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Requisições do Judiciário 
a assistentes sociais 
geram polêmica
Assistentes sociais do Poder Executivo - em especial das 
Prefeituras - que atuam na execução de políticas públicas 
têm recebido requisições do Poder Judiciário e do Ministério 
Público para realizar tarefas que seriam de competência 
dos/as profissionais vinculados ao quadro de servidores 
do próprio Poder Judiciário e MP. Qual conduta que 
deve então ter o/a assistente social que atua no 
executivo quando é acionado/a para uma  
demanda judicial?
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Entrevista
O vice-presidente do 

CRESS/PR, Elias de Sousa Oliveira,  
explica a luta do CRESS/PR pela  

qualidade do ensino superior.  
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Conferências de 
Políticas Públicas

Acompanhe a atuação do  
CRESS/PR em Conferências de  

Políticas Públicas no ano de 2011.
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Cress em Movimento
Acompanhe como foram os  

encontros “Diálogos do Cress  
com a Categoria” e os cursos 

 “Ética em Movimento”.  
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O que mudou para os/as Assistentes Sociais com a 
aprovação da Lei 12.514/2011 – lei das anuidades?

Em carta aberta aos/as Assistentes 
Sociais, a Diretoria do CRESS/PR, ges-
tão “Conquista, Consolidação e Re-
sistencia”, trata da aprovação da Lei 
12.514/2011, referente às anuidades 
praticadas pelo Conselhos de Profi ssões 
Regulamentadas, que fi xa o patamar 
máximo de referencia em R$500,00. 
No entanto, destacamos que o CRESS 
PR, tem a anuidade abaixo deste teto 
e continuará a decidir este valor em 
assembleia da categoria logo após a 
realização do Encontro Nacional do 
Conjunto CFESS/CRESS e o percentual 
de reajuste sempre levará em conta a 
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EDITORIAL EXPEDIENTE

realidade salarial da categoria, bem 
como os índices que medem a infl ação 
e o custo de vida no estado. 

Conforme parecer da assessoria jurídi-
ca do CRESS PR acerca das ações judi-
ciais sobre as anuidades, é necessário 
considerar que mesmo aquelas pesso-
as que tiveram as liminares deferidas 
e aquelas que tiveram sentença favo-
rável, estas somente produziram efei-
tos até o advento da lei 12514/2011. 
Ou seja, a partir do advento da lei, 
aquelas decisões judiciais já não mais 
se aplicam pois o ordenamento jurídi-

co acerca da matéria agora é diverso 
do que ensejou aquelas decisões, onde 
inclusive as decisões judiciais proferi-
das após a lei já deferem o valor re-
duzido de anuidades apenas até o ano 
de 2011.

Assim, informamos que tais ações, 
perderão seu efeito e que a partir 
da anuidade de 2012 aplica-se a Lei 
12.514/2011.

Acesse a carta aberta aos profi ssio-
nais disponível para download no site 
www.cresspr.org.br.”
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Com as forças renovadas, neste início de ano o CRESS/PR 11ª Região traz 
mais uma edição do Fortalecer, desejando a todos/as um ano profícuo, pleno 
de realizações, principalmente no que se refere a conquistas e consolidação 
dos direitos. Esta edição apresenta um breve balanço das ações realizadas 
pelo conselho ao longo do primeiro ano da gestão “Conquista, Consolidação 
e Resistência”, dando visibilidade para aquilo que mobilizou a categoria em 
2011 e o saldo disso, bem como, as demandas para 2012. 

Neste sentido, trazemos uma apresentação do CRESS em movimento, atra-
vés da sua participação nas conferências, em todos os âmbitos, e a impor-
tância da categoria ter ocupado este espaço, assim como as atividades de 
formação, capacitação e de mobilização, tais como: o curso Ética em Movi-
mento e os Diálogos do CRESS com a Categoria. Considerando, também, as 
polêmicas que permeiam o exercício profi ssional, destaca-se a que está em 
maior evidência no momento, que são as requisições dos setores do Judici-
ário e do Ministério Público aos/às profi ssionais dos municípios, que atuam 
nas políticas públicas, com uma refl exão inicial do que vem sendo debatido 
no conjunto da categoria e nas câmaras temáticas – Sociojurídica e Assistên-
cia Social – do CRESS. Destaca-se o trabalho desenvolvido pelos NUCRESS na 
organização e mobilização da categoria, além do GT Nacional de Educação 
e a atividade que o Paraná deverá realizar em abril sobre a inserção dos/as 
assistentes sociais neste espaço sociocupacional. 

Com vistas à participação maciça da categoria, divulgamos a agenda do tri-
mestre (fevereiro, março e abril) para que todos/as possam se planejar e se or-
ganizar para eventos que o CRESS pretende realizar. Boa leitura e Feliz 2012!

Diretoria do CRESS/PR, Conquista, Consolidação e Resistência



Oito regiões receberam os Diálogos do CRESS 
com a Categoria em 2011

Avaliação da Direção
Ao propor a intensifi cação dos “Diálogos 
do CRESS com a Categoria” por parte da 
atual gestão, vislumbrava-se o enrai-
zamento e o fortalecimento do Projeto 
Ético-Político dos/as Assistentes Sociais, 
cuja hegemonia encontra-se em disputa 
no interior da categoria. As investidas 
dos setores conservadores no seio da 
sociedade também se expressam nos 
espaços específi cos de construção do 
Serviço Social, em especial no conjunto 
CFESS/CRESS. Nesta medida, interiorizar 
as polêmicas e desafi os postos a estes/
as profi ssionais, que têm como tarefa 
principal a defesa dos direitos, na pers-
pectiva da construção de uma nova 
ordem societária, livre das injustiças e 
das desigualdades, é fundamental, pois 
instrumentaliza os/as profi ssionais, ali-
menta o seu protagonismo e orienta a 
sua atuação política. Isso vale taanto no 
que se refere ao seu exercício profi ssio-
nal, na lida diária com os/as usuários/as, 
como na defesa da profi ssão, que sendo 
de relevância pública, necessita se afi r-

mar cotidianamente como instrumento 
de defesa da classe trabalhadora. 

