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DECISÃO COREN/SC Nº 013/2020 DE 22 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

 

“Dispõe ad referendum do Plenário do Coren/SC sobre a 

realização de julgamento telepresencial de processos éticos, durante 

a vigência das medidas de isolamento social face à COVID-19.” 

 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e 

conjunto com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais 

conferidas pela Lei nº 5.905/1973 e, nos termos do Regimento Interno do Regional 

aprovado pela Decisão Coren/SC nº 011/2014 e homologação pela Decisão Cofen nº 

117/2015. 

 

Considerando a competência estabelecida à Diretoria do Coren/SC no art. 38, XXXI, do 

Regimento Interno do Regional, de resolver, ad referendum do Plenário, os casos que, 

embora de competência daquele, não possam, pela sua urgência, aguardar o decurso de 

prazo regimental de sua convocação extraordinária. 

Considerando as medidas de contenção à propagação da pandemia provocada pelo 

Coronavírus adotadas no Estado de Santa Catarina e seus reflexos nas atividades 

finalísticas desta Autarquia; 

Considerando o número de processos éticos ainda pendentes de julgamento no âmbito do 

Coren/SC, em virtude da demanda recebida que resulta da necessidade de adoção de 

medidas contínuas e eficazes para aprimorar a prestação de serviços e impor celeridade aos 

julgamentos processuais;  

 

Considerando  a natureza essencial da atividade da Autarquia, de caráter ininterrupto, e a 

necessidade de assegurarem-se condições mínimas para sua continuidade, o que pressupõe, 

igualmente, a retomada gradual da realização de sessões de julgamento;  

 

Considerando  que, no contexto de excepcionalidade do período que vivemos, os Órgãos 

Superiores têm se esforçado para atribuir uniformidade nacional ao funcionamento dos 

serviços, o que se impõe, igualmente, no âmbito do Coren/SC, a definição de 

procedimentos que garantam segurança, efetividade e afastem qualquer tipo de nulidade;  

 

Considerando a Decisão Cofen nº 029/2020, que suspendeu por 60 (sessenta) dias, no 

âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, todos os prazos 

processuais previstos no Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem;  

 

Considerando a Decisão Cofen nº 039/2020, que prorrogou, por 60 (sessenta) dias, a 

suspensão dos prazos referidos no art. 1º e no art. 3º da Decisão Cofen nº 029/2020;  
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Considerando a Decisão Coren/SC 009/2020 que institui no âmbito do Conselho Regional 

de Enfermagem de Santa Catarina, o Sistema de Deliberação Remota – SDR, medida 

excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de 

saúde pública relacionada ao coronavírus (Covid-19); 

 

Considerando, por fim,  que por parte do Conselho Federal de Enfermagem não há óbice 

à realização da sessão de julgamento telepresencial, conforme análise contida no Despacho  

Asselegis nº 016/2020 em resposta ao questionamento do Coren-SP; 

 

DECIDE: 

 

Art. 1º Autorizar a realização de sessões de julgamento de processos éticos, no âmbito do 

Coren/SC, por meio telepresencial, durante a vigência das medidas de isolamento social 

para a prevenção do contágio pelo Coronavírus (Covid-19).  

 

Art. 2º As sessões de julgamento serão realizadas por meio de plataforma homologada 

pelo Coren/SC, devidamente conectada à internet, e a participação em processo de votação 

requererá equipamento smartphone ou notebook previamente habilitado; 

 

Art. 3º As sessões de julgamento telepresenciais têm valor jurídico equivalente às 

presenciais, portanto, a publicidade dos atos praticados e todas as prerrogativas processuais 

das partes e/ou seus procuradores serão asseguradas. 

 

Art. 4º A secretaria do Gabinete da Presidência e do Setor de Tribunal Ético, à luz das 

novas condições tecnológicas ora definidas, adotarão procedimentos idênticos aos das 

sessões presenciais, observando-se o disposto na legislação processual quanto à intimação 

das partes, publicidade dos atos processuais, elaboração de certidões e atas da sessão de 

julgamento, publicação de acórdãos e registro da movimentação processual de acordo com 

as regras definidas na Resolução Cofen nº 370/2010. 

