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DESAGRAVO PÚBLICO Nº 023/2017 

 

Parecer referente a processo de desagravo 

público nº 023/2017, instaurado pelo Conselho 

Pleno do Conselho Regional de Serviço Social 

– 11ª Região, em 10/12/2017 

 

Denunciantes: Adrieli Volpato Craveiro – CRESS 7238/11ª Região 

                         Ana Cristina Arnaldi Silva – CRESS 9989/11ª Região 

                         Amanda Santiago Leão - CRESS 9427/11° Região 

                         Carmen Lucia Sartori - CRESS 9974/11ª Região 

                         Daniely Cristine Resina Ferreira – CRESS 7315/11ª Região 

                         Fabio Magalhães dos Santos - CRESS 9838/11ª Região 

   Grazielle Ganhão – CRESS 7552 /11ª Região 

                         Suelen Ranucci Galhardo Meira - CRESS 6095/11° Região 

 

Denunciados:  Andre Aparecido Ribeiro 

                        Maria Salomé Cordeiro de Almeida 

 

Relator:            Hemerson Weslley Maziero – CRESS 10.053/ 11ª Região 
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I – Resumo da Denúncia 

  

Os fatos expostos pelos/as denunciantes por meio do formulário 

“Desagravo Público”, apresentado a este CRESS, alegam que a categoria dos/as 

assistentes sociais foi duramente atacada com ofensas proferidas pelos 

Conselheiros Tutelares do município de Cianorte/Pr, Andre Aparecido Ribeiro e 

Maria Salomé de Almeida, em reunião do CMDCA no dia 18 de Outubro de 2017, 

com a presença de diversos profissionais da rede de proteção da criança e 

adolescente, através do Oficio nº 709/2017, endereçado à presidente do CMDCA 

daquele município. 

 Alegam os/as denunciantes que o teor do Oficio é ofensivo e desqualifica a 

imagem e a honra de todos os/as assistentes sociais, questionando as atribuições 

legais e os próprios instrumentais – de natureza privativa profissional. 

Conforme descrito no Ofício, os/as denunciados/as afirmam que as 

assistentes sociais  “implantam uma medíocre idéia, totalmente ilegal e criminosa 

que afronta o Código Penal, Processo Penal e a Lei Federal 8.069/90”. No que se 

refere aos instrumentais de trabalho “os relatórios sociais, quando solicitados, são 

pouco informativos ou sem compromisso com a verdade e a justiça”. 

Ainda, conforme o relato constante do processo, os/as denunciantes 

mencionam que além de atacar e ofender a profissão do Serviço Social, no ofício, 

nomina assistentes sociais e questionam as suas condutas profissionais, com 

afirmações preconceituosas e depreciativas sobre as condições das famílias 

atendidas pelo serviço com exposição e quebra de sigilo das informações 

constantes em relatórios do Serviço Social, ferindo a conduta ética profissional na 

relação institucional e intersetorial, citando em um dos trechos do Oficio que “são 

quatro profissionais do Serviço Social que individualmente ou em grupos que 
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assistem a família ou que deveriam promover essa família, no entanto é como se 

nenhum deles existissem”. 

 Como meios de prova, constam no processo, cópia do Oficio e pauta da 

reunião do CMDCA, além das testemunhas mencionadas. 

 

II – Apuração dos fatos 

 

Para instruir a conclusão e elucidar os fatos, a relatoria realizou visita no 

município de Cianorte, no dia 23 de Novembro de 2017 e na ocasião, ocorreu uma 

reunião junto à coordenação do NUCRESS Cianorte e com os/as assistentes 

sociais envolvidos no fato, quando relataram relação conflituosa com os/as 

conselheiros tutelares denunciados. 

Considerando que os elementos das provas documentais ofereceram 

subsídios necessários para a análise dos fatos, a relatoria dispensou o contato 

com os/as denunciados/as, conforme prevê o Artigo 4º da Resolução CFESS nº 

443/2003, passando a estudar a denúncia apresentada. 

No Ofício 709/2017, os/as Conselheiros/as afirmam que os/as assistentes 

sociais “tentam implantar uma medíocre idéia, totalmente ilegal/criminosa, pois 

afronta o Código Penal, Processo Penal e a Lei Federal 8.069/90, em querer que o 

Conselho Tutelar de Cianorte, seja o filtro da Rede de Proteção, usurpando ou 

prevaricando, agindo com sentimento pessoal de amizade ou coleguismos, que o 

Conselho Tutelar vire uma espécie de subsecretaria para resolver todos os 

problemas da área da infância como se não existissem os/as profissionais do 

serviço social...”. Confundem a profissão de Serviço Social com a política de 

assistência social, responsabilizando os/as assistentes sociais pela “falta de 

políticas públicas de combate à evasão escolar, prostituição infantil, proteção 
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jurídico social, priorização do atendimento na área de saúde...”. Afirmam que “os 

relatórios sociais quando solicitados são poucos informativos ou sem 

compromisso com a verdade e a justiça” porque esperam quebra de sigilo 

profissional das informações prestadas pelas famílias atendidas no Serviço Social 

e continuam o documento, relacionando várias famílias em atendimento sem 

resguardar a privacidade das informações. 