Os diálogos servem como uma aproxi-
mação do CRESS com sua base e têm 
sido utilizados para diversas questões, 
como debates de temas específi cos so-
licitados pelas regiões, identifi cação de 
demandas locais referentes a concursos 
públicos, gestão e ingerência sobre o 
trabalho dos/as Assistentes Sociais, in-
terferência do Judiciário e do Ministério 
Público no trabalho do Serviço Social 
nos municípios (determinando que as 
profi ssionais cumpram suas requisi-
ções), questões relativas ao trabalho no 
SUAS, relação com outros órgãos de po-
líticas públicas, entre outras. 

Como instância de mediação entre o 
CRESS e sua base, sendo portanto o 
organizador local da categoria, cabe 
aos NUCRESS construir a agenda, le-
vantar o interesse junto aos/às partici-
pantes, mobilizá-los/as e inscrevê-los 

devidamente para que se façam pre-
sentes no momento em que a direto-
ria do Conselho esteja no local para 
a atividade. Sabe-se que os NUCRESS 
têm empenhado todos os seus esfor-
ços para que isso se efetive. Verifi ca-
se ser um momento muito rico para a 
categoria, quando é possível reafi rmar 
e esclarecer posicionamentos, sendo 
os/as participantes muito críticos/as e 
atuantes. Porém, há que se considerar 
que, quantitativamente, ainda esta-
mos aquém do desejado. 

Neste sentido, a gestão “Conquista, 
Consolidação e Resistência”, juntamen-
te com os NUCRESS, avaliará na pri-
meira oportunidade a possibilidade de 
estabelecer critérios para o desenvolvi-
mento dos diálogos na região. O obje-
tivo é mobilizar o maior número possí-
vel de participantes, com vistas a uma 
maior qualifi cação do debate, melhor 
aproveitamento dos recursos do CRESS 
e do tempo dos/as seus/suas dirigentes.

Os NUCRESS de Pato Branco, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Corné-
lio Procópio, União da Vitória, Umuarama, Maringá realizaram 
em 2011 o “Diálogos do CRESS com a Categoria”. O encontro 
de Curitiba aconteceu em Araucária, iniciando os Diálogos na 
Região metropolitana. O objetivo deste encontro é reunir a 
categoria nas diferentes regiões do estado para promover a 
formação continuada dos/as profi ssionais do Serviço Social.

Os debates ético-políticos que envolvem os/as assistentes 
sociais foram levados para cada encontro, tendo sido traba-
lhados temas como: Supervisão de Estágio, Ensino à Distân-

cia, Lei das 30 horas, Anuidades, Fiscalização da Atuação Pro-
fi ssional, Gênero e Raça, Autonomia Profi ssional e Demandas 
do Judiciário. 

“Percebo os Diálogos do CRESS como uma excelente estratégia 
para estreitar a comunicação entre o CRESS/PR e a categoria 
dos/as assistentes sociais”, comenta a conselheira Renária Mou-
ra, que representou a diretoria no encontro em duas regionais 
– Paranavaí, Maringá. A conselheira afi rma ter sido muito im-
portante o diálogo com a base, mas traz a percepção de que é 
necessário procurar maior adesão da categoria nestes espaços.
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CRESS EM MOVIMENTO



Em 2011, a ética foi debatida com muita 
vontade pelos/as assistentes sociais que 
participaram dos cursos Ética em Mo-
vimento, realizados pelo CRESS/PR nos 
municípios de Paranavaí (em abril), Curi-
tiba e Umuarama (ambos em outubro). 

Com duração de quatro sábados, mais 
atividades complementares – totali-
zando 48 horas-aula – o curso abrange 
os módulos: “Ética e Sociedade”, “Ética 
e Praxis Profi ssional”, “Ética e Direi-
tos Humanos” e “Ética e Instrumentos 
Processuais”. Este curso foi criado pelo 
Conjunto CFESS-CRESS há onze anos e 
tem o objetivo de promover ações con-
tínuas de aprendizado e refl exão sobre 
a atuação ética dos/as profi ssionais do 
Serviço Social. A proposta é tirar o Códi-
go de Ética da gaveta e mostrar como 
a ética deve ser preservada no dia a dia 
do trabalho.

A conselheira Jozia-
ne Ferreira de Ciri-
lo, que atuou como 
multiplicadora do 
Ética em Movimen-
to na cidade de Curi-
tiba, explicou que a 
estratégia utilizada nos encontros foi a 
promoção da refl exão sobre as situações 
cotidianas do trabalho dos/as assistentes 
sociais. “A refl exão é feita pelo processo 
do diálogo e pela troca de experiências, 
no sentido de capacitar o/a profi ssional 
para a mediação entre a prática e as ca-
tegorias e conceitos teóricos”, diz. Assim, 
muitos resultados positivos são alcan-
çados: “Observa-se uma redução dos 
processos éticos e um fortalecimento da 
postura do/a profi ssional no dia a dia. O 
curso mostra que é possível materializar 
o Código de Ética no exercício profi ssio-
nal”, completa Joziane.

A assistente social Deisi Viante, que atua 
no Centro Social Marista, em Almiran-
te Tamandaré, participou do curso em 
Curitiba e comentou: “o curso me insti-
gou a refl etir sobre minha postura éti-
ca no trabalho. Neste processo consigo 
perceber situações do cotidiano vividas 
por mim e pelos meus colegas que, ao 
trocarmos as experiências, fi cam mais 
fáceis de serem resolvidas”.

