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RELATÓRIO 

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

Enfermagem do Paraná (Coren-PR), em conformidade ao descrito no Artigo 20 do Código 

Eleitoral aprovado pela Resolução 612/2019 do Conselho Federal de Enfermagem. É a 

recorrente, a sra. Rita Sandra Franz, enfermeira, inscrita no Coren PR sob nº 63.374, 

representante da Chapa 2 – Quadro I - Valorização e Reconhecimento, contra a decisão da 

Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 147/2020 do Coren PR, que julgou procedente a 

Denúncia formulada pela sra. Camila Mariano Santos, enfermeira, inscrita no Coren PR sob nº 

134.790, representante da Chapa 1- Quadro I – Tempo de Avançar. A Denúncia oferecida à 

Comissão Eleitoral versa sobre propaganda eleitoral antecipada com base no Art. 35 do 

Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

 

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que a denúncia é 

infundada e descabida e que a Comissão Eleitoral proferiu decisão desprovida de fundamento, 

deixando de analisar as teses formuladas referentes à:   

- Inépcia da Denúncia, diante da inexistência de amoldamento da conduta 

narrada com o caput do Art. 35 do Código Eleitoral; 

- Atipicidade da Conduta.   

Manifestou-se ainda, quanto à carência de fundamentação idônea da decisão 

e requereu a nulidade da decisão proferida pela Comissão Eleitoral, sob a alegação de 

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



 

o que torna a decisão “extra petita”, considerando que a doação foi realizada ao Instituto 

Paranaense de Cegos, que não é eleitor e que, por ocasião da doação, não havia relação 

candidatura deferida/homologada e que portanto, ainda não era candidata.  

 

Desta forma, requereu o provimento do presente recurso para anular a decisão 

proferida pela Comissão Eleitoral ou sua reforma. 

A Chapa 1 em suas contrarrazões, em síntese, manifestou-se pela manutenção 

da decisão proferida pela Comissão Eleitoral diante da inexistência de vício, que enseje sua 

nulidade, uma vez que corretamente e suficientemente fundamentada, tendo analisado os fatos 

arguidos e aplicando-se a norma prevista. Consideraram que foi oportunizada à Recorrente a 

ampla defesa e o contraditório, proporcionando ao acusado a defesa dos fatos, restando 

evidenciado que a doação de EPIS foi direcionada aos profissionais de enfermagem do Instituto 

Paranaense de Cegos e não ao Instituto, propriamente.  

É o relatório! 

 

MEU POSICIONAMENTO 

 

Inicialmente, antes de analisar o mérito do presente recurso, é importante 

salientar que todo o cuidado foi tomado na análise documental dos autos desse processo 

administrativo.  

Cabe ainda destacar que não se trata de um parecer jurídico, uma vez que sou 

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

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

profissão, tanto a Recorrente quanto a Recorrida, afirmo que a leitura, as interpretações e 

conclusões estão alinhados aos Princípios Fundamentais que regem a nossa profissão, descritos 

no Preâmbulo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem– Resolução Cofen nº. 

564/2017). Ainda destaco meu dever como profissional de enfermagem cravado no Art. 25 

deste código: 

Art. 25 Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na 
solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 



 

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

tempestivamente e está assinado pelos advogados regularmente constituídos. A Recorrente está 

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

parágrafo 5º do Art. 35 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren.  

A decisão da comissão eleitoral, ora recorrida, concluiu pela procedência da 

irregularidade de propaganda eleitoral antecipada, considerando o caput do Art. 35.  

Outrossim, conforme se verifica na denúncia, no item “DOS FATOS E 

FUNDAMENTOS DA DENUNCIA”, a conduta caracterizada como propaganda eleitoral 

antecipada foi descrita da seguinte forma:  

“5. Consoante se infere da página de Facebook da candidata Rita Sandra 
Franz 
(https://www.facebook.com/photo?fbid=3983284745021392&set=a.697156
906967542), esta incorreu em infração ao Código Eleitoral do Sistema 
Cofen, ao realizar propaganda eleitoral antecipada, ao promover em 14 de 
setembro de 2020 ação social por meio da Associação Paranaense de 
Enfermagem (APENF) junto ao Instituto Paranaense de Cegos.  
6. Inclusive, a legenda junto à foto publicada possui evidente cunho eleitoral, 
ao mencional que “em breve (...) estaremos chegando em vários Municípios” 
e “humilde contribuição aos heróis da enfermagem paranaense” somado ao 
fato da natureza da ação promovida (doação de equipamentos a profissionais 
de enfermagem). [...]” 
 

Foi incluída à denúncia a cópia (print) da postagem na página pessoal da 

enfermeira Rita Sandra Franz na rede social Facebook, juntamente com a ata notarial registrada 

em cartório.  

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

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

pormenorizada a sua descrição. Ademais, nenhum prejuízo foi alegado por ocasião da 

apresentação da defesa, sendo que da sua leitura pode-se comprovar que os fatos puderam 

facilmente ser contestados, sem nenhum tipo de dano processual.   

Cabe salientar que o período em que ocorreu a postagem 14/09/20 não era 

período eleitoral, que conforme o Código Eleitoral inicia-se a partir da publicação do edital 

eleitoral nº 02, datado de 17/09/2020. Deste modo, não há que se falar em irregularidades 

referentes à doação de EPI’s aos profissionais de enfermagem e nem é esse o objeto da 

denúncia.  



