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DECISÃO N.º 03/2020 

 

 

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

OBJETO: DENÚNCIAS DE PROPAGANDA ANTECIPADA 

REPRESENTANTE: CHAPA 2 “SOMOS O QUE SOMAMOS” (Quadro I) 

REPRESENTADOS: CHAPA 1 “SOMOS A ENFERMAGEM QUE 

AVANÇA” (Quadro I) 

 

 

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 denúncias de propaganda eleitoral antecipada, 

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

do COREN-AM no Triênio 2021/2023, conforme passa a expor: 

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

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

face dos candidatos Sandro André da Silva Pinto, Cleise Maria de Goes Martins, Ivone 

Amazonas Marques Albonik e Suellen Oliveira Couto, membros da CHAPA 1 “SOMOS A 

ENFERMAGEM QUE AVANÇA”, do Quadro I, para o pleito de 2020. 
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A representante apresentou pedidos de “impugnação” em face do candidato 

Sandro André da Silva Pinto, sustentando, em síntese, que o mesmo teria incorrido em abuso 

de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social do COREN-AM, 

afirmando que a publicação realizada em sua rede social pessoal denota propaganda eleitoral 

antecipada, bem como as doações de EPI’s e a disponibilização de material institucional 

informativo na sede do COREN-AM antes da Publicação do Edital n.º 02 comprovam os 

abusos cometidos. 

Na mesma oportunidade, a representante apresentou pedidos de “impugnação” 

em face das candidatas Cleise Maria de Goes Martins, Ivone Amazonas Marques Albonik e 

Suellen Oliveira Couto, sustentando, em síntese, que as sobreditas candidatas vem praticando 

a conduta de publicar e veicular propaganda eleitoral através de SLOGAN em seu benefício e 

outros candidatos presentes dentre a chapa em suas redes sociais, concluindo que a moldura 

de perfil na rede social com punho gesticulando força, denotaria propaganda eleitoral 

disponibilizada antes da publicação do Edital Eleitoral n.º 2. 

Em suas conclusões, a representante pugnou pela exclusão da Chapa 1 “Somos a 

Enfermagem que Avança” do Quadro I do certame eleitoral referente ao triênio 2021/2023 – 

COREN/AM. 

Devidamente notificados, os membros da Chapa 1 “Somos a Enfermagem que 

Avança” impugnados, através de seu representante substituto, apresentaram suas respectivas 

defesas de forma tempestiva, alegando inexistência de propaganda antecipada, litigância de 

má-fé e do modo temerário em flagrante abuso de direito cometido pela candidata Maria Alex 

Sandra Costa Lima Leocádio. 
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Ao final, requereram sejam julgadas improcedentes as representações por 

propaganda eleitoral antecipada, confirmando a elegibilidade dos candidatos questionados, 

assim como a manutenção da decisão tomada nos termos do Edital Eleitoral n.º 2. 

É O BREVE RELATÓRIO. 

SEGUE A DECISÃO. 

Preliminarmente, infere-se dos autos que a Sra. Maria Alex Sandra Costa Lima 

Leocádio, ora representante, protocolou pedidos de “impugnação por propaganda antecipada”. 

Contudo, o mérito de suas peças impugnativas se refere a propaganda eleitoral antecipada, 

cujo instrumento adequado de arguição é a “DENÚNCIA”, conforme dispõe o art. 35, 

inciso I e § 4º, do Código Eleitoral do COFEN/Conselhos Regionais. 

Desta forma, utilizando-se do princípio da fungibilidade, no intuito de viabilizar 

a análise de mérito das alegações promovidas pela representante, esta Comissão admite as 

“impugnações” na forma de “DENÚNCIA” por não haver prejuízo ao pleito. 

De outro modo, considerando que as denúncias sob análise foram imputadas em 

face de membros da mesma chapa, em atenção ao princípio da celeridade e da economia 

processual, esta Comissão decidirá sobre as aludidas denúncias de forma conjunta, em 

harmonia ao exame cognitivo a ser operado de forma sincrética. 

