DE 2019; 

 

CONSIDERANDO a reunião entre os membros da Comissão Eleitoral, realizada no dia 08 e 09 

de outubro de 2019. 

 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO Nº 029/CMDCA/2019 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019; 

 

RESOLVE:  

Art. 1º - DIVULGAR o PARECER da Comissão de Eleição do Processo Unificado de Escolha 

para Membros do Conselho Tutelar, referente a ANÁLISE DA DEFESA APRESENTADA pela 

candidata, Nide Noatto, no dia 08/10/2019, às 15h37min, na Sala do Controle Social, na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, segue o Parecer, ANEXO I. 

Art. 2º - A comissão Eleitoral, NOTIFICA a candidata, NIDE NOATTO, referente ao 

PARECER e que a mesma ainda tem direito de protocolar  recurso ao Pleno do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),  que deverá ser apresentado o 

pedido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da publicação no site da Prefeitura de 

Juína e NOTIFICAÇÃO da candidata,  devendo esse ser solicitado por escrito, protocolado na 

sala do Controle Social, anexo a Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Juína/MT, 09 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Pedro Salvador Neto  
Presidente da Comissão Eleitoral  

 

Rosimeire Brindarolli Oliveira 

Ronildo Simões da Silva 

Roseli Cardoso 
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ANEXO I 

 

 

PARECER DA COMISÃO ELEITORAL REFERENTE A ANÁLISE DA DEFESA 

APRESENTADA PELA CANIDADATA  CITADA NA RESOLUÇÃO 029/CMDCA/2019 

DE 07 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

A Comissão Eleitoral do Processo Unificado de Escolha para Membros do 

Conselho Tutelar,  recebeu denúncia anônima apresentada no dia 06/10/2019, no período 

matutino, de que a  candidata ao cargo de Conselheira Tutelar, Nide Noatto (n º5), no dia do 

pleito, enviou pessoalmente o áudio via aplicativo whatsapp,  para sua lista de contatos 

particulares, com o intuito de angariar votos, e tinha a seguinte fala: 

 

“Bom dia meu povo querido. Hoje é  dia da votação para Conselheiro Tutelar 

das 8:00 às 13:00 la no CEFAPRO. Conto com o voto de vocês, ta,... Muito 

Obrigada.” ( fala da candidata). 

 

A denúncia anônima foi instruída com prints de tela de celulares constando, em 

tese, que a candidata fez o envio da gravação em questão por seu número particular (66) 99624-

7002. 

Como existiam indícios de infração ao inciso XIX do Art. 6º e parágrafo único 

do Artigo 8º da Resolução 024/CDMDCA/2019 de 20 de setembro de 2019, o que pode dar 

ensejo à cassação da candidatura, por meio da Resolução 029/CMDCA/2019 de 07 de outubro 

de 2019, foi concedido o direito da ampla defesa e ao contraditório, consoante Art. 5º, LV da 

Constituição Federal, sendo a Candidata notificada para apresentar a defesa que entender de 

direito no interstício de 24 (vinte e quatro) horas. 

Dentro do prazo dado à candidata, esta apresentou suas razões, dizendo que 

realizou de boa-fé o envio de tal áudio para seus contatos particulares, na intenção de que as 

pessoas fossem participar da votação, e não estimulando-os a votar na Candidata em questão. 

Ainda, não se insurgiu em relação à data ou ao horário do envio, ou impugnou os documentos 

que instruíram a denúncia. 

Ainda, anexou  um CD com áudios gravados hipoteticamente por pessoas que 

receberam a gravação em questão, as quais aduzem que ele não lhes influenciou a votarem na 

candidata, mas sim os estimulou a votarem no escrutínio em questão e que não interpretaram 

como propaganda eleitoral. 

Era o que tínhamos a relatar. 
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O Artigo 8º da Resolução 024/CDMDCA/2019 de 20 de setembro de 2019, 

estipula que era proibida a distribuição de material de propaganda via mídias sociais após 

23h59min do dia 05/10/2019, sendo que a penalidade por descumprir  o artigo acima citado  é a 

cassação da candidatura. Vejamos tal dispositivo: 

 

Artigo 8º (...) 

Parágrafo Único – A distribuição de material de propaganda 

através das mídias sociais deverá ser encerrada no dia 05 de 

outubro às 23h59min, sob pena de cassação da candidatura. 

