
 

Certidão de Inteiro Teor 1 

ATA DA 271ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR 2 

REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020.    3 

Ata da 271ª Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho Regional de En-4 

fermagem do Paraná, realizada aos vinte e nove dias do mês de outubro de 5 

2020, com início às 09 horas e 15 minutos, na sede da Autarquia, na Rua Pro-6 

fessor João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba – Paraná e por meio 7 

de videoconferência com transmissão de sons e imagens em tempo real trans-8 

mitido ao vivo pelo canal do Youtube acesso - https://www.youtube.com/c/prco-9 

ren. I) ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM, confirmada a presença 10 

dos (as) Conselheiros (as) Efetivos (as) com direito a voz e voto: SIMONE 11 

APARECIDA PERUZZO – Presidente, VERA RITA DA MAIA – Secretária, MA-12 

RIA CRISTINA PAGANINI, MARCIO ROBERTO PAES, ALESSANDRA 13 

SEKSCINSKI, EZIQUIEL PELAQUINE, MARTA BARBOSA DA SILVA e das 14 

Conselheiras Efetivadas AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL e ODETE MI-15 

RANDA MONTEIRO com direito a voz e voto. Justificando a ausência das Con-16 

selheiras TEREZA KINDRA, que se declarou impedida em participar da refe-17 

rida reunião e SIDNÉIA CORRÊA HESS devido a necessidade de permanên-18 

cia no trabalho. Com o quórum regimental devidamente verificado e certificado, 19 

para abertura dos trabalhos, registra-se a presença da Procuradora-Geral Cla-20 

rice Zendron Dias Tanaka, Controladora-Geral Lenita Antonia Vaz, Assessora 21 

de Comunicação Quitéria Otília Neves Brevilheri, Secretária Executiva Paola 22 

Milani dos Santos, Assessor de Tecnologia da Informação Felipe Ercole Sa-23 

raiva, que darão suporte técnico ao plenário durante a sessão caso necessário, 24 

procuradores das Chapas 01 – Tempo de Avançar: William Tohoru Hosaka – 25 

OAB/ PR 72.368, e 02 – Valorização e Reconhecimento: Rafael Munhoz Fer-26 

nandes – OAB/ PR 60.925, Myrtes de Cássia Rotoli Macedo dos Santos – 27 

OAB/ PR 74.841 e dos membros da Comissão Eleitoral do Coren/PR Enfer-28 

meira Silvana Silva da Souza Borri Coren/PR 35.079, Enfermeira Ana Maria 29 

Dyniewicz Coren/PR 22.128 e Robson Roberto Seerig AOB/PR nº 26.128. II) 30 

PAUTA: Julgamento do pedido de providências interposto pela Chapa 2 – Va-31 

lorização e Reconhecimento em face da Comissão Eleitoral – Processo Admi-32 

nistrativo nº 101/2020. A presidente declarou aberta a 271ª Reunião Extraordi-33 

nária do Plenário deste Conselho Regional de Enfermagem explicando como 34 

se dará o julgamento. Solicitou que os advogados e os membros da Comissão 35 

Eleitoral, presentes, se identificassem. Wiliam Tohoru Hosaka – representante 36 

da Chapa 1 – Tempo de Avançar, Myrtes dos Santos e Rafael Munhoz Fernan-37 

des – representantes da Chapa 2 – Valorização e Reconhecimento, Silvana 38 

Silva da Souza Borri – Enfermeira, Presidente da Comissão Eleitoral 2020, 39 

trinta e três anos como funcionária do município de Curitiba com pós gradua-40 

ção em saúde coletiva, pós graduação em saúde ocupacional e MBA pela FGV 41 

de gestão em saúde. Exerceu vários cargos na sua jornada de trabalho como 42 

chefia de unidade, chefia de serviço de vigilância epidemiológica, regional, 43 

como supervisora de um grupo inicial quando da descentralização dos serviços 44 

de saúde nas regionais e participou como secretária executiva do Conselho 45 

Municipal de Saúde de Curitiba por nove anos e na ouvidoria por 5 anos como 46 



 

coordenadora, com identidade com o serviço público feito com muita respon-47 

sabilidade e ética, aposentada em 2019. Ana Maria Dyniewicz doutora em en-48 

fermagem pela USP, com trinta e sete anos de serviços na enfermagem mais 49 

três anos como atendente de enfermagem, totalizando 40 anos atuando na 50 

área de enfermagem, membro da comissão eleitoral. Robson Roberto Seerig 51 

advogado membro da comissão eleitoral Coren/PR 2020. A Presidente questi-52 

ona se está tudo esclarecido até o momento e dando continuidade explicou 53 

que inicialmente será dada a palavra à conselheira relatora Maria Cristina Pa-54 

ganini, de forma presencial, para que apresente seu relatório. Após o término 55 

será concedido 10 (dez) minutos para a sustentação oral aos representantes 56 

da chapa 2, chapa 1 e da Comissão Eleitoral nesta ordem. Perguntou aos pre-57 

sentes se havia alguma dúvida. Drº Rafael Munhoz solicita a palavra e per-58 

gunta se a possibilidade da extensão de prazo para sustentação oral. Orien-59 

tada pela procuradora-geral sobre a impossibilidade da extensão em razão de 60 

se tratar de processo eleitoral mantendo a imparcialidade para as partes. Após 61 

manifestações passou a palavra à conselheira relatora Maria Cristina Paganini 62 

para que apresente seu relatório que segue transcrito na íntegra: “PEDIDO DE 63 

PROVIDÊNCIAS – PAD 101/2020. RELATORA: CONSELHEIRA  ENFER-64 

MEIRA MARIA CRISTINA PAGANINI. REQUERENTE: CHAPA 2 – VALORI-65 

ZAÇÃO E RECONHECIMENTO. REQUERIDAS: CHAPA 1 – TEMPO DE 66 

AVANÇAR E COMISSÃO ELEITORAL DO COREN/PR CONSTITUÍDA PELA 67 

PORTARIA. RELATÓRIO: Trata-se de Pedido de Providências formulado pela 68 

Chapa 2 – Valorização e Reconhecimento, que tem por objeto, em síntese, a 69 

Impugnação da Comissão Eleitoral por Suspeição, Vícios no Processo Eleitoral 70 

fundamentado no Descumprimento da Resolução Cofen 612/2020. I - Das 71 

considerações da Requerente – Chapa 2 – Valorização e Reconheci-72 

mento. A Requerente manifesta-se quanto a comprovação da tempestividade 73 

do seu pedido de providências, no art. 16 do Código Eleitoral do Sistema Co-74 

fen/Coren aprovado pela Resolução Cofen 612/2020, afirmando que a publi-75 

cação do Edital nº02 ocorreu em data de 21/09/2020 e o pedido de providên-76 

cias foi protocolado em 24/09/2020. Fundamenta a impugnação da Comissão 77 

Eleitoral por suspeição, no art. 21 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren 78 

aprovado pela Resolução Cofen 612/2020, diante do desconhecimento dos 79 

candidatos inscritos por ocasião da publicação da portaria que instituiu os in-80 

tegrantes da Comissão Eleitoral. Alega vícios no processo eleitoral, consubs-81 

tanciados na falta de data e assinatura nas manifestações de páginas 776, 810 82 

e 811; considerações errôneas referentes aos prazos, fundamentadas no art. 83 

32, parágrafo 2º e não no art. 16 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren  84 

aprovado pela Resolução 612/2019, especificamente quanto aos ofícios 85 

03/2020 e 04/2020 direcionados a Chapa 2; solicitação de documentos que 86 

não são obrigatórios, especificamente os   elencados no art. 13 e 14 do Código 87 

