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Processo Nº: 2093/2019 

Requerente: Denilla Macedo Silva 

 

DECISÃO 

 

VISTOS, ETC. 

 

I – SÍNTESE DOS FATOS 

 

 Denilla Macedo Silva, doravante denominada requerente, brasileira, inscrita no 

CPF sob o nº 047.058.786-55, portadora do RG MG-11.879.035, nascida em 

22/12/1982, recorreu ao plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da decisão da Comissão Eleitoral que indeferiu sua candidatura. 

 A requerente expôs e apresentou documentação que julgou pertinente para 

analise do plenário.  

 

II – DO EDITAL 

 O Edital 001/2019 de Convocação para o Processo de Escolha em Data Unificada para 

membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023, em seu item 3 diz : 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 

E DOCUMENTOS A SEREM 

ENTREGUES NA INSCRIÇÃO E POSSE. 

(...) 

3.9. Apresentação da Certidão negativa de 

antecedentes cíveis e criminais expedidas 

pela Justiça Estadual (original). Atestado 

de antecedentes “nada consta” expedido 

pela Secretaria de Segurança Pública de 

Minas Gerais- Apresentar no Ato de 

Inscrição 

(...) 
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 É de suma importância para deferimento das inscrições dos candidatos, dentre outros 

requisitos, a apresentação da documentação exigida no Item 3 supracitado, bem como a 

apresentação das certidões solicitadas. 

 

III – DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CANDIDATA DENILLA 

MACEDO SILVA  

 

 A requerente apresentou a sua documentação e no momento oportuno foi feita a analise 

pela comissão eleitoral, que indeferiu sua inscrição tendo em vista o não cumprimento do item 3 

do edital já mencionado, pois não foi apresentada a certidão negativa cível exigida no prazo 

legal. 

 A requerente protocolou o requerimento de Nº 1.998/2019 apresentando seu recurso ao 

indeferimento de sua inscrição. 

 Entretanto, a comissão eleitoral indeferiu novamente, pois não houve fundamento para 

acolher tal pedido. 

 

IV – DO RECURSO AO PLENARIO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   

 

 Após ter sua inscrição e seu recurso indeferido pela comissão eleitoral, a 

requerente recorreu ao plenário do CMDCA se valendo do item 11.4: 

 

11.4. O candidato cuja sua inscrição for 

impugnada deverá apresentar defesa no 

prazo de 02 (dois) dias, bem como de, no 

prazo de 03 (três) dias, recorrer ao plenário 

do CMDCA, contra a decisão da comissão 

eleitoral que indeferiu sua candidatura no 

termos da resolução 170 do CONANDA e 

Lei Municipal 991/2016. 

 

 A requerente alega que “A certidão de antecedentes encontra-se positiva porem não 

se refere a nada que desabonem minha idoneidade, trata-se de desacordo comercial”, porém no 

momento oportuno para apresentação dos documentos exigidos no edital a mesma não fez a 
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juntada da referida certidão cível, contrariando assim a previsão editalícia, bem como sequer à 

apresentou. 

 Quanto o recurso ao plenário do CMDCA,  a requerente apresentou a certidão cível, 

entretanto constando positiva, ou seja, contrariando novamente o edital. A mesma alega que 

existem jurisprudências favoráveis a participação de pessoas cuja certidão encontra-se positiva 

desde que não denotem a inaptidão ou desabonem o candidato, porem não apresentou tais 

jurisprudências, e sim pesquisas retiradas da internet referentes a concurso público, que não diz 

respeito ao Processo seletivo para escolha dos conselheiros tutelares.  

 Passando a analise do fato, no primeiro momento a requerente não cumpriu com as 

regras Editalicias quando não apresentou toda a documentação exigida no prazo hábil, e 

posteriormente não apresentou fundamento para que fosse acolhido seu pedido de recurso,  já o 

presente pedido feito a este plenário não cabe deliberar a cerca da exigência ou não das 

certidões negativas cíveis e criminais exigidas no edital como solicita a requerente, conforme 

anexo I do edital 001/2019 a impugnação do mesmo deveria acontecer até 5 dias após sua 

publicação. Sendo assim a requerente equivocou-se em seu pedido recursal. 

 Desta forma, pela não apresentação da documentação (certidão cível negativa) exigida 

no prazo legal previsto no edital e pelos fatos supracitados indeferimos o recurso. 

 

Intime-se a parte da decisão;  

Documente-se na forma da lei; e 

Cumpra-se 

 

  

Elói Mendes/MG, em 22 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE 

  

 
  

 


