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EDITAL ELEITORAL N.º 02, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

A Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN-

AM, por meio de seu presidente Pedro Paulo Sousa Lira e demais membros da Comissão, no uso de 

suas atribuições emanadas da Portaria COREN-AM n.º 201/2020, em cumprimento ao disposto no art. 

19, §2º, e no art. 33, do Código Eleitoral do Sistema COFEN/Conselhos Regionais (aprovado pela 

Resolução COFEN n.º 612/2019), vem por meio deste edital, tornar pública a decisão motivada sobre 

os pedidos de inscrição de chapa apresentados para concorrer à composição do Plenário do COREN-

AM no Triênio 2021/2023, pelos motivos e razões que passa a expor: 

1. DO RELATÓRIO 

Inicialmente, após escoado o prazo para o protocolo dos pedidos de inscrição, foram 

registrados 4 (quatro) pedidos de inscrição de chapa, sendo duas chapas para o Quadro I e duas chapas 

para o Quadro II/III, conforme a relação de candidatos ao cargo de Conselheiros Efetivos e Suplentes 

abaixo discriminada: 

Chapas inscritas para o Quadro I (enfermeiros/obstetrizes) conforme a ordem cronológica de 

protocolo: 

• CHAPA 1 - “SOMOS A ENFERMAGEM QUE AVANÇA” 

Candidatos Efetivos: SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO – 128090-ENF; IVONE 

AMAZONAS MARQUES ALBONIK – 82356-ENF; JOSÉ YRANIR DO 

NASCIMENTO – 114416-ENF; SUELLEN OLIVEIRA COUTO – 130791-ENF. 

Candidatos Suplentes: CLEISE MARIA DE GOES MARTINS – 107080-ENF; 

HÍTALO DIEGO MENDONÇA PAIVA – 282989-ENF; ROSINEIDE MAIA DA 

SILVA MOREIRA – 107086-ENF; ERASMO DOS SANTOS VIEIRA – 73715-ENF; 
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• CHAPA 2 - “SOMOS O QUE SOMAMOS: 

Candidatos Efetivos: MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO – 

101269-ENF; ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO – 364575-ENF; AMANDA 

CRISTINA PICANÇO LIMA – 084770-ENF; REGIANE SILVA BARATA – 296853-

ENF. 

Candidatos Suplentes: MANOEL NORMANDO VALE DA SILVA FILHO – 307048-

ENF; RENATA FERREIRA DOS SANTOS – 166660-ENF; GISELE DE SOUZA 

COSTA – 122161-ENF; ELINNY WANESSA DA CRUZ SOUZA – 442056-ENF. 

Chapas inscritas para o Quadro II e III (técnicos/auxiliares de enfermagem) conforme a ordem 

cronológica de protocolo: 

• CHAPA 1 - “SOMOS O BRAÇO DIREITO DA ENFERMAGEM”: 

Candidatos Efetivos: ANDREIA PEDROSO DA SILVA – 173674-TEC; SIRLÉIA 

TELES RODRIGUES – 302179-TEC; LUCIANO REBELO ROCHA – 137471-TEC. 

Candidatos Suplentes: LUCIANA LIMA DE ARAÚJO – 173748-TEC; MIRIAM 

SANTOS DA SILVA LOPES – 190845-TEC; ANDRÉ WILLISON DE SOUZA 

RAMOS – 313969-TEC. 

• CHAPA 2 - “ESPERANÇA”: 

Candidatos Efetivos: FRANCISCO JOSÉ MARTINS DO CARMO – 851539-TEC; 

EURINEIDE SILVA DE SOUZA – 818975-TEC; IRACI CAVALCANTE DE MELO 

– 475077-TEC. 

Candidatos Suplentes: CLAUDIA DE FREITAS PEREIRA – 857878-TEC; 

VALESKA LIMA ROQUE MENDES – 936596-TEC; ANNE KERLEN GADELHA 

DA SILVA – 325246-TEC. 
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Oportunamente, após análise minuciosa das condições de elegibilidade, causas de 

inelegibilidade e dos documentos exigidos pela norma que rege as Eleições, a Comissão Eleitoral 

verificou a existência de erros sanáveis na documentação apresentada tanto pela CHAPA 2 – SOMOS 

O QUE SOMAMOS, como pela CHAPA 2 – ESPERANÇA, conforme assinalado abaixo: 

• CHAPA 2 – SOMOS O QUE SOMAMOS 

I. as certidões negativas do TCU apresentadas são divergentes da exigida pelo art. 31, 

inciso II, do Código Eleitoral; 

II. alguns membros não apresentaram a declaração de vida e residência em 

conformidade com o endereço constante no comprovante de residência apresentado; 

III. o comprovante de cumprimento ao disposto no art. 13, inciso II do Código Eleitoral, 

referente a um dos membros, possuía resolução precária, o que impediu a validação 

do referido documento. 

