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DECISÃO N.º 01/2020 

 

PAD 225/2020 - COREN-AM (PROCESSO ELEITORAL) 

OBJETO: IMPUGNAÇÃO CONTRA MEMBROS DE CHAPA 

IMPUGNANTE: CHAPA 2 “SOMOS O QUE SOMAMOS” 

IMPUGNADO(A): CHAPA 1 “SOMOS O BRAÇO DIREITO DA ENFERMAGEM” 

 

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. 34, § 2º, do Código Eleitoral do Sistema COFEN/Conselhos Regionais (aprovado 

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

as impugnações promovidas em face de chapa inscrita para concorrer à composição do Plenário do 

COREN-AM no Triênio 2021/2023, conforme segue: 

Tratam-se de Impugnações apresentadas pela candidata Maria Alex Sandra Lima 

Leocádio, representante da CHAPA 2 “SOMOS O QUE SOMAMOS”, QUADRO I, em face das 

candidatas Andréia Pedroso da Silva, Sirléia Teles Rodrigues e Míriam Santos da Silva Lopes, 

membros da CHAPA I “SOMOS O BRAÇO DIREITO DA ENFERMAGEM”, do Quadro II e III, 

para o pleito de 2020. 

A impugnante sustenta, em síntese, que as candidatas impugnadas não podem concorrer 

ao certame eleitoral de 2020, por infringência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 14, I, da 

Resolução COFEN n.º 612/2019, uma vez que se perpetuam no COREN-AM desde 2012 e atualmente 

estariam exercendo o terceiro mandato, considerado a gestão de 2012/2014, como Conselheiras 

Suplentes, a gestão 2015/2017, como integrantes da Junta Governativa do COFEN no COREN-AM, 

instituída de acordo com a Decisão COFEN n.º 0047/2015, e na gestão 2018/2020, como membros 

efetivos por mandato eletivo, conforme Ata de Posse de n.º 194ª. 
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Ao final, requereu a impugnação total da CHAPA 1 “SOMOS O BRAÇO DIREITO DA 

ENFERMAGEM”, com a consequente exclusão da referida chapa do certame eleitoral. 

As impugnadas devidamente notificadas, apresentaram defesa alegando que não 

exerceram mandato eletivo no período de 2015/2017, que somente no processo eleitoral para 

composição plenária do triênio de 2018/2020 é que foram regularmente eleitas, logo, o direito de 

concorrerem para composição plenária do triênio de 2021/2023 não esbarra na alegada inelegibilidade. 

Diante disso, pugnam pela rejeição das impugnações. 

É O BREVE RELATÓRIO. 

SEGUE A DECISÃO. 

Analisando detidamente os fatos e argumentos expostos, temos que as impugnações em 

voga não merecem prosperar. O cerne da divergência consiste em saber se os alegados mandatos 

exercidos pelas impugnadas nos triênios de 2015/2017 e de 2018/2020 implicariam na ocorrência da 

condição de inelegibilidade prevista no art. 14, I do Código Eleitoral, o qual prevê a inelegibilidade 

daquele que pretenda concorrer a terceiro mandato consecutivo de membro efetivo ou suplente do 

Conselho Regional ou do Conselho Federal. 

No tocante aos marcos temporais de gestão questionados, insta frisar que apenas os 

mandatos exercidos nos triênios de 2012/2014 e 2018/2020 são provenientes de mandatos eletivos, 

sendo que, não houve composição plenária regularmente eleita para o triênio de 2015/2017, em 

decorrência da suspensão do certame eleitoral por decisão judicial emanada da 3ª Vara da Justiça 

Federal do Amazonas. 

Nesta senda, o Conselho Federal instituiu Junta Governativa e nomeou administradores 

provisórios até decisão final, seguido de diversas alterações e disposições. Ao ensejo: 

Art. 1° Instituir Nova Junta Governativa no Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas 

a partir de 16 de abril de 2015 até o transito em julgado do Processo Judicial n. 10719-

88.2014.4.01.3200 ou até o termino do Pleito Eleitoral 2015/2017. 
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Art. 2º Nomear os seguintes integrantes na Junta Governativa do Conselho Federal de 

Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas: 

Presidente – Dr. Clodoaldo da Silva Almeida, Coren-AM n.76.001; 

Tesoureiro – Dr. Jorge Fernando Fecury Gama, Coren-AM n. 42.910; 

Secretario – Dr. José Maria Barreto de Jesus, Coren-PA n. 20.306; 

