
 

Certidão de Inteiro Teor 1 

ATA DA 269ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR 2 

REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020.    3 

Ata da 269ª Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho Regional de En-4 

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

2020, com início às 10 horas, na sede da Autarquia, na Rua Professor João 6 

Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba – Paraná e por meio de videocon-7 

ferência com transmissão de sons e imagens em tempo real transmitido ao 8 

vivo pelo canal do Youtube acesso - https://www.youtube.com/c/prcoren. I) 9 

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM, confirmada a presença dos (as) 10 

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

PERUZZO – Presidente, VERA RITA DA MAIA – Secretária, SIDNÉIA COR-12 

RÊA HESS – Tesoureira, MARCIO ROBERTO PAES, ALESSANDRA SEKS-13 

CINSKI, EZIQUIEL PELAQUINE, MARTA BARBOSA DA SILVA e das Con-14 

selheiras Efetivadas AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL e KATIA MARA 15 

KRELING VEZOZZO com direito a voz e voto. Justificando a ausência das 16 

Conselheiras TEREZA KINDRA, que se declarou impedida em participar da 17 

referida reunião e MARIA CRISTINA PAGANINI devido a necessidade de per-18 

manência no trabalho. Com o quórum regimental devidamente verificado e cer-19 

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

Geral Clarice Zandron Dias Tanaka, Controladora-Geral Lenita Antonia Vaz, 21 

Assessora de Comunicação Quitéria Otília Neves Brevilheri, Secretária Execu-22 

tiva Paola Milani dos Santos, Assessor de Tecnologia da Informação Felipe 23 

Ercole Saraiva, que darão suporte técnico ao plenário durante a sessão caso 24 

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

Hosaka – OAB/ PR 72.368, e 02 – Valorização  e Reconhecimento: Rafael 26 

Munhoz Fernandes – OAB/ PR 60.925, Myrtes de Cássia Rotoli Macedo dos 27 

Santos – OAB/ PR 74.841. II) PAUTA: Julgamento de recurso eleitoral inter-28 

posto pela Chapa 2 - Valorização e Reconhecimento. A presidente declarou 29 

aberta a 269ª Reunião Extraordinária do Plenário deste Conselho Regional de 30 

Enfermagem explicando como se dará o julgamento. Solicitou que os advoga-31 

dos presentes se identificassem, e explicou que inicialmente será dada a pa-32 

lavra ao conselheiro relator Marcio Roberto Paes para que apresente seu re-33 

latório. Após o término será concedido 10 (dez) minutos para a sustentação 34 

oral aos representantes das chapas recorrente e recorrido, nesta ordem. Per-35 

guntou aos presentes se havia alguma dúvida. O advogado Rafael Munhoz 36 

Fernandes pede a palavra, para apresentar uma questão de ordem que não 37 

diz respeito ao mérito do julgamento antes dos 10 minutos de sustentação oral. 38 

Presidente solicita orientação da Procuradora-Geral Drª Clarice que informa há 39 

possibilidade de conceder a palavra aos procuradores de ambas a chapas de 40 

forma isonômica, de dois minutos para cada sustentação. Drº Rafael informa 41 

que na data de 24 de setembro de 2020, a chapa 02 protocolou denúncia con-42 

tra a comissão eleitoral e esta denúncia deveria ter sido encaminhada ao ple-43 

nário para julgamento mas a presidente com a procuradora do conselho emiti-44 

ram ofício à chapa 2 negando os pedidos.Informa ainda que de todos os pedi-45 

dos que foram feitos apenas 30% das solicitações foram respondidas. Em con-46 

tinuidade em 05 de outubro foi protocolado recurso ao Conselho Federal de 47 



 

Enfermagem e este recurso não consta nos autos e também não consta qual-48 

quer tipo de remessa ao Conselho Federal desta forma solicita a suspensão 49 

do julgamento para esclarecimentos do não julgamento e explicações quanto 50 

a remessa do recurso ao Conselho Federal. O outro ponto é com relação a 51 

suspeição dos conselheiros porque uma das representantes da chapa é se-52 

nhora Maria Goretti que não é segredo para ninguém que há uma amizade de 53 

mais de trinta anos com a presidente do Coren. Também a senhora Maria Go-54 

retti hoje é a superior hierárquica da Vera Rita da Maia, na Secretaria de Estado 55 

da Saúde, e com relação aos demais conselheiros manteve-se por quatro anos 56 

uma relação de trabalho nesta casa, então assim, diferente do impedimento 57 

que seja expresso no código eleitoral a exemplo da conselheira Tereza Kindra 58 

que é candidata à reeleição e não pode participar deste julgamento. Mas a 59 

suspensão é com relação ao caráter subjetivo de amizade, de condições hie-60 

rárquicas, entendendo que a decisão do plenário afeta diretamente a senhora 61 

Maria Goretti uma das representantes da chapa 1, por isso alega a suspensão 62 

e não de impedimento. A Presidente retoma a palavra e explícita que o referido 63 

recurso é objeto de análise do plenário foi remetido ao Cofen e deve estar 64 

retornando nesta semana para outras medidas que deverão ser adotadas. 65 

Com relação a suspeição dos conselheiros, não é matéria da reunião de hoje 66 

e não será acatada. Na data de hoje será discutido especificamente o recurso 67 

apresentado pela chapa 2 por este plenário. Agradece a explanação do procu-68 

rador e passa a palavra ao procurador Drº William, representante da chapa 2 69 

que corrobora com a decisão da Presidente que não há motivos para suspei-70 

ção tendo em vista que caso fosse acatada essa suspeição não haveria julga-71 

mento. De modo que todos são enfermeiros, as chapas concorrentes e os con-72 

selheiros, havendo uma certa ligação tanto da chapa 1 quanto da chapa 2 ao 73 

plenário e se for acolhida uma suspeição nesse sentido, que inclusive está 74 

desprovido de qualquer tipo de prova não teríamos julgamento razão pela qual 75 

requer seja rejeitado também o pedido de suspensão do julgamento por não 76 

ser matéria correlacionada aos fatos julgados nesta data. Após manifestações 77 

passou a palavra ao conselheiro relator Marcio Roberto Paes para que apre-78 

sente seu relatório que segue transcrito na íntegra: “Parecer de relator – Re-79 

curso interposto contra decisão da comissão eleitoral. Conselheiro Rela-80 

tor: Dr. Marcio Roberto Paes. Recorrente: RITA SANDRA FRANZ, enfermeira, 81 

inscrita no Coren PR sob nº 63.374, representante da CHAPA 2 – QUADRO I 82 

– VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO. Recorrido: CAMILA MARIANO 83 

SANTOS, enfermeira, inscrita no Coren PR sob nº 134.790, representante da 84 

CHAPA 1 – QUADRO I – TEMPO DE AVANÇAR. Processo Administrativo 85 

nº 106/2020. RELATÓRIO: Trata-se de recurso interposto ao Plenário do Con-86 

selho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), em conformidade ao 87 

descrito no Artigo 20 do Código Eleitoral aprovado pela Resolução 612/2019 88 

do Conselho Federal de Enfermagem. É a recorrente, a sra. Rita Sandra Franz, 89 

enfermeira, inscrita no Coren PR sob nº 63.374, representante da Chapa 2 – 90 

Quadro I - Valorização e Reconhecimento, contra a decisão da Comissão Elei-91 

toral, instituída pela Portaria nº 147/2020 do Coren PR, que julgou procedente 92 

a Denúncia formulada pela sra. Camila Mariano Santos, enfermeira, inscrita no 93 

Coren PR sob nº 134.790, representante da Chapa 1- Quadro I – Tempo de 94 

Avançar. A Denúncia oferecida à Comissão Eleitoral versa sobre propaganda 95 



 

eleitoral antecipada com base no Art. 35 do Código Eleitoral do Sistema Co-96 

fen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Em suas razões recursais, a Recor-97 

rente alega, em síntese, que a denúncia é infundada e descabida e que a Co-98 

missão Eleitoral proferiu decisão desprovida de fundamento, deixando de ana-99 

lisar as teses formuladas referentes à:  - Inépcia da Denúncia, diante da ine-100 

xistência de amoldamento da conduta narrada com o caput do Art. 35 do Có-101 

digo Eleitoral; - Atipicidade da Conduta.  Manifestou-se ainda, quanto à carên-102 

cia de fundamentação idônea da decisão e requereu a nulidade da decisão 103 

proferida pela Comissão Eleitoral, sob a alegação de fundamentação errônea 104 

no Art. 35 “caput”, sem menção ao parágrafo 2º, II do Código Eleitoral, o que 105 