• CHAPA 2 – ESPERANÇA 

I. não foi apresentada a Certidão negativa cível da Justiça Estadual, quanto às ações de 

improbidade em relação a um dos membros. 

Isto posto, em cumprimento ao disposto ao art. 32, § 2º, do Código Eleitoral, foi 

determinada a baixa dos autos em diligência, oportunidade em que esta Comissão Eleitoral promoveu 

a notificação, via e-mail, dos representantes das Chapas acima identificadas, no dia 03/09/2020, 

ofertando o prazo preclusivo de 5 (cinco) dias corridos para que os erros encontrados fossem sanados, 

de modo que o prazo final se encerrou em 08/09/2020. 

Nesta senda, a representante da CHAPA 2 – SOMOS O QUE SOMAMOS protocolou sua 

resposta em 08/09/2020, de forma tempestiva, apresentando todos os documentos requisitados, 

atendendo de forma integral a diligência promovida, estando, portanto, sanadas todas as restrições 

encontradas. 

Ao seu turno, o representante da CHAPA 2 – ESPERANÇA encaminhou a resposta via e-

mail tão somente em 09/09/2020 (às 14h05), ou seja, de forma intempestiva, embora esta Comissão 
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Eleitoral tenha constatado que a certidão requisitada foi apresentada de forma regular, por fim, sanando 

a restrição encontrada no pedido de inscrição da referida chapa. 

De outro modo, a situação sob exame trouxe um impasse inoportuno aos membros da 

Comissão Eleitoral, visto que a resposta da CHAPA 2 – ESPERANÇA foi encaminhada fora do prazo 

ordinariamente ofertado, embora os documentos apresentados fossem capazes de sanar a restrição 

suscitada. 

Por este viés, ao tratarmos do marco inicial para o cômputo dos prazos convencionados 

pelo Código Eleitoral do COFEN e Conselhos Regionais, urge colacionar o caput do art. 16 da 

sobredita norma, que assim dispõe: 

Art. 16. Os prazos previstos neste código serão contados a partir da data de sua 

publicação na imprensa oficial, ou da juntada nos autos do recebimento do AR, ou da 

intimação pessoal, ou do e-mail confirmado, excluindo-se do cômputo o primeiro 

dia, mas incluindo-se o dia do vencimento. (Grifo nosso) 

Sobre isto, esta Comissão promoveu a contagem do prazo utilizando-se a interpretação 

sistemática do Código Eleitoral, em harmonia com o entendimento defendido pelo Grupo Técnico de 

Acompanhamento Eleitoral - GTAE, razão pela qual a expressão "do e-mail confirmado" deve ser 

compreendida como "da confirmação de entrega do e-mail". 

Outrossim, seria inaplicável uma interpretação diversa, visto que é impraticável por parte 

das comissões eleitorais aguardar o acusamento de recebimento por parte dos representantes das 

chapas notificadas como prelúdio para a contagem dos prazos. 

Tal hipótese tornaria o procedimento moroso e em confronto com os prazos previstos no 

Código Eleitoral, os quais condicionam todos os atos a serem praticados pela Comissão Eleitoral e 

pelos candidatos participantes do pleito. 

Neste sentido, é forçoso convir que a CHAPA 2- ESPERANÇA apresentou a Certidão 

faltante apenas no dia 09/09/2020, sendo, portanto, intempestiva, considerando que as chapas foram 
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efetivamente notificadas no dia 03/09/2020, para o qual foi gerado relatório que comprova a 

"Confirmação de Entrega" na mesma data. 

Logo, esta Comissão entende que, por se tratar de uma certidão negativa civil da Justiça 

Estadual, a admissão do documento apresentado, ainda que ultrapassado o prazo ofertado, não 

acarretaria prejuízo para o pleito ou para terceiros. 

