
O Papel do 
Defensor Dativo 
Quando o denunciado não apresenta defesa, o Conselho 
nomeia um defensor e contraditório a todos os 
profissionais da Enfermagem.

Quem é o defensor dativo?
O Código de Processo Ético de En-
fermagem (artigo 24, § 1º) estabelece 
que  o defensor dativo poderá ser pro-
fissional de Enfermagem de nível igual 
ou superior do denunciado. Tendo em 
vista que, não raras vezes, os denuncia-
dos são enfermeiros, obrigatoriamente 
o defensor dativo será um enfermeiro, 
desde que não exerça a função de con-
selheiro e que não seja funcionário do 
COREN. Portanto, o defensor dativo é 
um prestador de serviços ao Conselho 
Regional de Enfermagem. 

Por que é preciso nomear o 
defensor dativo para fazer a 
defesa do denunciado revel? 
Todas as pessoas têm o direito de con-
trapor e se defender de toda e qualquer 
acusação. Esse é o princípio do Contra-
ditório e da Ampla Defesa, assegurado 
pelo artigo 5º, inciso LV da Constituição 
Federal e previsto pelo Código de Pro-
cesso Ético-Disciplinar (artigo 24, § 1º). 
O princípio do contraditório, que é ine-
rente ao direito de defesa, é decorrente 
da bilateralidade do processo: quando 
uma das partes alega algo, há de ser ou-
vida também a outra, dando-lhe a opor-
tunidade de resposta. 

Foto: C
om

unicação/C
O

R
EN

-SP

     Todas as pessoas têm o 
direito de contrapor e se 

defender de toda e qualquer 
acusação. Esse é o princípio 

do Contraditório e da 
Ampla Defesa, assegurado 

pelo artigo 5º, inciso LV 
da Constituição Federal 
e previsto pelo Código de 

Processo Ético-Disciplinar 
(artigo 24, § 1º). ”

“

Tânia Barison
Tânia Barison é advogada e enfermeira. 
Atua como gerente corporativa assistencial 
do Grupo Saúde Bandeirantes e como 
defensora dativa no COREN-SP.

O termo “defensor dativo” é utilizado para designar o profissional nome-
ado pelo Conselho Regional de Enfermagem para fazer a defesa dos en-
fermeiros, técnicos e auxiliares que, por alguma razão, não manifestaram 

a própria defesa após a instauração do processo ético-disciplinar, tendo decorrido o 
prazo legal para a manifestação. 
Ou seja: quando o profissional de Enfermagem é denunciado e instaurado o processo 
ético, ele será citado, por carta registrada pelos Correios, para que manifeste a de-
fesa no prazo de 10 dias úteis. No entanto, decorrido o prazo para a manifestação, 
o profissional que não apresentar a defesa por escrito é considerado revel e lhe é 
assegurado o direito ao defensor dativo. 
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A formação de um parecer conclusivo na sessão de julga-
mento segue a ordem de uma tríade lógica, tendo a acusa-
ção como tese, a defesa como antítese e a decisão, votada 
em plenária, como síntese. Portanto, ainda que o profissio-
nal denunciado não tenha se mani-
festado, por qualquer motivo, ele é 
declarado revel e lhe é assegurado 
o direito a defensor dativo para as-
sumir a antítese da acusação. 
No Direito, revel é a parte que, sen-
do citada, não comparece em juízo, 
nem por si nem por outrem para con-
testar a ação. É importante ressaltar 
que o denunciado revel poderá in-
tervir em qualquer fase do processo 
ético-disciplinar e assumir a sua pró-
pria defesa (artigo 24 , § 2º) . Nestes 
casos, o defensor dativo deixa de re-
presentá-lo, visto que o denunciado, 
ao se manifestar, deixa de ser revel. 

Com base em que o 
defensor dativo realiza a defesa do 
denunciado revel? 
A grande ferramenta utilizada pelo defensor dativo é o 
processo ético-disciplinar, que é composto por todos os 
documentos juntados aos autos, na fase de instrução do 
processo. Esses documentos são geralmente: prontuário do 
paciente, depoimentos dos envolvidos, escalas de trabalho, 
protocolos institucionais, diretrizes, manuais, documentos 
de treinamento e orientações,  visitas de fiscalização do 
COREN, relatório da Comissão de Instrução, entre outros 
documentos capazes de demonstrar a verdade real dos fa-
tos. 
Além de se apoiar nos documentos anexados aos autos, a 
experiência pessoal do defensor dativo contribui na cons-
trução de defesas sólidas, coerentes e substanciadas em ar-

gumentação crível, séria e responsável. As defesas sempre 
buscam um ou mais elementos que possam convencer os 
conselheiros de que a parte denunciada é inocente. Afinal, 
o defensor dativo é nomeado para falar a favor ou defender 

os interesses de algumas pessoas 
e, ainda que não as conheça, é de-
ver da defensoria defender o de-
nunciado revel. Por isso a defesa 
deve ser realizada com máxima 
dedicação para que se comprove 
a inocência do revel ou que sua 
punição, quando for o caso, seja 
a mais justa possível. 