torna a decisão “extra petita”, considerando que a doação foi realizada ao Ins-106 

tituto Paranaense de Cegos, que não é eleitor e que, por ocasião da doação, 107 

não havia relação candidatura deferida/homologada e que portanto, ainda não 108 

era candidata. Desta forma, requereu o provimento do presente recurso para 109 

anular a decisão proferida pela Comissão Eleitoral ou sua reforma. A Chapa 1 110 

em suas contrarrazões, em síntese, manifestou-se pela manutenção da deci-111 

são proferida pela Comissão Eleitoral diante da inexistência de vício, que en-112 

seje sua nulidade, uma vez que corretamente e suficientemente fundamen-113 

tada, tendo analisado os fatos arguidos e aplicando-se a norma prevista. Con-114 

sideraram que foi oportunizada à Recorrente a ampla defesa e o contraditório, 115 

proporcionando ao acusado a defesa dos fatos, restando evidenciado que a 116 

doação de EPIS foi direcionada aos profissionais de enfermagem do Instituto 117 

Paranaense de Cegos e não ao Instituto, propriamente. É o relato!” Com a 118 

palavra novamente a presidente passa a palavra para sustentação oral dos 119 

representantes da chapa recorrida procuradores Rafael Munhoz Fernandes e 120 

Myrtes de C.R.M dos Santos. Procurador Drº Rafael retoma com relação a 121 

suspeição informa que com relação ao apresentado pelo Drº William disse não 122 

haver fundamento, o código tem uma previsão expressa no Artigo 35 parágrafo 123 

5º e na ausência de quórum o recurso é remetido diretamente ao Cofen desta 124 

forma não pede que não haja julgamento mas sim que seja remetido ao Cofen 125 

por essa questão de suspeição. Outro ponto que destaca é que na sua apre-126 

sentação entende que deve ser ao plenário e não uma decisão unicamente da 127 

Presidente. Com relação ao mérito do recurso apresentado pelo Conselheiro 128 

relator Márcio o pedido do recurso em relação a ausência de fundamentação 129 

evidenciando que não esperam e não querem uma decisão de 50 páginas fun-130 

damentadas de forma jurídica, mas que traga pelo menos os motivos pelos 131 

quais levaram a comissão a tomar a decisão que tomou. A decisão não funda-132 

menta os motivos pelos quais aponta que houve a denúncia apenas cola o 133 

artigo do Código e aceita denúncia sem trazer qualquer tipo de fundamento. 134 

Sem fundamentos jurídicos os motivos pelos quais a fundamentação levaram 135 

a crer e pede a nulidade da decisão da comissão eleitoral que ensejou o pre-136 

sente recurso pela ausência de fundamentação adequada. Com relação ao 137 

mérito propriamente dito a denúncia apresentada pela chapa 1 é fundamen-138 

tada exclusivamente no caput do artigo 35 que diz é proibido o uso de propa-139 

ganda eleitoral antes da publicação do edital nº 2. A denúncia é embasada pela 140 

doação de máscaras por um instituto onde uma representante da chapa 2 é 141 

presidente. Cita ainda que além da associação paranaense de enfermagem o 142 

Conselho Regional de Enfermagem e a Secretaria Estadual de Saúde também 143 



 

entregam máscaras. Diversas instituições vêm entregando máscaras para os 144 

enfermeiros, para as instituições em benefício da enfermagem. O artigo diz: 145 

propaganda eleitoral, a publicação do Facebook que embasa a denúncia não 146 

traz qualquer prova de que naquele dia enquanto houve a entrega de máscara 147 

houve propaganda eleitoral. Uma coisa é a entrega de máscara outra coisa é 148 

propaganda eleitoral, apresentando como situações distintas. Não há prova na 149 

denúncia ou no processo de que houve menção a eleição e pedido de voto 150 

sendo este o ponto primordial deste recurso. A decisão que o Drº Marcio disse 151 

que foi “Extra Petita”, ou seja ela, foi além do pedido porque a decisão quando, 152 

ela trouxe o seu argumento, embasado no parágrafo segundo inciso 2 e não 153 

consta da denúncia, ou seja, o denunciante que é a chapa 1 não embasou sua 154 

denúncia no parágrafo 2º inciso 2, que diz: “que é proibido o candidato doar, 155 

oferecer, prometer ou entregar ao leitor com fim de obter de votos vantagem 156 

pessoal e material” ou seja: é proibido ao candidato. Quem é candidato? 157 

Aquele que tenha sua candidatura homologada e a candidatura é homologada 158 

no edital eleitoral nº 2, a denúncia é embasada com data da doação anterior a 159 

publicação do edital eleitoral número 2 ou seja por mais que a chapa 1 não 160 

tenha embasado a sua denúncia neste dispositivo do código, a comissão elei-161 

toral se embasou neste dispositivo mas também de forma equivocada. Porque 162 

neste momento da entrega não havia relação de candidatura porque a senhora 163 

Rita Sandra Franz não era candidata ela havia protocolado o pedido de inscri-164 

ção que não havia sido homologado porque não havia sido publicado o edital 165 

eleitoral nº 2. Gostaria de deixar claro aos conselheiros que a chapa 01 tem 166 

trabalhado de forma conjunta com a comissão eleitoral para derrubar a chapa 167 

2, relata de forma firme e clara porque quando foi contratado pela chapa 2 para 168 

auxiliar na inscrição da Chapa buscou junto ao conselho a emissão de certi-169 

dões eleitorais e tais certidões vieram com informações inverídicas. Informa 170 

que quando fez o pedido de certidões dos pré-candidatos, na época, com in-171 

formação de carteira vencida sendo que tinha carteira com validade em mãos. 172 

Tal certidão emitida por este conselho. Outro ponto apresentado que consta na 173 

denúncia que não foi julgada é com relação ao membro da comissão eleitoral 174 

senhor Robson Roberto. Antes de ele ser nomeado para fazer parte da comis-175 

são eleitoral trabalha como assessor da presidência na Federação Paranaense 176 

de Futebol e novamente, trazendo o nome da representante da chapa 1, se-177 

nhora Maria Goretti, o marido dela é Vice-presidente da mesma instituição ou 178 

seja membro da comissão eleitoral está julgando pedidos e tudo que envolve 179 

a esposa do seu superior hierárquico, considerando novamente suspeição. 180 

Não entendo que ele consiga dar qualquer parecer, qualquer decisão sem que 181 

haja um conflito direto de interesses. Não digo que ele tenha agido de forma 182 

contrária mas que levanta a questão. Quando a Presidente do Conselho o no-183 

meou talvez não soubesse que a Maria Goretti seria candidata mas quando 184 

ele recebeu o pedido de inscrição e que ele viu o nome da Maria Goretti como 185 

candidata ele poderia sim ter se declarado suspeito. Para finalizar novamente 186 

com relação a conselheira Tereza Kindra, conselheira titular e é candidata à 187 

reeleição eu tenho certeza e quando o conselho decidiu fazer a entrega de 188 

máscaras provavelmente ela tenha feito parte dessa decisão, caso tenha sido 189 

uma decisão do plenário. O fato de o Coren estar entregando máscaras é o 190 

mesmo fato de a Associação Paranaense de enfermagem estar entregando 191 



 

máscaras, ou seja, ali na Associação Paranaense de Enfermagem quando ela 192 

entrega uma máscara ela tem a sua Presidente candidata, Rita Sandra Franz. 193 

Conselho de enfermagem quando entrega uma máscara como tem feito nas 194 

instituições de todo Paraná O Coren Paraná tem em sua mesa uma candidata 195 

à reeleição Tereza Kindra. A Secretaria Estadual de Saúde a mesma coisa, 196 

entrega máscara e tem feito diversas campanhas em prol da enfermagem com-197 

batendo o Covid e lá temos candidatos. Finalizo que se esta decisão de hoje 198 

for para aceitar a denúncia da chapa 1 ela deverá valer também para a próxima 199 

denúncia que será protocolada contra a Chapa 1. Por fim, deixa claro que se-200 

gundo código eleitoral a decisão do plenário do Coren não é final, cabe a de-201 

cisão final ao Conselho Federal e a decisão de hoje não é imediata. Presidente 202 

