
 

 

 

 

 
RETIFICAÇÃO Nº 003/2019 

(EDITAL Nº 001/2019) 
 

 
A Comissão Especial Eleitoral, instituída através de Resolução nº 06 de 04 de abril de 2019 pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, no uso de suas 

atribuições, dentre outras, a de acompanhar e deliberar a cerca dos processos que antecedem 

à candidatura (item 6.2), torna público a presente RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 001/2019, que trata 

da convocação para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar 

para o quadriênio 2020/2024, aprovado pela Resolução nº 005/2019 - COMDICA, nos termos a 

seguir: 

Considerando que o art. 139 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) atualizado 

até a lei 13.257/2016, apresenta “O processo de escolha do conselho tutelar dos membros do 

Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do 

conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e fiscalização do Ministério 

Público.”; 

Considerando a Lei Municipal nº 2.972/2019 que dá nova redação ao parágrafo único do art. 32 

da Lei Municipal nº 2.744/2015; 

Considerando a Recomendação nº 07/2019 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Quixadá – CE, que apresenta os seguintes tópicos: 

“CONSIDERANDO que o art. 5º, inciso I e II da Resolução do 
CONANDA, estabelece que o processo de escolha dos membros 
do Conselho Tutelar, orienta, referencialmente, que o processo 
de escolha seja mediante sufrágio universal e direto, pelo voto 
facultativo e secreto dos eleitores do respectivo município ou do 
Distrito Federal, realizado em data unificada em todo território 
nacional a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês 
subseqüente ao da eleição presidencial, sendo estabelecido em 
lei municipal ou Distrito Federal, sob a responsabilidade do 
Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, bem como estabelece que a 
candidatura será individual, não sendo admitida a composição 
de chapas; 
CONSIDERANDO que a possibilidade de voto em mais de um 



candidato pelo eleitor proporciona e facilita a composição de 
chapas entre os candidatos, ainda que extraofialmente; 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 em seu art. 
5º, inciso XXXVI, estabelece os parâmetros para o direito 
intertemporal, assegurando que a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e, ainda, que 
a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB – 
estabelece, igualmente, em seu art. 6º, que “A Lei em vigor terá 
efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o 
direito adquirido e a coisa julgada”; 
CONSIDERANDO que o princípio constitucional da anualidade 
eleitoral, previsto no art.16 da Constituição Federal de 1988, 
estabelece que “A lei que alterar o processo eleitoral entrará 
em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição 
que ocorra até um ano da data de sua vigência” devendo ser 
aplicado à Eleição para o Conselho Tutelar por analogia;” 
 

 

Considerando ainda a Recomendação nº 07/2019 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Quixadá – CE, que 

“RESOLVE RECOMENDAR A(O) PRESIDENTE DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES – 
CMDCA que o critério no Processo de Escolha dos Membros do 
Conselho Tutelar; no que se refere a quantidade de votos, seja 
de apenas 01 (um) voto por eleitor da circunscrição em um 
candidato, visando coibir a composição de chapas no processo 
eleitoral, conforme orienta a Resolução nº 170/2014 do 
CONANDA. Assim, deve ser declarado sem efeito a 
RETIFICAÇÃO nº 01/2019 (AO EDITAL nº 01/2019).”  

 

Considerando que a Comissão Especial Eleitoral, tem, dentre outras, a competência de 

acompanhar e deliberar acerca dos processos que antecedem à candidatura (item 6.2 Edital 

01/2019), e que o processo eleitoral encontra-se em fase de habilitação, haja vista  que  não se 

tem definições de candidaturas, existindo ainda os demais percursos legais estabelecidos pelo 

edital que antecedem a publicação da lista definitiva de candidatos aptos ao pleito de 2019;  

Considerando, finalmente, que o item 18.2. do Edital 01/2019 aponta que “os casos omissos 

serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, observados as normas legais contidas na Lei 

Federal nº 8.069/1990 e a Lei Municipal 2.744/2015.”  

A Comissão Especial Eleitoral vem, através de sua presidência, apresentar a RETIFICAÇÃO Nº 03 

AO EDITAL Nº 001 DE 05 DE ABRIL DE 2019, para estabelecer quantidade de votos permitida 

por eleitor, no dia da eleição dos membros do Conselho Tutelar, considera-se a alteração 



ao texto original do Edital nº 001/2019: 

  

1. Que no título do subitem “14.8” do Edital Nº 001/2019 SEJA CONSIDERADO A SEGUINTE 

REDAÇÃO: “O ELEITOR PODERÁ VOTAR EM ATÉ 01 (UM) CANDIDATO; 

2. Que a RECOMENDAÇÃO 07/2019 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Quixadá/Ce, encontra-se anexa a esta publicação; 

3. As demais regras constantes em itens e subitens do Edital Nº 001/2019 permanecem 

inalteradas. 

 

Quixadá, CE – 23 de julho de 2019. 

 

 

 
ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA LEMOS 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL 


