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Resolução nº 132/CMDCA/2019
Dispõe sobre Resposta de interposição de Recursos
Processo de Escolha Unificada para Conselheiro Tutelar / 2019

A Comissão Responsável pelo Processo de Escolha Unificada para Conselheiro Tutelar em
reunião realizada no dia 15 de outubro de 2019 
Resolve.:

Questionamento:
 Denunciante afirma irregularidades durante o processo eleitoral 
 Denunciante cita exigência  dispostas na Resolução 123/CMDCA/2019 em seu Art.2° que diz
respeito as condutas vedadas, item 3, b e d. 
Justificativa:  A Comissão  Eleitoral  analisou  o conteúdo e  verificou todas  as  especificações
contidas em documento e ponderou sobre os itens mencionados. O foco da impugnação em
comento (declaração) não foi considerado por falta de provas contundentes.
Resultado da Analise: Indeferido

Questionamento 
Denunciante cita exigência  dispostas na Resolução 123/CMDCA/2019 em seu Art.2° que diz
respeito as condutas vedadas, item 3, b e d . 
A Comissão  Eleitoral  analisou  o  conteúdo e  verificou todas  as  especificações  contidas  em
documento  (relato,  fotos,  vídeos,)  e  ponderou  sobre  os  itens  mencionados.  O  foco  da
impugnação em comento não foi considerado por falta de provas contundentes.
Resultado da Analise: Indeferido

Questionamento:
Sobre a Possível Duplicidade de votos 
Não fora constatada “nenhuma” ocorrência em relação ao fato.
O foco da impugnação em comento não foi considerado 
Resultado da Analise: Indeferido

Questionamento
Promoção de caravana para o dia do pleito
O foco da impugnação em comento não foi considerado por falta de provas contundentes, 
Resultado da Analise: Por falta de provas contundentes julgamos indeferido

Questionamento 
Sobre lista
Justificativa: A lista dos eleitores solicitada pelo CMDCA ao TRE estava todo o período do
processo aberta na sala da organização e a checagem foi feita pela Comissão Eleitoral sempre
que solicitada pelos mesários. 
O foco da impugnação em comento não foi considerado.
Resultado da Analise: Recurso Indeferido

Questionamento 
Permissão para o voto de candidatos sem o título de eleitor; 
 Exerceram o direito ao voto eleitores com título de eleitor e documento oficial com foto em
mãos. Inclui-se também, eleitores que já fizeram a biometria junto ao TRE, com o título de
eleitor vinculado ao Aplicativo oficial E-Título, xerox do título de eleitor e/ou comprovante da
última  eleição  (Com  consulta  a  lista  do  TRE).  Os  eleitores  que  não  portavam  nenhum
documento acima citado, não realizou a votação.
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Resultado da Analise: Recurso Indeferido

Questionamento: 
Eleitores de outra cidade
Diante do fato exposto pelo impugnante, declaramos que diante de 4.363 votantes, esse voto
corresponde a 0,02% dos votos descaracteriza prejuízo ao resultado final da eleição. Porém, a
eleitora será ouvida em outro momento, pelo órgão que compete.
Resultado da análise: Indeferido

Questionamento:
O Impugnante cita exigências dispostas na Resolução 123/CMDCA/2019 em seu Art.2° que diz
respeito as condutas vedadas, item 3, b e d . 
O foco da impugnação que diz respeito a compra de votos
 Justificativa:  Tal  fato não pode ser  analisados com maior  propriedade por  falta  de provas
contundentes ao relato exposto. 
Resultado Analise: Indeferido

Questionamento 
Transporte Kombi
A veracidade de tais ações é relevante ao interesse público e para o deferimento da solicitação,
há  a  necessidade  de  que  as  provas  emitidas  apresentem  explicitamente  os  candidatos
envolvidos  em tais  irregularidades  para  que a  solicitação de impugnação seja  aplicada sob
constatação verídica
Resultado da Analise: Indeferido

DA CONCLUSÃO
Após as evidencias circunstanciais o pedido de impugnação foi indeferido por falta de provas
consistentes.

As respostas dos recursos interpostos, estão a disposição dos respectivos requerentes na sede do
CMDCA.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Taubaté, 17 de Outubro de 2019.
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