passa a palavra para a sustentação oral do representante da chapa recorrente 203 

procurador William Tohoru Hosaka que cumprimenta a todos de modo oficial e 204 

formal e informa que fará uma pequena inversão na sustentação oral tendo em 205 

vista o trazido pelo Doutor Rafael. Diz que respeitando a sua posição ouviu 206 

atentamente a sua sustentação oral e com relação à questão de suspeição da 207 

comissão eleitoral a defesa da chapa 1 entende que não é objeto de julga-208 

mento do dia de hoje o que está sendo julgado é o recurso quanto a procedên-209 

cia da denúncia por propaganda eleitoral antecipada e solicita que seja total-210 

mente afastada qualquer tipo de argumento nesse sentido de suspeição da 211 

comissão eleitoral especialmente do membro Robson. Não há que se falar 212 

nessa matéria e nem tão pouco deverá influenciar com relação ao mérito pro-213 

duzido pela comissão eleitoral. Retomando a ordem, traz nas contrarrazões 214 

apresentadas como procurador representante da chapa 1 e retoma o que a 215 

presidente Simone apresentou na abertura da sessão de julgamento no sen-216 

tido de que este colegiado não é composto por  juristas, advogados ou por 217 

pessoas que estão dentro do mundo jurídico, e sim por enfermeiros, técnicos 218 

enfermagem e auxiliares de enfermagem os quais não estão obrigados, tão 219 

pouco a comissão eleitoral, a produzir decisões com uma fundamentação 220 

vasta e munida de uma técnica jurídica complexa. O que se apresentará aqui 221 

tal qual os processos da comissão de ética conforme dito pela presidente é o 222 

código eleitoral. Parece que os representantes da chapa 2 esquecem que es-223 

tão advogando numa eleição de uma Autarquia Federal. Em relação a alega-224 

ção de ausência de fundamentação de nulidade da decisão da comissão elei-225 

toral, a chapa 1 entende ser completamente descabida tendo em vista aqui 226 

que ela foi corretamente e suficientemente fundamentada tirando a alegação 227 

de que o julgamento foi Extra Petita tal qual mencionada pelos representantes 228 

da chapa 2. Inexiste qualquer óbice para que a comissão eleitoral ou até 229 

mesmo este plenário se defina, se julgue ou se fundamente o pedido em fun-230 

damento diverso do pleiteado na petição da denúncia, não estamos aqui jul-231 

gando artigos e sim fatos. Os fatos conforme serão demonstrados ocorreram, 232 

foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório articulados e o que o acusado 233 

deveria ter feito seria se defender. Com relação ao mérito propriamente dito, a 234 

questão fática, contrariando as palavras trazidas pelo procurador da chapa 2 235 

de que a candidata Rita Sandra Franz e o Coren fazem entrega de máscaras 236 

aos profissionais, a diferença no caso da candidata é que houve uma promo-237 

ção pessoal por meio de sua rede social própria a qual certamente alcançou 238 

diversos profissionais de enfermagem dada sua relevância, o que certamente 239 



 

também influenciou na decisão de votos para as próximas eleições. Diferente 240 

do entendimento trazido pelo representante da chapa 2, considerando que já 241 

havia um clima de eleição em que pese não ter sido deferida a candidatura, já 242 

havia um registro na data em que houve a publicação em rede social. A candi-243 

data já tinha sido lançada e estava por meio da associação da qual preside 244 

fazendo propaganda eleitoral dentro do Instituto Paranaense de Cegos então 245 

o que verifica é que houve sim propaganda eleitoral antecipada, irregularidade 246 

cometida pela candidata da chapa 2. Diante da sua gravidade não há outra 247 

saída observando a decisão da comissão eleitoral a não ser pelo julgamento 248 

da procedência do pedido da denúncia formulada e aplicação da penalidade 249 

que seria a exclusão do pleito eleitoral. Neste sentido se pede que seja mantida 250 

a decisão proferida pela comissão eleitoral conhecida as contrarrazões apre-251 

sentadas, agradece e se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. 252 

Presidente retoma a palavra e solicita constar em ata os apontamentos apre-253 

sentados pelos procuradores de ambas as chapas. Presidente volta a palavra 254 

ao conselheiro relator Marcio Roberto Paes para apresentar as fundamenta-255 

ções e o voto. O conselheiro relator com a palavra passa a análise dos funda-256 

mentos e posterior apresentação do voto, o que segue nesta ata transcrito em 257 

sua íntegra da seguinte forma: ”Inicialmente, antes de analisar o mérito do pre-258 

sente recurso, é importante salientar que todo o cuidado foi tomado na análise 259 

documental dos autos desse processo administrativo. Cabe ainda destacar 260 

que não se trata de um parecer jurídico, uma vez que sou enfermeiro, que 261 

cuida e ensina a cuidar de pessoas. Todavia, por pertencer ao Plenário desta 262 

Autarquia, fui designado a analisar a este recurso.   Por se tratarem de minhas 263 

colegas de profissão, tanto a Recorrente quanto a Recorrida, afirmo que a lei-264 

tura, as interpretações e conclusões estão alinhados aos Princípios Funda-265 

mentais que regem a nossa profissão, descritos no Preâmbulo do Código de 266 

Ética dos Profissionais de Enfermagem– Resolução Cofen nº. 564/2017). 267 

Ainda destaco meu dever como profissional de enfermagem cravado no Art. 268 

25 deste código: Art. 25 Fundamentar suas relações no direito, na prudência, 269 

no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 270 

Pois bem, nas questões de prazos, verifiquei que o recurso foi interposto tem-271 

pestivamente e está assinado pelos advogados regularmente constituídos. A 272 

Recorrente está assistida, quanto à atribuição de efeito suspensivo da Decisão 273 

da comissão eleitoral, pelo parágrafo 5º do Art. 35 do Código Eleitoral do Sis-274 

tema Cofen/Coren. A decisão da comissão eleitoral, ora recorrida, concluiu 275 

pela procedência da irregularidade de propaganda eleitoral antecipada, consi-276 

derando o caput do Art. 35. Outrossim, conforme se verifica na denúncia, no 277 

item “DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA DENUNCIA”, a conduta caracteri-278 

zada como propaganda eleitoral antecipada foi descrita da seguinte forma: “5. 279 

Consoante se infere da página de Facebook da candidata Rita Sandra Franz 280 

(https://www.face-281 

book.com/photo?fbid=3983284745021392&set=a.697156906967542), esta in-282 

correu em infração ao Código Eleitoral do Sistema Cofen, ao realizar propa-283 

ganda eleitoral antecipada, ao promover em 14 de setembro de 2020 ação 284 

social por meio da Associação Paranaense de Enfermagem (APENF) junto ao 285 

Instituto Paranaense de Cegos. 6. Inclusive, a legenda junto à foto publicada 286 

possui evidente cunho eleitoral, ao mencional que “em breve (...) estaremos 287 



 

chegando em vários Municípios” e “humilde contribuição aos heróis da enfer-288 

magem paranaense” somado ao fato da natureza da ação promovida (doação 289 

de equipamentos a profissionais de enfermagem). [...]” Foi incluída à denúncia 290 

a cópia (print) da postagem na página pessoal da enfermeira Rita Sandra Franz 291 

na rede social Facebook, juntamente com a ata notarial registrada em cartório. 292 

Portanto, não há como acolher a alegação de que a denúncia não descreveu 293 

os fatos tidos como propaganda eleitoral antecipada e que, tampouco deixou 294 

de fazer pormenorizada a sua descrição. Ademais, nenhum prejuízo foi ale-295 

gado por ocasião da apresentação da defesa, sendo que da sua leitura pode-296 

se comprovar que os fatos puderam facilmente ser contestados, sem nenhum 297 

tipo de dano processual. Cabe salientar que o período em que ocorreu a pos-298 

tagem 14/09/20 não era período eleitoral, que conforme o Código Eleitoral ini-299 

cia-se a partir da publicação do edital eleitoral nº 02, datado de 17/09/2020. 300 

