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O CRESS PR vem a publico divulgar informações acerca da aprovação da Lei 

12.514/2011, que trata dos valores das anuidades praticadas pelos Conselhos de 

Profissões Regulamentadas: 

1. Inicialmente contextualizamos que os Conselhos de Profissões 

Regulamentadas vinham a alguns anos sofrendo ataques judiciais no que 

diz respeito às cobranças de anuidade. As ações questionavam a 

legitimidade dos conselhos regionais em estipularem valor, pois a 

legislação vigente, desatualizada (datada de 1957), era considerada por 

alguns magistrados e em decisões judiciais, acabavam obrigando os 

Conselhos a reduzir o valor da contribuição a patamares que inviabilizam a 

sua existência. Tais ações, para além da questão meramente monetária, 

fere o eixo estruturante da sustentabilidade político administrativa dos 

Conselhos Regionais, implicando no enfraquecimento das ações de defesa 

e fiscalização do exercício profissional. 

2. Em que pese todo exposto, no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS, a lei de 

regulamentação profissional (lei 8.662/1993), previu dispositivos que 

legitimam a definição das anuidades a partir de fóruns próprios da 

categoria. Essa prática, inclusive, nos diferencia de outras profissões 

regulamentadas. Os valores de nossa anuidade são previamente discutidos 

nos Encontros Anuais do Conjunto CFESS/CRESS e definidos 

coletivamente em assembléias da categoria em cada conselho regional.  

 

3. A Lei nº 12.514/2011 afirma e regulamenta a legitimidade dos Conselhos 

Regionais em definir os valores das anuidades. Nesse sentido, a recente 

lei, fixa o patamar máximo de referência a ser praticado pelos Conselhos 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, destacamos que o CRESS 

PR, através da Gestão Conquista, Consolidação e Resistência, continuará 

a decidir o valor da anuidade em assembléia da categoria logo após a 
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realização do Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e o 

percentual de reajuste sempre levará em conta a realidade salarial da 

categoria, bem como os índices que medem a inflação e o custo de vida no 

estado.   

 

4. Desta forma, informamos que as ações judiciais em que os Conselhos 

Regionais vinham sendo questionados acerca dos valores de anuidade, 

perderão seu efeito. 

 

5. No tocante a realidade do CRESS PR, ressaltamos que o momento 

histórico atual é de ampla defesa do exercício profissional, em um perverso 

contexto de negação de direitos sociais, precarização das condições de 

trabalho e da formação profissional, além do risco constante de 

desregulamentação da profissão. Citamos como exemplo, as crescentes 

estratégias do capital em promover meios de desregulamentação das 

profissões, em especial do Assistente Social, a partir da criação de cargos 

genéricos e do surgimento de outros cargos que se aproximam da atuação 

profissional do assistente social, requerendo deste Conselho Regional, 

constante vigilância na defesa e garantia das atribuições privativas e das 

condições técnicas e éticas necessárias à consolidação do Serviço Social 

como profissão regulamentada.  

 

6. Nesse sentido, conclamamos a categoria para avaliar a importância de um 

Conselho forte e atuante em defesa da profissão, o que somente se 

viabiliza mediante uma estrutura administrativo-financeira suficiente para 

dar suporte às suas ações legais e políticas nas diversas frentes de 

atuação. 
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7. Não são poucas as ações empreendidas no âmbito da categoria pelo 

CFESS, na qualidade de órgão normativo em âmbito nacional e pelos 

CRESS nos estados em defesa do exercício profissional. 

 

8. Assim, informamos que seguimos ainda em defesa da aprovação do PL que 

assegura melhores condições de trabalho à categoria, como o que fixa o 

piso salarial em R$3.720,00 e pela efetivação da Lei Estadual que institui a 

presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Além da 

manutenção do direito já conquistado de 30 horas em jornadas semanais 

para os assistentes sociais, que tem demandado ao CRESS PR diversas 

articulações em parcerias com sindicatos e movimentos sociais na 

perspectiva da sua concretização em todo os estado.  

9. De forma permanente, realizamos, articulações e campanhas por concursos 

públicos para assistentes sociais na Assistência Social, conforme 

NOB/RH/SUAS; na área da Saúde, assistentes sociais nas equipes dos 

NASF; no campo sóciojurídico e na estrutura do Governo do Estado do 

Paraná. Sem contar os inúmeros debates promovidos pelo CRESS-PR 

acerca de diversos temas que pautam o Diálogos CRESS, Plenária da 

Comissão de Seguridade Social, dentre outros. Podemos citar também a 

contribuição significativa para a realização de Seminários Nacionais e 

Estaduais voltados à discussão do trabalho dos assistentes sociais no 

Sistema Único de Assistência Social, na Saúde Pública, no campo Sócio-

Jurídico, Previdência Social, na Questão Urbana e os já previstos na área 

da Educação e Direitos Humanos para o ano de 2012. 

Assim, destacamos o papel político da cobrança da anuidade, que em nada se 

assemelha com uma “mensalidade” de algum clube de serviço. É a anuidade que 

tem permitido a estrutura necessária para o exercício do protagonismo social e 

político do conjunto Cfess/Cress na defesa dos direitos de condições do exercício 
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profissional, ético, técnico e politicamente qualificado, tratando das demandas que 

dizem respeito as singularidades da profissão, mas, também, a articulação e 

defesa dos interesses e demandas da classe trabalhadora. O pagamento da 

anuidade representa para toda a categoria, a continuidade da construção do 

projeto ético político profissional, através das interfaces realizadas pelo CRESS 

PR junto a categoria e os segmentos populares no Paraná em defesa de uma 

sociedade justa, igualitária, sem discriminação de raça/etnia, gênero e expressão 

ou orientação sexual.  
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