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DECISÃO N.º 02/2020 

 

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

OBJETO: IMPUGNAÇÃO CONTRA MEMBRO DE CHAPA 

IMPUGNANTE: CHAPA 2 “SOMOS O QUE SOMAMOS” 

IMPUGNADO(A): CHAPA 1 “SOMOS A ENFERMAGEM QUE AVANÇA” 

 

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 a 

impugnação promovida em face de candidato de chapa inscrita para concorrer à composição do 

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

Trata-se de Impugnação apresentada pela candidata Maria Alex Sandra Costa Lima 

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

candidato Sandro André da Silva Pinto, membro da CHAPA 1 “SOMOS A ENFERMAGEM QUE 

AVANÇA”, do Quadro I, para o pleito de 2020. 

A impugnante sustenta, em síntese, que o candidato impugnado não pode concorrer ao 

certame eleitoral de 2020, alegando que o mesmo sofreu a desaprovação da sua prestação de contas de 

campanha eleitoral, por ocasião de sua candidatura no pleito municipal de 2016 para o cargo de 

vereador do Município de Manaus, indicando ser hipótese de inelegibilidade prevista no art. 14, VI, 

alínea ‘c’, da Resolução COFEN n.º 612/2019. 

Ao final, requereu a impugnação total da CHAPA 1 “SOMOS A ENFERMAGEM QUE 

AVANÇA”, com a consequente exclusão da referida chapa do certame eleitoral. 
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O impugnado devidamente notificado, apresentou defesa por meio se sua representante 

substituta alegando, em suma, que a desaprovação de contas eleitorais, por si só, não suspende direitos 

políticos e não impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral, bem como apresentou regularmente 

e tempestivamente sua respectiva certidão de quitação eleitoral que declara inexistir qualquer 

pendência eleitoral ou de suspensão de seus direitos políticos, conforme se comprovou no seu pedido 

de registro de candidatura o direito de concorrerem para composição plenária do triênio de 2021/2023, 

o que não esbarra na alegada inelegibilidade. 

Diante disso, pugna pela rejeição da impugnação. 

É O BREVE RELATÓRIO. 

SEGUE A DECISÃO. 

Analisando detidamente os fatos e argumentos expostos, temos que a impugnação em voga 

não merece prosperar. O cerne da divergência consiste em saber se a desaprovação da prestação de 

contas eleitoral do impugnado pela Justiça Eleitoral, em relação ao pleito municipal de 2016, 

implicaria na ocorrência da condição de inelegibilidade prevista no art. 14, VI, alínea ‘c’ do Código 

Eleitoral, o qual prevê a inelegibilidade daquele que tenha condenação transitada em julgado em 

processo de improbidade administrativa nos últimos cinco anos. 

A priori, ressaltamos que a matéria posta em debate não se insere entre os casos de 

elegibilidade e inelegibilidade previstos nos artigos 13 e 14 do Código Eleitoral, encontrando obstáculo 

na vedação imposta pelo art. 34, § 1º da mesma norma, razão pela qual poderia ser rejeitada de forma 

sumária. 

Ainda assim, no intuito de preservar a análise objetiva do processo e o contraditório, 

quanto ao mérito, considerando que o impugnado apresentou sua certidão de quitação eleitoral, é 

importante trazer à baila o disposto no art. 11, § 7º da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei Eleitoral), o qual 

estabelece os efeitos da certidão de quitação eleitoral perante a Justiça Eleitoral e demais 

jurisdicionados, in verbis: 
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Art. 11 (Omissis) 

(...) 

 7º - A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos 

direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça 

Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas 

aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e 

a apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009.) 

(Grifos nossos.) 

Em verdade, o impugnado apresentou a sua respectiva Certidão de quitação eleitoral a 

contento e no prazo legal, acostada às fls. 144 dos autos do processo eleitoral, cujo teor declarou 

inexistir qualquer pendência eleitoral, confirmando que o mesmo reúne a plenitude do gozo de seus 

direitos políticos. 

Aliado a isso, cumpre-nos ressaltar que tanto a doutrina como o ordenamento jurídico 

pátrio são uníssonos ao afirmar que a desaprovação de contas eleitorais não suspende os direitos 

políticos de candidato, e não impedem a obtenção da respectiva certidão de quitação eleitoral. 

Diante do exposto, considerando que a desaprovação de contas eleitorais pela Justiça 

Eleitoral, suscitada nas razões da presente impugnação, não se insere entre os casos de elegibilidade 

e inelegibilidade previstos nos artigos 13 e 14 do Código Eleitoral, encontrando obstáculo na 

vedação imposta pelo art. 34, § 1º do mesmo codex, resta evidente a inexistência da alegada condição 

de inelegibilidade alardeada pela impugnante, razão pela qual INDEFERIMOS a impugnação 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 

 

 

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