Deste modo, não há que se falar em irregularidades referentes à doação de 301 

EPI’s aos profissionais de enfermagem e nem é esse o objeto da denúncia. 302 

Todavia, entendo que a comissão eleitoral levou em consideração para sua 303 

decisão, o ato da Recorrente de postar em seu perfil pessoal de uma rede 304 

social ações promovidas pela entidade da qual ela mesma faz parte e atua 305 

como presidente. Ainda se acrescenta que a referida organização tem o seu 306 

próprio perfil na mesma rede social. Apesar de sucinta, e ao contrário do que 307 

alega a Recorrente, a decisão da comissão eleitoral cumpriu de forma objetiva, 308 

a norma que regulamenta o procedimento descrito no Código Eleitoral apro-309 

vado pela Resolução 612/2019 do Conselho Federal de Enfermagem, em seu 310 

inciso I do Art. 35, que: “I – denúncia contra propaganda eleitoral anteci-311 

pada será dirigida à comissão eleitoral do conselho regional, que decidirá so-312 

bre a procedência ou não da irregularidade, resguardado o direito recursal.” 313 

Conforme a Recorrente afirma em suas razões recursais, o que torna o fato 314 

incontroverso, que a Sra. Rita Sandra Franz, na qualidade de Presidente da 315 

Associação Paranaense de Enfermagem, em data de 14 de setembro de 2020 316 

efetuou a doação de EPI´s ao Instituto Paranaense de Cegos, e que conforme 317 

comprovado através dos documentos, promoveu-se a divulgação em sua pá-318 

gina pessoal no Facebook, na mesma data, com a seguinte mensagem: Rita 319 

Franz está com Vava Enf em APENF Associação Paranaense de Enfermagem. 320 

14 de setembro A APENF Associação Paranaense de Enfermagem inicia hoje 321 

um ciclo de doação de EPI aos profissionais de enfermagem da linha de frente 322 

no combate ao COVID 19. Hoje a doação foi aos profissionais do Instituto Pa-323 

ranaense de Cegos. Em breve, se Deus quiser e com a contribuição da popu-324 

lação, estaremos chegando em vários municípios. É nossa humilde contribui-325 

ção os heróis da enfermagem paranaense que diuturnamente estão lutando e 326 

protegendo a vida com toda dedicação e coragem. Entendo que a postagem 327 

foi nitidamente direcionada aos profissionais de enfermagem. Contudo cabe, 328 

ressaltar que  a Denúncia não tem por objeto a APENF (Associação Parana-329 

ense de Enfermagem), que realmente não é eleitora e tampouco denunciada, 330 

mas sim, a atitude da Representante da Chapa 2, Enfermeira Rita Sandra 331 

Franz, conhecedora das regras do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren, 332 

de negligenciar a determinação deste código e praticar implicitamente conduta 333 

vedada na norma do sistema, ao utilizar em sua página pessoal do Facebook, 334 

a divulgação dos eventos promovidos pela APENF, entidade da qual afirma ser 335 



 

Presidente, antecipando a divulgação de suas ações e de sua imagem, em 336 

evidente intuito autopromocional de antecipação de propaganda eleitoral. A 337 

postagem é realizada três dias antes da publicação do edital eleitoral nº 02, e 338 

a colega publica em sua página da rede social a sua pretensão “Em breve, se 339 

Deus quiser e com a contribuição da população, estaremos chegando em vá-340 

rios municípios. É nossa humilde contribuição aos heróis da enfermagem pa-341 

ranaense”. Em um período tão curto da campanha eleitoral. Quanto ao argu-342 

mento de que, se não houve pedido de votos, não há como se caracterizar a 343 

propaganda antecipada, cito a definição de campanha eleitoral trazida pelo 344 

JusBrasil1 em que: É a propaganda [...] dos candidatos a cargos executivos e 345 

legislativos, em época de eleição, de acordo com prazo e normas estipulados 346 

por lei. É nesse período que cada candidato tem a chance de se promover, 347 

fazer-se conhecer pelos eleitores, angariar votos dentro das regras e dos limi-348 

tes de sua circunscrição eleitoral. A divulgação de uma campanha eleitoral co-349 

mumente se faz pela mídia - jornais, televisão, rádio, revistas, sites etc. Consi-350 

derando a finalidade da campanha que é se promover, se mostrar e por em 351 

evidência ao eleitorado, o conteúdo divulgado, configura-se propaganda elei-352 

toral extemporânea, uma vez que a Sra. Rita, na condição de Representante 353 

da Chapa I, veiculou na sua página pessoal da rede social evento promovido 354 

pela entidade da qual é Presidente, ato de promoção da sua imagem, a evi-355 

denciar a sua intenção de angariar votos em período vedado pelo Código Elei-356 

toral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Está evidenci-357 

ado, que a publicação e a divulgação na página pessoal do Facebook da Re-358 

presentante da Chapa II, do ato em espécie que ora se examina, a sua finali-359 

dade eleitoral na medida em que, o seu real objetivo, é fazer fixar na mente do 360 

eleitor a imagem de potencial candidata; de se colocar em evidência poucos 361 

dias antes do início da campanha eleitoral. É dever dos candidatos e daqueles 362 

que pretendem participar do pleito destinado à composição do Plenário do 363 

Conselho Regional de Enfermagem cumprir as normas que regem o processo 364 

eleitoral e eximir-se de ações características de propaganda antecipada. Mo-365 

reira (MOREIRA, R. Propaganda eleitoral antecipada. Revista eletrônica EJE 366 

TSE n. 1, ano 4, 2014) descreve que os candidatos que pleiteiam uma vaga 367 

por eleição devem ser tratados igualmente e, deste modo, não é aceitável que 368 

alguns possam divulgar suas propagandas antes dos registros de todos os 369 

concorrentes. A partir do exarado, concluo que houve elementos suficientes 370 

para correlacionar a conduta da enfermeira Rita Sandra Franz, Representante 371 

da Chapa 2 – Quadro I- “Valorização e Reconhecimento”, em sua postagem 372 

em rede social e a infração prevista no caput do Artigo 35 do Código Eleitoral 373 

aprovado pela Resolução 612/2019 do Conselho Federal de Enfermagem. 374 

Deste modo, VOTO pelo conhecimento do recurso e do deferimento de seu 375 

efeito suspensivo e no mérito voto pelo seu desprovimento, a fim de reconhe-376 

cer que a conduta praticada pela Representante da Chapa 2 – Quadro I- “Va-377 

lorização e Reconhecimento”, ao publicar em sua página pessoal do Facebook 378 

em data posterior ao da inscrição da Chapa e anterior a publicação do Edital 379 

Eleitoral nº 02, manifestação voltada aos profissionais de enfermagem, incor-380 

reu na prática de conduta vedada pelo art. 35 do Código Eleitoral do Sistema 381 

 
 



 

Cofen/Conselhos Regionais, devendo ser aplicada a penalidade prevista no 382 

parágrafo 6º do art. 35.” Assim, após o término da apresentação do voto do 383 

conselheiro relator, a presidente passa para a deliberação e votação dos mem-384 

bros do egrégio plenário. Informa que o voto será nominal e pede para os Con-385 

selheiros proferirem seus votos: VERA RITA DA MAIA antes de proferir o seu 386 

voto informa que é enfermeira da Secretaria do Estado da Saúde desde março 387 

de 2010 e goza de seus direitos legais e estatutários como servidora pública, 388 

acompanha o relator, EZIQUIEL PELAQUINE acompanha o relator, AMARI-389 

LIS SCHIAVON PASCHOAL antes de proferir o seu voto informou que tem 390 

quarenta anos de profissão na docência e votou acompanhando o relator, 391 

MARTA BARBOSA DA SILVA acompanha o relator, KATIA MARA KRELING 392 

VEZOZZO vota com o relator, SIDNÉIA CORRÊA HESS vota com o relator e 393 

ALESSANDRA SEKSCINSKI antes de proferir o seu voto informou que tem 394 

treze anos como funcionária pública municipal, na Prefeitura Municipal de Cu-395 

ritiba, acompanha o voto do relator. De forma unanime o plenário deste Con-396 

selho acompanhou o voto do relator. Presidente informa que o vídeo desta 397 

sessão de julgamento em sua íntegra, permanecerá disponível a todos que 398 

interessarem no endereço oficial da Autarquia no youtube, onde foi transmitido 399 

ao vivo com acesso pelo link,  https://www.youtube.com/c/prcoren, a decisão e 400 

o extrato desta ata estarão disponíveis para todos, no site da Autarquia, nesta 401 

data no período da tarde. Ocasião em que as partes serão intimadas para que-402 

rendo apresentarem recurso. Esta Ata por mim lavrada, Paola Milani dos San-403 

tos, Secretária Executiva, após lida e aprovada será assinada pela Presidente 404 

e demais Conselheiros que participaram da sessão de julgamento eleitoral por 405 

meio de videoconferência. Nada mais havendo a tratar a reunião 269ª Reunião 406 

Extraordinária de Plenário foi encerrada às 11h15. 407 

 408 

Certifico que a via digitada é cópia da 409 

Ata da 269ª REP do Conselho Regio-410 

nal de Enfermagem do Paraná. 411 



 