Eleitoral do Sistema Cofen/Coren aprovado pela Resolução Cofen 612/2020, 88 

em virtude dos mesmos não estarem listados entre os documentos obrigatórios 89 

constantes do art. 31 e seus incisos e art. 30, parágrafo 2º, I – do Código Elei-90 

toral. Discorre, que é da competência da Comissão Eleitoral a verificação das 91 

condições de elegibilidade dos candidatos, não cabendo a determinação de 92 

diligência fora do contido no art. 32, parágrafo 2º, o que, na alegação dos Re-93 

querentes, trata-se de ato de comodidade da Comissão Eleitoral, pois não há 94 



 

a obrigatoriedade de apresentação dos documentos solicitados e que os mes-95 

mos devem ser providenciados pela Comissão Eleitoral. Menciona o Parecer 96 

008/2020 do Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral GTAE, que dispõe 97 

que cabe a Comissão Eleitoral examinar os pedidos de inscrições das chapas, 98 

exclusivamente, nos documentos juntados. Questiona ainda, que a Portaria 99 

146/2020 deveria ter sido publicada apenas no site da autarquia e não no Diá-100 

rio Oficial da União e em jornais de grande circulação, e que tanto a Portaria 101 

146/2020 quanto a 147/2020 foram publicadas nos dias 09/07/2020 no site da 102 

autarquia e em jornais de grande circulação e no dia 10/07/2020 no Diário Ofi-103 

cial da União e nos jornais de grande circulação – o que contraria o art. 19, 104 

parágrafo 1º do Código Eleitoral do Sistema, que determina que a publicação 105 

no Diário Oficial da União deveria ser no dia 09/07/2020. Afirma ainda, que o 106 

Edital Eleitoral nº 01/2020 foi publicado no site em 30/07/2020 e que não há 107 

comprovação de que o mesmo tenha sido publicado em jornal de grande cir-108 

culação e que inexiste registro do horário das publicações, atentando contra a 109 

determinação do art. 33, parágrafo 2º do Código Eleitoral; e que o Edital Elei-110 

toral nº02 foi publicado no site da autarquia em 17/09/2020 após as 22:00 h 111 

enquanto que a publicação no Diário Oficial ocorreu apenas no dia 21/09/2020, 112 

em evidente desconhecimento e desrespeito as disposições do Código Eleito-113 

ral. Alega  a atuação da presidência nas atividades da comissão eleitoral, sob 114 

o fundamento que o ofício circular 36/2020 de 17/07/2020 convocou os inte-115 

grantes da comissão eleitoral para abordar assuntos relativos às eleições do 116 

Sistema sem haver ata ou registro da reunião e a nota de esclarecimento cons-117 

tante no site da Autarquia referente a Fake News; o que demonstra a ingerên-118 

cia da Presidência junto a comissão. Afirmam ainda, que as certidões emitidas 119 

pelo Coren/PR em datas distintas possuem teores diferentes. Cita o Parecer 120 

008/2020 do Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral GTAE, que dispõe 121 

que cabe a Comissão Eleitoral examinar os pedidos de inscrições das chapas, 122 

exclusivamente, nos documentos juntados.  Questiona ainda, que a Comissão 123 

Eleitoral não solicitou a Chapa 1 protocolo de proposta da campanha, e que o 124 

comprovante de residência acostado por nove candidatos da Chapa 1, não se 125 

enquadram naqueles elencados na Lei 6.629/79 (notificação de Imposto de 126 

Renda do último exercício ou recibo de declaração referente ao exercício em 127 

curso, contrato de locação em que figure como locatário, e, conta de luz, gás 128 

ou telefone correspondente ao último mês); e que os documentos acostados 129 

pela Chapa 1, são diversos daqueles determinados pela código eleitoral, res-130 

tando cristalina a predileção na Comissão da Comissão eleitoral em face da 131 

Chapa 1, descumprindo o disposto no art. 32, parágrafo 2º do Código Eleitoral; 132 

bem como ausência de boa vontade por parte da comissão eleitoral com os 133 

membros da chapa 2, diante da ausência de envio de e-mail referente a pedido 134 

de vista oral realizado em 21/08/2020. Alega que a suspeição do Dr. Robson 135 

Roberto Seerig, decorre da sua atuação como assessor da Presidência da Fe-136 

deração Paranaense de Futebol - FPF, entidade em que o marido da candidata 137 

da Chapa I, Enfermeira Maria Goretti David Lopes é vice-presidente,  e por-138 

tanto possui relação de subordinação hierárquica em evidente conflito direto 139 

de interesses; e que, o fato da Chapa 2 ser deferida pela Comissão Eleitoral, 140 

não torna incontroversa a imparcialidade da sua atuação, considerando que o 141 

trabalho não se encerra com a homologação das chapas inscritas, diante da 142 



 

possibilidade de julgamentos e impugnações das chapas, possíveis denúncias 143 

de propagandas irregulares e conclusão do processo eleitoral. A Requerente 144 

acostou em seu pedido de providências, os documentos de fls. 39 a 64, refe-145 

rentes as certidões eleitorais emitidas pelo Coren/PR, foto “print” da página da 146 

Federação Paranaense de Futebol, currículo do Dr. Robson Roberto Seerig, 147 

ata da 610ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren realizada em 03/07/2018 148 

em que consta: “07-6-18 Reunião com representantes da Federação Parana-149 

ense de Futebol sobre Estatuto do Torcedor – Capítulo IV – Art. 16, quanto à 150 

competência da Autarquia de fiscalizar a referida legislação com a presença 151 

do vice-presidente da Federação, Sr. Amauri Escudero Martins, acompanhado 152 

de membros da FPF;...” II – Das Contrarrazões da Comissão Eleitoral. A 153 

Comissão Eleitoral alegou em síntese, que o objeto do pedido de providencias 154 

formulado pelos procuradores da Chapa 2, não são novos, pois foram tratados 155 

e são de conhecimento dos interessados. Afirmou a intempestividade do pe-156 

dido de providências datado de 24/09/2020, visto que a publicação do Edital 157 

nº02 ocorreu em 17/09/2020, tendo como prazo final o dia de 21/09/2020, con-158 

siderando que o prazo da publicação no dia 17/09/2020 era do conhecimento 159 

dos representantes das chapas 2 Quadros I, II e III que, ao solicitarem a cópia 160 

do Processo Eleitoral em 18/09/09 mencionaram a publicação do edital em 161 

17/09/2020, conforme fls. 820 a 822 do Processo Eleitoral; sendo que o GTAE 162 

– Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral do Cofen -  em consulta for-163 

mulada sobre esta questão ( doc. de fls. 978 do Processo Eleitoral) informou 164 

que, “conta-se o prazo após o conhecimento do interessado”. Discorreu 165 

que a data de publicação do Edital 2 atendeu solicitação do GTAE – Grupo 166 

Técnico de Acompanhamento Eleitoral do Cofen - conforme consta nas fls. 824 167 

a 826 do Processo Eleitoral - em virtude da necessidade da celeridade do Pro-168 

cesso Eleitoral; que questões envolvendo falta de assinatura da Presidente do 169 

Coren em determinados atos, foram regularizadas e que as certidões de ins-170 

critos da Chapa 2, expedidas pelo Coren, bem como as emitidas pelo Conselho 171 

Nacional de Justiça, sobre improbidade administrativa foram providenciadas 172 

pela Comissão Eleitora e devidamente anexadas (conforme fls. 777 a 795 do 173 

Processo Eleitoral);  quanto ao pedido de cópias, a mesma foi oficializada aos 174 

representantes das Chapas que somente seria fornecida após o edital nº 02. 175 

Alegou que é equivocado o entendimento de que todos os atos da Comissão 176 

Eleitoral são de Responsabilidade Objetiva do Coren/PR, considerando que a 177 

Comissão faz parte do Sistema Eleitoral e cumpre com suas obrigações con-178 

forme art. 19, parágrafo 2º da Resolução Cofen 612/2019. Quanto à solicitação 179 

de comprovante atualizado de residência, o mesmo baseia-se no art. 30-I do 180 

Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren,  e que o comprovante de residência 181 

apresentado pela Candidata Franciele Veiga Santana era datado de 2014, en-182 

quanto que o dos demais era de 2020, razão pela qual foi solicitada a retifica-183 

