
 

1 

 
_____________________________________________________________________________ 

SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Salas 312/318 - CEP- 70300-902 – Brasília/DF 

Fone: (61) 3223-1652 / Fax: (61) 3223-2420 

E-mail: cfess@cfess.org.br   - Home Page: http://www.cfess.org.br 

                                                          São Paulo, 27 de janeiro de 2014. 

 

 

                         PARECER JURÍDICO nº 06/14 

  

ASSUNTO: ELEIÇÃO – Gestão 2014/2017 - Consulta sobre a 

possibilidade de  criação e uso de e-mail cujo login envolve o 

nome da Seccional/CRESS, de acordo com a solicitação da chapa 

candidata da SECCIONAL DE MONTES CLAROS do CRESS da 6a. 

Região.  

 

                 ORIGEM: CRESS 6
a

. REGIÃO 

                                                 

  

Em 24 de janeiro de 2014, é encaminhado à minha apreciação jurídica, pela 
Comissão Nacional Eleitoral do CFESS, a consulta formulada pela Comissão 
Regional Eleitoral do CRESS da 6a. Região, solicitando esclarecimentos acerca 
da possibilidade ou não de criação e uso de e-mail cujo login envolve o nome da 
Seccional/CRESS, de acordo com a solicitação da chapa candidata da 
Seccional Montes Claros, a exemplo: chapaxxxxxxseccionalmonteclaros@xxxx. 
 
Considero que a consulta merece ser apreciada na sua dimensão 
jurídica/política e submetida à apreciação da Comissão Nacional Eleitoral do 
CFESS, visto que, embora trate de situação concreta, que em princípio deveria 
ser dirimida pela Comissão Regional Eleitoral, versa sobre matéria que se situa 
no campo omissivo do Código Eleitoral vigente, instituído pela Resolução 
CFESS nº 659 de 01 de outubro de 2013, concernente à “Propaganda Eleitoral”. 
 
Com efeito, o regramento eleitoral do conjunto CFESS/CRESS não disciplina a 
propaganda eleitoral, porém ao regulamentar, na Seção IV, os procedimentos 
que asseguram a “Igualdade de Condições” , aponta para procedimentos gerais 

que devem orientar a conduta de todos os candidatos componentes das chapas 
concorrentes ao CFESS, CRESS e Seccionais. 
 

mailto:chapaxxxxxxseccionalmonteclaros@xxxx
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É pressuposto de qualquer eleição, principalmente no âmbito do conjunto 
CFESS/CRESS que, a todos aqueles que concorrem, devem ser garantidas as 
mesmas possibilidades institucionais, de forma a permitir que a informação 
sobre as chapas, candidatos, programas, plataformas, seja de acesso a todos os 
eleitores, pois tal procedimento ensejará, ainda que em tese, que os eleitores 
possam fazer suas escolhas com absoluta convicção. 
 
Desta forma, o CFESS e os CRESS devem garantir o acesso, a todas as chapas 
registradas, inclusive, para Seccionais, a uma mala direta de todos os 
profissionais inscritos, para ampla divulgação do programa, plataforma, 
composição das chapas registradas. Tal mala direta deve ser fornecida às 
chapas, em conformidade com os procedimentos previstos pela Resolução 
CFESS nº 343/97, que devem ser cumpridos rigorosamente, de forma que 
somente um funcionário habilitado e/ou empresa contratada para tal, manipulem 
as etiquetas com o cadastro dos inscritos, na jurisdição respectiva. Além do 
mais, as chapas poderão ter acesso às dependências do CFESS ou do CRESS, 
com o fim específico de promoverem reuniões, debates para esclarecimento dos 
eleitores.  
 
A utilização dos espaços de tais entidades (CRESS, Seccionais e CFESS), deve 
ser solicitada por escrito, pelo candidato que concorre ao cargo de presidente à 
direção da entidade respectiva, que, por sua vez, deverá garantir a igualdade de 
condições, caso haja mais de uma chapa inscrita. 
 
É evidente que os/as assistentes sociais integrantes das chapas, inclusive 
aqueles que se encontram desincompatibilizados, não poderão ficar circulando 
nas dependências de tais entidades, nem tão pouco adentrar  em qualquer 
momento, de forma a não ficar caracterizada a utilização da máquina 
administrativa. O acesso às dependências dos CRESS, Seccionais ou CFESS 
deve ocorrer nas situações previstas pelo Código Eleitoral, para fins específicos, 
com a autorização da direção da entidade. (art.34). 
 