Certidão de Inteiro Teor 1 

ATA DA 269ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR 2 

REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020.    3 

Ata da 269ª Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho Regional de En-4 

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

2020, com início às 10 horas, na sede da Autarquia, na Rua Professor João 6 

Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba – Paraná e por meio de videocon-7 

ferência com transmissão de sons e imagens em tempo real transmitido ao 8 

vivo pelo canal do Youtube acesso - https://www.youtube.com/c/prcoren. I) 9 

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM, confirmada a presença dos (as) 10 

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

PERUZZO – Presidente, VERA RITA DA MAIA – Secretária, SIDNÉIA COR-12 

RÊA HESS – Tesoureira, MARCIO ROBERTO PAES, ALESSANDRA SEKS-13 

CINSKI, EZIQUIEL PELAQUINE, MARTA BARBOSA DA SILVA e das Con-14 

selheiras Efetivadas AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL e KATIA MARA 15 

KRELING VEZOZZO com direito a voz e voto. Justificando a ausência das 16 

Conselheiras TEREZA KINDRA, que se declarou impedida em participar da 17 

referida reunião e MARIA CRISTINA PAGANINI devido a necessidade de per-18 

manência no trabalho. Com o quórum regimental devidamente verificado e cer-19 

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

Geral Clarice Zandron Dias Tanaka, Controladora-Geral Lenita Antonia Vaz, 21 

Assessora de Comunicação Quitéria Otília Neves Brevilheri, Secretária Execu-22 

tiva Paola Milani dos Santos, Assessor de Tecnologia da Informação Felipe 23 

Ercole Saraiva, que darão suporte técnico ao plenário durante a sessão caso 24 

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

Hosaka – OAB/ PR 72.368, e 02 – Valorização  e Reconhecimento: Rafael 26 

Munhoz Fernandes – OAB/ PR 60.925, Myrtes de Cássia Rotoli Macedo dos 27 

Santos – OAB/ PR 74.841. II) PAUTA: Julgamento de recurso eleitoral inter-28 

posto pela Chapa 2 - Valorização e Reconhecimento. A presidente declarou 29 

aberta a 269ª Reunião Extraordinária do Plenário deste Conselho Regional de 30 

Enfermagem explicando como se dará o julgamento. Solicitou que os advoga-31 

dos presentes se identificassem, e explicou que inicialmente será dada a pa-32 

lavra ao conselheiro relator Marcio Roberto Paes para que apresente seu re-33 

latório. Após o término será concedido 10 (dez) minutos para a sustentação 34 

oral aos representantes das chapas recorrente e recorrido, nesta ordem. Per-35 

guntou aos presentes se havia alguma dúvida. O advogado Rafael Munhoz 36 

Fernandes pede a palavra, para apresentar uma questão de ordem que não 37 

diz respeito ao mérito do julgamento antes dos 10 minutos de sustentação oral. 38 

Presidente solicita orientação da Procuradora-Geral Drª Clarice que informa há 39 

possibilidade de conceder a palavra aos procuradores de ambas a chapas de 40 

forma isonômica, de dois minutos para cada sustentação. Drº Rafael informa 41 

que na data de 24 de setembro de 2020, a chapa 02 protocolou denúncia con-42 

tra a comissão eleitoral e esta denúncia deveria ter sido encaminhada ao ple-43 

nário para julgamento mas a presidente com a procuradora do conselho emiti-44 

ram ofício à chapa 2 negando os pedidos.Informa ainda que de todos os pedi-45 

dos que foram feitos apenas 30% das solicitações foram respondidas. Em con-46 

tinuidade em 05 de outubro foi protocolado recurso ao Conselho Federal de 47 



 

Enfermagem e este recurso não consta nos autos e também não consta qual-48 

quer tipo de remessa ao Conselho Federal desta forma solicita a suspensão 49 

do julgamento para esclarecimentos do não julgamento e explicações quanto 50 

a remessa do recurso ao Conselho Federal. O outro ponto é com relação a 51 

suspeição dos conselheiros porque uma das representantes da chapa é se-52 

nhora Maria Goretti que não é segredo para ninguém que há uma amizade de 53 

mais de trinta anos com a presidente do Coren. Também a senhora Maria Go-54 

retti hoje é a superior hierárquica da Vera Rita da Maia, na Secretaria de Estado 55 

da Saúde, e com relação aos demais conselheiros manteve-se por quatro anos 56 

uma relação de trabalho nesta casa, então assim, diferente do impedimento 57 

que seja expresso no código eleitoral a exemplo da conselheira Tereza Kindra 58 

que é candidata à reeleição e não pode participar deste julgamento. Mas a 59 

suspensão é com relação ao caráter subjetivo de amizade, de condições hie-60 

rárquicas, entendendo que a decisão do plenário afeta diretamente a senhora 61 

Maria Goretti uma das representantes da chapa 1, por isso alega a suspensão 62 

e não de impedimento. A Presidente retoma a palavra e explícita que o referido 63 

recurso é objeto de análise do plenário foi remetido ao Cofen e deve estar 64 

retornando nesta semana para outras medidas que deverão ser adotadas. 65 

Com relação a suspeição dos conselheiros, não é matéria da reunião de hoje 66 

e não será acatada. Na data de hoje será discutido especificamente o recurso 67 

apresentado pela chapa 2 por este plenário. Agradece a explanação do procu-68 

rador e passa a palavra ao procurador Drº William, representante da chapa 2 69 

que corrobora com a decisão da Presidente que não há motivos para suspei-70 

ção tendo em vista que caso fosse acatada essa suspeição não haveria julga-71 

mento. De modo que todos são enfermeiros, as chapas concorrentes e os con-72 

selheiros, havendo uma certa ligação tanto da chapa 1 quanto da chapa 2 ao 73 

plenário e se for acolhida uma suspeição nesse sentido, que inclusive está 74 

desprovido de qualquer tipo de prova não teríamos julgamento razão pela qual 75 

requer seja rejeitado também o pedido de suspensão do julgamento por não 76 

ser matéria correlacionada aos fatos julgados nesta data. Após manifestações 77 

passou a palavra ao conselheiro relator Marcio Roberto Paes para que apre-78 

sente seu relatório que segue transcrito na íntegra: “Parecer de relator – Re-79 

curso interposto contra decisão da comissão eleitoral. Conselheiro Rela-80 

tor: Dr. Marcio Roberto Paes. Recorrente: RITA SANDRA FRANZ, enfermeira, 81 

inscrita no Coren PR sob nº 63.374, representante da CHAPA 2 – QUADRO I 82 

– VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO. Recorrido: CAMILA MARIANO 83 

SANTOS, enfermeira, inscrita no Coren PR sob nº 134.790, representante da 84 

CHAPA 1 – QUADRO I – TEMPO DE AVANÇAR. Processo Administrativo 85 

nº 106/2020. RELATÓRIO: Trata-se de recurso interposto ao Plenário do Con-86 

selho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), em conformidade ao 87 

descrito no Artigo 20 do Código Eleitoral aprovado pela Resolução 612/2019 88 

do Conselho Federal de Enfermagem. É a recorrente, a sra. Rita Sandra Franz, 89 

enfermeira, inscrita no Coren PR sob nº 63.374, representante da Chapa 2 – 90 

Quadro I - Valorização e Reconhecimento, contra a decisão da Comissão Elei-91 

toral, instituída pela Portaria nº 147/2020 do Coren PR, que julgou procedente 92 

a Denúncia formulada pela sra. Camila Mariano Santos, enfermeira, inscrita no 93 

Coren PR sob nº 134.790, representante da Chapa 1- Quadro I – Tempo de 94 

Avançar. A Denúncia oferecida à Comissão Eleitoral versa sobre propaganda 95 



 

eleitoral antecipada com base no Art. 35 do Código Eleitoral do Sistema Co-96 

fen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Em suas razões recursais, a Recor-97 

rente alega, em síntese, que a denúncia é infundada e descabida e que a Co-98 

missão Eleitoral proferiu decisão desprovida de fundamento, deixando de ana-99 

lisar as teses formuladas referentes à:  - Inépcia da Denúncia, diante da ine-100 

xistência de amoldamento da conduta narrada com o caput do Art. 35 do Có-101 

digo Eleitoral; - Atipicidade da Conduta.  Manifestou-se ainda, quanto à carên-102 

cia de fundamentação idônea da decisão e requereu a nulidade da decisão 103 

proferida pela Comissão Eleitoral, sob a alegação de fundamentação errônea 104 

no Art. 35 “caput”, sem menção ao parágrafo 2º, II do Código Eleitoral, o que 105 

