
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COFI

ORIENTAÇÃO Nº 2

Atendimento  às  solicitações  de 
advogados para emissão de Parecer 
Social  a  fim  de  subsidiar 
requerimentos  de  benefícios 
previdenciários.

Considerando que o Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª 
Região/PR,  é entidade responsável  pela  orientação e  fiscalização do 
exercício  profissional  dos/as  Assistentes Sociais,  em conjunto  com o 
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS; e

Considerando  o  recebimento  de  consultas  quanto  às  questões  que 
dizem respeito  à solicitação por  parte  de advogados aos assistentes 
sociais para emissão de Parecer Social a fim de subsidiar processo de 
requerimento de benefício previdenciário, seja no âmbito administrativo 
ou judicial, afirmamos:

No que se refere à emissão de Parecer Social a pedido de advogados 
aos Assistentes Sociais que atuam nos CAPS, CRAS e CREAS, sobre 
usuários e famílias que são atendidos no Serviço Social, o Código de 
Ética profissional esclarece no  Capítulo V – Do Sigilo Profissional – 
Artigo 17: É vedado ao Assistente Social revelar sigilo profissional.  
Artigo 18: A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem 
de  situações  cuja  gravidade  possa,  envolvendo  ou  não  fato  
delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e  
da coletividade. Parágrafo único: A revelação será feita dentro do 
estritamente  necessário,  quer  em  relação  ao  assunto  revelado, 
quer  ao  grau  e  número  de  pessoas  que  dele  devam  tomar 
conhecimento.
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Dessa  forma,  à  luz  do  Código  de  Ética,  compreendemos  que  o 
profissional Assistente Social não poderá emitir Parecer Social a pedido 
de  advogados  sobre  quaisquer  situações  sigilosas,  que  envolvam 
usuários e famílias atendidos no Serviço Social. A emissão do Parecer 
Social  poderá  ser  realizada  se  houver  encaminhamentos  ou  outros 
desdobramentos  referentes  aos  próprios  atendimentos  realizados  no 
Serviço  Social,  estando  o  usuário  orientado/esclarecido  sobre  o  que 
será relatado no parecer acerca da problemática social apresentada. Do 
Título III –  Das Relações profissionais – Capítulo I – Das Relações 
com os Usuários: Artigo 5 – inciso b) Garantir a plena informação e  
discussão sobre as possibilidades e conseqüências das situações 
apresentadas,  respeitando  democraticamente  as  decisões  dos 
usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças  
individuais  dos  profissionais,  resguardados  os  princípios  deste 
Código.

A comissão de Orientação e Fiscalização, coloca-se a disposição para 
quaisquer esclarecimentos.

Curitiba, 01 de agosto de 2011.

Joziane Ferreira de Cirilo

AS 5204 – CRESS 11ª Região/PR

                 Coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização
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