
 

 
   

Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Regional Eleitoral do Conselho 
Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região, na sede do Conselho Regional de 
Serviço Social - CRESS 11ª Região, situado à Rua Monsenhor  Celso, 154 –13º andar 
– conjuntos 1301 a 1313 – Centro de Curitiba. 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às dezenove horas e 

trinta minutos na sede do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 11ª Região, 

sito à Rua Monsenhor Celso, 154 –13º andar – conjuntos 1301 a 1313 – Centro de 

Curitiba, capital do estado do Paraná, reuniram-se os membros da Comissão Regional 

Eleitoral do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região, para 

realização da segunda Reunião Ordinária, em cumprimento ao Calendário Eleitoral do 

Conjunto CFESS/CRESS – Processo Eleitoral – Gestões 2020 – 2023. A reunião teve 

como objetivo a análise da documentação protocolada em 16 de janeiro de 2020 pela 

chapa “Unidade na Resistência, Ousadia na Luta” após solicitação de diligências, bem 

como, homologar as chapas “Mobilização e Resistência” da Seccional de Cascavel-PR 

e da chapa “Assistentes Sociais: Resistência é Movimento” da Seccional de Londrina. 

Verificou-se nenhuma inconsistência na documentação apresentada pelas chapas das 

Seccionais de Londrina e Cascavel, como também, não foi verificado irregularidades à 

luz do Código Eleitoral vigente, portanto, as Chapas das Seccionais referidas acima, 

no entendimento desta Comissão Eleitoral, estão homologadas.  

No que se refere a análise da documentação protocolada pela chapa “Unidade na 

Resistência, Ousadia na Luta”, com solicitação de cumprimento de diligência 

(substituição dos candidatos Marcelo Nascimento de Oliveira e Rosângela Aparecida 

de Souza Costa Andrean) não cumprida, a Comissão Regional Eleitoral entendeu que 

os requisitos para a homologação da inscrição da Chapa “Unidade na Resistência, 

Ousadia na Luta” não foram cumpridos, mesmo após a análise da justificativa da 

chapa e do parecer da assessoria jurídica do CRESS-PR. A Comissão entende que 

não houve apresentação de fundamentação jurídica convincente de que o Artigo 23, 

inciso I, do Código Eleitoral, instituído pela Resolução nº 919/2019, permite a 

candidatura de assistentes sociais após ter ocupado cargo efetivo e/ou suplente por 

dois mandatos consecutivos numa mesma instância (grifo nosso), sem que na 

redação do referido artigo esteja explícito, seja por meio de parágrafo ou outra 

linguagem jurídica, de que é possível assistentes sociais se candidatarem a outras 

instâncias. Vejamos o que diz o enunciado do Artigo 23, Inciso I da Resolução CFESS  

nº 919/19: 

 
“Art.23 São impedimentos para candidatura 

I – Ter ocupado cargo efetivo e/ou suplente por dois mandatos consecutivos 

numa mesma instância: CFESS, CRESS ou Seccionais, não abrangendo, 

nesta hipótese, os cargos ocupados no exercício de mandatos em Diretorias 

Provisórias; ...” 

 

Na análise, entendeu-se que se fosse possível a candidatura de assistentes sociais 

para qualquer instância tendo estado por dois mandatos consecutivos numa mesma 

instância, esta possibilidade deveria estar explícita no artigo e inciso que trata da 

matéria, visto que a redação está no verbo passado “ter ocupado cargo efetivo e/ou 

suplente numa mesma instância: CFESS, CRESS ou Seccionais”, e ainda, após o 



 

 
   

sinal de pontuação (:) explicita quais são as instâncias consideradas no mesmo artigo, 

isto é, CFESS, CRESS e Seccionais. Entende-se, ainda, que o argumento 

apresentado pela Chapa “Unidade na Resistência, Ousadia na Luta” de que, “muitos 

profissionais que têm dois mandatos no CRESS, que pleiteiam vaga para o CFESS 

ficariam impedidos de candidatura” e do parecer jurídico do CRESS-PR que apresenta 

a argumentação de que em pleitos anteriores estava vigente a mesma redação do 

Código Eleitoral quanto a esta matéria, não se configuram como justificativas 

consistentes. Não foi possível, no entendimento desta comissão, compreender outra 

coisa do que consta ipisis litteris no referido artigo (art. 23, inciso I), como também, 

não foi de responsabilidade desta Comissão Regional Eleitoral a análise de pleitos 

anteriores citados nas alegações.  

Por esta razão, a comissão chegou à conclusão de que não foram cumpridos os 

requisitos para a homologação da inscrição da Chapa “Unidade na Resistência, 

Ousadia na Luta” e delibera pelo indeferimento da homologação da inscrição.  

 

Gil Cezar José Zanetti – CRESS nº 5309 – 

Silas da Silva Moreira – CRESS nº 2414 –  

Roselene Sonda – CRESS nº 2413 -   

 

 