torna a decisão “extra petita”, considerando que a doação foi realizada ao Ins-106 

tituto Paranaense de Cegos, que não é eleitor e que, por ocasião da doação, 107 

não havia relação candidatura deferida/homologada e que portanto, ainda não 108 

era candidata. Desta forma, requereu o provimento do presente recurso para 109 

anular a decisão proferida pela Comissão Eleitoral ou sua reforma. A Chapa 1 110 

em suas contrarrazões, em síntese, manifestou-se pela manutenção da deci-111 

são proferida pela Comissão Eleitoral diante da inexistência de vício, que en-112 

seje sua nulidade, uma vez que corretamente e suficientemente fundamen-113 

tada, tendo analisado os fatos arguidos e aplicando-se a norma prevista. Con-114 

sideraram que foi oportunizada à Recorrente a ampla defesa e o contraditório, 115 

proporcionando ao acusado a defesa dos fatos, restando evidenciado que a 116 

doação de EPIS foi direcionada aos profissionais de enfermagem do Instituto 117 

Paranaense de Cegos e não ao Instituto, propriamente. É o relato!” Com a 118 

palavra novamente a presidente passa a palavra para sustentação oral dos 119 

representantes da chapa recorrida procuradores Rafael Munhoz Fernandes e 120 

Myrtes de C.R.M dos Santos. Procurador Drº Rafael retoma com relação a 121 

suspeição informa que com relação ao apresentado pelo Drº William disse não 122 

haver fundamento, o código tem uma previsão expressa no Artigo 35 parágrafo 123 

5º e na ausência de quórum o recurso é remetido diretamente ao Cofen desta 124 

forma não pede que não haja julgamento mas sim que seja remetido ao Cofen 125 

por essa questão de suspeição. Outro ponto que destaca é que na sua apre-126 

sentação entende que deve ser ao plenário e não uma decisão unicamente da 127 

Presidente. Com relação ao mérito do recurso apresentado pelo Conselheiro 128 

relator Márcio o pedido do recurso em relação a ausência de fundamentação 129 

evidenciando que não esperam e não querem uma decisão de 50 páginas fun-130 

damentadas de forma jurídica, mas que traga pelo menos os motivos pelos 131 

quais levaram a comissão a tomar a decisão que tomou. A decisão não funda-132 

menta os motivos pelos quais aponta que houve a denúncia apenas cola o 133 

artigo do Código e aceita denúncia sem trazer qualquer tipo de fundamento. 134 

Sem fundamentos jurídicos os motivos pelos quais a fundamentação levaram 135 

a crer e pede a nulidade da decisão da comissão eleitoral que ensejou o pre-136 

sente recurso pela ausência de fundamentação adequada. Com relação ao 137 

mérito propriamente dito a denúncia apresentada pela chapa 1 é fundamen-138 

tada exclusivamente no caput do artigo 35 que diz é proibido o uso de propa-139 

ganda eleitoral antes da publicação do edital nº 2. A denúncia é embasada pela 140 

doação de máscaras por um instituto onde uma representante da chapa 2 é 141 

presidente. Cita ainda que além da associação paranaense de enfermagem o 142 

Conselho Regional de Enfermagem e a Secretaria Estadual de Saúde também 143 



 

entregam máscaras. Diversas instituições vêm entregando máscaras para os 144 

enfermeiros, para as instituições em benefício da enfermagem. O artigo diz: 145 

propaganda eleitoral, a publicação do Facebook que embasa a denúncia não 146 

traz qualquer prova de que naquele dia enquanto houve a entrega de máscara 147 

houve propaganda eleitoral. Uma coisa é a entrega de máscara outra coisa é 148 

propaganda eleitoral, apresentando como situações distintas. Não há prova na 149 

denúncia ou no processo de que houve menção a eleição e pedido de voto 150 

sendo este o ponto primordial deste recurso. A decisão que o Drº Marcio disse 151 

que foi “Extra Petita”, ou seja ela, foi além do pedido porque a decisão quando, 152 

ela trouxe o seu argumento, embasado no parágrafo segundo inciso 2 e não 153 

consta da denúncia, ou seja, o denunciante que é a chapa 1 não embasou sua 154 

denúncia no parágrafo 2º inciso 2, que diz: “que é proibido o candidato doar, 155 

oferecer, prometer ou entregar ao leitor com fim de obter de votos vantagem 156 

pessoal e material” ou seja: é proibido ao candidato. Quem é candidato? 157 

Aquele que tenha sua candidatura homologada e a candidatura é homologada 158 

no edital eleitoral nº 2, a denúncia é embasada com data da doação anterior a 159 

publicação do edital eleitoral número 2 ou seja por mais que a chapa 1 não 160 

tenha embasado a sua denúncia neste dispositivo do código, a comissão elei-161 

toral se embasou neste dispositivo mas também de forma equivocada. Porque 162 

neste momento da entrega não havia relação de candidatura porque a senhora 163 

Rita Sandra Franz não era candidata ela havia protocolado o pedido de inscri-164 

ção que não havia sido homologado porque não havia sido publicado o edital 165 

eleitoral nº 2. Gostaria de deixar claro aos conselheiros que a chapa 01 tem 166 

trabalhado de forma conjunta com a comissão eleitoral para derrubar a chapa 167 

2, relata de forma firme e clara porque quando foi contratado pela chapa 2 para 168 

auxiliar na inscrição da Chapa buscou junto ao conselho a emissão de certi-169 

dões eleitorais e tais certidões vieram com informações inverídicas. Informa 170 

que quando fez o pedido de certidões dos pré-candidatos, na época, com in-171 

formação de carteira vencida sendo que tinha carteira com validade em mãos. 172 

Tal certidão emitida por este conselho. Outro ponto apresentado que consta na 173 

denúncia que não foi julgada é com relação ao membro da comissão eleitoral 174 

senhor Robson Roberto. Antes de ele ser nomeado para fazer parte da comis-175 

são eleitoral trabalha como assessor da presidência na Federação Paranaense 176 

de Futebol e novamente, trazendo o nome da representante da chapa 1, se-177 

nhora Maria Goretti, o marido dela é Vice-presidente da mesma instituição ou 178 

seja membro da comissão eleitoral está julgando pedidos e tudo que envolve 179 

a esposa do seu superior hierárquico, considerando novamente suspeição. 180 

Não entendo que ele consiga dar qualquer parecer, qualquer decisão sem que 181 

haja um conflito direto de interesses. Não digo que ele tenha agido de forma 182 

contrária mas que levanta a questão. Quando a Presidente do Conselho o no-183 

meou talvez não soubesse que a Maria Goretti seria candidata mas quando 184 

ele recebeu o pedido de inscrição e que ele viu o nome da Maria Goretti como 185 

candidata ele poderia sim ter se declarado suspeito. Para finalizar novamente 186 

com relação a conselheira Tereza Kindra, conselheira titular e é candidata à 187 

reeleição eu tenho certeza e quando o conselho decidiu fazer a entrega de 188 

máscaras provavelmente ela tenha feito parte dessa decisão, caso tenha sido 189 

uma decisão do plenário. O fato de o Coren estar entregando máscaras é o 190 

mesmo fato de a Associação Paranaense de enfermagem estar entregando 191 



 

máscaras, ou seja, ali na Associação Paranaense de Enfermagem quando ela 192 

entrega uma máscara ela tem a sua Presidente candidata, Rita Sandra Franz. 193 

Conselho de enfermagem quando entrega uma máscara como tem feito nas 194 

instituições de todo Paraná O Coren Paraná tem em sua mesa uma candidata 195 

à reeleição Tereza Kindra. A Secretaria Estadual de Saúde a mesma coisa, 196 

entrega máscara e tem feito diversas campanhas em prol da enfermagem com-197 

batendo o Covid e lá temos candidatos. Finalizo que se esta decisão de hoje 198 

for para aceitar a denúncia da chapa 1 ela deverá valer também para a próxima 199 

denúncia que será protocolada contra a Chapa 1. Por fim, deixa claro que se-200 

gundo código eleitoral a decisão do plenário do Coren não é final, cabe a de-201 

cisão final ao Conselho Federal e a decisão de hoje não é imediata. Presidente 202 

