
 

Certidão de Inteiro Teor 1 

ATA DA 275ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR 2 

REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2020.    3 

Ata da 275ª Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho Regional de En-4 

fermagem do Paraná, realizada aos dois dias do mês de dezembro de 2020, 5 

com início às 10 horas e 10 minutos, na sede da Autarquia, na Rua Professor 6 

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

oconferência com transmissão de sons e imagens em tempo real transmitido 8 

ao 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, MARCIO RO-12 

BERTO PAES, MARIA CRISTINA PAGANINI, EZIQUIEL PELAQUINE, 13 

MARTA BARBOSA DA SILVA e das Conselheiras Efetivadas AMARILIS 14 

SCHIAVON PASCHOAL, ODETE MIRANDA MONTEIRO e ALESSANDRA 15 

FERLA MARTINS 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 CORREA HESS e ALESSANDRA SEKSCINSKI de-18 

vido a necessidade de permanência no trabalho. Com o quórum regimental 19 

devidamente verificado e certificado, para abertura dos trabalhos, registra-se 20 

a presença da Procuradora-Geral Clarice Zendron Dias Tanaka, Controladora-21 

Geral Lenita Antonia Vaz, Secretária Executiva Paola Milani dos Santos, As-22 

sessor de Tecnologia da Informação Felipe Ercole Saraiva, que darão suporte 23 

técnico ao plenário durante a sessão caso necessário. Registra ainda a parti-24 

cipação remota dos procuradores das Chapas 01 – Tempo de Avançar: William 25 

Tohoru Hosaka – OAB/ PR 72.368, e 02 – Valorização e Reconhecimento: Ra-26 

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

dos Santos – OAB/ PR 74.841 e da representante da Chapa 2 Rita Sandra-28 

Franz. II) PAUTA: Julgamento dos recursos apresentados pela Chapa 2, em 29 

face das decisões I e II da Comissão Eleitoral – PA nº 121/2020 e PA nº 30 

122/2020. A Presidente declarou aberta a 275ª Reunião Extraordinária do Ple-31 

nário deste Conselho Regional de Enfermagem explicando como se dará o 32 

julgamento. Explicou que inicialmente apresentará o seu despacho, em razão 33 

da petição da Chapa 2, recebida na data de 01º de dezembro de 2020 e após 34 

será dada a palavra ao conselheiro relator Marcio Roberto Paes para que apre-35 

sente seu relatório. Após apresentação do relatório será concedido 10 (dez) 36 

minutos para a sustentação oral aos representantes das chapas 2 e 1, nesta 37 

ordem. Perguntou aos participantes se havia alguma dúvida. Não havendo 38 

questionamentos a Presidente faz a leitura do despacho em razão da petição, 39 

conforme segue: “Informo que a Recorrente – Chapa 2 – Valorização e Reco-40 

nhecimento – protocolou em data de 01/12/2020, pedido de cancelamento do 41 

julgamento dos recursos eleitorais – autos 121/2020 e 122/2020, o qual analiso 42 

no presente momento. A Recorrente fundamenta o seu pedido, sob o seguinte 43 

argumento: “Considerando o Mandado de Intimação sob nº 10/2020, no qual o 44 

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, comunicou o seu 45 

impedimento devido ao protocolo de ação judicial e notícia crime em face dos 46 

i. Representantes da chapa 02 – Valorização e Reconhecimento. Ainda, por 47 



 

tratarem das mesmas partes, o Coren/PR na qualidade de Autor e Denunciante 48 

na referidas ações, e i. Representantes da Chapa 02- Valorização e Reconhe-49 

cimento na qualidade de Requeridos e Denunciados são partes, agora como, 50 

sendo a primeira na qualidade de julgadora, e os segundos na qualidade de 51 

Recorrentes nos fatos objetos dos presentes recursos. Portanto, o Coren/PR 52 

“possui interesse direto na matéria em questão, restando comprovado o seu 53 

impedimento para julgar o presente recurso (...)considerando a situação de im-54 

pedimento devidamente justificada e comprovada.” A recorrente faz referência, 55 

por analogia, ao  despacho fundamentado proferido por esta Presidente, nos 56 

autos 118/2020, que consta no mandado de intimação 10/2020,  que declarou 57 

o impedimento do Plenário do Coren/PR em julgar recurso eleitoral que tem 58 

objeto idêntico a ação judicial e denúncia-crime interpostas pelo Coren/PR pe-59 

rante a Polícia Federal e Justiça Federal e que acarretou nota de esclareci-60 

mento no site da Autarquia; medidas que demonstram o prévio julgamento 61 

quanto a gravidade dos fatos e dos seus reflexos danosos para a Autarquia, 62 

bem como o dever legal de proteção institucional; e que fundamentou a re-63 

messa dos autos para julgamento pelo Plenário do Cofen,  nos termos do pa-64 

rágrafo 5º -art. 35 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren – aprovado pela 65 