ção.  Afirmou que os planos de proposta de campanha da Chapa I Quadro I, II 184 

e III estão nas folhas 66 a 68, 232 e 234 do Processo Eleitoral. Afirmam que 185 

todas as certidões obrigatórias atendem ao disposto no Código Eleitoral apro-186 

vado pela Resolução Cofen 612/2019, e que o art. 31 trata das certidões e o 187 

art. 32 dispõe sobre possibilidade de completar o pedido e juntar documentos 188 

faltantes; que não há certidões cíveis e criminais faltantes quanto aos inscritos 189 

da Chapa 1 e faz menção às fls. 294 e 295, 307 e 308, 320 e 321, 668 a 675 190 



 

do Processo Eleitoral. Afirmou que os pedidos de vistas ao Processo Eleitoral 191 

foram atendidos, e esclareceu que os membros da Comissão Eleitoral exercem 192 

função honorífica e não tem permanência no Coren-PR, razão pela qual o pe-193 

dido de marcação de horário é necessário e que não contam com a colabora-194 

ção dos procuradores da Chapa 2. Que a Chapa 2, por meio de seus procura-195 

dores, questionam paginação, abertura e fechamento dos volumes do Pro-196 

cesso Eleitoral, desconsiderando que todos os documentos são organizados, 197 

paginados e rubricados com o zelo necessário, obedecendo a ordem cronoló-198 

gica e encaminhados à Secretaria Executiva do Coren/PR para digitalização. 199 

Quanto a alegação de parcialidade do membro da Comissão Eleitoral, afirma 200 

que a mesma não é razoável, que o Dr. Robson Roberto Seerig é assessor da 201 

Federação Paranaense de Futebol desde 09/05/2016, o que é fato público; que 202 

no ano de 2018, o então Procurador do Coren/PR e  atual procurador da Chapa 203 

2 - Dr. Rafael Munhoz Fernandes - conversou pessoalmente, através de tele-204 

fone e por e-mail com o Dr. Robson Roberto Seerig, para ajustar o Termo de 205 

Cooperação firmado entre a Federação Paranaense de Futebol e o Coren/PR; 206 

ressaltou que todos os Vice-Presidentes da Federação Paranaense de Fute-207 

bol, realizam funções pontuais e previamente designadas pelo Presidente da 208 

FPF, e não possuem atuação ordinária e regular junto a entidade e  que não 209 

existe subordinação hierárquica entre o Dr. Robson e os vice-presidentes;  e 210 

que não há ingerência entre os integrantes da Comissão Eleitoral, todas as 211 

decisões e encaminhamentos são amplamente debatidos, sem espaço para 212 

imposições e sobreposições de ideias. Esclarece ainda, que o Dr. Robson Ro-213 

berto Seerig não possui vínculo pessoal ou profissional com a Sra. Maria Go-214 

retti David Lopes, que inexiste subordinação hierárquica entre ele e o marido 215 

da candidata e cita o art. 7 – I do Estatuto da Advocacia e da OAB e o art. 4 do 216 

Código de Ética e Disciplina da OAB, que atribui ao advogado liberdade de 217 

exercício profissional e o dever de zelar pela sua liberdade e independência, 218 

inexistindo qualquer irregularidade ou reparo na atuação do Dr. Robson Ro-219 

berto Seerig na Comissão Eleitoral.  Ressalta que inscrito na OAB/PR desde o 220 

ano de 1998 – 22 anos – sem jamais ter sofrido qualquer processo ético ou 221 

disciplinar, o que comprova a inexistência de qualquer irregularidade capaz de 222 

comprometer a sua atuação na comissão eleitoral. Quanto as certidões, afir-223 

mam que as mesmas podem ter teor diferente, por terem sido solicitadas pela 224 

Comissão Eleitoral junto ao Coren/PR e não pelos inscritos da Chapa 2, entre-225 

tanto, trata-se de fato intempestivo, considerando a elegibilidade dos candida-226 

tos inscritos. Solicitaram que os representantes da Chapa 2 por meio de seus 227 

procuradores, tenham mais respeito pois alegações questionando à compe-228 

tência da Comissão Eleitoral é injusta, irresponsável e antiética. Comprovou 229 

suas alegações através dos documentos citados em sua manifestação (fls. 170 230 

a 194). III – Das Contrarrazões da Chapa 1 – Tempo de Avançar. A Chapa 231 

1 em suas contrarrazões alegou a preclusão do pedido de providências, tra-232 

tando-se de alegações vazias, sem fundamento e que tem por intuito tumultuar 233 

o processo eleitoral. Que estranha a persistência nas teses de atuação em 234 

conjunto da Presidente do Coren/PR e da Comissão Eleitoral e predileção da 235 

Comissão Eleitoral pela Chapa 1, considerando o deferimento da candida-236 

tura da Chapa 2 e a improcedência das impugnações feitas pela Chapa 1, 237 

por parte da Comissão Eleitoral. Alegou que a destituição dos membros da 238 



 

Comissão Eleitoral é desprovida de qualquer comprovação e que há a correta 239 

observância ao Código Eleitoral. Alertou que os argumentos dos representan-240 

tes da Chapa 2, visam criar um cenário específico para futuras anulações e 241 

reviravoltas em torno de discussões jurídicas, independentemente dos votos 242 

de toda a classe da Enfermagem. Não acostou documentos. É o Relatório.” 243 

Com a palavra novamente a Presidente contextualiza para explicar aos cole-244 

gas que estão acompanhando, que todos os conselheiros tiveram acesso a 245 

peça de forma que compreendam o conteúdo e o porquê de gerar um parecer, 246 

como ocorre com os processos éticos, onde todos têm conhecimento da infor-247 

mação, mas não se tem conhecimento com relação ao relatório final e conse-248 

quentemente ao voto. Na sequência conforme acordado a Presidente passa a 249 

palavra aos representantes da chapa requerente ambos advogados Rafael 250 

Munhoz Fernandes e a doutora Myrtes dos Santos. Com a palavra Drº Rafael 251 

informa que a denúncia é sobre fatos do processo, não há ataque ao currículo,  252 

história, vida profissional dos membros da comissão, mostrando fatos do pro-253 

cesso. Questiona se os conselheiros tiveram acesso a íntegra do processo nº 254 

71/2020 tendo em vista que a denúncia é sobre informações daquele processo 255 

com a citação de páginas e datas do mesmo. Sendo informado pela Procura-256 

doria o conhecimento por parte dos conselheiros. Com relação a denúncia a 257 

chapa 2 informa não entender porque a intimação de representante da chapa 258 

1, para apresentar defesa, uma vez que a denúncia apresentada foi em face 259 

da Comissão Eleitoral. Frisa novamente que a denúncia é unicamente emba-260 

sada e fatos do processo e que pretende destacar para os conselheiros. Pri-261 

meiro fato: a intimação da chapa 1, para apresentar defesa em uma denúncia 262 

contra comissão eleitoral, fato esse não entendido pela chapa 02. Informa que 263 

em sua defesa a Comissão Eleitoral não entende a razão da denúncia tendo 264 

em vista que sempre disponibilizou o processo para vistas e cópias. Ressalta, 265 

neste ponto, que sua colega, anterior a publicação do edital nº 2, solicitou vis-266 

tas do processo em diversas vezes não tendo acesso ao mesmo o que originou 267 

um mandado de segurança, do qual apresenta o seguinte do trecho: -ainda 268 

que a petição inicial esteja fundamentada nas prerrogativas dos Advogados de 269 

acesso ao processo eleitoral, de processo judicial e administrativo para a via-270 

bilização da defesa dos interessados dos interesses de seus clientes a aber-271 

ração narrada na inicial é mais abrangente do que as prerrogativas dos profis-272 