As normas eleitorais do conjunto CFESS/CRESS, acompanhando as regras 
gerais sobre as eleições, bem como radicalizando a democracia, garantem que 
as chapas concorrentes utilizem-se da estrutura do CRESS e, conforme o caso, 
do CFESS para divulgar seus programas. 
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Tal uso, portanto, é controlado pela entidade (Seccional, CRESS ou CFESS), 
que estabelece as condições para que isto ocorra, evitando qualquer abuso na 
relação das chapas com a instituição. 
 
Assim, quando a entidade regional ou federal publica o programa, a plataforma e 
outros, das chapas concorrentes, não o faz apoiando nenhuma, nem 
confundindo a entidade com as chapas, pois é procedimento necessário, exigido 
para garantir a independência da entidade e a não utilização da máquina 
administrativa. 
 
Como se vê, o Código Eleitoral já garante, democraticamente, que as chapas 
registradas veiculem as informações de seus programas para a categoria, 
através da intervenção institucional do CFESS, CRESS, Seccionais, de forma 
absolutamente gratuita.  
 
Equivaleria dizer que há financiamento da campanha feito pelas entidades 
respectivas, ao garantir que a propaganda seja veiculada através de seus 
recursos (mala direta) e que os debates possam ser realizados nas sedes e 
convocados pelas entidades regionais e federal. Isto, ao meu ver, seria 
suficiente para a chapa divulgar suas posições perante a categoria.  
 
Este é, portanto, o limite para a utilização da estrutura e recursos das entidades 
CFESS e CRESS/Seccionais e de seus recursos, o resto, se assim pretender a 
chapa, deve ser arcado com seus recursos próprios.  
 
É bom que se diga que, as entidades (CFESS, CRESS ou Seccionais) não 
podem se manifestar apoiando chapas ou candidatos, nem permitir que sejam  
vinculadas a qualquer tipo de campanha eleitoral, sendo vedado, portanto, usar 
seus símbolos, logomarcas; e-mail cujo login envolve o nome da 

Seccional/CRESS, e outros procedimentos institucionais, da mesma natureza. 

 
O Código Eleitoral traz em si todos os elementos que possibilitam pensar no 
processo eleitoral na lógica da democracia, da igualdade, equidade e probidade. 
A partir destes princípios, extraímos das normas a solução para as situações 
vivenciadas no cotidiano da atuação das Comissões Regionais Eleitorais, que 
devem, também, valer-se de suas assessorias técnicas, para orientação em 
matéria que sintam dificuldade na sua extensão jurídica. 
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A legislação geral deve, evidentemente, ser utilizada por analogia nos processos 
eleitorais administrativos, inclusive quanto à disposição que veda, a utilização da 
máquina administrativa, bem como, a publicidade dos atos, programas, obras e 
serviços dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou das respectivas 
entidades da administração indireta, no curso do processo eleitoral. 
 
O artigo 35 do Código Eleitoral, estabelece princípios que devem nortear a 
conduta de todos/as que, de alguma forma, direta ou indiretamente, participam 
do processo eleitoral, que objetivam assegurar que a dimensão ético/política 
possa estar presente em todos os procedimentos, ações, condutas que digam 
respeito à eleição do Conjunto CFESS/CRSESS/Seccionais, conforme 
reproduzimos, a seguir: 
 

Art. 35. São proibidas, no processo eleitoral dos CRESS, 

Seccionais e CFESS, condutas tendentes a favorecer ou afetar a 

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 

eleitorais, tais como: 

I. Usar materiais ou serviços institucionais e/ou custeados 

pelas entidades citadas no “caput”, que excedam as 

prerrogativas consignadas na lei, regimentos e normas internas; 

II. Ceder funcionário, ou empregado ou usar de seus serviços, 

para campanha eleitoral de chapa ou candidato; 

III. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato 

ou de chapa ou se utilizar e/ou realizar distribuição gratuita de 

bens e serviços custeados ou subvencionados pelas entidades 

nomeadas no “caput”; 

IV. Usar procedimentos ou mecanismos para limitar ou 

influenciar o pleno exercício da liberdade do voto; 

V. Utilizar conduta incompatível com os princípios que 

orientam o Código de Ética Profissional do/a assistente social, 

regulamentado pela Resolução CFESS nº 273, de 13 de março de 

1993; 

VI. Prestar ao eleitor informações que não sejam verdadeiras, 

fidedignas, objetivando, dentre outros, influenciar o resultado do 

pleito; 

VII. Tratar as demais chapas concorrentes, quando houver, e 

seus candidatos de forma desrespeitosa, negando o pluralismo, 
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desqualificando o debate político para o plano pessoal e de 

intrigas. 