Resolução Cofen 612/2020. Nos recursos 121/2020 e 122/2020, não há ne-66 

nhum fato ou argumento que comprove ou demonstre o impedimento da Au-67 

tarquia, pois não é parte em ações judiciais com mesmo objeto e tampouco 68 

possui interesse direto na causa,  sendo que a mera alegação de que o Plená-69 

rio do Coren figura como julgador, não caracteriza o impedimento, sendo ina-70 

plicável o disposto no parágrafo 5º do art. 35; com o julgamento pelo Plenário 71 

do Coren/PR respaldado no art.17-VII e no art. 20 do Código Eleitoral do Sis-72 

tema Cofen/Coren aprovado pela Resolução 612/2019.  Diante do exposto, 73 

indefiro o pedido, com a consequente continuidade da Reunião Extraordinária 74 

de Plenário para julgamento dos Recursos Eleitorais 121/2020 e 122/2020, 75 

respectivamente.” Passando a palavra ao conselheiro relator Marcio Roberto 76 

Paes para que apresente seu relatório com relação ao processo de número 77 

121/2020, que segue transcrito na íntegra: “PARECER DE RELATOR. RE-78 

CURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL. 79 

CONSELHEIRO RELATOR: Dr. Marcio Roberto Paes RECORRENTE: Rita 80 

Sandra Franz e Decarlo Cisz Trevizan, representantes da CHAPA 2 - QUADRO 81 

I e II/III – VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO. RECORRIDO: CHAPA 1 – 82 

TEMPO DE AVANÇAR - QUADRO I. PROC. ADM 121/2020. RELATÓRIO: 83 

Trata-se de recurso interposto ao Plenário do Conselho Regional de Enferma-84 

gem do Paraná (Coren-PR), em conformidade ao descrito no Artigo 20 do Có-85 

digo Eleitoral aprovado pela Resolução 612/2019 do Conselho Federal de En-86 

fermagem. São os Recorrentes, a sra. Rita Sandra Franz, enfermeira, inscrita 87 

no Coren PR sob nº 63.374 e Decarlo Cisz Trevizan, técnico de enfermagem, 88 

inscrito no Coren PR sob nº 407.090, representantes da Chapa 2 - Valorização 89 

e Reconhecimento – Quadro I e II/IIII, respectivamente, contra a decisão da 90 

Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 147/2020 do Coren PR. Em 16 91 

de novembro de 2020, a Comissão Eleitoral proferiu Decisão, na qual julgou 92 

improcedente a Denúncia de propaganda irregular formulada contra a Chapa 93 

1, consubstanciada na divulgação de fotografia em que a Representante Subs-94 

tituta da Chapa 1 está acompanhada da Presidente e da Controladora Geral 95 



 

do Coren/PR. Os representantes da Chapa 2, encaminharam a Denúncia à 96 

Comissão Eleitoral do Coren PR em 06 de novembro de 2020, descrevendo 97 

que nessa mesma data houve uma postagem em rede social, Facebook, na 98 

página da Chapa 1- Tempo de Avançar em que há uma descrição acima de 99 

uma foto em que a Representante Substituta da Chapa 1, sra. Maria Goretti 100 

David Lopes está acompanhada da Presidente da Autarquia, sra. Simone Pe-101 

ruzzo e da Controladora Geral do Coren/PR, sra. Lenita Vaz. O teor da descri-102 

ção é o seguinte: "(...) COREN/PR respeitado! A valorização da Enfermagem 103 

passa também por ações como realizadas à frente da diretoria executiva do 104 

COREN/PR, entre 2015-2018, quando a enfermeira Maria Goretti David Lo-105 

pes, coordenou os projetos de construção da nova sede da autarquia em 106 

Curitiba, unificação das unidades da capital, e também das novas instalações 107 

de subseções. Ela articulou ainda o processo da compra do terreno ao lado da 108 

sede do Coren, em Curitiba, para futuras expansões.O projeto prevê a ampli-109 

ação da sede com novos espaços para cursos da Educação Permanente e 110 

treinamento. Os imóveis foram adquiridos com recursos próprios do Coren / 111 

Paraná, conseguidos com economia e administração séria e transparente. "É 112 

desta forma, ética e respeitosa, que a Chapa 1, propõe seguir o trabalho 113 

no COREN PR. E Tempo de Avançar na Enfermagem", afirma Maria Goretti 114 

integrante da Chapa 1 – Tempo de Avançar. (presentes na foto: Lenita Vaz, 115 

Maria Goretti e Simone Peruzzo). Os representantes da Chapa 2, Recorrente, 116 

descrevem na denúncia que está explícito na referida fotografia que a mesma 117 

foi tirada na sala da presidência, ou seja, nas dependências da Autarquia e 118 

utilizada para fazer propaganda da Representante substituta da Chapa 01, Re-119 

corrida; vinculando a imagem do Coren/PR ao da candidata, em violação ao 120 

art. 35, parágrafo 2º, inciso I do Código Eleitoral. §2º É vedado durante a cam-121 

panha eleitoral: I – O uso de símbolos, frases ou imagens, associadas ou se-122 

melhantes às empregadas pelos Conselhos de Enfermagem; Descrevem 123 

ainda que em 23 de outubro de 2020, a imagem da Representante substituta 124 

da Chapa 01estaria vinculada à imagem do Coren por um vídeo publicado em 125 

redes sociais, na conta da autarquia, mais propriamente nas imagens da inau-126 

guração da subseção de Londrina, em 2019. Desta forma, requereu o recebi-127 

mento do recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 35 do Código Elei-128 