passa a palavra para a sustentação oral do representante da chapa recorrente 203 

procurador William Tohoru Hosaka que cumprimenta a todos de modo oficial e 204 

formal e informa que fará uma pequena inversão na sustentação oral tendo em 205 

vista o trazido pelo Doutor Rafael. Diz que respeitando a sua posição ouviu 206 

atentamente a sua sustentação oral e com relação à questão de suspeição da 207 

comissão eleitoral a defesa da chapa 1 entende que não é objeto de julga-208 

mento do dia de hoje o que está sendo julgado é o recurso quanto a procedên-209 

cia da denúncia por propaganda eleitoral antecipada e solicita que seja total-210 

mente afastada qualquer tipo de argumento nesse sentido de suspeição da 211 

comissão eleitoral especialmente do membro Robson. Não há que se falar 212 

nessa matéria e nem tão pouco deverá influenciar com relação ao mérito pro-213 

duzido pela comissão eleitoral. Retomando a ordem, traz nas contrarrazões 214 

apresentadas como procurador representante da chapa 1 e retoma o que a 215 

presidente Simone apresentou na abertura da sessão de julgamento no sen-216 

tido de que este colegiado não é composto por  juristas, advogados ou por 217 

pessoas que estão dentro do mundo jurídico, e sim por enfermeiros, técnicos 218 

enfermagem e auxiliares de enfermagem os quais não estão obrigados, tão 219 

pouco a comissão eleitoral, a produzir decisões com uma fundamentação 220 

vasta e munida de uma técnica jurídica complexa. O que se apresentará aqui 221 

tal qual os processos da comissão de ética conforme dito pela presidente é o 222 

código eleitoral. Parece que os representantes da chapa 2 esquecem que es-223 

tão advogando numa eleição de uma Autarquia Federal. Em relação a alega-224 

ção de ausência de fundamentação de nulidade da decisão da comissão elei-225 

toral, a chapa 1 entende ser completamente descabida tendo em vista aqui 226 

que ela foi corretamente e suficientemente fundamentada tirando a alegação 227 

de que o julgamento foi Extra Petita tal qual mencionada pelos representantes 228 

da chapa 2. Inexiste qualquer óbice para que a comissão eleitoral ou até 229 

mesmo este plenário se defina, se julgue ou se fundamente o pedido em fun-230 

damento diverso do pleiteado na petição da denúncia, não estamos aqui jul-231 

gando artigos e sim fatos. Os fatos conforme serão demonstrados ocorreram, 232 

foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório articulados e o que o acusado 233 

deveria ter feito seria se defender. Com relação ao mérito propriamente dito, a 234 

questão fática, contrariando as palavras trazidas pelo procurador da chapa 2 235 

de que a candidata Rita Sandra Franz e o Coren fazem entrega de máscaras 236 

aos profissionais, a diferença no caso da candidata é que houve uma promo-237 

ção pessoal por meio de sua rede social própria a qual certamente alcançou 238 

diversos profissionais de enfermagem dada sua relevância, o que certamente 239 



 

também influenciou na decisão de votos para as próximas eleições. Diferente 240 

do entendimento trazido pelo representante da chapa 2, considerando que já 241 

havia um clima de eleição em que pese não ter sido deferida a candidatura, já 242 

havia um registro na data em que houve a publicação em rede social. A candi-243 

data já tinha sido lançada e estava por meio da associação da qual preside 244 

fazendo propaganda eleitoral dentro do Instituto Paranaense de Cegos então 245 

o que verifica é que houve sim propaganda eleitoral antecipada, irregularidade 246 

cometida pela candidata da chapa 2. Diante da sua gravidade não há outra 247 

saída observando a decisão da comissão eleitoral a não ser pelo julgamento 248 

da procedência do pedido da denúncia formulada e aplicação da penalidade 249 

que seria a exclusão do pleito eleitoral. Neste sentido se pede que seja mantida 250 

a decisão proferida pela comissão eleitoral conhecida as contrarrazões apre-251 

sentadas, agradece e se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. 252 

Presidente retoma a palavra e solicita constar em ata os apontamentos apre-253 

sentados pelos procuradores de ambas as chapas. Presidente volta a palavra 254 

ao conselheiro relator Marcio Roberto Paes para apresentar as fundamenta-255 

ções e o voto. O conselheiro relator com a palavra passa a análise dos funda-256 

mentos e posterior apresentação do voto, o que segue nesta ata transcrito em 257 

sua íntegra da seguinte forma: ”Inicialmente, antes de analisar o mérito do pre-258 

sente recurso, é importante salientar que todo o cuidado foi tomado na análise 259 

documental dos autos desse processo administrativo. Cabe ainda destacar 260 

que não se trata de um parecer jurídico, uma vez que sou enfermeiro, que 261 

cuida e ensina a cuidar de pessoas. Todavia, por pertencer ao Plenário desta 262 

Autarquia, fui designado a analisar a este recurso.   Por se tratarem de minhas 263 

colegas de profissão, tanto a Recorrente quanto a Recorrida, afirmo que a lei-264 

tura, as interpretações e conclusões estão alinhados aos Princípios Funda-265 

mentais que regem a nossa profissão, descritos no Preâmbulo do Código de 266 

Ética dos Profissionais de Enfermagem– Resolução Cofen nº. 564/2017). 267 

Ainda destaco meu dever como profissional de enfermagem cravado no Art. 268 

25 deste código: Art. 25 Fundamentar suas relações no direito, na prudência, 269 

no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 270 

Pois bem, nas questões de prazos, verifiquei que o recurso foi interposto tem-271 

pestivamente e está assinado pelos advogados regularmente constituídos. A 272 

Recorrente está assistida, quanto à atribuição de efeito suspensivo da Decisão 273 

da comissão eleitoral, pelo parágrafo 5º do Art. 35 do Código Eleitoral do Sis-274 

tema Cofen/Coren. A decisão da comissão eleitoral, ora recorrida, concluiu 275 

pela procedência da irregularidade de propaganda eleitoral antecipada, consi-276 

derando o caput do Art. 35. Outrossim, conforme se verifica na denúncia, no 277 

item “DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA DENUNCIA”, a conduta caracteri-278 

zada como propaganda eleitoral antecipada foi descrita da seguinte forma: “5. 279 

Consoante se infere da página de Facebook da candidata Rita Sandra Franz 280 

(https://www.face-281 

book.com/photo?fbid=3983284745021392&set=a.697156906967542), esta in-282 

correu em infração ao Código Eleitoral do Sistema Cofen, ao realizar propa-283 

ganda eleitoral antecipada, ao promover em 14 de setembro de 2020 ação 284 

social por meio da Associação Paranaense de Enfermagem (APENF) junto ao 285 

Instituto Paranaense de Cegos. 6. Inclusive, a legenda junto à foto publicada 286 

possui evidente cunho eleitoral, ao mencional que “em breve (...) estaremos 287 



 

chegando em vários Municípios” e “humilde contribuição aos heróis da enfer-288 

magem paranaense” somado ao fato da natureza da ação promovida (doação 289 

de equipamentos a profissionais de enfermagem). [...]” Foi incluída à denúncia 290 

a cópia (print) da postagem na página pessoal da enfermeira Rita Sandra Franz 291 

na rede social Facebook, juntamente com a ata notarial registrada em cartório. 292 

Portanto, não há como acolher a alegação de que a denúncia não descreveu 293 

os fatos tidos como propaganda eleitoral antecipada e que, tampouco deixou 294 

de fazer pormenorizada a sua descrição. Ademais, nenhum prejuízo foi ale-295 

gado por ocasião da apresentação da defesa, sendo que da sua leitura pode-296 

se comprovar que os fatos puderam facilmente ser contestados, sem nenhum 297 

tipo de dano processual. Cabe salientar que o período em que ocorreu a pos-298 

tagem 14/09/20 não era período eleitoral, que conforme o Código Eleitoral ini-299 

cia-se a partir da publicação do edital eleitoral nº 02, datado de 17/09/2020. 300 