 
Se não fosse por analogia ao inciso I do artigo 35 do Código Eleitoral, acima 
reproduzido, ou mesmo pela legislação geral eleitoral, o bom senso, 
evidentemente, prevaleceria neste mesmo sentido. 
 
A utilização da logomarca ou de e-mail cujo login envolve o nome da 
Seccional/CRESS gera, ademais, presunção de que a entidade está apoiando a 
chapa ou mesmo que a chapa é parte da entidade e, conseqüentemente, 
caracteriza abuso institucional, pois inegavelmente ao usar o login do CRESS ou 
da Seccional em propaganda eleitoral, a chapa se utiliza ou tem acesso a 
máquina administrativa. . 
 
Não se pode duvidar que, o artigo 73 da lei federal 9504/97 contém texto 
expresso que menciona “condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais”, traduzindo a necessidade 
de interpretar a norma em cada caso concreto, de forma a se verificar a 
possibilidade de comprometimento de igualdade entre as chapas concorrentes. 
 
A logomarca, o uso de e-mail cujo login envolve o nome da Seccional/CRESS, 

devem ser utilizadas somente institucionalmente, pois além de ser 

prerrogativa da entidade, a sua personalidade jurídica de direito público, 

autoriza que somente falem em nome da entidade, aqueles investidos nos 

cargos respectivos. 

 
Os membros de chapas concorrentes, não devem possuir qualquer relação 
institucional com a entidade, por isso mesmo, o instituto jurídico da 
“desincompatibilização”, para além de ser um dever ético, é uma obrigação 

imposta pelo Código Eleitoral vigente.  
 
 Cumpre trazer à colação, julgado do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema – 
Acordão 27.197, Ministro Relator Joaquim Benedito Barbosa Gomes, DJ – Diário 
da Justiça, Volume 1, 11 de setembro de 2008, página 8: 

“(...) Agravos Regimentais. Recurso especial. Provimento. 

Decisão monocrática (...) 2. Representação. Conduta vedada. Art. 
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73 da Lei 9507/97. Potencialidade da conduta comprometer o 

resultado do pleito. Condição indispensável para configuração do 

ilícito eleitoral. Precedentes.(...)” 

Conclui-se pois, que existem condutas vedadas que, embora não ensejem 
anulação de todo o processo eleitoral, devem ser repudiadas, reprovadas e 
passíveis, inclusive, de procedimentos punitivos que devem ser buscados, por 
analogia, nos instrumentos normativos do Conjunto CFESS/CRESS. 

Neste sentido, destaco que deve ser assegurado, no processo eleitoral, o pleno 
exercício da liberdade do voto, característica que pressupõe a absoluta 
observância da igualdade entre as chapas e candidatos concorrentes e, 
sobretudo, a independência das chapas 
 
Considero, conseqüentemente, totalmente inadequada a utilização da 
“logomarca” ou o uso de e-mail cujo login envolve o nome da 

Seccional/CRESS,  por uma chapa concorrente que, a meu ver, é procedimento 

incabível, pois tem como pretensão influenciar o resultado do pleito, 

configurando, mesmo que potencialmente, uma conduta lesiva ao processo 

eleitoral. 

 
Diante de todo o exposto, submeto o presente parecer à apreciação e 
consideração da Comissão Nacional Eleitoral do CFESS e se acatado, opino por 
encaminhamento de cópia para: Presidente do CRESS da 6a. Região e 
Coordenadora da Seccional de Montes Claros; para a Presidente da Comissão 
Regional Eleitoral do CRESS da 6a. Região e para Subcomissão Eleitoral de 
Montes Claros e para a representante da (s) chapa(s) concorrente(s) a 
Seccional de Montes Claros, para conhecimento e observância.  
 
  

 
Sylvia Helena Terra 

Assessora Jurídica do CFESS 

 