Membro – Miriam Santos da Silva Lopes, Coren-AM n. 190.845-TEC, e 

Membro – Dra. Elielza Guerreiro Menezes, Coren-AM n.167.361. (Grifo nosso) 

Desta forma, ao compulsarmos os documentos e fatos apresentados por ambas as partes, 

confirma-se que: 

I) apenas a candidata Miriam Santos da Silva Lopes exerceu mandato provisório nos anos 

de 2015 a 2017, para o qual foi nomeada pelo COFEN como administradora provisória, com esteio na 

Decisão COFEN n.º 47/2015 (http://www.cofen.gov.br/decisao-cofen-no-00472015_30792.html), 

que instituiu a junta governativa com base na suspensão do processo eleitoral decretada pela 3ª Vara 

da Justiça Federal do Amazonas, vindo a atuar como membro ad Comissão de Tomada de Contas; 

II) ao seu turno, as candidatas Andréia Pedroso da Silva e Sirléia Teles Rodrigues atuaram 

por mandato eletivo apenas no triênio de 2012/2014, enquanto no triênio de 2015 a 2017, a Sra. Sirléia 

Teles Rodrigues atuou como membro da Comissão de Tomadas de Contas, e a Sra. Sirléia Teles 

Rodrigues atuou como conselheira suplente nomeada pela aludida Junta Governativa instituída com 

base na decisão do COFEN. 

Outrossim, é importante ressaltar que a Junta Governativa atuou exclusivamente com 

esteio na designação promovida pelo COFEN, inexistindo qualquer direito subjetivo de permanência 

dos nomeados para as funções designadas, as quais sofreram reformulações durante os anos de 2015 a 

2017, conforme se depreende dos atos de nomeação decorrentes do triênio em voga, considerando, 

ainda, que os efeitos da decisão judicial perduraram até o final do triênio de 2015/2017. 

Sobre isso, é importante destacar que o mandato eletivo consiste no exercício das 

prerrogativas e do cumprimento das obrigações do cargo almejado pelo candidato no período 

legalmente determinado, ao passo que a habilitação para investidura e posse nele se efetiva pela 

vitória em eleições. 
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Neste aspecto, o inciso I, do art. 14 do Código Eleitoral do COFEN/Conselhos Regionais, 

prevê como causa de inelegibilidade “concorrer a terceiro mandato consecutivo de membro efetivo ou 

suplente do conselho regional ou do conselho federal”. 

Dito isto, sobre a interpretação do dispositivo suso em destaque, as impugnações em debate 

carecem do entendimento sufragado pelo Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral-GTAE no 

Parecer GTAE n.º 003/2020 (http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PARECER-

GTAE-003-2020.pdf), o qual definiu que o profissional da enfermagem que tenha sido eleito e 

assumido dois mandatos eletivos, “não poderá concorrer a um terceiro mandato consecutivo”, senão 

vejamos a conclusão abaixo colacionada: 

 

 

 

Logo, o Parecer GTAE n.º 003/2020 deixa claro que ao interpretarmos o disposto no art. 

14, inciso I do Código Eleitoral, tem-se que vedação de elegibilidade imposta no referido dispositivo 

se refere a membros de chapa que já tenham sido eleitos e assumidos dois mandatos eletivos, o 

que não se confunde com mandato provisório definido por Junta Governativa instituída por decisão 

administrativa em atendimento a determinação judicial. 

Isto posto, feitas as ponderações, conclui-se que não há comprovação de que as candidatas 

impugnadas tenham exercido mandato eletivo no triênio de 2015/2017 que importasse em mandato 

eletivo consecutivo ao triênio de 2017/2020, restando evidente a inexistência da alegada condição de 

http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PARECER-GTAE-003-2020.pdf
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PARECER-GTAE-003-2020.pdf
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inelegibilidade suscitada pela impugnante com base no art. 14, inciso I do Código Eleitoral, razão pela 

qual INDEFERIMOS as impugnações sob exame. 

O presente Relatório e Decisão serão disponibilizados em seu inteiro teor no site 

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

Manaus, ao dia 1º de outubro de 2020. 

 

Pedro Paulo Sousa Lira 

Presidente da Comissão Eleitoral 

Portaria COREN-AM n.º 201/2020 

 

 

Marcia Caroline Milleo Laredo 

Membro da Comissão Eleitoral 

Portaria COREN-AM n.º 201/2020 

 

 

Patrícia de Lima Linhares 

Membro da Comissão Eleitoral 

Portaria COREN-AM n.º 201/2020 

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