Adentrando ao mérito das denúncias apresentadas, verifica-se que o cerne da 

divergência consiste em saber se os atos praticados pelos candidatos questionados nas 

denúncias importariam em propaganda eleitoral antecipada, para o qual passamos a discorrer. 

No tocante à propaganda eleitoral antecipada, eis o que dispõe o art. 35, I e § 4º do 

Código Eleitoral: 
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Art. 35 É proibido o uso da propaganda eleitoral, antes da publicação do edital 

eleitoral nº 2, pelos candidatos concorrentes. 

I – denúncia contra propaganda eleitoral antecipada será dirigida à comissão eleitoral 

do conselho regional, que decidirá sobre a procedência ou não da irregularidade, 

resguardado o direito recursal. 

(...) 

§4º Qualquer profissional inscrito no conselho poderá denunciar propaganda eleitoral 

antecipada ou irregular à comissão eleitoral apresentando as provas pertinentes e 

sendo garantido ao representante da chapa questionada o contraditório no prazo de 03 

(três) dias, resguardado o direito recursal. 

Neste sentido, é evidente a proibição de veiculação de propaganda eleitoral antes 

da publicação do Edital Eleitoral n.º 02, o qual foi publicado no D.O.U em 16/09/2020. Logo, 

pode-se afirmar que a finalidade da proibição da propaganda extemporânea é evitar o 

desequilíbrio e a falta de isonomia nas campanhas eleitorais, impedindo que os candidatos 

divulguem suas propagandas antes do período limitador da campanha. 

Neste aspecto, é importante ressaltar que para a configuração da propaganda 

antecipada, se faz necessário que a divulgação ou o ato praticado: I) faça referência à pretensa 

candidatura, ao processo eleitoral e exalte as qualidades do candidato; II) contenha pedido 

expresso de votos; e III) seja promovida antes do período permitido (Edital Eleitoral n.º 2). 

Socorrendo à doutrina sobre o tema, segue abaixo as conclusões do ilustre JORÉ 

JAIRO GOMES1, que assim discorre sobre a identificação da propaganda eleitoral antecipada: 

“A publicidade em apreço caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, 

o que pode ferir a igualdade de oportunidade ou a paridade de armas entre os 

candidatos, o que desequilibra as campanhas. 

Tal como ocorre com a propaganda eleitoral em geral, pode a propaganda antecipada 

ser expressa ou subliminar. É árdua a identificação da propaganda antecipada 

subliminar, pois seu conteúdo é sempre veiculado de maneira implícita ou subjacente, 

no mais das vezes resultando do contexto da comunicação. Já se intentou estabelecer 

critérios objetivos mínimos para a sua identificação, tendo sido apontados os 

seguintes: (i) alusão a processo eleitoral, externada pela menção a nome do pretenso 

candidato ou candidatura; (ii) exaltação de suas qualidades, procurando inculcar a 

 
1 GOMES, José Jairo – Direito Eleitoral. 16ª ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 727. 
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ideia de que é o melhor para o cargo almejado; (iii) pedido de voto, ainda que 

implícito; (iv) ações políticas que pretende implementar.” 

Isto posto, no que tange à denúncia formalizada em face do candidato Sandro 

André da Silva Pinto, verifica-se que as publicações promovidas em suas redes sociais 

pessoais não fazem referência à pretensa candidatura, ao número de chapa, assim como não 

contém qualquer pedido de votos ou de apoio eleitoral, inexistindo exaltação de qualidades 

pessoais ao cargo pretendido, sendo constatada apenas a divulgação de posicionamento pessoal 

que não se configura em propaganda eleitoral antecipada. 

Em relação à alegação de uso de slogan em benefício do representado e outros 

candidatos, avaliando todos os fatos e informações apresentadas pelos candidatos, confirma-

se que se trata de ação institucional empreendida pelo COREN-AM, cujo objetivo foi a 

valorização dos profissionais da enfermagem perante a sociedade, utilizando de forma virtual 

a expressão “NÃO QUEREMOS APLAUSOS, QUEREMOS RECONHECIMENTO 

#MERECEMOSMAIS”, constatando-se a nítida ausência de conotação eleitoral. 