Para saber quando o curso será 
realizado em sua região, acompa-
nhe sempre a agenda de cursos e 

eventos pelo site cresspr.org.br.

Entre os compromissos da Gestão Con-
quista, Consolidação e Resistência, está 
‘a atuação em defesa dos direitos e de 
políticas públicas, com intensifi cação das 
representações que efetivem a socializa-
ção da participação política, principal-
mente nos espaços de defesa de direitos, 
de controle social e comissões temáticas 

Participação do 
CRESS em 
Conferências de 
Políticas Públicas 
em 2011

do CRESS’. Assim, as participações em 
Conferências de Políticas Públicas fo-
ram, em 2011, importantes missões 
cumpridas. 

Estas conferências são espaços de deba-
te, articulação e democratização de es-
tratégias para a efetivação de determi-

nadas políticas públicas. É uma forma 
de reunir representantes de governo e 
da sociedade civil organizada para deli-
near conjuntamente as prioridades nas 
políticas dos próximos anos. 

Acompanhe como foi a participação do 
CRESS/PR nas Conferências em 2011. 

Curso leva a Ética para 
o dia a dia da profi ssão

CRESS EM MOVIMENTO
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Datas: Etapas municipais: entre 1º de 
abril a 15 de julho. Etapa Estadual: de 
20 a 22 de outubro. Etapa Nacional: de 
30 de novembro e 4 de dezembro.
Eixo: “Acesso e acolhimento com quali-
dade: um desafi o para o SUS”.
Deliberações: A carta que sintetiza os 
resultados da Conferência Nacional 
trata de aspectos como a valorização 
do/a trabalhador/a, o investimento em 
educação permanente, a implantação 
e ampliação das Políticas de Promoção 
da Equidade, a aprovação da Emenda 
Constitucional 29, a adoção da carga 

Saúde: 14ª Conferência de Saúde

Data: Etapas municipais: agosto e se-
tembro de 2011. Etapa Estadual: de 7 
a 9 de outubro. Etapa Nacional: de 15 e 
18 de dezembro.
Deliberações: A restauração do texto 
original do projeto de lei que criminali-
za a homofobia foi uma das principais 
reivindicações da Conferência. Também 

LGBT: 2ª Conferência de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT

Data: Etapas municipais: junho e julho 
de 2011. Etapa Estadual: 10 e 11 de 
outubro. Etapa Nacional: de 7 a 10 de 
dezembro.
Deliberações: Houve um grande con-
senso em reafi rmar o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) como uma po-
lítica que deve ser implementada para 
todos/as e deve atender qualquer famí-
lia ou indivíduo em situação de risco e 
vulnerabilidade, independentemente de 

Assistência Social: 8ª Conferência de Assistência Social

Data: Etapa Estadual: 30 de setembro e 
1º de outubro. Etapa Nacional: 7 a 10 de 
novembro.
Deliberações: Foram de extrema rele-
vância as deliberações que garantiram 
a implantação dos sistemas estaduais 
e municipais de segurança alimentar 
e nutricional e dos respectivos conse-
lhos, com vistas à garantia de políticas 
e fi nanciamento para a viabilização das 

Segurança Alimentar: 4ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional
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Data: Etapas regionais: de outubro a de-
zembro de 2011. Etapa Estadual: de 12 a 
14 de março de 2012. Etapa Nacional: de 
18 a 20 de maio de 2012
Objetivo: Promover a transparência 
pública e estimular a participação da 
sociedade no acompanhamento e con-

1ª CONSOCIAL: Conferência sobre Transparência e Controle Social 
trole da gestão pública, contribuindo 
para um controle social mais efetivo e 
democrático. As propostas e diretrizes 
resultantes da 1ª CONSOCIAL vão sub-
sidiar a criação de um Plano Nacional 
sobre Transparência e Controle Social.
Participação: Os/as conselheiros/as 

Vera Armstrong e Uilson José Araújo es-
tiveram na etapa regional de Curitiba e 
Região Metropolitana. “É um momento 
histórico, pois debater o controle social 
é algo inédito no Brasil”, comenta Vera.

ações neste sentido. A conferência apro-
vou a Declaração pelo Direito Humano à 
Alimentação Saudável e Adequada, que 
apresenta os avanços que se deram no 
Brasil nos últimos tempos.
Participação: O CRESS/PR participou 
intensamente do processo preparatório 
das etapas Regionais e Estadual. A con-
selheira Daraci dos Santos avalia esta 
participação: “A importância em partici-

par de conferências sobre esta temática 
se dá em virtude de o Serviço Social ser 
uma profi ssão que atua basicamente 
na defesa e na garantida dos direitos. 
Até 2010, a alimentação não era um 
direito humano no Brasil e foi devido à 
luta dos militantes desta área que ela 
passou a ser assim considerada, tendo 
sido incluída na Constituição Federal”.

cor, credo ou classe social. (As delibera-
ções estão disponíveis no site do MDS - 
mds.gov.br).
Participação: A assistente social Mari-
lena Silva participou da etapa Nacional 
representando a FESSMUC – Federação 
dos Sindicados Servidores Municipais – 
PR. “O resultado da conferência foi mui-
to positivo, pois conseguimos colocar 
na resolução fi nal algumas propostas 
bem importantes, como o fi nanciamen-

to para implementar recursos humanos 
nas três esferas de governo. Consegui-
mos tratar de constituir a política de 
capacitação continuada e foi muito 
importante a deliberação de um prazo 
de 120 dias para viabilizar a mesa de 
negociação do SUAS, para que se pos-
sa avançar na efetivação da politica de 
trabalho no SUAS, defi nido questões 
como piso salarial, plano de carreira, 
entre outras coisas”.