sionais inscritos nos quadros da OAB trata-se de violação aos princípios do 273 

processo democrático-. Informa que o código não permite cópia do processo, 274 

mas quando a representante da chapa 2 veio ao conselho em nenhum mo-275 

mento foi pedido cópia do processo, sempre vistas que é direito do advogado 276 

e foi negado. Por isso o mandado de segurança deu a liminar com razão a 277 

esse direito. Com relação a intempestividade se nota que são vários os fatos 278 

trazidos e não só com relação ao edital número dois. O referido edital foi o 279 

último ato da comissão eleitoral que impulsionou o pedido de providências, por 280 

isso citado o prazo de três dias a partir da publicação, em que pese dizer que 281 

a publicação foi no dia 17 de setembro e que tomaram ciência no mesmo dia, 282 

o código eleitoral exige a publicação em dois caminhos, no site da autarquia e 283 

em diário oficial. A publicação em Diário Oficial ocorreu no dia 21. Desta forma 284 

quando completou a obrigação da comissão eleitoral foi no dia 21 de setembro, 285 

iniciando nesta data a contagem de prazo. Em que pese não existir no código 286 



 

eleitoral um prazo para denúncia em razão da comissão eleitoral estar come-287 

tendo falhas e o pedido de destituição. O que possui prazo de três dias é com 288 

relação a suspeição quando da publicação da portaria de nomeação. Destaca 289 

ainda, com relação a este julgamento, a denúncia foi protocolada em 24 de 290 

setembro não foi remetido ao plenário, como já dito no julgamento anterior, o 291 

recurso protocolado dia 5 de outubro que foi encaminhado ao Conselho Fede-292 

ral que reconheceu o equívoco e determinou para julgamento neste plenário. 293 

Referente ao desconhecimento da comissão eleitoral, relata os ofícios 03/2020 294 

e 04/2020 quando a comissão eleitoral disse que intimou as partes para se 295 

manifestar nos autos e deu prazo de cinco dias à contar da data da ciência do 296 

aviso de recebimento, sendo que o artigo 16 do código diz que não é da data 297 

do recebimento mas sim da juntada do Aviso de Recebimento no processo, o 298 

que demonstra o desconhecimento citado pelos representantes.  Quanto as 299 

publicações o código apresenta de forma muito clara, a portaria deve ser pu-300 

blicada em mesmo dia. No Diário Oficial foi publicado no dia 8 de setembro, no 301 

site dia 9 de setembro e em jornal de grande circulação, nem existia essa obri-302 

gação, foram publicadas nos dias 9 e 10 de setembro. Quanto ao edital eleitoral 303 

nº 01, competência exclusiva da Comissão Eleitoral. O código eleitoral diz que 304 

obrigatoriamente deve ser publicada no no mesmo dia. No diário oficial foi pu-305 

blicado no dia 29 de setembro, no site da autarquia no dia 30 de setembro e 306 

em jornal de grande circulação não existe nos autos comprovação que tenha 307 

sido publicado. O edital eleitoral nº 2, o código eleitoral afirma: deve ser publi-308 

cado no mesmo dia no site da autarquia e em Diário Oficial. No site da autar-309 

quia foi no dia 17 de setembro e o código ainda diz que deve ser dentro do 310 

horário de funcionamento da autarquia. A Comissão eleitoral enviou um e-mail 311 

as representantes de chapa às 22:28 informando o edital seria publicado ainda 312 

no dia 17. No site não consta o horário, mas ele foi publicado depois das 22:30 313 

do dia 17 de setembro. Sendo que o código exige dentro do funcionamento da 314 

autarquia. E no Diário oficial no dia 21 de setembro. Com relação a resposta 315 

da comissão que informa uma orientação e o e-mail está nos autos o repre-316 

sentante não entende como uma orientação e sim uma determinação pois ali 317 

existe uma contagem de prazo, o grupo técnico do Cofen conta o prazo e diz 318 

que dia 17 é o dia limite. E com relação ao doutor Robson novamente informa 319 

que não trata de relação ao histórico profissional, mas da suspeição com rela-320 

ção ao conhecimento pois o marido de uma representante de chapa é vice-321 

presidente de um órgão onde o doutor Robson assessora a presidência. Em 322 

relação a resposta da comissão que não existe uma relação de hierarquia por-323 

que o vice-presidente não toma decisões, existe o contato, o conhecimento, a 324 

hierarquia quer queira quer não. Então a denúncia de suspeição não é emba-325 

sada, como já dito no julgamento anterior, não existe um caráter objetivo e sim 326 

subjetivo. Por isso cita a suspeição por hierarquia. Com a palavra a Drª Myrtes 327 

informa que falará sobre documentos que constam no processo na ordem cro-328 

nológica dos fatos no dia o dia 8 de julho a presidente deu início ao processo 329 

eleitoral com Despacho a questão quando do início do processo não contava 330 

assinatura esse é o mesmo documento encaminhado ao GTAE no dia 17 de 331 

setembro quando foi publicado o edital nº 2. A questão é que quando apontado 332 

esse equívoco de esquecimento da assinatura a presidente pediu escusas e 333 

solicitou horário para assinatura dos documentos. A representante questiona 334 



 

caso ela esquecesse de assinar uma petição se seria convidada a providenciar 335 

tal assinatura. Assinado após o dia 7 de outubro. Outro ponto levantado é sobre 336 

o relatório processual antes da publicação do edital 2 não estar assinado e o 337 

documento também foi encaminhado ao GTAE. A questão é que também foi 338 

assinado no dia 07 de outubro. Apresenta também o problema das certidões, 339 

a presidente informou, em ofício, que  estavam disponíveis no site desde o dia 340 

30 e juntou certidões do Coren. No pedido de providência foi feita a juntada 341 

das certidões que foram passadas aos representantes e informa que elas têm 342 

conteúdo completamente diverso tanto que uma das candidatas pela certidão 343 

que foi fornecida a chapa teria carteira vencida e uma das inscrições inativas 344 

e a outra responderia a dois processos éticos um com o trânsito em julgado e 345 

outro tramitando, o que ocasionaria inelegibilidade. Pauta ainda que infrações 346 

penais, tipos penais sobre atos da administração pública sendo: falsificação de 347 

documento público, falsidade ideológica e certidão e atestado ideologicamente 348 

falso. São os artigos 297 -  falsificar todo ou em parte documento público ou 349 

alterar documento público verdadeiro, falsidade ideológica: omitir em docu-350 

mento público ou particular declaração que nele devia constar ou nele inserir 351 

declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com finalidade de pre-352 

judicar terceiro ocultar verdade sobre fato juridicamente relevante, atestar ou 353 

certificar falsamente em função pública fato ou circunstância que habilite al-354 

guém a obter cargo público isenção de ônus a cargo público ou qualquer outra 355 

vantagem. Solicita ao plenário pedido providência visando abrir um processo 356 

administrativo das denúncias ora postas para que seja verificado um suposto 357 

cometimento de ilícito penal. Finalizando sua sustentação em 13 minutos 358 

sendo concedido o mesmo prazo aos demais participantes. Presidente passa 359 

a palavra para a sustentação oral do representante da chapa 1 procurador Wil-360 

liam Tohoru Hosaka que informa que diferente do entendimento do represen-361 

tante da chapa 2, há interesse da chapa 1 em se manifestar neste processo 362 

tendo em vista a alegação de que há uma predileção da comissão eleitoral 363 

pela chapa 1. Se manifesta também relatando que o referido recurso sequer 364 

deveria ser conhecido tendo em vista que ele possui origem em um pedido de 365 

providências protocolado de modo completamente intempestivo uma vez que 366 

o edital eleitoral número 2 foi publicado em 17 de setembro de 2020 e o pedido 367 

de providências que deu origem ao recurso ora julgado foi protocolado so-368 

mente na data de 24 de setembro de 2020, fora do prazo de três dias previstos 369 

no código eleitoral. De forma preliminar requer que o julgamento do presente 370 

recurso não tenha seguimento em seu mérito e não seja conhecido. Informa 371 

que com relação ao mérito caso seja rejeitada a preliminar apresentada, a 372 

parte recorrente, considera que os representantes da chapa 2 lançam diversas 373 

alegações vazias, por entendimento do representante da chapa 1, com o único 374 

intuito de tumultuar o processo eleitoral, criar um cenário específico para que 375 