 

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

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

promovidas pela entidade da qual ela mesma faz parte e atua como presidente. Ainda se 

acrescenta que a referida organização tem o seu próprio perfil na mesma rede social. Apesar de 

sucinta, e ao contrário do que alega a Recorrente, a decisão da comissão eleitoral cumpriu de 

forma objetiva, a norma que regulamenta o procedimento descrito no Código Eleitoral aprovado 

pela Resolução 612/2019 do Conselho Federal de Enfermagem, em seu inciso I do Art. 35, que:

  

I – denúncia contra propaganda eleitoral antecipada será dirigida à 
comissão eleitoral do conselho regional, que decidirá sobre a procedência 
ou não da irregularidade, resguardado o direito recursal. “ 

 

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

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

Paranaense de Enfermagem, em data de 14 de setembro de 2020 efetuou a doação de EPI´s ao 

Instituto Paranaense de Cegos, e que conforme comprovado através dos documentos, 

promoveu-se a divulgação em sua página pessoal no Facebook, na mesma data, com a seguinte 

mensagem: 

Rita Franz está com Vava Enf em APENF Associação Paranaense de 
Enfermagem. 
14 de setembro 
 
A APENF Associação Paranaense de Enfermagem inicia hoje um ciclo de 
doação de EPI aos profissionais de enfermagem da linha de frente no 
combate ao COVID 19. Hoje a doação foi aos profissionais do Instituto 
Paranaense de Cegos. Em breve, se Deus quiser e com a contribuição da 
população, estaremos chegando em vários municípios. É nossa humilde 
contribuição os heróis da enfermagem paranaense que diuturnamente estão 
lutando e protegendo a vida com toda dedicação e coragem. 

 

Entendo que a postagem foi nitidamente direcionada aos profissionais de 

enfermagem. Contudo cabe, ressaltar que  a Denúncia não tem por objeto a APENF (Associação 

Paranaense de Enfermagem), que realmente não é eleitora e tampouco denunciada, mas sim, a 

atitude da Representante da Chapa 2, Enfermeira Rita Sandra Franz, conhecedora das regras do 

Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren, de negligenciar a determinação deste código e 



 

praticar implicitamente conduta vedada na norma do sistema, ao utilizar em sua página pessoal 

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

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

autopromocional de antecipação de propaganda eleitoral.  

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

e a colega publica em sua página da rede social a sua pretensão “Em breve, se Deus quiser e 

com a contribuição da população, estaremos chegando em vários municípios. É nossa humilde 

contribuição aos heróis da enfermagem paranaense”. Em um período tão curto da campanha 

eleitoral  

Quanto ao argumento de que, se não houve pedido de votos, não há como se 

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

JusBrasil1 em que: 

É a propaganda [...] dos candidatos a cargos executivos e legislativos, em 
época de eleição, de acordo com prazo e normas estipulados por lei. É nesse 
período que cada candidato tem a chance de se promover, fazer-se conhecer 
pelos eleitores, angariar votos dentro das regras e dos limites de sua 
circunscrição eleitoral. A divulgação de uma campanha eleitoral comumente 
se faz pela mídia - jornais, televisão, rádio, revistas, sites etc. 
 

Considerando a finalidade da campanha que é se promover, se mostrar e por 

em evidência ao eleitorado, o conteúdo divulgado, configura-se propaganda eleitoral 

extemporânea, uma vez que a Sra. Rita, na condição de Representante da Chapa I, veiculou na 

sua página pessoal da rede social evento promovido pela entidade da qual é Presidente, ato de 

promoção da sua imagem, a evidenciar a sua intenção de angariar votos em período vedado 

pelo Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.  

Está evidenciado, que a publicação e a divulgação na página pessoal do 

Facebook da Representante da Chapa II, do ato em espécie que ora se examina, a sua finalidade 

eleitoral na medida em que, o seu real objetivo, é fazer fixar na mente do eleitor a imagem de 

potencial candidata; de se colocar em evidência poucos dias antes do início da campanha 

eleitoral.  

 

 
1 JUSBRASIL. Campanha eleitoral. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26413102/campanha-
eleitoral/definicoes. Acessado em: 21/10/2020 



 

É dever dos candidatos e daqueles que pretendem participar do pleito 

destinado à composição do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem cumprir as normas 

que regem o processo eleitoral e eximir-se de ações características de propaganda antecipada. 

Moreira (2014)2 descreve que os candidatos que pleiteiam uma vaga por 

eleição devem ser tratados igualmente e, deste modo, não é aceitável que alguns possam 

divulgar suas propagandas antes dos registros de todos os concorrentes.  

A partir do exarado, concluo que houve elementos suficientes para 

correlacionar a conduta da enfermeira Rita Sandra Franz, Representante da Chapa 2 – Quadro 

I- “Valorização e Reconhecimento”, em sua postagem em rede social e a infração prevista no 

caput do Artigo 35 do Código Eleitoral aprovado pela Resolução 612/2019 do Conselho Federal 

de Enfermagem. 

Deste modo, voto pelo conhecimento do recurso e do deferimento de seu 

efeito suspensivo e no mérito voto pelo seu desprovimento, a fim de reconhecer que a conduta 

praticada pela Representante da Chapa 2 – Quadro I- “Valorização e Reconhecimento”, ao 

publicar em sua página pessoal do Facebook em data posterior ao da inscrição da Chapa e 

anterior a publicação do Edital Eleitoral nº02, manifestação voltada aos profissionais de 

enfermagem, incorreu na prática de conduta vedada pelo art. 35 do Código Eleitoral do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais, devendo ser aplicada a penalidade prevista no parágrafo 6º do art. 

35.  

  

É O VOTO, que submeto à apreciação do Plenário. 

Curitiba, 22 de outubro de 2020. 

 

DR. MARCIO ROBERTO PAES 

Conselheiro Relator 

 

 
2 MOREIRA, R. Propaganda eleitoral antecipada. Revista eletrônica EJE TSE n. 1, ano 4, 2014. 