 

È Necessário pontuar que o caput do Artigo 8º define o que seriam estas “mídias 

sociais” como páginas de rede social (twitter, facebook, whatsapp e instagran). 

 

O Inciso XIX do Artigo 6º da Resolução Nº 024/CMDCA/2019 DE 20 DE 

SETEMBRO DE 2019, que dispõe sobre regras da Campanha Eleitoral e Votação do Processo 

Unificado de Escolha para membros do Conselho Tutelar do Município de Juína, complementa 

o dispositivo comentado, pois estipula que é vedada a propaganda eleitoral fora do período de 

campanha, sob pena de cassação da candidatura, por qualquer meio de divulgação ou 

comunicação, não sendo admitida “boca de urna”.  

A candidata relatou que gravou o áudio em questão e que fez o uso da mídia 

social whastsapp para distribuí-lo aos seus contatos particulares, contudo, quis fazer crer que 

este tinha o intuito de convidar seus contatos particulares era para votarem no pleito, e não 

votarem em sua candidatura. 

A defesa da candidata não impugnou o dia ou a hora em que a denúncia aduz 

que o áudio foi enviado, bem como ela dá a entender que foi gravado e distribuído no dia do 

pleito já em suas primeiras palavras: Hoje é dia da votação (...). 

Os áudios constantes no CD que juntou com a defesa somente provam que foi a 

candidata que realizou o envio do áudio em questão em desacordo com as disposições previstas 

na Resolução Nº 024/CMDCA/2019 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.  

Sabe-se que, na língua portuguesa temos a figura do sujeito oculto,  implícito ou 

elíptico, o qual ocorre quando ele não está presente na oração de forma direta, mas pode ser 

facilmente identificado pelo contexto. 

No contexto em questão, em sendo tal áudio enviado por um candidato a 

Conselheiro Tutelar de Juína, no dia em que será realizada a escolha popular, e tal candidato 

finaliza a sua fala com a frase conto com seu voto é obvio que está pedindo votos para si, 

fazendo campanha eleitoral, pois, o sujeito oculto é como se estivesse falando “Eu conto com 

seu voto”. 
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É irrelevante para o caso em questão se enviou somente para seus contatos 

particulares, pois o dispositivo não faz tal distinção, somente aduz que em havendo a 

distribuição após 23h59min do dia 05/10/2019, a propaganda é ilegal e deve ser penalizada com 

a cassação da candidatura.   

O fato é que a candidata gravou e enviou via whatsapp na data de 06/10/2019, o 

áudio novamente abaixo transcrito: 

 

Bom dia meu povo querido. Hoje é  dia da votação para Conselheiro Tutelar 

das 8:00 às 13:00 lá no CEFAPRO. Conto com o voto de vocês, tá,... Muito 

Obrigada. 

 

Ao realizar tal ato, pediu votos para si, fez propaganda eleitoral fora do período 

de campanha, e assim, de uma vez só infringiu o inciso XIX, do Art. 6º e o parágrafo único do 

Art. 8º, ambos da Resolução 024/CMDCA/2019 de 20 de setembro de 2019, que dispões sobre 

regras da Campanha Eleitoral e Votação Para Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do 

Município de Juína para o mandato 2020-2024, sendo que a pena para tal infração é a cassação 

da sua candidatura. 

Isto posto, por unanimidade os membros desta comissão conclui pela 

procedência da denúncia, aplicando a pena do parágrafo único do Art. 8º da Resolução 

024/CMDCA/2019 de 20 de setembro de 2019, resultando na cassação da candidatura de Nide 

Noatto, a membro do Conselho Tutelar do Município de Juina. 

Informamos à candidata,  Nide Noatto, que ainda tem direito a protocolar  

recurso ao Pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, a partir da publicação no site da Prefeitura de Juína e NOTIFICAÇÃO 

da candidata,  devendo esse ser solicitado por escrito, protocolado na sala do Controle Social, 

anexo a Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

 

Juína-MT, 09 de outubro de 2019. 

Pedro Salvador Neto  
Presidente da Comissão Eleitoral  

 

 

Rosimeire Brindarolli Oliveira 

Ronildo Simões da Silva 

Roseli Cardoso 