haja futuras anulações futuros argumentos e revira-volta inclusive fundamentar 376 

perante o poder judiciário. E simplesmente ignorar os votos que serão dados 377 

por toda a categoria da enfermagem entre os dias 8 e 9 de novembro de 2020. 378 

Ainda em relação a questão da alegação da predileção da comissão eleitoral 379 

pela chapa 1 ela causa estranheza inclusive com relação aos argumentos tra-380 

zidos uma vez que não houve qualquer tipo de prejuízo a chapa sendo ela 381 

deferida pela comissão eleitoral. Relata ainda sobre um pedido de impugnação 382 



 

da chapa 1 a qual foi rejeitada pela comissão eleitoral, desta forma não verifica 383 

motivo para ter acolhimento das alegações, declara ainda que se houve um 384 

favorecimento no início do processo eleitoral esse a chapa 2 quando da situa-385 

ção da não juntada das certidões por parte dos próprios representantes. Tais 386 

certidões foram juntadas de forma posterior pela Comissão Eleitoral, suprindo 387 

dessa forma a falta dos documentos e afastando a possibilidade de impugna-388 

ção por parte da chapa 1. Nesse sentido o advogado entende que não há qual-389 

quer tipo de irregularidade capaz de que haja anulação ou até mesmo afasta-390 

mento de membro ou da comissão eleitoral como um todo tendo em vista que 391 

o processo vem ocorrendo de maneira correta, transparente sem qualquer ví-392 

cio ou mácula e requer seja desprovido o recurso interposto pela chapa 2, 393 

sendo essas as colocações do representante da chapa 1. Presidente passa a 394 

palavra para a sustentação oral do representante da Comissão Eleitoral Drº 395 

Robson que agradece a presidente por ter confiado a ele o convite para inte-396 

grar a Comissão Eleitoral junto de duas profissionais com uma experiência de 397 

vida exemplar e que tem muito a aprender com elas, informa ainda que se 398 

identifica com a classe e conhece a seriedade e a complexidade que é o exer-399 

cício do trabalho da enfermagem. Inicia falando sobre a questão da prescrição, 400 

informa que de fato como bem mencionado pela relatora e pelo Doutor Rafael 401 

o edital de publicação aconteceu, no site do Coren, no dia 17. Havia uma pro-402 

gramação inicial dentro da cronologia da Comissão que o prazo seria no dia 403 

28 de setembro mas foi recebido um e-mail do Cofen informando que a publi-404 

cação deveria ocorrer no dia 17 ou dia 18 e por conta desta informação como 405 

o material já estava montado foram feitos ajustes e alinhamentos e o edital nº 406 

2 foi publicado na noite do dia 17. no site do Coren e posteriormente no dia 21 407 

de setembro através do Diário Oficial quando verificado que seria publicado 408 

em duas datas distintas houve uma Consulta ao GTAE questionando esta 409 

questão. Essa consulta faz parte do Processo Administrativo nº 101/2020, re-410 

ferente ao julgamento, bem como no PA nº 71/2020 que respalda o processo 411 

eleitoral. Em resposta a essa consulta constou o seguinte: das decisões da 412 

comissão eleitoral e do plenário conta-se o prazo após o conhecimento pelo 413 

interessado, artigo 16 da Resolução Cofen nº 612 de 2020 – Código Eleitoral. 414 

Conforme manifestação do Cofen o prazo inicia-se com a ciência e todos tive-415 

ram ciência no dia 17 de setembro através da petição protocolizada no dia 18 416 

de setembro e passa-se a contar o prazo que teria prazo final dia 20 de setem-417 

bro um domingo, ou seja, prorrogado para dia 21, próximo dia útil. Informa 418 

ainda que caso não houvesse o conhecimento na data de 17 e sim 18, pas-419 

sava-se a contar o prazo nos dias 21 a 23 e desta forma o recurso apresen-420 

tando mantém-se intempestivo e quando a esta informação não há o que se 421 

alegar. Drº Robson informa ainda que ouviu atentamente ao relatório da se-422 

nhora relatora e verificou que contempla todas as observações feitas pela 423 

chapa 2 e a defesa da Comissão. Mas dará destaque a três situações. Quanto 424 

a informação do procurador Drº Rafael de que tudo que está no processo são 425 

fatos. Discorda, questionando onde está o fato de que é amigo da senhora 426 

Maria Goretti informa que sequer a conhece e não tem relação com ela seja 427 

profissional ou de amizade. Não há nenhum vínculo entre o Drº Robson e se-428 

nhora Maria Goretti. São alegações com propósito de tumultuar o processo. 429 

Informa ainda que durante todo o trabalho não houve motivo para nenhuma 430 



 

das duas chapas reclamar de não atendimento, não providências. Sempre que 431 

solicitado, foram tomados os devidos cuidados para que fossem atendidos. 432 

Quanto a questão de vista do processo que foi mencionado pelo Dr Rafael 433 

informa que não houve negativa na verdade na primeira ocasião que foi petici-434 

onado a comissão eleitoral, porque esse pedido de vistas deve ser feito a co-435 

missão e não ao Coren, porque quem cuida do Processo eleitoral é a Comissão 436 

que não tem ingerência do Coren. Sendo que na primeira oportunidade que foi 437 

solicitado vistas já foi explicado que cópias não seriam dadas e conversado 438 

com a chapa que deveriam acionar a comissão para solicitação de vistas do 439 

processo e não ao Conselho. Quanto ao mandado de segurança conforme 440 

manifestação da presidente da Comissão eleitoral foi juntado aos autos e bem 441 

como ofício da comissão dando ciência às chapas que não teriam oportunidade 442 

de cópia mas que seria franqueada vistas mediante agendamento vez que os 443 

membros da comissão não permanecem no conselho a disposição de nenhum 444 

dos membros bem como dos seus procuradores. Sempre funcionou da se-445 

guinte maneira, quando quiser vistas ao processo deve peticionar e será de-446 

signado data e horário para programação da comissão. Não faltando dessa 447 

forma acesso ao processo. Com relação ao senhor Amauri, informa que nem 448 

o senhor Amauri e nenhum dos outros seis vices presidentes cumprem horário 449 

na Federação. Conforme foi mencionado na manifestação da comissão os vi-450 

ces presidentes da Federação são acionados pelo presidente em momentos 451 

pontuais em situações específicas para representá-lo quando da sua não pos-452 

sibilidade então não qualquer relação de de emprego visto que o senhor 453 

Amauri não fica na Federação. Informa ainda que há casos de vices presidente 454 

que sequer estiveram na Federação desde a posse da atual diretoria em 23 de 455 

abril de 2019. Informa que é uma alegação leviana com propósito único de 456 

tentar achar alguma situação que venha causar eventual pedido de nulidade. 457 

Lamentando a conduta contra pessoas que estão dispostas a fazer um traba-458 

lho sério, correto de maneira dignificar o convite e a forma de proceder dos 459 

representantes causou surpresa aos membros. Não se considera suspeito e 460 

incapaz e o trabalho está sendo realizado de forma exemplar. Drª Myrtes pede 461 

a palavra e informa que em momento algum imputou amizade íntima com a 462 

candidata Maria Goretti ao Drº Robson informa que no pedido de providência  a 463 

informação de que no momento de nomeação da comissão eleitoral a presi-464 

dente do Coren não tivesse conhecimento que a sua amiga pessoal e empre-465 

gada do Coren de 2015 a 2019 período em que quase completou duas gestões 466 

fosse concorrer às eleições 2020. Presidente retoma a palavra e informa que 467 

considerando as alegações caluniosas da Drª Myrtes imputando a Presidente 468 

do Coren uma série de questões, informa que todos os atos retificados pela 469 

presidente foram devidamente atestados nos autos e que será encaminhado à 470 

OAB do Paraná as considerações constantes em atas para devida apuração. 471 

Informa ainda que são 40 anos de trabalho e não admitirá após 6 anos de 472 

gestão a postura adotada pela procuradora imputando a presidente toda a si-473 

tuação tendenciosa por falta de assinatura não relacionando apenas o nome 474 

da presidente, mas a instituição e tal postura não será aceita e deve ser res-475 

peitada. Medidas cabíveis serão adotadas por considerar inadmissível a con-476 

duta adotada. Presidente volta a palavra à conselheira relatora Maria Cristina 477 