Quando o denunciado 
revel se apresenta, 
o defensor dativo 
continua a defendê-lo?
Sim. Transcorrido o prazo dos 
10 dias o defensor dativo passa 

a assumir a defesa do revel, tendo em vista os princípios 
constitucionais já mencionados e também o fato de que o 
processo “não pode parar”, pela inércia de uma das partes. 
No entanto, como já explicado, o denunciado revel poderá 
intervir em qualquer fase do processo. Ao intervir, deixa 
de ser revel e, portanto, perde o direito ao defensor dati-
vo. Nessas circunstâncias, o denunciado passa a assumir a 
própria defesa.
É importante ressaltar que estar na condição de revel não é 
mais cômodo e, tão pouco, mais seguro para o denunciado. 
Embora as defesas sejam elaboradas com a máxima respon-
sabilidade, cuidado e sensatez; a figura do defensor dativo 
agilize o andamento dos processos éticos instaurados;  o 
“traquejo” facilite na negociação da pena e, ainda muitos 
resultados da defensoria dativa tenham sido satisfatórios 
não há como negar que as melhores bases de consulta estão 
em posse daquele que vivenciou o acontecimento e essa vi-

O denunciado, quando é 
citado para apresentar a 

defesa prévia, tem o prazo 
de 10 dias úteis para se 
manifestar por escrito. 

Transcorrido este prazo, 
sem nenhuma manifestação, 
o denunciado é considerado 
revel e, nessa condição, lhe é 

assegurado o defensor dativo.”
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vência, somente o denunciado poderá contar por si ou pela 
figura do advogado contratado. Portanto, ninguém melhor 
do que o próprio denunciado para contar a sua história e 
se defender legitimamente. Vale lembrar que o defensor 
dativo não estabelece nenhum contato com o denunciado, 
realiza a defesa com base em documentos. 

Defesas realizadas em 2012 e 2013
No ano de 2012 (março a dezembro), o COREN-SP anali-
sou 772 denúncias contra 920 profissionais de Enfermagem. 
Deste total, 36,3% foram arquivadas por diferentes motivos. 
Ainda assim, 493 denúncias seguiram o trâmite do processo 
ético-disciplinar e envolveram aproximadamente 600 denun-
ciados. Desse total, 61 profissionais da enfermagem não se 
manifestaram. Portanto, 10% dos 
denunciados tiveram assegurado o 
direito ao defensor dativo em algu-
ma ou em todas as fases do processo 
ético-disciplinar.
No ano de 2013, foram declarados 
revéis, até o mês de julho, 55 de-
nunciados, o que significa que até o 
final deste ano o quantitativo deverá 
ultrapassar o número de denuncia-
dos revéis de 2012.
É importante destacar que o COREN-SP 
não tem represado as denúncias. Ao 
contrário, tem analisado e encami-
nhado, com brevidade, para as Co-
missões de Instrução para que dêem seguimento imediato, 
garantindo, além da agilidade, o máximo respeito pelas pes-
soas envolvidas nos processos ético-disciplinares; 
A defesa prévia sempre representa o maior quantitativo de 
peças elaboradas pela defensoria dativa, tendo em vista que, 
não raramente, o denunciado revel se apresenta, antes do 
prazo para as alegações finais e, nessa condição, ele passa 

a assumir a própria defesa e deixa de ser revel. No ano de 
2012, embora 61 denunciados tenham sido declarados revéis, 
foram elaboradas 81 peças de defesa: 61 defesas prévias, 16 
alegações finais e 4 defesas orais em julgamentos. No ano de 
2013 foram elaboradas, até o mês de julho, 55 defesas pré-
vias, 12 alegações finais e 6 defesas orais em julgamentos, 
num total de 73 peças. 

Quais são as principais infrações éticas? 
As defesas versam sobre os mais diferentes tipos de aconte-
cimentos, como erros de medicação, erros de procedimen-
tos técnicos, exercício ilegal da profissão, falsificação de 
documentos, irregularidades administrativas, maus tratos, 
furtos, agressões físicas e os mais diferentes tipos de as-

sédio. 
Não importam os fatos. Todos têm 
o direito de se defender e de contra-
dizer o que se afirma na denúncia. 
O papel do defensor dativo é o de 
representante do denunciado revel 
e, nesta condição, elabora as defe-
sas com o máximo de respeito pela 
pessoa ausente. O êxito das defesas 
está diretamente relacionado à gra-
vidade do evento, às provas acosta-
das aos autos, aos depoimentos das 
testemunhas e também, porque não 
dizer, ao desempenho do defensor 
dativo na construção de uma defesa 

capaz de demonstrar e convencer a Comissão de Instrução 
que o denunciado revel é inocente ou, pelo menos, eviden-
ciar elementos que possam minimizar com justiça as pena-
lidades possivelmente aplicáveis ao caso.

Não importam os fatos. 
Todos têm o direito de se 
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