Em relação à confecção de folder e divulgação das doações de EPIs às instituições 

de saúde da capital e do interior do Amazonas, vislumbra-se que os materiais apontados estão 

relacionados à publicização das atividades institucionais legalmente desenvolvidas pelo 

COREN-AM, considerando que a sobredita divulgação ocorreram simultaneamente à 

execução das respectivas atividades desempenhadas pela autarquia e se referem às atividades 

regulares do COREN-AM. 

Nesta senda, não foi identificada qualquer referência à pretensa candidatura, ao 

número de chapa ou pedido de votos, ocorrendo tão somente a regular publicidade das ações 

desenvolvidas pelo COREN-AM no enfrentamento da pandemia engendrada pelo COVID-19, 

a qual exigiu esforços de toda a sociedade, o que não consiste em abuso de poder ou de uso 

indevido das prerrogativas de cargo. 
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No tocante às denúncias formalizadas em face das candidatas Cleise Maria de 

Goes Martins, Ivone Amazonas Marques Albonik e Suellen Oliveira Couto, quanto à 

utilização de slogan na moldura de perfil das redes sociais das candidatas supra indicada, com 

punho cerrado gesticulando força, conforme exposto anteriormente, trata-se de ação 

institucional empreendida pelo COREN-AM, com o precípuo escopo de fomentar a 

valorização dos profissionais da enfermagem perante a sociedade, utilizando da expressão 

“NÃO QUEREMOS APLAUSOS, QUEREMOS RECONHECIMENTO 

#MERECEMOSMAIS”. 

Ademais, constata-se a ausência de conotação eleitoral nos gestos suscitados pela 

denúncia, posto se tratar de gesto genérico e que não configura ato específico a ser tipificado 

como propagada eleitoral, o qual é de uso comum e global, demonstrando ser desproporcional 

e desarrazoada a alegação da representante, ausentes quaisquer indícios de irregularidade nos 

atos praticados pelos representados, sendo imperioso afirmar que não há comprovação de que 

os mesmos tenham utilizado o slogan questionado em sua campanha após a publicação do 

Edital Eleitoral n.º 2, o que seria vedado pelo art. 35, § 2º e incisos, do Código Eleitoral2. 

Operando uma análise razoável e proporcional dos materiais e informações 

apresentados pela representante e pelos representados, sopesando os argumentos expostos por 

ambas as partes, é forçoso convir que estão ausentes os requisitos mínimos para a configuração 

da conduta de propaganda eleitoral antecipada, conquanto não foram identificadas publicações 

que fizessem referência à pretensa candidatura, ao número de chapa, ou que contivessem 

pedido de votos por partes dos candidatos denunciados, bem como resta ausente a expressa 

exaltação de qualidades pessoais para concorrer ao cargo pretendido. 

 
2 Art. 35 (omissis) §2º É vedado durante a campanha eleitoral: 

I – o uso de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas pelos Conselhos de Enfermagem; 

II – o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, vantagem pessoal e material 

de qualquer natureza, inclusive participar de inauguração de obras e reformas, ou ainda, emprego ou função pública. 
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Diante do exposto, feitas as ponderações, resta evidente a inexistência da prática de 

propaganda eleitoral antecipada alardeada pela representante em face dos candidatos 

representados, razão pela qual esta Comissão decide julgar IMPROCEDENTES as 

denúncias por propaganda eleitoral antecipada em face de membros da Chapa 1 “Somos a 

Enfermagem que Avança”, do Quadro I, confirmando-se a elegibilidade dos candidatos 

questionados, assim como a manutenção dos termos do Edital Eleitoral n.º 2 em sua 

integralidade. 

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

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

Manaus, 29 de outubro de 2020. 
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