foi aprovado o aumento da articulação 
entre a União e governos estaduais e 
municipais na promoção de políticas 
públicas específi cas. 
Participação: A Assistente Social Julia-
na Moraes participou da etapa munici-
pal. “O CRESS/PR acompanha o movi-
mento LGBT no Paraná. A participação 

efetiva em espaços de debate referente 
à garantia de visibilidade dos direitos 
LGBT está no cerne da categoria. Vis-
to que a população ainda luta por um 
processo de garantia mínimas de direi-
tos, os/as Assistentes Sociais têm como 
compromisso a defesa intransigente 
dos direitos humanos”.

horária de 30 horas semanais para en-
fermagem e para todas as categorias 
profi ssionais que compõem o SUS. 
Participação: A Assistente Social Sueli 
Coutinho participou das etapas mu-
nicipais e estadual. Para ela, entre as 
principais deliberações da Conferência 
Estadual esteve a implantação do qua-
dro próprio da saúde através do PCCV 
(Plano de Cargos, Carreira e Vencimen-
tos) e das 30 horas como carga horária 
máxima para todos/as trabalhadores de 
saúde, além do respeito à autonomia 
da mulher na tomada de decisões sobre 

sua vida, em particular em relação à sua 
saúde, sua sexualidade e reprodução. 
A assistente Social Teresa Lopes Miranda 
participou da etapa Nacional represen-
tando o CRESS/PR. “Para produzir saúde 
é necessário que os Movimentos Popu-
lares se coloquem como protagonistas 
neste fazer. A história do controle social 
e da saúde é a dor, mas é também o so-
nho de felicidade, de protagonismo do 
povo, de alegrias, desilusões e vitórias. 
Com a atuação efetiva do Controle So-
cial, a saúde sai do abstrato e começa a 
ser discutida por níveis determinantes”.



“Existe uma incompatibilidade entre Gra-
duação à Distância e Serviço Social”. Esta 
frase resume a posição do Conjunto CFESS-
CRESS com relação ao Ensino à Distância 
(EaD).  Tal modalidade de ensino apresenta 
uma série de inconformidades no que diz 
respeito à formação qualifi cada de pro-
fi ssionais para atuarem como Assistentes 
Sociais, por isso o conjunto CFESS-CRESS 
tem se posicionado contrário aos cursos 
de Serviços Social na modalidade EaD.

As comunicações ofi ciais do conjunto 
CFESS-CRESS, ABEPSS e ENESSO mantêm 
uma posição clara, “em defesa da edu-
cação presencial, pública, laica e de qua-
lidade e de crítica à presença das forças 
de mercado na educação, incorporada 
largamente pela legislação brasileira, 
cuja maior expressão são as normas de 
apoio ao EaD”. 

Em outras palavras, a educação tem sido 
encarada pelos governos brasileiros por 

uma lógica expansionista, vista como 
um negócio. Nesta lógica, quanto mais 
barato e ligeiro o ensino, mais atende 
aos objetivos de formar trabalhadores/
as para se adaptarem às condições e às 
relações de trabalho precarizadas, com-
petitivas e individualistas. 

Os Conselhos Regionais de Serviço Social, 
por meio de diferentes procedimentos, re-
alizaram uma série de pesquisas e análi-
ses sobre a organização e a dinâmica de 
funcionamento dos cursos de graduação 
à distância em Serviço Social.  Esta aná-
lise dos dados levantados demonstrou a 
incompatibilidade entre graduação à dis-
tância e o Serviço Social. 

A incompatibilidade se dá principalmente 
porque os cursos de EaD, em grande parte 
dos casos, não conseguem manter:

- a indissociação entre ensino, pesquisa 
e extensão; 

- a unidade teoria-prática em todas as 
disciplinas; 

- a realização de pesquisa orientada e investi-
gação que deve perpassar todo o currículo; 

- a carga horária mínima de 3 mil horas;

- e a realização de estágio supervisionado 
presencial, com acompanhamento direto por 
supervisores/as acadêmico e de campo.  

O documento sobre a incompatibilida-
de entre graduação à distância e Serviço 
Social está disponível em www.cfess.org.
br/arquivos/incompatibilidade_ead_e_ss_
cfesscress.pdf

Para entender melhor a questão e trans-
parecer o posicionamento do CRESS/PR 
quanto a esta questão do Ensino à Distân-
cia, conversamos com o vice-presidente do 
CRESS/PR, Elias de Sousa Oliveira:

Assistentes Sociais são profi ssionais fundamentais para a execu-
ção das políticas públicas nas áreas de educação, saúde, previdên-
cia, assistência social, habitação, meio ambiente, entre outras, 
movidos pela perspectiva de defesa e ampliação dos direitos da po-
pulação. Os cursos de EaD dão conta de formar profi ssionais para 
esta Missão?

Em nossa compreensão e pelos posicionamentos já tomados pelo 
conjunto CFESS-CRESS, esta modalidade de ensino não dá conta 
de formar profi ssionais com estas características. Temos acessado 
conteúdos ministrados em algumas disciplinas, vídeos de aulas on-
line que estão publicados, acompanhamos as denúncias envolven-
do grandes instituições que oferecem esta modalidade de ensino 
(como uma denúncia que comprovou que as provas dos acadêmicos 
não eram sequer corrigidas). Tudo isso nos permite afi rmar que há 
um esvaziamento do conteúdo necessário à formação profi ssional 
com as características pretendidas por esta profi ssão para formar 
um/a profi ssional crítico/a, criativo/a, capaz de realizar uma leitura 
da realidade e pensar uma intervenção capaz de tensionar o acesso 
e a ampliação dos direitos dos/as usuários/as dos serviços sociais.

ENTREVISTA
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Ensino à Distância é 
motivo de preocupação



Como o CRESS/PR tem se comportado 
nesta questão de luta contra esta mo-
dalidade de ensino?