toral. Foram acostados aos autos, conforme solicitado no ofício à Comissão 129 

Eleitoral, a cópia dos documentos objeto do presente recurso. Está consignado 130 

na decisão recorrida que: A Comissão eleitoral compreende que todos os can-131 

didatos dispõem atualmente de grande gama de recursos de divulgação, 132 

sendo a exposição na mídia uma delas. As estratégias de campanha devem 133 

ser direcionadas para o coletivo de potencial interesse, para que os eleitores 134 

se sintam identificados com as propostas dos candidatos. Deste modo, assun-135 

tos relacionados à defesa e conquistas de Enfermagem, certamente estarão 136 

pauta. Por fim, a denúncia dos Procuradores da Chapa 2 Quadro I, quanto à 137 

propaganda irregular da Representante Substituta Chapa 1, Quadro I, NÃO 138 

PROCEDE, pois a candidata apresentou parte de seu currículo profissional nas 139 

mensagens do Facebook e a foto com a Presidente do Coren/PR não caracte-140 

riza o ambiente desta Autarquia. Em suas contrarrazões, a Chapa 1 pugnou 141 

pela improcedência da denúncia por tratar-se de mera presunção desprovida 142 

de provas por parte dos Recorrentes, e que, além de não se tratar de material 143 



 

empregado pelo Coren-PR, a imagem é antiga - registrada no ano de 2018 - 144 

pertence ao arquivo pessoal da integrante da Chapa 1 – Quadro I, e sem qual-145 

quer identificação na imagem de que o local se refere às dependências do 146 

Coren/PR. Alega ainda, que não há que se falar em vinculação da imagem da 147 

recorrida com a Presidente do Coren, pois a publicação visava somente expor 148 

os trabalhos da candidata enquanto diretora executiva da Autarquia. Pediu pela 149 

improcedência do recurso. É o relatório.” Presidente passa a palavra para sus-150 

tentação oral dos representantes da chapa 2 procuradores Rafael Munhoz Fer-151 

nandes e Myrtes de C.R.M dos Santos. Com a palavra Drº Rafael deixa regis-152 

trado que o pedido de impedimento é com relação a ação proposta pelo Coren 153 

contra a Chapa 2. Independente do objeto da ação o entendimento dos procu-154 

radores é que o Coren tem interesse desfavorável a chapa 2 na ação não 155 

sendo pessoal e sim com relação a ação a partir do momento que existe uma 156 

ação judicial de uma parte contra outra e entende que uma parte não possa se 157 

sentir capaz, isenta de julgar a parte adversa da ação judicial e respeitando a 158 

decisão da presidente dará seguimento a sustentação. Nesse recurso em re-159 

lação a publicação da foto onde a representante da Chapa 1 encontra-se nas 160 

dependências do Coren Paraná. O código eleitoral é muito claro quando proíbe 161 

o uso de imagem associada ao Coren e uma foto nas dependências, indepen-162 

dente de quando foi tirada, foi usada para propaganda eleitoral e o código 163 

quando proíbe o uso de imagem associada ao Coren é justamente para trazer 164 

paridade entre as partes concorrentes. Uma parte que está concorrendo as 165 

eleições e já teve acesso ao Coren e tem fotos no interior, sai na frente das 166 

outras chapas que não tem esse tipo de material. Por isso a proibição do có-167 

digo é justamente por este motivo, para não dar vantagem às partes que não 168 

tem esse tipo de material. A partir do momento que existe uma foto dessa e a 169 

foto é utilizada em propaganda eleitoral é evidente que está cometendo um 170 

ilícito do código eleitoral que foi a utilização de imagem associada ao Coren. A 171 

foto é muito clara que está dentro da sede do Coren por mais que não exista 172 

uma logomarca, na foto em questão, um símbolo é uma imagem associada a 173 

imagem do conselho tanto que é uma imagem interna dentro do Coren ao lado 174 

da Presidente e de uma empregada pública. É por isso que foi feito o recurso 175 

e a Chapa 2 pede que seja provido o recurso para exclusão da Chapa 1. Pre-176 

sidente passa a palavra para a sustentação oral do representante da Chapa 1 177 

procurador William Tohoru Hosaka que inicia expondo sobre a inexistência de 178 

qualquer propaganda irregular no caso em concreto, diferente do mencionado 179 

pelo Drº Rafael, não existe qualquer situação que esteja explícita a imagem a 180 

qual está em debate de que a candidata esteja utilizando as dependências do 181 

Coren não digo para quem está envolvido no dia a dia do Coren,  inclusive ao 182 

Drº Rafael que recentemente esteve vinculado ao Coren e muito bem conhece 183 

as dependências. Informa ainda que ele mesmo não saberia que a foto foi ti-184 

rada dentro do Coren e sem contar que não houve, diferente do mencionado 185 

nas razões do recurso, utilização de material empregado pelo Coren, a imagem 186 

não foi publicada em lugar nenhum a imagem  trata de um arquivo pessoal da 187 

representante substituta Srª Maria Goretti, tirada no ano de 2018 e agora foi 188 