 

Paganini para apresentar as fundamentações e o voto. Primeiramente a con-478 

selheira informa que não há informação do adjetivo íntimo e sim pessoal e 479 

profissional. A conselheira relatora passa a análise dos fundamentos e poste-480 

rior apresentação do voto, o que segue nesta ata transcrito em sua íntegra da 481 

seguinte forma: “Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade do presente 482 

pedido de providências. A Chapa 2 alega que o prazo para interposição do 483 

presente pedido de providências, deve ter como termo inicial a data da publi-484 

cação do Edital Eleitoral nº 02, no dia 21/09/2020, iniciando o prazo em 485 

22/09/2020 e término em 24/09/2020. A Comissão Eleitoral, em sua manifes-486 

tação, alegou a intempestividade do pedido de providências sob o fundamento 487 

de que a publicação do Edital nº 2 ocorreu em 17/09/2020 no “site” do Co-488 

ren/PR, com o final do prazo para interposição do pedido em 21/09/2020, jus-489 

tificando no documento protocolado pela Chapa 2 - Quadros I, II e III, por oca-490 

sião da solicitação de cópia do Processo Eleitoral, em que faz referência ex-491 

pressa quanto a publicação do edital nº 2 em 17/09/202, e que consta às 492 

fls. 184 e 185 dos presentes autos e que consta às fls. 821 e 822 do Pro-493 

cesso Eleitoral. Verifica-se que referido documento, protocolado pela Chapa 494 

2, consta o seguinte: “Em 17 de setembro de 2020, houve a publicação do 495 

Edital nº2, como pode-se observar: (segue a cópia – print- do edital publicado 496 

pelo Coren em seu endereço eletrônico – site). Diante disso, requer-se a cópia 497 

integral e imediata dos Processos Eleitorais sob os números 71/2020 e 498 

72/2020, nos termos do art. 33, do Código Eleitoral.” E ainda, no rodapé do 499 

requerimento de cópia da Chapa 2, está transcrito no art.33- parágrafo 3º do 500 

Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren aprovado pela Resolução 612/2019, 501 

que versa: Art. 33 Deferida a inscrição da chapa, o presidente da comissão 502 

eleitoral fará publicar o edital eleitoral no 2, em até 03 (três) dias, após o prazo 503 

de análise dos documentos, em que serão observadas as disposições do art. 504 

6º, deste Código, nele devendo constar a relação nominal dos membros das 505 

chapas inscritas, numerando-as, assim também procedendo em relação à 506 

chapa indeferida e ao seu fundamento. §3º Cópia do processo eleitoral, em 507 

dispositivo eletrônico (CD ou Pendrive), com as páginas devidamente numera-508 

das, capa a capa, será fornecida ao representante de chapa que desejar, me-509 

diante requerimento, após a publicação do edital eleitoral no 2, no prazo de até 510 

24 (vinte e quatro) horas. Deste modo, resta incontroversa que a ciência ine-511 

quívoca por parte da Chapa 2 da publicação do Edital nº2 ocorreu em data de 512 

17/09/2020. O art. 16 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren aprovado 513 

pela Resolução Cofen nº 612/2020, dispõe: “Art. 16. Os prazos previstos neste 514 

código serão contados a partir da sua publicação na imprensa oficial, ou da 515 

juntada nos autos do recebimento do AR, ou da intimação pessoal, ou do e-516 

mail confirmado, excluindo-se do cômputo o primeiro dia, mas incluindo-se o 517 

dia do vencimento. Parágrafo 1º os prazos somente começam a correr no pri-518 

meiro dia útil seguinte ao da publicação, e uma vez iniciados não se interrom-519 

pem, ficando prorrogado até o primeiro dia útil seguinte ao prazo cujo venci-520 

mento recais em feriado ou dia em que não houver expediente.” A Comissão 521 

Eleitoral, em questionamento ao Sr. Antonio Coutinho – Coordenador do 522 

Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral - que nos conforme o art. 17-523 

V- parágrafo único do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren aprovado pela 524 



 

Resolução Cofen nº 612/2020, integra o sistema eleitoral e tem por função di-525 

rimir dúvidas, assessorar e subsidiar as decisões das comissões eleitorais dos 526 

regionais e do plenário do Cofen e que tem seus atos e pareceres submetidos 527 

a deliberação e homologação do plenário do Cofen – enviou e-mail com o se-528 

guinte teor e respectiva resposta (fls.190): “Prezado Sr. Antonio Coutinho, Gos-529 

taríamos de esclarecimentos quanto ao Art. 34 da publicação do Edital 02. 530 

Ocorreu situação de publicação do Edital Eleitoral 02 no site do Coren e no 531 

DOU em datas diferentes. O que considerar?” (...) Prezada Silvana Silva, Pre-532 

sidente da Comissão Eleitoral do Coren-PR, Conforme estabelece o art. 6º do 533 

código eleitoral, as publicações deverão ocorrer no DOU ou DOE (imprensa 534 

oficial), e as DIVULGAÇÕES em jornal de grande circulação e no site do Con-535 

selho e outros meios. A data da publicação que conta-se para efeito de prazos 536 

para EEnº 1 e EE nº2. As decisões da comissão eleitoral e do plenário conta-537 

se o prazo após o conhecimento pelo interessado (art. 16). Enf. Antonio Cou-538 

tinho Conselheiro Federal Coordenador do GTAE.” Portanto, está evidenciado 539 

de forma incontroversa, que a  ciência do Edital nº2 por parte da Chapa 2, 540 

ocorreu no dia de 17/09/2020, data utilizada para fundamentar e reivindicar, de 541 

forma bastante contundente, o seu direito de cópia preconizado no parágrafo 542 

3º do art. 33 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren, termo inicial que 543 

deve ser considerado para todos os demais prazos decorrentes da referida 544 

publicação. Aliás, não é juridicamente possível que a Chapa 2 reivindique o 545 

direito de cópia com base na data da publicação o dia 17/09/2020 e prazo dis-546 

tinto, qual seja 21/09/2020, para interpor pedido de providências. Conside-547 

rando que a Chapa 2 está devidamente assistida por advogados regulamente 548 

constituídos, importante destacar a Teoria da Ciência Inequívoca e da Instru-549 

mentalidade das Formas. Ressalta-se que a Teoria da Ciência Inequívoca, apli-550 

cada pelo Superior Tribunal de Justiça e com grande receptividade na doutrina 551 

e expressamente encampada pelo Código de Processo Civil de 2015, consi-552 

dera comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, 553 

quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do proces-554 

sado no feito, mesmo que por outro meio. O Princípio da Instrumentalidade das 555 

Formas, considera realizado o ato, a despeito de sua forma, se alcançada a 556 

finalidade a que se destina. Neste sentido, trago o ensinamento do Professor 557 

Egas Moniz de Aragão: “Se o interessado desenvolve qualquer atuação 558 

que importe em revelar conhecimento do conteúdo dos autos, não há ne-559 

cessidade de se proceder à sua intimação nem poderá ele exigi-la, a fim 560 

de se considerar no dever de praticar algum ato. Trata-se de corolário das 561 

regras que informam a ocorrência da preclusão: praticado um ato incom-562 

patível com o desconhecimento de outro, reputa-se preclusa a faculdade 563 

de exigir que dele seja feita a intimação, a fim de que os efeitos desta se 564 

reputem alcançados. A disposição contida no texto, portanto, não pode ser 565 

entendida como se erigisse a intimação em ato meramente formal e indispen-566 

sável, capaz de transformar o conceito que lhe é próprio. Se o interessado já 567 

está ciente de modo inequívoco, a intimação perde o objeto e não é a 568 

partir desta, mas da outra ocasião que o prazo correrá." (ARAGÃO, E. D. 569 

Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. II. 10ª ed. Rio de 570 

Janeiro: Forense, 2004, págs. 276-277 - grifou-se). Pesquisando julgados, ve-571 

rifico que o entendimento do  Coordenador do GTAE – Grupo Técnico de Apoio 572 



 