O CRESS/PR tem mantido um posicio-
namento fi rme em torno das denúncias 
que envolvem a formação profi ssional, 
especifi camente aquilo que fi ca sob sua 
responsabilidade de fi scalização, que 
são os elementos que envolvem o exer-
cício profi ssional como o estágio, por 
exemplo. Temos analisado denúncias 
em que profi ssionais são obrigados/as 
a supervisionar estágio sob ameaças de 
demissão, declarações de cumprimento 
de carga horária de estágio em espaços 
onde sequer existe um/a profi ssional, 
enfi m, estamos atuando de forma fi rme 
e coesa, seja na modalidade EaD ou na 
presencial.

Entre os problemas gerados pelos cur-
sos de Serviço Social de EaD, qual consi-
dera mais grave e por quê?

Sem dúvida, o mais grave tem sido o 
esvaziamento dos conteúdos que en-
volvem a formação profi ssional, pois 
estes conteúdos são fundamentais para 
capacitar e qualifi car o/a futuro/a pro-
fi ssional para o exercício da profi ssão. 
Se historicamente temos nos fi rmado 
como uma profi ssão que defende direi-
tos e luta pela ampliação dos mesmos, 
fi ca impossível exercer a profi ssão de 
forma qualifi cada sem ter o conheci-
mento para tal.

Corremos o risco de ter um conjunto de 
profi ssionais incapazes de realizar uma 
leitura da dinâmica social, da realidade 
social e, consequentemente, incapazes 
de pensar uma intervenção profi ssional 
que permita a construção de tensões e 

mecanismos de alteração desta reali-
dade. Se as políticas públicas são um 
dos principais mecanismos pelos quais 
podemos tensionar para esta alteração 
da realidade, não ter um conhecimento 
profundo e qualifi cado das mesmas im-
põe um sério risco de uma intervenção 
superfi cial e desqualifi cada.

Que medidas são possíveis para o CRESS/
PR tomar na percepção de falhas na for-
mação dos/as futuros/as profi ssionais?

O CRESS/PR tem mantido uma fi scali-
zação fi rme em torno das questões que 
são de sua com-
petência em torno 
da defesa de um 
exercício profi s-
sional de qualida-
de e, socialmen-
te referenciada, 
a comissão de 
orientação e fi s-
calização do exer-
cício profi ssional 
tem observado 
com responsabi-
lidade as denún-
cias que nos che-
gam. Muitos/as 
profi ssionais até 
dizem não ver o 
que o CRESS tem 
feito, mas é preci-
so lembrar que na 
maioria dos casos estas fi scalizações são 
feitas de maneira sigilosa, e muitos ca-
sos já foram denunciados em instâncias 
superiores por meio da fi scalização do 
CRESS/PR. O setor de inscrição e cadastro 
também tem sido efi ciente e rigoroso ao 
analisar as solicitações de inscrição de 
novos/as profi ssionais.

E como podem se posicionar os/as pro-
fi ssionais da categoria para não permi-
tir esta desqualifi cação do ensino?

Em relação aos/às profi ssionais, temos 
uma legislação de defesa da profi ssão e 
instrumentos que nos permitem tomar 
decisões de defesa do nosso exercício 
profi ssional.

Além disso, em situações em que o/a 
profi ssional entender ser necessária a 
realização de denúncia, essa deve ser 
feita ao CRESS/PR. Em muitos momentos 
o CRESS/PR só pode intervir diretamente 
porque os/as profi ssionais denunciaram 

diversas questões, 
como por exem-
plo, o uso de seu 
nome e registro 
profi ssional em 
declarações de 
estágio – (estágio 
que de fato nunca 
ocorreu). Estas de-
núncias têm nos 
permitido fazer 
um diálogo e in-
tervenções direta-
mente com gesto-
res/as municipais 
e de políticas pú-
blicas, ampliando 
a defesa do exer-
cício e da forma-
ção de qualidade 
e, na maioria dos 

casos, construindo alternativas favorá-
veis. Assim como também temos tido 
uma intervenção direta com instituições 
de ensino superior, sejam presenciais 
ou EaD, informando denúncias e averi-
guando situações que colocam em risco 
a formação e a qualidade do exercício 
profi ssional.
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Desde a gestão passada o CRESS/PR 
tem discutido com a categoria a pro-
blemática relativa à requisição profi s-
sional por parte do Poder Judiciário e 
do Ministério Público aos assistentes 
sociais do Poder Executivo - em espe-
cial das Prefeituras - que atuam na 
área da Assistência Social. Essas re-
quisições têm sido encaminhadas com 
determinações para a realização de 
tarefas que deveriam ser de competên-
cia dos/as profi ssionais vinculados ao 
quadro de servidores do próprio Poder 
Judiciário e MP.

“Há uma confusão por parte de alguns 
setores do Judiciário e Ministério Pú-
blico dos municípios. Os/as Juízes/as e 
promotores/as de justiça têm se utiliza-
do de sua autoridade para determinar 
prazos pré-estabelecidos para as ações 
de Assistentes Sociais dos municípios, 
no sentido de que assumam demandas 
judiciais”, contextualiza a conselheira 
Daraci Rosa dos Santos, membro da Câ-
mara Temática de Assistência Social. 

No caso do Poder Judiciário, a ausência 
histórica de equipe técnica especializa-
da no seu quadro de servidores, agrava-
do pelos problemas ocorridos no último 
concurso público, explicam a origem 
desta problemática e o signifi cativo au-
mento dessas requisições nos últimos 

Requisições do Poder Judiciário e Ministério 
Público a assistentes sociais em debate

dois anos, trazendo sérias implicações 
ao exercício profi ssional dos assistentes 
sociais que atuam na execução das Po-
líticas Públicas. 