utilizada para publicar os seus feitos, enquanto vinculada ao conselho, em prol 189 

da enfermagem. Algo tão comum em campanhas eleitorais, inclusive de políti-190 

cos que vemos tão corriqueiramente em campanhas eleitorais, por exemplo o 191 



 

próprio candidato a prefeito aqui na cidade de Curitiba, em sua campanha elei-192 

toral nas últimas eleições na qual foi eleito, a campanha foi inteira exaltando 193 

os seus feitos ocorridos nessa gestão. A candidata não cometeu qualquer ilícito 194 

razão pela qual o que se pede aqui, nesse momento, que seja o recurso des-195 

provido em sua integralidade e seja mantida a decisão da comissão eleitoral 196 

em sua totalidade, essa manifestação. Presidente volta a palavra ao conse-197 

lheiro relator Marcio Roberto Paes para apresentar as fundamentações e o 198 

voto. O conselheiro relator com a palavra passa a análise dos fundamentos e 199 

posterior apresentação do voto, o que segue nesta ata transcrito em sua ínte-200 

gra da seguinte forma: “Inicialmente, antes de discorrer sobre a análise do mé-201 

rito do presente recurso, é importante reafirmar o cuidado e o compromisso 202 

com profissão, que me moveu a ler atentamente dos documentos constantes 203 

dos autos desse processo administrativo. Pois bem, nas questões de prazos, 204 

verifiquei que o recurso foi interposto tempestivamente e está assinado pelos 205 

advogados regularmente constituídos. Os Recorrentes estão assistidos, 206 

quanto à atribuição de efeito suspensivo da Decisão da comissão eleitoral, pelo 207 

parágrafo 5º do Art. 35 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren. Em rela-208 

ção ao que a Chapa 2, Recorrente, alega estar explícito na referida fotografia 209 

que a mesma foi tirada na sala da Presidência, ou seja, nas dependências da 210 

Autarquia, não há o que discordar. Realmente, a foto foi tirada dentro da autar-211 

quia. Todavia, é possível afirmar que tal fotografia não é recente, haja vista que 212 

ao compará-la com a fisionomia e fotos recentes, principalmente as da sra. 213 

Lenita Vaz, controladora desta autarquia (que tomei a liberdade de solicitar 214 

permissão a ela para comparar), é fácil verificar que o comprimento e a cor dos 215 

cabelos comprovam de forma clara, tratar-se de fotografia pouco recente, com 216 

no mínimo 12 meses. Incluo nesse parecer a referida foto. Assim, segue a 217 

fotografia da Controladora Lenita Antonia Vaz, que solicito que seja colocada 218 

para que todos possam visualizar - solicitei a presença da Controladora no 219 

julgamento do presente recurso, para que todos possam constatar e que não 220 

reste dúvidas que a imagem fotográfica corresponde a imagem presente da 221 

Controladora. Destaco com todo o respeito, uma vez de que além de Econo-222 

mista, o que lhe confere a competência para o cargo, também é enfermeira, 223 

inscrita remida nesta autarquia, que representa a profissão que ela abraçou 224 

por toda a sua vida profissional. Os representantes da Chapa 2 fundamentam 225 

na prática, por parte da denunciada, da conduta vedada, descrita no art. 35, 226 

parágrafo 2º- inciso I, do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren, aprovado 227 

pela Resolução Cofen 612/2019, que dispõe: Parágrafo 2º - É vedado durante 228 

a campanha eleitoral; I – o uso de símbolos, frases ou imagens, associadas ou 229 

semelhantes às empregadas pelos Conselhos de Enfermagem. Pois bem, é 230 

preciso fazer uma correlação ao que se entende por símbolos, frases e ima-231 

gens que possam ser associadas ou semelhantes às empregadas pelos Con-232 

selhos de Enfermagem. A Resolução n. 218/1999 do Conselho Federal de En-233 

fermagem descreve a padronização dos símbolos e seus significados para a 234 

Enfermagem brasileira. Alguns desses símbolos fazem parte do brasão do 235 

Conselho Federal de Enfermagem e dos regionais. No Parecer nº 12/2015 da 236 

Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Cofen, referente ao PAD/Cofen Nº 237 

760/2014, que teve como ementa: Símbolo da Enfermagem Brasileira, o relator 238 



 

fez uma distinção do que se entende por símbolo na profissão. O termo “sím-239 

bolo”, no grego (sýmbolon), designa um elemento representativo que está (re-240 

alidade visível) em lugar de algo (realidade invisível) que tanto pode ser um 241 

objeto como um conceito ou ideia, e que por força de convenção, semelhança 242 

ou contiguidade semântica, determina quantidade ou qualidade de algo. O 243 

“símbolo” é um elemento essencial no processo de comunicação, encon-244 

trando-se difundido pelo cotidiano e pelas mais variadas vertentes do saber 245 

humano. A Enfermagem brasileira, como profissão regulamentada é regida por 246 

meio de legislação própria, que possui símbolos normatizados por Resolução 247 

já emitida pelo Conselho Federal de Enfermagem-Cofen. Deste modo, para 248 

que um local seja considerado símbolo, ele precisa ser reconhecido como tal. 249 

Diante disso, acredito, que é um número bastante restrito de pessoas que iriam 250 