Eleitoral é o mesmo da Doutrina e do Superior Tribunal de Justiça, do qual cito 573 

dois julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 574 

RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO 575 

DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTA-576 

DUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMA-577 

ÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. 578 

SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANS-579 

CURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DE-580 

CLARAÇÃO.RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. 581 

DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte 582 

Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações 583 

válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Preceden-584 

tes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Hipótese em que, ademais, a segunda 585 

intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo 586 

legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intima-587 

ção, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o se-588 

gundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgo-589 

tado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos 590 

autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1839783/PR, 591 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 592 

04/06/2020). 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a 593 

carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio 594 

de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão 595 

que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a inter-596 

posição do recurso cabível. Precedentes. (...) 3. Agravo interno a que se 597 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1483050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 598 

QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PETICIONA-599 

MENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE RE-600 

VELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PEN-601 

DENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEM-602 

PESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES 603 

DEPOIS. MANTIDA. (...) 4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos 604 

e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato 605 

decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde 606 

então interpor agravo de instrumento. 5. Diante da consideração documentada 607 

nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões 608 

ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequí-609 

voca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida. 6. Na hipótese, a 610 

agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório im-611 

pugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. 612 

Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insur-613 

gência recursal. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 614 

1710498/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 615 

em 19/02/2019, DJe 22/02/2019). Diante do exposto, deve-se considerar que 616 

o prazo para interposição do pedido de providências é 17/09/2020 com termo 617 

final em 21/09/2020; Portanto, considerando que o Pedido de Providências foi 618 

protocolado em 24/09/2020, voto pelo seu NÃO CONHECIMENTO DIANTE 619 

DA SUA INTEMPESTIVIDADE.” VOTA pelo não conhecimento diante da sua 620 



 

intempestividade. Este é o voto!”. Assim, após o término da apresentação do 621 

voto da conselheira relatora, a presidente passa para a deliberação e votação 622 

dos membros do egrégio plenário. Informa que o voto será nominal e pede 623 

para os Conselheiros proferirem seus votos: VERA RITA DA MAIA acompanha 624 

a relatora, MARCIO ROBERTO PAES acompanha a relatora, EZIQUIEL PE-625 

LAQUINE acompanha a relatora, ALESSANDRA SEKSCINSKI acompanha o 626 

voto da relatora e solicita espaço para manifestação, conforme segue: “Sou 627 

das antigas, estou com um caderno, onde fiz meus apontamentos, e se eu não 628 

olhar para a tela, os participantes e os que estão acompanhando pelo You-629 

Tube, por favor, me desculpem. Peço que esta minha manifestação fique regis-630 

tradas nos anais deste egrégio Conselho Regional. Quero comentar alguns 631 

pontos pertinentes ao julgamento na data de hoje. Reforço, como já disse an-632 

teriormente, sou Técnica de Enfermagem formada em 2007 pelo Senac. Ja-633 

mais tive e não terei a pretensão em ser Enfermeira e, minha escolha não me 634 

desqualifica como profissional crítica que sou, inclusive saliento, que neste Ple-635 

nário, já julguei profissional com quem eu trabalhava à época do julgamento. 636 

Sou perfeitamente capaz e profissional ao ponto de saber separar coleguismo 637 

de questões legislativas. Agora, não posso deixar de manifestar a minha indig-638 

nação como Conselheira desta Autarquia Regional, ao ler os questionamentos 639 

apresentados pela Chapa 2 por meio dos procuradores aqui presentes, ques-640 

tionamentos estes tendenciosos em relação à Comissão Eleitoral instituída 641 

pelo Coren/PR como: “mais uma vez resta cristalina a predileção na atuação 642 

da comissão em face a chapa 1” ou “mais uma vez em nenhum momento 643 

houve boa vontade”. E para piorar! Fiquei consternada ao ler neste Pedido de 644 

Providências o trecho de conclusão: “Assim sendo, após todos os fatos supra-645 

citados, resta cristalino o despreparo da comissão eleitoral na atuação do pre-646 

sente pleito”. Pois bem, fiquei surpresa e até confusa de certa forma com esta 647 

alegação de “despreparo” neste Pedido de Providências, ainda mais assinado 648 

pelo Dr. Rafael que até pouco mais de 01 ano atrás trabalhava neste Conselho 649 

como Procurador e presenciou, com certeza, por diversos momentos as con-650 

tribuições de uma das integrantes da “despreparada” Comissão Eleitoral, a En-651 

fermeira Professora Doutora Ana Maria Dyniewicz. Professora Ana, como é 652 

carinhosamente tratada no Conselho por conta dos inúmeros trabalhos desen-653 

volvidos como colaboradora do Coren/PR em diversos temas. Fiz uma pes-654 

quisa rápida do Currículo da Professora Ana: enfermeira graduada pela Ponti-655 

fícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR; Enfermeira do Trabalho. 656 

Mestra pela Universidade Federal de Santa Catarina, Doutora pela Universi-657 

dade Federal de São Paulo – USP. Atuou como docente na Universidade Fede-658 

ral do Paraná e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e, ainda exerceu 659 

cargos de Diretora do Serviço de Saúde do Trabalhador e Centro de Saúde. 660 

Atua como docente em cursos de Pós Graduação e na orientação de projetos 661 

de pesquisa na academia, autora de obras importantes, por exemplo, o livro 662 

“Metodologia de Pesquisa em Saúde para Iniciantes”. Enfermeira há mais de 663 

38 anos!!! 38 anos!!! Membro da Comissão com seus requisitos e com este 664 

vasto Currículo!, mas na análise criteriosa dos Procuradores da Chapa 2, esta 665 

Enfermeira é totalmente despreparada e desqualificada!!! Eu por outro lado 666 

acredito ser um enorme desrespeito para não usar outro termo, questionar, 667 

duvidar e rebaixar a Enfermeira Doutora Mestra Professora Ana Maria como 668 



 

foi feito nas contra argumentações. Cabe ainda destacar que a Professora Ana 669 

atuou em outro Processo de Comissão Eleitoral nesta casa. Na sua página do 670 

Lates, quero ainda citar consta participação em 47 eventos como Congressos, 671 

Fóruns, Seminários e Semanas Brasileira de Enfermagem; por 31 vezes parti-672 

cipou de banca de graduandos; 09 vezes de Comissão Julgadora de banca de 673 

dissertações, teses e exames de qualificação; foi orientadora de cem, cem tra-674 

balhadores nas mais diversas modalidades; tem 43 produções bibliográficas e 675 

outras 168 produções de temas correlatos, sem falar da experiência profissio-676 

nal. Se esta é uma profissional desqualificada, despreparada, de má vontade, 677 

com total desconhecimento do processo eleitoral como arguido, não quero nem 678 

imaginar o patamar em que me enquadro! E, por extensão, teremos então que 679 

desqualificar todos os graduandos e pós graduandos orientados pela Profes-680 

sora Ana? Há ainda que comentar sobre a Presidente da Comissão Eleitoral, 681 

Enfermeira Silvana Silva de Souza Borri, com pós graduação em Saúde Ocu-682 

pacional, Saúde Coletiva e MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio 683 

Vargas; Funcionária Municipal de Curitiba por 32 anos: Chefia de Unidade de 684 

Saúde; Chefia do Serviço de Vigilância Epidemiológica Regional; Coordenação 685 

de Assistência Regional; Secretária Executiva do Conselho Municipal de Sa-686 

úde de Curitiba e Coordenação da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Sa-687 