 

§ 1º A criação de salas virtuais, na plataforma de videoconferência, para a realização da 

sessão, se dará, exclusivamente, pela secretaria do Gabinete da Presidência, por meio do 

usuário e senha cadastrados pelo Departamento de Tecnologia da Informação.  

 

§ 2º O cadastramento das partes para fins de realização das sessões de julgamento será 

feito, exclusivamente, pelo Setor de Tribunal Ético, juntamente com a Chefia do 

Departamento de Tecnologia da Informação, que deverá observar o padrão estabelecido 

pela Direção do Coren/SC.  

 

§ 3º As partes a serem intimadas receberão a convocação por endereço eletrônico (e-mail) 

constante do banco de dados, contendo as instruções necessárias, além do uso de formas 

alternativas de contato (telefone, aplicativos de mensagens, etc.) pelo setor de tribunal 

ético, para garantir a viabilidade da realização da sessão, sempre com a devida certificação 

nos autos.  
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§ 4º As sessões de julgamento serão realizadas preferencialmente na Sede do Coren/SC, 

podendo as partes e seus procuradores requererem o uso da plataforma definida por meio 

de seus computadores pessoais, tablets e celulares, sendo necessária a devida manifestação 

quando do recebimento da convocação emitida pelo setor de tribunal ético. 

 

Art. 5º Para que o julgamento possa ocorrer em sessão telepresencial, todos os processos 

deverão ser obrigatoriamente incluídos em pauta, conforme disposto no Regimento Interno 

do Coren/SC 

 

Parágrafo único.  Finda a sessão de julgamento telepresencial, a proclamação do resultado 

observará os critérios vigentes para as sessões presenciais, sendo os casos omissos 

submetidos à apreciação da Presidência do Coren/SC. 

 

Art. 6º Conforme previsão regimental compete à Secretária organizar as salas 

telepresenciais, estando sob sua responsabilidade, dentre outros aspectos necessários à 

gestão das audiências e sessões de julgamento:  

 

I - autorizar o ingresso das partes na sala de videoconferência onde será realizada a sessão 

de julgamento; e  

 

II - coordenar a participação de todos os envolvidos na sessão, gerenciando o 

funcionamento do microfone de todos os presentes.  

 

Art. 7º No horário designado para o início da sessão, a Secretária confirmará a conexão e 

informará a circunstância à Presidente, que declarará aberto os trabalhos, observando os 

procedimentos legais e regimentais aplicáveis aos ritos presenciais.  

 

Parágrafo único. Eventuais atrasos para o início da sessão de julgamento telepresencial 

serão informados na sala criada, devendo as partes e seu advogados ficarem atentos ao seu 

início. 

 

Art. 8º Após o julgamento, o prazo para recurso fica suspenso, até que finde a vigência da 

Decisão Cofen nº 029/2020, alterada pela Decisão Cofen nº 039/2020.  

 

Art. 9º Os atos processuais a serem praticados pelo meio telepresencial que forem afetados 

por impossibilidade técnica ou prática, ou ainda, por circunstâncias epidemiológicas que 

venham a prejudicar o feito, poderão ser prorrogados mediante decisão fundamentada pela 

Presidente ou Relator, com a devida certificação nos autos.  

 

Art. 10 Durante as sessões de julgamento, um empregado do Departamento de Tecnologia 

da Informação do Coren/SC deverá ficar à disposição para solucionar quaisquer dúvidas ou 

problemas relacionados a questões técnicas operacionais.  
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Art. 11 Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura, com validade pelo período 

de vigência das medidas de isolamento social para a prevenção do contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19). 

 

 

Florianópolis, 22 de junho de 2020. 
 

 

 

                                                                                      
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  

 

 

   

    

    