identificar que a foto era da antessala da presidência do conselho. Não consigo 251 

correlacionar tal ação, com vinculação à símbolo usado pelo Coren PR. Veri-252 

fica-se que a denúncia e o recurso estão embasados em fotografia da candi-253 

data do Quadro I – Enfermeira Maria Goretti David Lopes, acompanhada da 254 

Presidente do Coren/PR e da Controladora Geral do Coren, que não pode ser 255 

considerada como imagem associada ou semelhante às empregadas pelos 256 

Conselhos de Enfermagem. O trabalho exercido pela Enfermeira candidata da 257 

Chapa 1, Quadro 1, não é secreto e faz parte do seu currículo profissional, que 258 

deve ser exposto inclusive para permitir o processo de escolha dos Enfermei-259 

ros que irão eleger seus representantes. Ressalta-se que a saída do cargo de 260 

Diretora Executiva desta Autarquia, ocorreu para o atendimento do convite do 261 

Governador Ratinho Júnior, por ocasião do início de seu mandato, para assu-262 

mir o cargo de Superintendente Geral da Secretaria do Estado de Saúde do 263 

Paraná, o que corresponde ao principal cargo do segundo escalão do Governo 264 

do Estado. Em relação ao exemplificado pela Recorrente, sobre o Parecer 265 

026/2020 do GTAE/Cofen, que opinou pela impugnação de uma chapa, por 266 

motivos bastante graves, ao meu ver: uso da máquina pública, com uso de 267 

recursos financeiros do conselho para a campanha, uso de camisetas do Co-268 

ren daquele regional em realização de vídeos fazendo campanha dentro da-269 

quele Coren, exercício ilegal da advocacia, promoção de cursos para chama-270 

mento de inscritos para angariar votos, entre outras atividades irregulares. Tais 271 

ações não me parecem concebíveis de exemplos aos fatos descritos no pre-272 

sente recurso. Contudo, há um outro Parecer emitido em 2017 pelo GTAE/CO-273 

FEN, em que há a impugnação da candidatura de duas chapas por terem uti-274 

lizado o Brasão do Cofen em suas publicações. Ainda cito, um Parecer mais 275 

recente, de 12 de novembro de 2020, referente a um recurso de outro regional, 276 

em que o GTAE/COFEN julgou improcedente a denúncia em que uma candi-277 

data publicou uma foto da época em que era conselheira daquele regional, 278 

com crachá e cordão com a inscrição Coren-PB. Os julgadores não entende-279 

ram que se tratava da transgressão do Artigo 35, parágrafo 2º, inciso I. Quanto 280 

à fotografia da Representante do Quadro I da Chapa 1 – Recorrida, a mesma 281 

refere-se a homenagem recebida por mérito, no evento Coren-Premia ocorrido 282 

em maio de 2019. Ressaltando-se ainda, que o recebimento de títulos e ho-283 

menagens, servem para divulgar o currículo profissional e integram o patrimô-284 

nio profissional daquele que quer contribuir e concorrer ao pleito eleitoral, pro-285 

porcionando inclusive a possibilidade de escolha e não configuram a prática 286 



 

de conduta vedada referente a propaganda irregular. O VOTO Não há como 287 

caracterizar ou associar a divulgação da foto como a prática de conduta ve-288 

dada no Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren, aprovado pela Resolução 289 

Cofen 612/2019, especificamente no art. 35, parágrafo 2º -I, razão pela qual 290 

voto pelo conhecimento e não provimento do recurso. É O VOTO, que submeto 291 

à apreciação do Plenário.” Após o término da apresentação do voto do conse-292 

lheiro relator, a presidente passa para o regime de votação dos membros do 293 

plenário iniciando pela conselheira MARIA CRISTINA PAGANINI que vota com 294 

o relator, AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL vota acompanhando o relator, 295 

VERA RITA DA MAIA acompanha o relator, EZIQUIEL PELAQUINE acompa-296 

nha o relator, ODETE MIRANDA MONTEIRO acompanha o relator, MARTA 297 

BARBOSA DA SILVA acompanha o relator ALESSANDRA FERLA MARTINS 298 

vota com o relator. De forma unanime o plenário deste Conselho acompanhou 299 

o voto do relator. Seguindo com a pauta desta reunião, Presidente passa ao 300 

julgamento do segundo recurso de número 122/2020 e passa novamente a 301 

palavra ao Conselheiro Relator Drº Marcio Roberto Paes, que apresenta seu 302 

relatório transcrito na íntegra: “PARECER DE RELATOR. RECURSO INTER-303 

POSTO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL – CONSELHEIRO 304 

RELATOR: Dr Marcio Roberto Paes – RECORRENTE: Rita Sandra Franz e 305 

Decarlo Cisz Trevisan, representantes da CHAPA 2 – QUADRO I e II/III – VA-306 

LORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO – RECORRIDO: - PRC. ADM 122/2020 307 