Explica-se: 

É importante lembrar que as comissões eleitorais possuem uma tarefa árdua, a qual vai 

muito além do que simplesmente coordenar e supervisionar os atos eleitorais, mas também decidir 

sobre questões incidentais e demais matérias que sejam postas ao seu crivo, considerando todas as 

nuances e peculiaridades existentes no cenário hodierno de pandemia em que vivemos, buscando-se 

a solução mais justa, razoável e proporcional. 

Dito isso, é imperioso destacar que o papel do intérprete é de coparticipante na produção 

do direito mediante integração, com suas próprias valorações e escolhas, principalmente quanto às 

cláusulas abertas do sistema jurídico. 

Não seja por menos, as eleições realizadas pelos conselhos regionais revestem-se da matriz 

principiológica da democracia, visando garantir a participação de todos os profissionais vinculados ao 

sistema, ao passo que todo poder emana da comunidade de enfermagem regularmente inscrita, cuja 

participação é fundamental na escolha de seus representantes. 

É neste aspecto que o Código Eleitoral do COFEN e Conselhos Regionais visa justamente 

dar efetividade à garantia do direito de votar e de ser votado, sendo instrumento de realização da 

democracia e da representatividade em sua plenitude. 

Em razão disso, é importante frisar que os procedimentos previstos na supracitada norma 

devem sim ser respeitados em sua integralidade. Todavia, ao enfrentarmos circunstâncias que 
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demandam uma análise mais acurada e serena por parte da Comissão Eleitoral, devem ser observados 

todos os aspectos e consequências das decisões a serem tomadas. 

Não é demais afirmar que o melhor interesse dos profissionais da enfermagem 

regularmente inscritos se perfaz não só com a garantia do voto, mas também com a existência da ampla 

concorrência, lastreada na pluralidade de ideias e na diversidade de projetos de gestão defendidos pelos 

candidatos, os quais dispõem de sua carreira e experiencia profissional para disputar pelo melhor 

interesse de sua classe, tornando o pleito ainda mais democrático e plural, contribuindo para a lisura 

das eleições. 

Logo, seria desarrazoada a aplicação literal dos textos normativos para indeferir a chapa 

questionada, pelo simples fato de terem entregado uma certidão fora do prazo concedido, 

considerando que o próprio texto do art. 16, do Código Eleitoral, gera dúvidas à primeira leitura, 

sendo impreciso em suas colocações quanto ao marco inicial para a contagem do prazo. 

Observa-se, neste caso, que a aplicação desmedida do formalismo em situações análogas, 

não impede que se extraia do documento apresentado as informações ali consignadas, cujo vício 

identificado foi corretamente sanado a contento pela CHAPA 2 - ESPERANÇA. 

Em verdade, antes de serem apresentados os documentos requisitados, os membros da 

Comissão Eleitoral do COREN-AM promoveram a consulta da situação processual civil junto ao 

sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sendo constatada a inexistência de 

ações de improbidade em face da candidata indicada (Sra. Anne Kerlen Gadelha da Silva), 

corroborando, assim, a certidão entregue posteriormente. 

Determinadas falhas formais (erros sanáveis) podem ser superadas com a realização de 

diligências – como foi procedido –, autorizadas pelo próprio Código Eleitoral com a finalidade de 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, de forma que a análise a ser feita é se a exigência 

foi cumprida de alguma forma e se é hábil a atingir a finalidade imposta, sem comprometer a segurança 

e idoneidade dos documentos e informações prestadas, ainda que o candidato os tenha apresentado 
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intempestivamente, em decorrência de uma interpretação equivocada por parte da indigitada chapa, 

mas justificável, acerca da norma correlata. 

Deste modo, a decisão a ser tomada deve ser pautada no princípio do formalismo 

moderado, que consagra a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de 

certeza, segurança e respeito aos direitos dos candidatos e eleitores, promovendo, assim, a prevalência 

do conteúdo sobre o formalismo extremo. 

Feitas as ponderações, os membros da Comissão Eleitoral do COREN-AM concluíram 

pela admissão da certidão apresentada pela CHAPA 2 – ESPERANÇA, posto que a sua aceitação não 

acarretará prejuízos ao pleito ou para terceiros, sendo medida justa, proporcional e razoável a garantir 

a ampla concorrência, o pluralismo de ideias e a lisura do processo eleitoral. 

