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NOTA PÚBLICA DE DESAGRAVO  
CRESS 12ª REGIÃO 

 

DESAGRAVADA: LIDIANE ALVEZ FRANÇA, CRESS nº 3514 

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO 

 

O Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região, nos termos 

Resolução CFESS 443/2003, vem por meio da presente nota pública 

DESAGRAVAR a Assistente Social LIDIANE ALVEZ FRANÇA, CRESS nº 3514, 

em razão de ofensa a honra profissional ocasionada pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO no que diz inviolabilidade do local de trabalho e 

respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional, conforme o 

art. 2º, letra “d”, da Resolução CFESS nº 273/93. 

A Assistente Social ora desagravada relatou ao presente Conselho que em 

31 de Outubro de 2014 teve seu local de trabalho adentrado por terceiros, sem 

autorização, prévio aviso formal ou mesmo acompanhamento da profissional em 

questão, os quais, ainda, manipularam sua máquina computador, instalando 

programas não autorizados que impedem o sigilo requerido ao ofício. 

Após análise dos fatos, incluindo os documentos apresentados e 

depoimentos do inquérito 00327-2014-00192, o parecer da Conselheira Relatora 

Maria Helena de Medeiros de Souza, CRESS nº 0958, afirma a necessidade de 

desagravo público, tendo em vista que a entrada, por si só, de terceiros, sejam 

eles funcionários ou não, sem prévio aviso formal e sem o acompanhamento do 

profissional, fere os princípios do código de ética profissional do serviço social, 

podendo ser considerado crime, uma vez que fere a inviolabilidade profissional a 

qual esse profissional é assegurado.  
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Ainda, que a máquina computador é pública, porém o conteúdo nela contido 

não se trata em sua totalidade de material público, e sim de material sigiloso e de 

interesse apenas do profissional e do usuário por ele atendido. Que a entrada em 

seu local de trabalho só poderá ser feita sob seu acompanhamento ou autorizado 

formalmente por este, ou, em casos omissos, por corregedoria ou determinação 

judicial, ambos os casos acompanhados por órgãos de representação da 

profissão.  

Insta salientar que, no intuito de manifestar repúdio aos atos que ofendem a 

honra profissional, o desagravo público é medida cabível aos Conselhos de 

Profissões Regulamentadas, seja no âmbito dos Conselhos Regionais ou 

Conselhos Federais, em favor da classe a qual representa, quando  um  dos  seus  

membros  tenha  sido ofendido  no  exercício  da  profissão  ou  em  razão  dela,  

seja  de  maneira  individual  ou coletiva. 

Assim, a presente nota pública de desagravo possui o intuito de manifestar 

o repúdio do Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região ante os atos 

cometidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO em manifesta 

desonra à Assistente Social LIDIANE ALVEZ FRANÇA, CRESS nº 3514. 

 

Florianópolis/SC, 01 de Fevereiro de 2017. 

 

 

Rosana Maria Prazeres 
A.S. nº 2840 CRESS 12ª Região 

  Presidente 
 

 

 