úde. Profissional experiente e atuante há mais de 34 anos sem nenhuma má-688 

cula em sua carreira EXCETO presidir uma Comissão Eleitoral com total des-689 

conhecimento e despreparo. Como Conselheira, eu afirmo categoricamente, 690 

que a Presidente deste Conselho desde 2015 e em final de Gestão este ano e 691 

que “passará o bastão” da representatividade desta categoria profissional com 692 

mais de 109 mil inscritos à próxima chapa eleita, quem quer que ela seja, para 693 

dar continuidade à atividade-fim de qualquer Conselho de profissão que é pro-694 

teger à sociedade do mau profissional, sempre!!!, reafirmo, sempre!!! escolheu 695 

profissionais para comporem Comissões, Grupos de trabalho e afins, assim 696 

como esta Comissão Eleitoral, homologada por este Plenário, dotados de va-697 

lores com base nos princípios que defendemos, profissionais estes dos melho-698 

res quadros da Enfermagem do Paraná! Torno a manifestar aqui Presidente 699 

minha completa indignação frente a esta ação lamentável, inaceitável e des-700 

respeitosa com a Casa da Enfermagem do Paraná ao utilizarem nestas peças 701 

aí apresentadas, expressões e adjetivos em documentos, objetivando rebaixar 702 

a enxovalhar aos profissionais indicados para comporem a Comissão Eleitoral. 703 

Peças que são apresentadas sem o cuidado e o respeito que a deliberação 704 

legítima do Plenário demanda. Para concluir Presidente, com relação ao Dr. 705 

Robson que também compõe a Comissão Eleitoral homologada mediante Por-706 

taria nº 147 de 08/07/2020, publicada no D.O.U. nº131, seção 2, de 10/07/2020 707 

em cumprimento à Resolução Cofen 612 que aprovou o Código Eleitoral do 708 

Sistema Cofen/ Corens. Dr. Robson, advogado inscrito na OAB sob o registro 709 

nº 26.128, e que aqui afirmo que não conheço, seja profissionalmente ou pes-710 

soalmente o Dr. Robson Roberto Seerig. Confesso que não tenho como recor-711 

dar nomes de pronto, afinal depois de tantas denúncias e processos éticos jul-712 

gados neste Conselho Regional, os nomes vão se acumulando na memória de 713 

forma desordenada. Mas o sobrenome Seerig me chamou atenção. Em busca 714 

de minhas anotações das Reuniões de Plenário, encontrei o porquê do sobre-715 



 

nome me chamar atenção. Inclusive o próprio Dr. Rafael presente talvez se re-716 

corde da situação, já que foi por seu intermédio que eu ouvi o nome do advo-717 

gado citado por conta da construção do Termo de Parceria firmado com a Fe-718 

deração em agosto de 2018. À época do fato o que mais me chamou a atenção 719 

foi o senhor comentando com a Presidente Simone de como o Dr. Robson, 720 

advogado representando a Federação compreendeu tranquilamente e pronta-721 

mente o papel da Enfermagem na sociedade assim como a partir daquele mo-722 

mento de parceria firmada, se tornava obrigatória a presença do Enfermeiro 723 

nos jogos de futebol. Tudo devidamente registrado na Ata da Decisão. E foi a 724 

sua opinião naquela época, enquanto Procurador do Coren-PR, que teve peso 725 

na decisão da Presidente para considerar o Dr. Robson a compor a Comissão 726 

Eleitoral do pleito deste ano. No sentido de entender a autonomia de trabalho 727 

do advogado questionei a irmã da minha vizinha que é advogada e ela me citou 728 

o Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei nº 8.906 de 4/7/1994, que equivaleria à 729 

Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, mas por favor, sem comparações 730 

porque é muito mais complexa. Estou aqui com o Vade Mecum da OAB de 731 

onde leio o Art.18 na íntegra: “A relação de emprego, na qualidade de advo-732 

gado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional ine-733 

rentes à advocacia. Parágrafo Único: O advogado empregado não está obri-734 

gado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos emprega-735 

dores, fora da relação de emprego”. Para tentar ficar mais claro para nós que 736 

somos leigos na oratória jurídica, independente de quem seja o empregador, o 737 

advogado não está obrigado a atender toda e qualquer ação exigida pelo em-738 

pregador. O advogado goza de autonomia para atuar ou não em uma causa. 739 

O advogado tem direito de adentrar aos ambientes e de ter acesso aos docu-740 

mentos que ele acha necessário. Aliás Dr. Rafael, não foi o que aconteceu 741 

recentemente quando foram aclamadas as prerrogativas dos advogados nesta 742 

casa? Não faz parte das prerrogativas a ausência de hierarquia? Não vou en-743 

trar no mérito da questão, já me estendi muito apesar de este ser um resumo 744 

do que eu havia escrito originalmente, mas na qualidade tanto de Conselheira 745 

quanto de Técnica de Enfermagem eu precisei comentar sobre as alegações 746 

apresentadas por parte da Chapa 2 – Valorização e Reconhecimento que tem 747 

sido em diversos momentos deselegante, desrespeitosa e achincalhante (ten-748 

tativa de ridicularizar) com estes 03 profissionais da Comissão Eleitoral. Inte-749 

ressante, agora que escrevi o tema da Chapa 2, valorização e reconhecimento, 750 

o que tem sido feito nas peças com as 02 enfermeiras? Reconheceram a ex-751 

periência profissional e acadêmica delas? Valorizaram o trabalho delas em prol 752 

da Enfermagem por mais de 30 anos? Respeitaram esses 30 anos de dedica-753 

ção quase que exclusiva à Enfermagem? Eu não vi isso. Eu não identifiquei 754 

isso. Eu não li isso. Tudo o que li me causou apenas total e completa indigna-755 

ção que aqui manifesto, compartilho, torno pública e registrado em Ata. Era 756 

isso Presidente, que eu tinha para externar. Obrigada.” A Presidente informa 757 

que esta é a casa da enfermagem e é no mínimo importante a reflexão apon-758 

tada pela conselheira. Retoma a votação com a conselheira MARTA BAR-759 

BOSA DA SILVA que acompanha a relatora, AMARILIS SCHIAVON PAS-760 

CHOAL, a conselheira pede a palavra e informa que nos seus 40 anos de 761 

trabalho preza muito o respeito, diz que quando a representante da chapa 2 762 



 

desrespeitou a presidente do conselho desrespeitou a casa Coren/PR. Des-763 

respeitando a presidente, o conselho e todos os inscritos. Sobre o voto acom-764 

panha o voto da relatora e ODETE MIRADA MONTEIRO acompanha a rela-765 

tora. De forma unanime os conselheiros acompanharam o relato mantendo as-766 

sim o indeferimento. Informa que a decisão e a certidão de inteiro teor desta 767 

ata estarão disponíveis para todos, no site da Autarquia ocasião em que as 768 

partes poderão protocolar eventuais recursos, quando após os trâmites inter-769 

nos o processo será remetido ao Cofen para decisão definitiva. Nada mais ha-770 

vendo a tratar a reunião 271ª Reunião Extraordinária de Plenário foi encerrada 771 

às 11 horas e 10 minutos, Presidente informa também que o vídeo desta ses-772 

são de julgamento em sua íntegra, permanecerá disponível a todos que inte-773 

ressarem no endereço oficial da Autarquia no youtube, onde foi transmitido ao 774 

vivo com acesso pelo link,  https://www.youtube.com/c/prcoren. Esta Ata por 775 

mim lavrada, Paola Milani dos Santos, Secretária Executiva, após lida e apro-776 

vada será assinada pela Presidente e demais Conselheiros que participaram 777 

da sessão de julgamento eleitoral por meio presencial e por videoconferência. 778 

 779 

Certifico que a via digitada é cópia da 780 

Ata da 271ª REP do Conselho Regio-781 

nal de Enfermagem do Paraná. 782 