A Câmara Temática Sociojurídica re-
alizou em 2011 um levantamento 
sobre isso e, de acordo com os dados, 
as principais requisições se referem à 
elaboração de estudos, visitas domi-
ciliares, relatórios e pareceres sociais, 
solicitados para subsidiar processos 
judiciais em andamento nas diversas 
áreas como: Infância e Juventude, Saú-
de, Idoso, Crime e Família.

A conselheira fi scal Roselene Sonda, 
membro da Câmara Temática Sócio 
Jurídica do CRESS/PR explica que ape-
sar de não haver, ainda, um posicio-
namento fechado do conjunto CFESS/
CRESS para a questão, o CRESS-PR tem 
ampliado o debate em diversos espa-
ços de discussão. O debate empreendi-
do no interior do conjunto CFESS/CRESS 
e que tem orientado as refl exões e po-
sicionamentos nacionalmente reside 
em vários argumentos, entre os quais, 
destaca-se: 

a) Ocorre uma sobreposição/subordina-
mento entre os poderes, havendo inge-
rência de um poder de âmbito estadual 
sobre outro de âmbito municipal;

b) Esta ingerência impede que o próprio 
Judiciário / MP estruturem adequada-
mente suas equipes técnicas e assuma 
a responsabilidade quanto a concursos 
públicos para suas equipes. Confi gura-
se assim uma super-exploração do tra-
balho dos/as Assistentes Sociais que 
atuam nas políticas públicas;

c) As atribuições e funções constitucio-
nais dos diferentes poderes são total-
mente diferenciadas na prestação de 
serviços à sociedade. Enquanto a mis-
são do Poder Judiciário é a prestação 
da tutela jurisdicional e do Ministério 
Público é a defesa dos direitos sociais, a 
dos técnicos do poder Executivo é atuar 
na mediação e na materialização do 
acesso aos direitos sociais e humanos. 
Os/as profi ssionais do poder Executivo  
são concursadas/os e/ou contratadas 
pelo município para atuar em deman-
das relativas a isso, sendo seus honorá-
rios responsabilidades da gestão local; 

d) A Lei Federal nº 5.869/73, que insti-
tuiu o Código de Processo Civil, tem sido 
utilizada para “legitimar” a requisição, 
com citação do Art. 139, que coloca 
como auxiliares do juiz a fi gura do ‘peri-
to’.  Porém, no texto da lei também é es-
clarecido que “o perito pode escusar-se 
do encargo alegando motivo legítimo 
(questões éticas, orientação da política, 

8

ESPECIAL



9

conflito de interesses). O perito também 
pode ser substituído quando carecer de 
conhecimento técnico ou científico”;

e) As implicações éticas são inúmeras. Ao 
incorporarem demandas do judiciário ou 
do MP, os/as profissionais deixam de cum-
prir suas obrigações para as quais foram 
contratados/as, acumulam atividades e 
acabam prejudicando a qualidade do ser-
viço junto ao seu público específico;

F) As solicitações não tem respeitado 
as atribuições dos/as Assistentes So-
ciais e mesmo assim estes/as profis-
sionais têm sofrido ameaças, com a 
imposição de sanções e multas, caso 
não atendam a requisição. 

A conselheira Roselene Sonda, co-
menta sobre isso: “quando o/a as-
sistente social - que tem a função 
de acompanhar as famílias - recebe 

uma ordem  para intervir judicial-
mente naquela família, há um claro 
conflito ético”.

Há, ainda, muitas outras implicações 
éticas, técnicas e políticas em processo 
de debate em âmbito nacional. Este de-
bate vai subsidiar um posicionamento 
mais consistente do conjunto CFESS/
CRESS, provavelmente, no próximo En-
contro Nacional.

O CRESS/PR em hipótese alguma orien-
ta os profissionais de Serviço Social 
das políticas públicas municipais a 
não prestar informações ao judiciário 
e ao Ministério Público, sob pena de 
obstrução da justiça. Apenas chama a 
atenção para o tipo de serviço presta-
do: Informar as instâncias em questão 
sobre a situação de uma família no seu 
acesso aos direitos, sobre sua inclusão 
nos serviços e a suas dificuldades / fra-
gilidades, bem como, da ausência ou 
omissão do órgão gestor na oferta des-
tes serviços à população, é obrigação 
do Assistente Social. Contudo, há que 
se avaliar a realização de outros traba-
lhos, como a produção de estudos, pois 
estes envolvem conhecimentos próprios 
dos setores do Judiciário e MP, que os/
as profissionais das políticas públicas 
nem sempre dominam.

Assim, vale sempre revisitar as atribui-
ções e competências dos/as profissionais 
de Serviço Social no interior dos equipa-
mentos CRAS, CREAS e rede socioassis-
tencial (ver box na página seguinte).

A atual Gestão do CRESS/PR tem se po-
sicionado no sentido de que os/as pro-
fissionais se utilizem de sua autonomia 
ética, técnica e política, bem como toda 
sorte de legislação disponível (Código 
Processual Penal, Código de Ética, Lei 
8662/93, SUAS e outras) para posicio-

Qual conduta que deve ter o/a assistente social que atua no executivo quando é 
acionado pelo judiciário ou pelo Ministério Público para atender uma demanda?

nar-se contrários/as à subserviência às 
instâncias de outros poderes, seja do 
Judiciário ou do MP.