– RELATÓRIO: Trata-se de recurso interposto ao Plenário do Conselho Regi-308 

onal de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), em conformidade ao descrito no 309 

Artigo 20 do Código Eleitoral aprovado pela Resolução 612/2019 do Conselho 310 

Federal de Enfermagem. São os Recorrentes, a sra. Rita Sandra Franz, enfer-311 

meira, inscrita no Coren PR sob nº 63.374 e Decarlo Cisz Trevizan, técnico de 312 

enfermagem, inscrito no Coren PR sob nº 407.090, representantes da Chapa 313 

2 - Valorização e Reconhecimento – Quadro I e II/IIII, respectivamente, contra 314 

a decisão da Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 147/2020 do Coren 315 

PR. Em 16 de novembro de 2020, a Comissão Eleitoral proferiu Decisão, na 316 

qual julgou improcedente a Denúncia de propaganda irregular por postagem 317 

em rede social “Facebook” do Diretor Executivo da Autarquia em sua conta 318 

pessoal, todas ocorridas durante o período de 06 a 08 de novembro de 2020. 319 

Os representantes da Chapa 2, encaminharam a Denúncia à Comissão Eleito-320 

ral em 09 de novembro de 2020. Afirmam que a irregularidade da propaganda 321 

consiste na publicação de fotografia que tem imagem/símbolo do Coren/PR na 322 

rede social da Chapa 1, e que o Diretor Executivo por representar o Coren e 323 

exercer cargo diretivo, ao pedir votos é como fosse ato da Autarquia, conside-324 

rando a vinculação de sua imagem à da Autarquia, e que a publicação se utiliza 325 

de material, tanto fotográfico, quanto de atividades realizadas pelo Coren/PR. 326 

Há referências ao Parecer 026/2020 do Grupo de Trabalho de Acompanha-327 

mento Eleitoral (GTAE)/COFEN, que se posicionou favorável pelo indeferi-328 

mento da inscrição de chapa de um Coren, aonde alguns candidatos gravaram 329 

vídeo dentro da Autarquia para instruir propaganda eleitoral.  Da Decisão da 330 

Comissão Eleitoral destaca-se: A Comissão Eleitoral reconhece que a Chapa 331 

2 em seus Quadros apresenta duas denúncias de teor semelhante sobre pro-332 

paganda eleitoral irregular da Chapa I Quadro I. Os fatos mostram que na pu-333 

blicação da Chapa I com a candidata Representante Substituta do Quadro I e 334 



 

possível deduzir que seja uma imagem do Coren/PR, embora não se mostre 335 

completamente. O Diretor Administrativo do Coren/PR não é candidato inscrito 336 

na Chapa I e fez uso de sua rede de mídia pessoal para se manifestar a favor 337 

desta Chapa, bem como uma Conselheira não candidata. Estes fatos não são 338 

suficientes para caracterizar propaganda eleitoral irregular. Deste modo, há 339 

uma imagem incompleta e uma manifestação de pessoa não candidata ao 340 

pleito eleitoral o que foge ao controle das chapas concorrentes. Diante deste 341 

cenário a Comissão Eleitoral REJEITA ESTA DELAÇÃO. Assim, pediu o rece-342 

bimento do recurso com efeito suspensivo para anular à decisão proferida pela 343 

comissão eleitoral e exclusão da Chapa 1 do processo eleitoral. Foi juntado 344 

aos autos, em atendimento ao ofício, os documentos encaminhados pela co-345 

missão eleitoral, referentes as peças que deram origem ao presente recurso. 346 

Em contrarrazões, a Chapa 1, alegou que o Diretor executivo do Coren/PR não 347 

é membro da Chapa 1 e que em nenhum momento o recorrente imputa qual-348 

quer conduta à Chapa 1 ou aos seus membros, mas tão somente mencionam 349 

postagens em rede social realizadas pelo Diretor Executivo. Alegam má-fé dos 350 

representantes da Chapa 2 consubstanciada no fato de direcionar a conduta 351 

de uma pessoa com a punição da Chapa 1, recorrida, sem fazer em nenhum 352 

momento correlação entre as condutas. E que as alegações se baseiam em 353 

fatos irrelevantes e desprovidos de fundamento jurídico, com o intuito exclusivo 354 

de denegrir a imagem das pessoas citadas. E que a foto não faz qualquer men-355 

ção quanto à representação oficial da candidata Maria Goretti David Lopes 356 

quando ocupava a diretoria executiva da entidade e que foi repostada da rede 357 

social de jornal Impacto PR, ou seja, não publicada originariamente pela rede 358 

social da Chapa 1. É o Relatório!”. Presidente passa a palavra para sustenta-359 

ção oral do representante da chapa 2, procurador Rafael Munhoz Fernandes 360 

que inicia falando que a denúncia é bem próxima ao teor da primeira mas com 361 

dois fatos e como são fatos diferentes separou para ficar mais fácil a sua ex-362 

