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MANDADO DE INTIMAÇÃO N° 10/2020 – Presidência    

 

  Curitiba, 19 de novembro de 2020. 

 

 

Autos nº 118/2020 – Recurso à Decisão da Comissão Eleitoral   

Chapa Recorrente: Chapa 2 – “Valorização e Reconhecimento” 

Representantes Quadro I – Rita Sandra Franz e Resi Rejane Huenermann 

Representantes Quadro II/III – Decarlo Cisz Trevizan e Andreia Margarete Leal Lima 

Procuradores: Rafael Munhoz Fernandes – OAB/PR Nº 60.925, Myrtes de Cassia R. 

Macedo dos Santos – OAB/PR 74.841 

 

Chapa Recorrida: Chapa 1 – “Tempo de Avançar”  

Representantes Quadro I – Camila Mariana Santos e Maria Goretti David Lopes 

Representantes Quadro II/III – Roseli de Jesus dos Santos e Elaine Cristina 

Rodrigues 

Procuradores: Emerson N. Fukushima – OAB/PR 22.759, William Tohoru Hosaka – 

OAB/72.368 e outros. 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, no 

exercício de suas atribuições previstas no art. 18 da Resolução Cofen 612/2019 que 

aprova o Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, vem 

através do presente, intimar as partes, para que tomem conhecimento do despacho 

exarado nos autos nº 118/2020: 

 

”Trata-se de recurso contra decisão da comissão eleitoral que julgou procedente 

a denúncia formulada pela Chapa 1 – Tempo de Avançar, referente a propaganda eleitoral 

irregular, que trata de pesquisa de intenção de voto do Coren/PR. 

Verifica-se entretanto, conforme comprovado nos presentes autos administrativos 

conforme consta na informação prestada pela Procuradora Geral, que o recurso da Chapa 2 – 

objeto do presente processo – trata do mesmo objeto da ação ordinária com pedido de tutela de 

urgência ajuizada pelo Coren/PR em face dos Representantes da Chapa 2, Quadro I e Quadros 
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II e III  – autos nº 50520558-87.2020.4.04.7000.2020.4.04, que tramita perante a 6ª Vara Federal 

de Curitiba-PR e da notícia crime formulada contra os recorrentes, perante a Polícia Federal – 

Superintendência Regional do Paraná. 

Nota-se que as medidas judiciais promovidas pelo Coren/PR, embasaram-se nos 

seguintes fatos: 

“6. O COREN-PR TOMOU CONHECIMENTO, NO DIA 17/10, de que a Chapa 2 

que concorre às eleições para composição da diretoria do Conselho, estaria 

realizando “pesquisa eleitoral” com os inscritos no COREN/PR. 

7. Conforme se vislumbra da documentação em anexo, a “Chapa 2” encaminhou 

e-mail aos inscritos, com o título “2ª Pesquisa de Intenção de Voto – COREN/PR”, 

com a intenção de saber quais seriam as intenções de votos dos inscritos para a 

composição da futura diretoria.  

8. Em que pese a própria conduta ser contestável, sobretudo em razão de a 

pesquisa, após respondida, conduzir o inscrito à página do Facebook da “Chapa 

2”, a irregularidade salta aos olhos quando a “Chapa 2” faz parecer que a 

pesquisa está sendo realizada, em verdade, pelo próprio COREN-PR. 

9. Como se observa do e-mail anexado aos autos, o título do e-mail que contém a 

pesquisa de intenções de voto é extrememtne genérico, apontando, somente, 

“Pesquisa de Intenção de Voto – COREN-PR”. 

9. Portanto, além de a conduta configurar crime de falsidade ideológica (já 

devidamente comunicada às autoridades competentes), ela também reflete 

irregularidade no trato com as eleições que ocorrerão em novembro. Em outras 

palavras, a “Chapa 2” faz parecer que a pesquisa é desenvolvida pelo COREN-

PR, quando na verdade, é única e exclusivamente patrocinada pela própria 

“Chapa 2”. 

10. Portanto, a “pesquisa eleitoral” formulada pela “Chapa 2”, e atribuída ao 

COREN-PR, deve urgentemente ser retirada dos sites/redes sociais, bem 

como ser impedida de ser divulgada (seja por e-mail ou qualquer outra forma). 

“ 

 

Verifica-se, portanto, que o Coren/PR na qualidade de Autor e Denunciante dos 

fatos objeto do presente recurso, possui interesse direto na matéria em questão, restando 

comprovado o seu impedimento para julgar o presente recurso.  

Neste sentido, dispõe a segunda parte do parágrafo 5º do art. 35 do Código 

Eleitoral do Sistema Cofen/Coren aprovado pela Resolução Cofen 612/2019: 

 

“Art. 35. (...)  

Parágrafo 5º - O recurso contra a decisão da comissão eleitoral com efeito 

suspensivo será julgado na reunião de plenário ordinária ou extraordinária, sendo 
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relator conselheiro não envolvido no pleito, e não sendo possível, por motivo de 

ausência de quórum regimental, impedimento e/ou suspeição de 

conselheiros devidamente declarados em ata, o recurso será remetido ao 

Cofen.” (Grifamos) 

 

Diante do exposto, considerando a situação de impedimento devidamente 

justificada e comprovada, determino o encaminhamento do presente recurso ao Plenário do 

Cofen, para análise de julgamento, nos termos da segunda parte do parágrafo 5º do art. 35 do 

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

  Atenciosamente, 

 

 

 
SIMONE APARECIDA PERUZZO 

COREN/PR 21.211 
Presidente 