Sugere-se que, ao receber uma determi-
nação judicial, o/a profissional imediata-
mente posicione-se perante sua chefia, 
referenciando às suas competências e 
atribuições para que o órgão gestor com 
o qual mantém vínculo, se posicione e 
interceda junto ao Poder Judiciário e/ou 
MP local, considerando que a/o profissio-
nal é um trabalhador que presta serviços 
a uma instituição, não sendo, portanto, 
responsável por incorporar demandas 
a mais em sua rotina de trabalho. Mes-
mo que o/a gestor/a ou chefia não tome 
as medidas necessárias, o/a assistente 
social deverá, então, manifestar-se ofi-
cialmente ao requerente (sempre obser-
vando o prazo delimitado), esclarecendo 
suas dificuldades, tendo em vista os ob-
jetivos para os quais foi contratado, bem 
como, as especificidades de suas deman-
das, entre outras questões já apontadas. 
E, por fim, caso tal posicionamento ético, 
técnico e político não seja respeitado, 
acionar o CRESS (fiscalização e orienta-
ção), de forma que tais demandas sejam 
incorporadas à pauta de discussões que 
o CRESS/PR pretende discutir com o Tri-
bunal de Justiça do Paraná para encami-
nhar possíveis soluções para esse assun-
to e outros que estão surgindo no âmbito 
da Câmara Temática Sociojurídica. 

Compreendendo as dificuldades admi-
nistrativas apontadas como justificati-
va destes órgãos para a estruturação 
de equipe técnica, o CRESS/PR propõe 
também o debate sobre formas de 
trabalho articulado entre os Poderes, 
com a possibilidade de se abrir espaço 
para a discussão de algumas atribui-
ções que podem ser incorporadas no 
trabalho dos profissionais que estão 
na execução das políticas, dependendo 
da área de atuação. “Porém, para isso 
deve haver o estabelecimento de fluxos 
formais de encaminhamentos de infor-
mações , como por exemplo o acompa-
nhamento de crianças ou famílias que 
passaram por sanções judiciais, respei-
tando sempre os preceitos éticos e os 
critérios de abrangência dos territórios 
onde os profissionais estão inseridos”, 
comenta a conselheira Roselene. Ela 
argumenta também não concordar 
com a postura de alguns juízes e pro-
motores que tomam a impossibilida-
de de atendimento dos profissionais 
como “desobediência”, e afirma: “em 
muitas situações os mesmos sujeitos 
deveriam estar em articulação para o 
trabalho em rede. A articulação inte-
rinstitucional será muito importante 
para cumprir com as funções e atribui-
ções constitucionalmente dadas para 
todas estas instâncias, objetivando a 
garantia da prestação de serviços qua-
lificados à população”.
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Atribuições e Competências dos/as profi ssionais de Serviço Social 
no interior dos equipamentos CRAS, CREAS e rede socioassistencial

• Realizar pesquisas para identifi cação das demandas e re-
conhecimento das situações de vida da população que sub-
sidiem a formulação dos planos de Assistência Social;

• Formular e executar os programas, projetos, benefí-
cios e serviços próprios da Assistência Social, em ór-
gãos da Administração Pública, empresas e organizações 
da sociedade civil;

• Elaborar, executar e avaliar os planos municipais, es-
taduais e nacional de Assistência Social, buscando in-
terlocução com as diversas áreas e políticas públicas, com 
especial destaque para as políticas de Seguridade Social;

• Formular e defender a constituição de orçamento pú-
blico necessário à implementação do plano de Assis-
tência Social;

• Favorecer a participação dos(as) usuários(as) e movi-
mentos sociais no processo de elaboração e avaliação 
do orçamento público;

• Planejar, organizar e administrar o acompanhamento 
dos recursos orçamentários nos benefícios e serviços 
sócioassistenciais nos Centro de Referência em Assistên-
cia Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS);

• Realizar estudos sistemáticos com a equipe dos CRAS 
e CREAS, na perspectiva de análise conjunta da realidade 
e planejamento coletivo das ações, o que supõe assegu-
rar espaços de reunião e refl exão no âmbito das equipes 
multiprofi ssionais;

• Contribuir para viabilizar a participação dos(as) 
usuários(as) no processo de elaboração e avaliação do 
plano de Assistência Social; 

• Estimular a organização coletiva e orientar(as) os 
usuários(as) e trabalhadores(as) da política de Assis-
tência Social a constituir entidades representativas;

• Instituir espaços coletivos de socialização de infor-
mação sobre os direitos sócio-assistenciais e sobre o 
dever do Estado de garantir sua implementação;

• Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informa-
ções e pareceres sobre acesso e implementação da po-
lítica de Assistência Social;

• Realizar estudos sócio-econômicos para identifi cação 
de demandas e necessidades sociais;

• Organizar os procedimentos e realizar atendimentos 
individuais e/ou coletivos nos CRAS;

• Exercer funções de direção e/ou coordenação nos CRAS, 
CREAS e Secretarias de Assistência Social;

• Fortalecer a execução direta dos serviços sócio-assis-
tenciais pelas prefeituras, governo do DF e governos esta-
duais, em suas áreas de abrangência;

• Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de enti-
dades e rede de atendimentos públicos e privados;

• Prestar assessoria e supervisão às entidades não gover-
namentais que constituem a rede sócio-assistencial;

• Participar nos Conselhos municipais, estaduais e nacio-
nal de Assistência Social na condição de conselheiro(a);

• Atuar nos Conselhos de Assistência Social na condição 
de secretário(a) executivo(a);

• Prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva de for-
talecimento do controle democrático e ampliação da parti-
cipação de usuários(as) e trabalhadores(as);

• Organizar e coordenar seminários e eventos para debater 
e formular estratégias coletivas para materialização da po-
lítica de Assistência Social;

• Participar na organização, coordenação e realização de 
conferências municipais, estaduais e nacional de Assis-
tência Social e afi ns;

• Elaborar projetos coletivos e individuais de fortaleci-
mento do protagonismo dos(as) usuários(as);

• Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas 
a mediar seu acesso pelos(as) usuários(as).

(Cartilha CFESS – Sério Trabalho e Projeto Profi ssional nas Po-
líticas Sociais. Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais 
na Política de Assistência Social).

         Confi ra a cartilha completa no link: 
          www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha_CFESS_Finalgrafi ca.pdf



A Comissão de Orientação e Fiscalização do 
exercício profi ssional (COFI) do CRESS/PR tem 
acompanhado e lutado junto com a categoria 
pela efetivação da Lei n° 12.317/2010 - que 
fi xou a jornada de trabalho de 30 horas se-
manais, sem redução salarial para os/as As-
sistentes Sociais.