planação. Informa que concorda que existe uma subjetividade no entendi-363 

mento do plenário e da Comissão Eleitoral, por que a publicação foi na rede 364 

social de uma pessoa que não é da chapa. Então a argumentação da comissão 365 

eleitoral tem um sentido lógico mas o que precisa ser ponderado é que o se-366 

nhor Maurício possui um cargo na autarquia e plenos conhecimentos do código 367 

eleitoral e das consequências dos seus atos e também possuía total interesse 368 

em ver a Chapa 1 eleita, sendo então a postagem dele  no entendimento dos 369 

procuradores da Chapa 2, se vincula às atitudes da chapa em razão do seu 370 

cargo comissionado, do conhecimento do código eleitoral e das suas proibi-371 

ções. Informa que as postagens por ele realizadas fere o artigo 35 do código 372 

eleitoral que é  utilização da imagem do Coren, ficando claro que foi utilizada 373 

a imagem da inauguração da subseção de Londrina com diversas imagens, 374 

fazendo propaganda eleitoral com utilização da imagem do Conselho Regional 375 

de Enfermagem, o que é claramente proibido pelo código eleitoral. Com rela-376 

ção ao segundo fato, o procurador pede vênia para dizer que discorda mais do 377 

que nunca com a comissão eleitoral. Relata que é clara que a imagem da re-378 

presentante substituta da Chapa 1 Quadro I possui a imagem do Coren ao 379 

fundo. Independente de quando a foto foi tirada, com respeito ao Drº William, 380 

que disse no julgamento anterior que a foto é de arquivo pessoal. O código não 381 



 

faz distinção, proíbe propaganda eleitoral com a utilização de imagens, símbo-382 

los e frases do Conselho. A imagem publicada, independente se veio de um 383 

jornal, se foi republicada, ou seja, não foi publicada originalmente na página 384 

oficial da Chapa 1, foi publicada e foi feita uma propaganda eleitoral com a 385 

imagem do Coren Paraná ao fundo. Enfatiza que não admite que se diga que 386 

é uma imagem parcial ou se deduza que seja o Coren e afirma que fica claro 387 

que se trata do símbolo do Coren/PR o que é vedado pelo código eleitoral. 388 

Reitera, com relação ao segundo fato, não se trata de entendimento, o código 389 

proíbe a utilização de imagem do Coren e isso foi feito pela Chapa 1, encer-390 

rando a sua sustentação. Presidente passa então a palavra para a sustentação 391 

oral do representante da chapa 1 procurador William Tohoru Hosaka que co-392 

meça informando que, com as devidas vênias a manifestação do Drº Rafael, a 393 

Chapa 1 entende que seria absolutamente temerária uma decisão que vincule 394 

por propaganda irregular, realizada por meio de terceiro. Pois isso poderia, de 395 

repente, estimular pessoas que queiram prejudicar uma outra chapa a começar 396 

a publicar em suas redes sociais apoio. Configurando desta forma propaganda 397 

irregular, dependendo ou não da decisão do conselho. Desta forma a Chapa 398 

1, ou qualquer outra chapa, não tem qualquer ingerência quanto a atos de ter-399 

ceiros, publicações que possam fazer. O Srº Maurício não é membro da Chapa 400 

1, ainda que ele manifeste apoio, razão pela qual não tem como enquadrar 401 

como propaganda irregular, conforme bem dito pelo Doutor Rafael, os atos não 402 

podem ultrapassar a esfera pessoal. Uma eventual punição por propaganda 403 

irregular seria realmente temerária e não merece provimento do recurso neste 404 

ponto. Com relação ao segundo ponto, discorda da manifestação apresentada 405 

pelo procurador da Chapa 2, no sentido de que não existe propaganda irregular 406 

na publicação da imagem, a qual é o objeto da denúncia. Há uma imagem da 407 

candidata Maria Goretti, parcial e completamente desfocado o fundo em que 408 

há uma inscrição, onde afirma que apenas quem conhece, tem uma presunção 409 

do nome do Coren/PR, onde não se sabe se é Coren/PR podendo ser até 410 

mesmo de outro estado de algum outro evento que a candidata tenha partici-411 

pado. Desta forma não há qualquer cometimento de ilícito eleitoral nesse caso 412 

vez que a foto, conforme dito, foi repostada de uma rede social, de um jornal 413 

do Estado do Paraná, Jornal Impacto Paraná e não foi publicada originaria-414 

mente pela rede social da Chapa 1. Nesse sentido não há qualquer tipo de 415 

vinculação, não houve qualquer dolo ao se vincular a imagem do Coren/PR 416 

com a candidata e a chapa. É o motivo pela qual que se pede também que 417 

seja mantida a decisão proferida pela comissão eleitoral e por consequência 418 

julgando desprovido o recurso eleitoral, encerrando a sua manifestação. Pre-419 

sidente retorna a palavra ao conselheiro relator Marcio Roberto Paes para 420 

apresentar as fundamentações e o voto. Com a palavra o conselheiro relator 421 

passa a análise dos fundamentos e posterior apresentação do voto, transcrito 422 

em sua íntegra da seguinte forma: “Pois bem, nas questões de prazos, verifi-423 

quei que o recurso foi interposto tempestivamente e está assinado pelos advo-424 

gados regularmente constituídos. Os Recorrentes estão assistidos, quanto à 425 

atribuição de efeito suspensivo da Decisão da comissão eleitoral, pelo pará-426 

grafo 5º do Art. 35 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren. Entendo ser a 427 