Todavia, cumpre-nos alertar que o art. 34, do Código Eleitoral do COFEN e Conselhos 

Regionais, resguarda aos interessados a possibilidade de impugnação das chapas deferidas, com 

fundamento em elegibilidade e inelegibilidade contra membro da chapa, instruindo o seu pedido com 

as provas das suas alegações, sendo oportunizado à chapa impugnada apresentar sua defesa, por seu 

representante ou substituto, em igual prazo, com as provas que entender necessárias. 

Por fim, com o intuito de evitar transtornos futuros, registramos por mais esta oportunidade 

que, na hipótese de serem promovidas notificações/intimações via e-mail aos representantes das 

chapas, o cômputo do prazo terá como início o dia seguinte à confirmação de entrega do e-mail 

(observando o que determina o art. 16, do Código Eleitoral), e não da acusação de recebimento. 

2. DA DECISÃO 

Diante do exposto, a Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Enfermagem do 

Amazonas – COREN-AM, por meio de seu presidente Pedro Paulo Sousa Lira, proferiu a seguinte 

decisão, conforme a ordem cronológica de inscrição das chapas e de acordo com o respectivo Quadro: 
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I. Fica DEFERIDA a inscrição da CHAPA 1, sob a denominação “SOMOS A 

ENFERMAGEM QUE AVANÇA”, para o QUADRO I (enfermeiros/obstetrizes), 

composta pelos seguintes membros candidatos ao cargo de Conselheiros Efetivos e 

Suplentes: 

Efetivos: SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO; IVONE AMAZONAS MARQUES 

ALBONIK; JOSÉ YRANIR DO NASCIMENTO; SUELLEN OLIVEIRA COUTO. 

Suplentes: CLEISE MARIA DE GOES MARTINS; HÍTALO DIEGO MENDONÇA 

PAIVA; ROSINEIDE MAIA DA SILVA MOREIRA; ERASMO DOS SANTOS VIEIRA. 

II. Fica DEFERIDA a inscrição da CHAPA 2, sob a denominação “SOMOS O QUE 

SOMAMOS”, para o QUADRO I (enfermeiros/obstetrizes), composta pelos seguintes 

membros candidatos ao cargo de Conselheiros Efetivos e Suplentes: 

Efetivos: MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO; ZILMAR AUGUSTO 

DE SOUZA FILHO; AMANDA CRISTINA PICANÇO LIMA; REGIANE SILVA 

BARATA. 

Suplentes: MANOEL NORMANDO VALE DA SILVA FILHO; RENATA FERREIRA 

DOS SANTOS; GISELE DE SOUZA COSTA; ELINNY WANESSA DA CRUZ SOUZA. 

III. Fica DEFERIDA a inscrição da CHAPA 1, sob a denominação “SOMOS O BRAÇO 

DIREITO DA ENFERMAGEM”, para o QUADRO II/III (técnico/auxiliar de 

enfermagem), composta pelos seguintes membros candidatos ao cargo de Conselheiros 

Efetivos e Suplentes: 

Efetivos: ANDREIA PEDROSO DA SILVA; SIRLÉIA TELES RODRIGUES; 

LUCIANO REBELO ROCHA. 

Suplentes: LUCIANA LIMA DE ARAÚJO; MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES; 

ANDRÉ WILLISON DE SOUZA RAMOS. 
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IV. Fica DEFERIDA a inscrição da CHAPA 2, sob a denominação “ESPERANÇA”, para 

o QUADRO II/III (técnico/auxiliar de enfermagem), composta pelos seguintes membros 

candidatos ao cargo de Conselheiros Efetivos e Suplentes: 

Efetivos: FRANCISCO JOSÉ MARTINS DO CARMO; EURINEIDE SILVA DE 

SOUZA; IRACI CAVALCANTE DE MELO. 

Suplentes: CLAUDIA DE FREITAS PEREIRA; VALESKA LIMA ROQUE MENDES; 

ANNE KERLEN GADELHA DA SILVA.  

O presente Edital será disponibilizado em seu inteiro teor no site 

http://www.corenam.gov.br/eleicoes-2020-coren-am. 

Manaus/AM, ao dia 15 de setembro de 2020. 
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