Deste modo, não há que se falar em irregularidades referentes à doação de 301 

EPI’s aos profissionais de enfermagem e nem é esse o objeto da denúncia. 302 

Todavia, entendo que a comissão eleitoral levou em consideração para sua 303 

decisão, o ato da Recorrente de postar em seu perfil pessoal de uma rede 304 

social ações promovidas pela entidade da qual ela mesma faz parte e atua 305 

como presidente. Ainda se acrescenta que a referida organização tem o seu 306 

próprio perfil na mesma rede social. Apesar de sucinta, e ao contrário do que 307 

alega a Recorrente, a decisão da comissão eleitoral cumpriu de forma objetiva, 308 

a norma que regulamenta o procedimento descrito no Código Eleitoral apro-309 

vado pela Resolução 612/2019 do Conselho Federal de Enfermagem, em seu 310 

inciso I do Art. 35, que: “I – denúncia contra propaganda eleitoral anteci-311 

pada será dirigida à comissão eleitoral do conselho regional, que decidirá so-312 

bre a procedência ou não da irregularidade, resguardado o direito recursal.” 313 

Conforme a Recorrente afirma em suas razões recursais, o que torna o fato 314 

incontroverso, que a Sra. Rita Sandra Franz, na qualidade de Presidente da 315 

Associação Paranaense de Enfermagem, em data de 14 de setembro de 2020 316 

efetuou a doação de EPI´s ao Instituto Paranaense de Cegos, e que conforme 317 

comprovado através dos documentos, promoveu-se a divulgação em sua pá-318 

gina pessoal no Facebook, na mesma data, com a seguinte mensagem: Rita 319 

Franz está com Vava Enf em APENF Associação Paranaense de Enfermagem. 320 

14 de setembro A APENF Associação Paranaense de Enfermagem inicia hoje 321 

um ciclo de doação de EPI aos profissionais de enfermagem da linha de frente 322 

no combate ao COVID 19. Hoje a doação foi aos profissionais do Instituto Pa-323 

ranaense de Cegos. Em breve, se Deus quiser e com a contribuição da popu-324 

lação, estaremos chegando em vários municípios. É nossa humilde contribui-325 

ção os heróis da enfermagem paranaense que diuturnamente estão lutando e 326 

protegendo a vida com toda dedicação e coragem. Entendo que a postagem 327 

foi nitidamente direcionada aos profissionais de enfermagem. Contudo cabe, 328 

ressaltar que  a Denúncia não tem por objeto a APENF (Associação Parana-329 

ense de Enfermagem), que realmente não é eleitora e tampouco denunciada, 330 

mas sim, a atitude da Representante da Chapa 2, Enfermeira Rita Sandra 331 

Franz, conhecedora das regras do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren, 332 

de negligenciar a determinação deste código e praticar implicitamente conduta 333 

vedada na norma do sistema, ao utilizar em sua página pessoal do Facebook, 334 

a divulgação dos eventos promovidos pela APENF, entidade da qual afirma ser 335 



 

Presidente, antecipando a divulgação de suas ações e de sua imagem, em 336 

evidente intuito autopromocional de antecipação de propaganda eleitoral. A 337 

postagem é realizada três dias antes da publicação do edital eleitoral nº 02, e 338 

a colega publica em sua página da rede social a sua pretensão “Em breve, se 339 

Deus quiser e com a contribuição da população, estaremos chegando em vá-340 

rios municípios. É nossa humilde contribuição aos heróis da enfermagem pa-341 

ranaense”. Em um período tão curto da campanha eleitoral. Quanto ao argu-342 

mento de que, se não houve pedido de votos, não há como se caracterizar a 343 

propaganda antecipada, cito a definição de campanha eleitoral trazida pelo 344 

JusBrasil1 em que: É a propaganda [...] dos candidatos a cargos executivos e 345 

legislativos, em época de eleição, de acordo com prazo e normas estipulados 346 

por lei. É nesse período que cada candidato tem a chance de se promover, 347 

fazer-se conhecer pelos eleitores, angariar votos dentro das regras e dos limi-348 

tes de sua circunscrição eleitoral. A divulgação de uma campanha eleitoral co-349 

mumente se faz pela mídia - jornais, televisão, rádio, revistas, sites etc. Consi-350 

derando a finalidade da campanha que é se promover, se mostrar e por em 351 

evidência ao eleitorado, o conteúdo divulgado, configura-se propaganda elei-352 

toral extemporânea, uma vez que a Sra. Rita, na condição de Representante 353 

da Chapa I, veiculou na sua página pessoal da rede social evento promovido 354 

pela entidade da qual é Presidente, ato de promoção da sua imagem, a evi-355 

denciar a sua intenção de angariar votos em período vedado pelo Código Elei-356 

toral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Está evidenci-357 

ado, que a publicação e a divulgação na página pessoal do Facebook da Re-358 

presentante da Chapa II, do ato em espécie que ora se examina, a sua finali-359 

dade eleitoral na medida em que, o seu real objetivo, é fazer fixar na mente do 360 

eleitor a imagem de potencial candidata; de se colocar em evidência poucos 361 

dias antes do início da campanha eleitoral. É dever dos candidatos e daqueles 362 

que pretendem participar do pleito destinado à composição do Plenário do 363 

Conselho Regional de Enfermagem cumprir as normas que regem o processo 364 

eleitoral e eximir-se de ações características de propaganda antecipada. Mo-365 

reira (MOREIRA, R. Propaganda eleitoral antecipada. Revista eletrônica EJE 366 

TSE n. 1, ano 4, 2014) descreve que os candidatos que pleiteiam uma vaga 367 

por eleição devem ser tratados igualmente e, deste modo, não é aceitável que 368 

alguns possam divulgar suas propagandas antes dos registros de todos os 369 

concorrentes. A partir do exarado, concluo que houve elementos suficientes 370 

para correlacionar a conduta da enfermeira Rita Sandra Franz, Representante 371 

da Chapa 2 – Quadro I- “Valorização e Reconhecimento”, em sua postagem 372 

em rede social e a infração prevista no caput do Artigo 35 do Código Eleitoral 373 

aprovado pela Resolução 612/2019 do Conselho Federal de Enfermagem. 374 

Deste modo, VOTO pelo conhecimento do recurso e do deferimento de seu 375 

efeito suspensivo e no mérito voto pelo seu desprovimento, a fim de reconhe-376 

cer que a conduta praticada pela Representante da Chapa 2 – Quadro I- “Va-377 

lorização e Reconhecimento”, ao publicar em sua página pessoal do Facebook 378 

em data posterior ao da inscrição da Chapa e anterior a publicação do Edital 379 

Eleitoral nº 02, manifestação voltada aos profissionais de enfermagem, incor-380 

reu na prática de conduta vedada pelo art. 35 do Código Eleitoral do Sistema 381 

 
 



 

Cofen/Conselhos Regionais, devendo ser aplicada a penalidade prevista no 382 

parágrafo 6º do art. 35.” Assim, após o término da apresentação do voto do 383 

conselheiro relator, a presidente passa para a deliberação e votação dos mem-384 

bros do egrégio plenário. Informa que o voto será nominal e pede para os Con-385 

selheiros proferirem seus votos: VERA RITA DA MAIA antes de proferir o seu 386 

voto informa que é enfermeira da Secretaria do Estado da Saúde desde março 387 

de 2010 e goza de seus direitos legais e estatutários como servidora pública, 388 

acompanha o relator, EZIQUIEL PELAQUINE acompanha o relator, AMARI-389 

LIS SCHIAVON PASCHOAL antes de proferir o seu voto informou que tem 390 

quarenta anos de profissão na docência e votou acompanhando o relator, 391 

MARTA BARBOSA DA SILVA acompanha o relator, KATIA MARA KRELING 392 

VEZOZZO vota com o relator, SIDNÉIA CORRÊA HESS vota com o relator e 393 

ALESSANDRA SEKSCINSKI antes de proferir o seu voto informou que tem 394 

treze anos como funcionária pública municipal, na Prefeitura Municipal de Cu-395 

ritiba, acompanha o voto do relator. De forma unanime o plenário deste Con-396 

selho acompanhou o voto do relator. Presidente informa que o vídeo desta 397 

sessão de julgamento em sua íntegra, permanecerá disponível a todos que 398 

interessarem no endereço oficial da Autarquia no youtube, onde foi transmitido 399 

ao vivo com acesso pelo link,  https://www.youtube.com/c/prcoren, a decisão e 400 

o extrato desta ata estarão disponíveis para todos, no site da Autarquia, nesta 401 

data no período da tarde. Ocasião em que as partes serão intimadas para que-402 

rendo apresentarem recurso. Esta Ata por mim lavrada, Paola Milani dos San-403 

tos, Secretária Executiva, após lida e aprovada será assinada pela Presidente 404 

e demais Conselheiros que participaram da sessão de julgamento eleitoral por 405 

meio de videoconferência. Nada mais havendo a tratar a reunião 269ª Reunião 406 

Extraordinária de Plenário foi encerrada às 11h15. 407 

 408 

Certifico que a via digitada é cópia da 409 

Ata da 269ª REP do Conselho Regio-410 

nal de Enfermagem do Paraná. 411 