denúncia direcionada à conduta de um dos diretores do Coren PR, que não é 428 

profissional de enfermagem, tampouco candidato ou membro de Chapa que 429 



 

pleiteou nas Eleições do Conselho de Enfermagem do Paraná.Quanto à con-430 

duta do Diretor Executivo da Autarquia ao veicular em sua página pessoal do 431 

Facebook, não consegui veicular tal ação com os membros de alguma Chapa. 432 

Assim, percebi ser uma manifestação e preferência eleitoral particular, aonde 433 

verifica- se que inexiste nos autos prova ou indício de prova de que o mesmo 434 

atuou atendendo a pedido da Chapa 1 ou de seus integrantes e tampouco a 435 

pedido da Presidente ou dos Conselheiros do Coren/PR. Considerando que a 436 

Eleição para a gestão dos Conselhos Regionais de Enfermagem se concreti-437 

zou em um domingo, se estendendo até as 8:00h da manhã de segunda-feira, 438 

resta comprovado que as postagens ocorreram fora do expediente de trabalho, 439 

e provavelmente no seu computador de casa e em seu domicílio residencial e 440 

não profissional. Isto porquanto, nas mensagens há referência temporal: Ama-441 

nhã dia importante para a Enfermagem, amanhã vote para seu conselho Pro-442 

fissional - Chapa 1 Tempo de Avançar I Chapa 1. E hoje a oportunidade da 443 

enfermagem avançar nos próximos anos, com liderança forte. PROFISSIO-444 

NAIS DA ENFERMAGEM VOTE PARA SEU CONSELHO PROFISSIONAL- 445 

Coren/PR chapa 1 Chapa 1. Assim, interpreto que tais postagens foram reali-446 

zadas no sábado, dia  anterior ao início da votação e no domingo dia da vota-447 

ção, dias esses em que não há expediente no Conselho Regional. Além disso, 448 

é possível verificar que a sua atuação ocorreu de forma espontânea, no exer-449 

cício de seu direito de cidadão preconizado na Constituição Federal, que auto-450 

riza a sua livre manifestação de pensamento e de suas preferências políticas, 451 

o que não é, e tampouco poderia ser, vedado pelo Código Eleitoral do Sistema 452 

Cofen/Coren – aprovado pela Resolução Cofen 612/2019. Em situações simi-453 

lares e em julgado recente o Tribunal Superior Eleitoral (AgR-AI 126-22/PR – 454 

publicado no DJE 16/08/2019 – Relator. Ministro Luiz Roberto Barroso) enten-455 

deu que “a exteriorização de apoio político nos perfis pessoais dos servidores 456 

na rede social Facebook, não configura a conduta vedada prevista no artigo 457 

73, III da Lei 9.504/1997, ao não ter ficado demonstrado que eles teriam (i) se 458 

ausentado do local de trabalho ou se deslocado do serviço para a campanha 459 

do candidato; (ii) utilizado bens públicos (computadores do Município); e (iii) 460 

apoiado candidato por ordem da chefia.” Desta forma, entendo que não há 461 

como imputar a prática de conduta ilegal ou vedada pela Código Eleitoral do 462 

Sistema Cofen/Coren capaz de caracterizar a prática de propaganda eleitoral 463 

irregular a um membro da diretoria do Coren/PR e estender os seus reflexos a 464 

Chapa 1 com a sua exclusão do pleito eleitoral. Entendo tratar-se de apoio a 465 

uma das Chapas realizada de forma independente a sua atuação na autarquia. 466 

O VOTO: Diante do exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do re-467 

curso. É O VOTO, que submeto à apreciação do Plenário.” Após apresentação 468 

do voto do conselheiro relator, a Presidente passa para votação dos membros 469 

do plenário iniciando pela conselheira MARIA CRISTINA PAGANINI que vota 470 

com o relator, AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL vota acompanhando o re-471 

lator, VERA RITA DA MAIA acompanha o relator, EZIQUIEL PELAQUINE 472 

acompanha o relator, ODETE MIRANDA MONTEIRO acompanha o relator, 473 

MARTA BARBOSA DA SILVA acompanha o relator ALESSANDRA FERLA 474 

MARTINS vota com o relator. De forma unanime o plenário do Coren/PR acom-475 

panhou o voto do relator. Presidente informa que as decisões do plenário, o 476 

extrato desta ata, bem como o vídeo estarão disponíveis até sexta-feira no site 477 



 

do Coren/PR ocasião em que irá ocorrer a intimação das partes para reque-478 

rendo apresentarem recurso. Esta Ata por mim lavrada, Paola Milani dos San-479 

tos, Secretária Executiva, após lida e aprovada será assinada pela Presidente 480 

e demais Conselheiros que participaram da sessão de julgamento eleitoral por 481 

meio de videoconferência. Nada mais havendo a tratar a reunião 275ª Reunião 482 

Extraordinária de Plenário foi encerrada às 11h10min. 483 

 484 

 485 

Certifico que a via digitada é cópia da 486 

Ata da 275ª REP do Conselho Regio-487 

nal de Enfermagem do Paraná. 488 