 

III – Conclusão 

 

Após analisar todos os fatos relatados na denúncia, documentos e 

elementos de prova oferecidos e, cumprindo o disposto na Resolução CFESS nº 

443/2003, concluímos pelo Desagravo Público de nº 023/2017, pelas razões que 

elencamos a seguir: 

O Oficio nº 709/2017 apresentado em reunião de rede no dia 18 de outubro 

de 2017, ao qual foi emitido e assinado pelos Conselheiros Tutelares Andre 

Aparecido Ribeiro e Maria Salomé Cordeiro de Almeida, ambos do município de 

Cianorte/PR, fere a imagem e desqualifica o trabalho dos/as assistentes sociais, 

sendo que constitui direito profissional o DESAGRAVO PÚBLICO por ofensa que 

atinja a sua honra profissional, conforme previsto pela alínea “e” do artigo 2º do 

Código de Ética Profissional do Assistente Social.  

Considerando ainda que é de competência dos Conselhos Regionais de 

Serviço Social a análise de situações que atinjam as prerrogativas profissionais, 

cabendo neste caso a realização de Desagravo, de forma a preservar a imagem 

da Profissão de Serviço Social, o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná 

– CRESS PR, Gestão Tempo de Resistir: Nenhum Direito a Menos, exercício 

(2017-2020), vem a público desagravar a Categoria Profissional de Assistentes 

Sociais que atuam no município de Cianorte/PR. 
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É inadmissível as afirmações dos/as Conselheiros Tutelares que 

causam constrangimento e indignação entre os/as profissionais assistentes 

sociais que trabalham no município de Cianorte, assim como em 

profissionais de outras áreas que atuam na rede de proteção da criança e 

do adolescente.  

As afirmações dos/as Conselheiros Tutelares demonstram 

desconhecimento sobre a profissão de Serviço Social, responsabilizando 

os/as assistentes sociais pela realidade social das famílias atendidas, 

ignorando o atual cenário político, econômico e social do país e da política 

de recessão do atual governo federal que precariza os serviços e as 

políticas públicas que compõe o sistema de proteção social instituído pela 

Constituição Federal de 1988 com congelamento do orçamentário e cortes 

no repasse de recursos para os municípios. 

Ademais, o pronunciamento dos/as Conselheiros Tutelares pressupõe a 

expectativa da quebra de sigilo profissional nos relatórios sociais, circunstância que 

fere o código de ética profissional na relação do/a assistente social com os/as 

usuários/as do serviço, fato que se caracteriza como desrespeito à autonomia 

profissional e exposição pública da imagem dos/as assistentes sociais diante dos 

demais profissionais, estagiários/as e usuários/as que atuam na rede de proteção da 

criança e do adolescente. 

Deste modo, este Desagravo Público se faz para defender a honra e prestigiar 

a categoria dos assistentes sociais que em seu fazer profissional lutam de forma 

intransigente na defesa dos direitos humanos e de princípios fundamentais de 

democracia, justiça, equidade, liberdade, autonomia e pela qualidade dos serviços 

sociais prestados à população, assim como a recusa de toda e qualquer forma de 

exploração, opressão, arbítrio e autoritarismo. 

As atribuições e competências dos/as profissionais de Serviço Social 

são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de 

Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser 
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observados e respeitados, tanto pelos profissionais quanto pelas demais 

categorias de profissão e instituições/órgãos. 

Art. 2º - Constituem direitos do/a assistente social: 

a) garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, 

estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos 

princípios firmados neste Código; 

b) livre exercício das atividades inerentes à Profissão;  

d) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e        

documentação, garantindo o sigilo profissional; 

Art. 15 - Constitui direito do/a assistente social manter o sigilo profissional. 

Art. 16 - O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a 

assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da 

atividade profissional. 

Parágrafo único: Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas 

informações dentro dos limites do estritamente necessário. 

Art. 17 É vedado ao/à assistente social revelar sigilo profissional. 

Art. 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/a usuário/a, de terceiros/as 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.  

 

Concluindo, o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná – CRESS 

PR vem a público ressaltar que os/as assistentes sociais nada mais fizeram 

do que cumprir com o Código de Ética Profissional no que se refere a 

garantir o sigilo das informações prestadas pelos/as famílias atendidas no 

serviço, não podendo, por isso, sofrer quaisquer constrangimentos, ao 
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contrário, merece o apoio deste Conselho Tutelar, do Conselho Municipal de 

Direito da Criança e do Adolescente e de toda a sociedade com o objetivo 

de reunir esforços para preservar e garantir os direitos das crianças e 

adolescentes conforme institui a Constituição Federal de 1988 e demais 

Legislações complementares referentes às políticas sociais e aos direitos da 

população. 

Neste sentido opinamos por realizar a sessão de desagravo no dia 11 de 

abril de 2018 às 08:40 hs, com ampla publicização no site do CRESS PR, em 

jornal de circulação local, envio do documento ao CMDCA, assim como garantir 

sua leitura na reunião da rede de proteção da criança e do adolescente. 

 

É o parecer. 

 

Curitiba, 10 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Hemerson Weslley Maziero 

Conselheiro /CRESS 11ª Região 
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