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RESOLUÇÃO Nº 032/CMDCA/2019 DE 11 DE OUTUBRO DE 2019 
 

“Dispõe sobre a conclusão da denuncia em relação a 

conduta vedada aos/ as candidatos/as no dia da 

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, TORNA PUBLICO o resultado da revisão/recurso da 

conclusão da denuncia da Comissão Eleitoral, realizada pelo Pleno do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do município de Juína-MT, realizada no dia 11 de outubro 

de 2019 às 10h00. 

 

Art. 1º- A comissão do Processo Unificado de Escolha para Membros do Conselho Tutelar de 

Juína-MT recebeu denuncias em relação a conduta vedada aos/as candidatos/as no dia do 

SUFRAGIO e instaurou uma análise da mesma para apurar os fatos e a materialidade do objeto. 

Foi ouvida a candidata denunciada e expedida a Resolução Nº 029/CMDCA/2019 de 07 de 

Outubro de 2019; 
 

Art. 2º- A candidata envolvida apresentou e protocolou sua DEFESA junto a Comissão do 

Processo Unificado de Escolha para Membros do Conselho Tutelar de Juína-MT, que 

analisando a DEFESA apresentada e revisando a denuncia, expediu a RESOLUÇÃO Nº 

031/CMDCA/2019 DE 09 DE OUTUBRO DE 2019 informando que a candidata tinha  o direito 

de protocolar recurso ao Pleno do CMDCA, que após ouvir a comissão e ter conhecimento da 

denuncia apresentada, das resoluções expedidas e da DEFESA apresentada pela mesma, 

expediu o resultado. 

Art.3º –Resultado da Revisão solicitada e protocolada pela candidata, Nide Noatto, 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA): 

Mantida a decisão da Comissão do Processo Unificado de Escolha para Membros do 

Conselho Tutelar de Juína-MT: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Juína-MT, conclui pela cassação da candidatura Leonides de Fatima  de Oliveira 

( Nide Noatto) do Processo Unificado de Escolha para Membros do Conselho Tutelar de Juína-

MT, por unanimidade do colegiado, vez que flagrante a infração ao inciso XIX do Art. 6º e 

parágrafo único do Artigo 8º da Resolução 024/CDMDCA/2019 de 20 de setembro de 2019, 

conforme termo de revisão que segue em anexo a esta e considera-se parte integrante desta 

resolução para todos os fins de direito. 
 

Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Juína/MT, 11 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Pedro Salvador Neto  
Presidente do CMDCA  
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REVISÃO  CITADO NA RESOLUÇÃO 032/CMDCA/2019 DE 11 DE 

OUTUBRO DE 2019. 

 

Em data de 11/10/2019 reuniu-se as 10 horas, o Pleno do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Juína-MT, sendo: Pedro Salvador Neto 

( Presidente do CMDCA e representante da Secretaria Municipal de Saúde), Marlon Calixto 

(representante da Secretaria Municipal de Educação), Nadilei Soares Teixeira (representante da 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças),  Rosimeire Oliveira Brindarolli 

(representante da Secretaria Municipal de Assistência Social), Wilson Pereira de Castro Filho 

(representante da Secretaria Municipal de Espote, Lazer e Turismo), Adriana da Silva Beiral 

(representante  da Associação Juinense de Judô), Carine Silvestrin Hermes (representante do 

Conselho Regional de Psicologia de MT), Lucia Pereira Dias (representante da Associação 

Pestalozzi de Juína), Leandro Honório de Oliveira (representante da APEJE), Ronildo Simões 

da Silva e Roseli Cardoso (representantes da Associação André Luiz), para apreciar o pedido de 

análise do Pleno do CMDCA dos pareceres da comissão eleitoral em relação á cassação da 

candidatura de Leonides de Fatima de Oliveira (Nide Noatto) ao cargo de Conselheira Tutelar 

do Município de Juína, o qual foi realizado nos seguintes termos: 

 

1 – BREVE RELATO DO PROCEDIMENTO 

 

 

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

do Artigo 8º da Resolução 024/CDMDCA/2018 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 interstício concedido à candidata, ela 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 para instruir sua defesa. 

 

Os Membros da Comissão do Processo Unificado de Escolha para Membros 

do Conselho Tutelar de Juína-MT, julgaram a denuncia procedente pois enterram que restou 

comprovado do envio de gravação por leonides de Fatima de Oliveira, Nide Noatto, no dia do 

certame com o intuito de angariar votos para si, e assim a candidatura desta foi casada com 

lastro no inciso XIX do Art. 6º e parágrafo único do Artigo 8º da Resolução 

024/CDMDCA/2018 de 20 de setembro de 2019. 

 

Notificada da decisão em questão Nide Noatto apresentou “análise do Pleno do 

CMDCA dos pareceres da comissão eleitoral”, se deduzir qualquer espécie de fundamentação 

ou se insurgir a respeito dos fundamentos das decisões da Comissão Eleitoral.   

 

Após este breve relato, o pleno deste conselho passa a proferir seu julgamento. 

 

 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO 

Sem delongas, por unanimidade mantemos os pareceres exarados pela 

Comissão eleitoral, visto que em havendo denúncias, cabe a Comissão recebe-as e julgá-las. 

 

Neste sentido houve o recebimento de três denúncias, as quais  duas foram 

rejeitadas liminarmente em razão de justos motivos que não dizem respeito á análise em 

questão, e a que se refere á Nide Noatto houve seu regular trâmite vez que, inicialmente 

somente haviam provas – prints de tela de telefones móveis - de que esta, no dia do pleito – 
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06/10/2019 -, 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 de Nide Noatto). 

  

Em sua defesa, Nide Noato, de certa forma confessa que gravou tal áudio, não 

se insurgiu em relação ao dia ou a hora em que a denúncia aduz que o áudio foi enviado, e 

ainda, ela dá a entender que este foi gravado e distribuído no dia do pleito, já em suas primeiras 

palavras da gravação: Hoje é dia da votação (...). Ressalte-se, que em seu pedido de 

reconsideração sequer apontou fundamentos e/ou novas provas. 

 

Os prints de telas de telefones móveis e a gravação que instruem a denúncia, as 

próprias gravações constantes no CD que Nide juntou com sua defesa, e os argumentos 

dispêndios nesta, bem como os fatos que não rebateu comprovam que ela enviou a gravação em 

questão no dia do pleito para escolha de Conselheiros Tutelares no Município de Juína, e assim, 

lesou o inciso XIX do Artigo 6º e Artigo 8º da Resolução 024/CDMDCA/2019 de 20 de 

setembro de 2019, que proíbem propaganda eleitoral irregular, qual seja distribuição de material 

de propaganda via mídias sociais após 23h59min do dia 05/10/2019, sendo que a penalidade por 

tal descumprimento é a cassação da candidatura.  

 

3 – DO DISPOSITIVO 

 

Isto posto, por unanimidade o pleno deste conselho conclui pelo manter as 

resoluções exaradas pela Comissão Eleitoral, e assim reputar que foi regular a instrução da 

denúncia em questão e sua procedência, assim, mantemos a aplicação da pena do parágrafo 

único do Art. 8º da Resolução 024/CMDCA/2019 de 20 de setembro de 2019, que resultou na 

cassação da candidatura de Nide Noatto, a membro do Conselho Tutelar do Município de Juina. 

 

Termino do julgamento às 10 h e 45 minutos do dia 11/10/2019. 

 

 

Juína-MT, 11 de outubro de 2019. 
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