Em novembro de 2011 foi realizada uma audi-
ência pública com representantes do governo 
estadual, para tratar desta e de outras ques-
tões referentes às condições de trabalho dos/
as Assistentes Sociais que atuam no Estado. O 
governo do Paraná ainda não implementou a 
Lei das 30 horas semanais para a categoria.

A assistente social Karina Radke, agente fi s-
cal do CRESS/PR e membro da COFI, comen-
tou sobre a necessidade de pressionar o poder 
público: “em alguns locais temos tido suces-

so, conseguindo a implementação das 30 
horas por meio de ofícios para as prefeituras, 
ou da pressão da categoria na região, porém 
a maioria dos municípios paranaenses ainda 
não age de acordo com esta lei”.

Karina explicou que o CRESS/PR tem uma sé-
rie de demandas com relação às 30 horas. Ao 
tomar conhecimento de concursos abertos 
sem respeitar a carga horária o CRESS tem 
atuado no sentido de alertar a instituição 
ou órgão para a inconstitucionalidade do 
edital. Tem comunicado também a todas as 
prefeituras sobre a necessidade de efetivação 
da Lei, e tem também atuado na apuração 
de denúncias. “No entanto, a estratégia que 
mais tem dado certo é a de orientar os/as 
profi ssionais para que exijam do poder pú-
blico que se efetive a mudança para as 30 
horas”, explicou a agente fi scal.

Observatório das 

30 Horas

O site do CFESS mantém um observatório com os locais no Brasil que efetivam as 30 
horas. Caso elas já tenham sido implementadas no seu trabalho, escreva um email para 
observatorio30horas@cfess.org.br e conte a sua experiência. Caso isso ainda não tenha 
ocorrido, procure o CRESS/PR para auxiliá-lo/a.

Mande a sua experiência

Desde dezembro de 2011, atendendo à resolução do CFESS nº 588, 
de 16 de setembro de 2010, todos/as bacharéis em Serviço Social, 
ao solicitarem inscrição no Conselho Regional de Serviço Social, de-
verão obrigatoriamente apresentar Declaração de Cumprimento 
do Estágio Curricular, além dos outros documentos antes já exi-
gidos para a inscrição. O modelo de declaração, bem como outros 
documentos exigidos, estão disponíveis no site www.cresspr.org.br

Atenção estudantes, 
supervisores de estágio 
e instituições de ensino

Para fi ns de inscrição no CRESS/PR, no que se refere à de-
claração de cumprimento de Estágio Curricular Obrigatório, 
toma-se por base o contido na Política Nacional de Estágio 
da ABEPSS e nas legislações e normativas nela citadas, in-
clusive do MEC e do Conselho Nacional de Educação - em 

Acerca do número mínimo de horas
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especial a Resolução do Conselho Nacional de Educação- CNE, 
Câmara de Educação Superior-CES /Ministério da Educação - 
MEC, de nº2/2007 Câmara de Ensino Superior, em que é pre-
vista como carga horária mínima 3 mil horas para os cursos 
de Serviço Social.



NOTÍCIAS NUCRESS

Foz do Iguaçu

AGENDA

Em 2009, o conjunto CFESS/CRESS de-
liberou pela composição de um Grupo 
de Trabalho (GT) relacionado ao Servi-
ço Social na Educação, com a prerro-
gativa de organizar um material que 
sirva de subsídio para as ações dos/
as profi ssionais assistentes sociais na 
área da educação. 

O GT realizou em 2010 uma pesqui-
sa com os/as profi ssionais de todo o 
país, a fi m de perceber a realidade em 
que os/as assistentes sociais estão in-

Preparação para o 
Encontro Estadual e o 1º Seminário 
Nacional de Serviço Social na Educação

seridos no espaço educacional. O re-
sultado da pesquisa está contido no 
documento “Subsídios para o Debate 
sobre Serviço Social na Educação” 
(disponível no link www.cfess.org.
br/arquivos/subsidios-servico-social-
na-educacao.pdf).
 
Em 2011, o GT elaborou um plano 
de trabalho que visa contemplar 
principalmente a discussão deste 
documento por meio de ofi cinas, 
seminários, debates estaduais e/ou 

regionais, que deverão ocorrer antes 
do 1º Seminário Nacional do Serviço 
Social na Educação, que será reali-
zado ainda neste semestre em Ma-
ceió – AL.
 
No Paraná, o encontro está progra-
mado para acontecer até abril de 
2012, atendendo às determinações 
do GT nacional. Em breve, o CRESS/
PR apresentará programação e a 
forma de inscrição para o evento, no 
site www.cresspr.org.br.

Atenção, Assistentes Sociais. As reuniões do NUCRESS de Foz do Iguaçu e Região ocorrem toda última segunda-

feira do mês, às 16h, na Escola Municipal Santa Rita de Cassia (Rua Anita Malfati, 500, Vila Pérola – próximo à 

Avenida JK). Contato: Roseane (Cel. 9969-4590 – Res. 3526-8372 – Com. 3541-3488).

10 e 11 de fevereiro
• Encontro do Fórum de Trabalhadores do SUAS – Região Sul em Florianópolis

08 e 09 de março
• Workshop sobre a defi nição de Serviço Social da FITS 
(Federação Internacional de Trabalhadores Sociais), no Rio de Janeiro;

12 a 14 de março 
• 1ª Conferência Estadual Sobre Transparência e Controle Social;

22 a 24 de março 
• I Congresso Nacional da População de Rua, em Salvador;
• Seminário Estadual Serviço Social na Educação – acompanhe a programação pelo site do CRESS.

Agenda 1º trimestre/2012


