
RESOLUÇÃO CFESS Nº 493/2006

EMENTA:
CONDIÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL
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Considerando ser atribuição dos Conselhos Regionais 
de Serviço Social - CRESS, orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício profissional do/a Assistente 
Social em âmbito estadual, em conformidade com 
o inciso II do artigo 10º da Lei 8.662/93, o presente 
Cress Orienta tem como objetivo tanger reflexões 
a respeito da Resolução CFESS Nº 493/2006 que 
dispõe sobre as condições éticas e técnicas do 
exercício profissional do assistente social. 

A normativa dispõe sobre as condições éticas e 
técnicas do exercício profissional do/da Assistente 
Social e deve ser respeitada tanto pelos profissionais, 
e/ou gestores/as e coordenadores/as, cujos espaços 
de trabalho constam em seus quadros funcionais 
os/as profissionais de Serviço Social. A Resolução 
493/06 possui respaldo normativo na Resolução 
CFESS nº 273/93 - Código de Ética Profissional do 
Assistente Social e na Lei Federal nº 8662/93, que 
dispõe sobre a profissão do/a Assistente Social. 
Inicialmente destacamos os primeiros artigos da 
referida Resolução que elenca:

Art. 1º – É condição essencial, portanto obrigatória, 
para a realização e execução de qualquer atendimento 
ao usuário do Serviço Social a existência de espaço 

físico, nas condições que esta Resolução estabelecer.

Art. 2º – O local de atendimento destinado ao 
assistente social deve ser dotado de espaço 
suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, 
conforme as características dos serviços prestados, 
e deve possuir e garantir as seguintes características 
físicas:

a - iluminação adequada ao trabalho diurno e 
noturno, conforme a organização institucional;

b - recursos que garantam a privacidade do usuário 
naquilo que for revelado durante o processo de 
intervenção profissional;

c - ventilação adequada a atendimentos breves ou 
demorados e com portas fechadas;

d - espaço adequado para colocação de arquivos 
para a adequada guarda de material técnico de 
caráter reservado.

Art. 3º – O atendimento efetuado pelo assistente 
social deve ser feito com portas fechadas, de forma 
a garantir o sigilo.

Ressalta-se que, especificamente no artigo 3º, a 
garantia do atendimento sigiloso é reforçada e que o 
atendimento deve ser realizado de portas fechadas, 
contudo pontuamos também a vedação do uso 
de câmeras de filmagem, instaladas em salas de 
atendimento do Serviço Social. Temos como 
respaldo o Parecer Jurídico 06/13, da assessora 
jurídica do CFESS Sylvia Terra, que dispõe sobre uso 
de câmeras de filmagem, instaladas em salas de 
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atendimento do Serviço Social:

“(...) Em relação ao profissional assistente social, 
constitui-se uma séria e inegável violação a 
sua prerrogativa profissional, de manter o sigilo 
profissional e da inviolabilidade de seu local de 
trabalho, de forma a garantir o sigilo profissional. 
Ademais a instalação de câmeras de vídeo afigura-
se um mecanismo de “controle” autoritário para 
“fiscalizar e vigiar” as atividades dos trabalhadores, 
causando, evidente desconforto e constrangimento 
aqueles que são submetidos a tal prática.
Não procede a afirmação de que tais câmeras são 
instaladas visando a segurança dos profissionais e 
dos trabalhadores da instituição ou entidade, pois 
se assim fosse, com certeza, seriam desenvolvidos 
outros mecanismos de proteção que respeitassem a 
privacidade, a intimidade dos usuários e a liberdade 
e autonomia do profissional assistente social.

(...) A presença das câmaras de segurança que 
“registram” os atos praticados dentro da sala de 
atendimento do/a assistente social , viola os princípios 
constitucionais; o Código de Ética do/a assistente 
social e a legislação comum, caracterizando-se 
como mecanismo que impõe constrangimentos ao 
profissional e ao usuário dos serviços, motivo pelo 
qual caracteriza-se como procedimento irregular e 
ilegal”

Assim, a filmagem dos procedimentos dos/
as profissionais além de confrontarem os 
princípios e dispositivos éticos, traz prejuízos ao 
desenvolvimento do trabalho e dos objetivos de 
proteção dos sujeitos envolvidos. A depender da 
forma como os procedimentos são realizados, pode 
ocorrer exposição da sua vida íntima e revitimização 
daqueles/as que a/o profissional pretende beneficiar 

e proteger e que, em sua maioria, se caracterizam 
por uma condição de vulnerabilidade.

É importante refletir sobre a possibilidade de divisão 
de sala com outros profissionais da equipe para o 
trabalho interdisciplinar. Como pode-se observar a 
normativa profissional não impede a divisão de sala 
com outros profissionais, uma vez que tal organização 
pode contribuir com o trabalho interdisciplinar, na 
perspectiva de respeitar o sujeito da intervenção em 
sua integralidade. Porém, salientamos que, apesar 
desta possibilidade de interlocução, o Serviço Social 
tem atribuições privativas e tem deveres específicos 
com o/a sujeito de sua intervenção, portanto o 
atendimento realizado pelo/a assistente social deve 
ter caráter sigiloso, com respaldo nas normativas 
e legislações que regulam a profissão e, somente 
serão revelados aspectos deste atendimento para 
a garantia da proteção social do sujeito. Para tanto, 
pontua-se que a sala poderá ser compartilhada desde 
que haja resguardo de outro espaço específico de 
atendimento para o/a assistente social, respeitando 
as normativas da profissão.

Vale indicar que, conforme a Resolução nº 493/2006 
o material técnico sigiloso pode permanecer em 
outro ambiente, fora da sala do/a assistente social, 
desde que respeitado aspectos da referida resolução, 
a saber:

Art. 4º – O material técnico utilizado e produzido 
no atendimento é de caráter reservado, sendo seu 
uso e acesso restrito aos assistentes sociais.

Art. 5º – O arquivo do material técnico, utilizado 
pelo assistente social, poderá estar em outro 
espaço físico, desde que respeitadas as condições 
estabelecidas pelo artigo 4º da presente  Resolução.
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Ademais, é de extrema importância que a/o 
profissional tenha as condições éticas e técnicas 
para desenvolver seu trabalho e garantir a qualidade 
do serviço aos/às usuários/as. Bem como, o/a 
profissional que possuir deficiência deve ter acesso 
aos equipamentos de acessibilidade necessários na 
instituição, conforme a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). Caso o/a profissional verifique que 
em seu espaço de trabalho não são garantidas as 
condições éticas e técnicas é seu dever informar por 
escrito a entidade e, caso não seja regularizada a 
situação, deverá informar ao CRESS de sua jurisdição.

Art. 6º – É de atribuição dos Conselhos Regionais 
de Serviço Social, através de seus Conselheiros e/ou 
agentes fiscais, orientar e fiscalizar as condições éticas 
e técnicas estabelecidas nesta Resolução, bem como 
em outros instrumentos normativos expedidos pelo 
CFESS, em relação aos assistentes sociais e pessoas 
jurídicas que prestam serviços oficiais.

Art. 7º – O assistente social deve informar por 
escrito à entidade, instituição ou órgão que trabalha 
ou presta serviços, sob qualquer modalidade, acerca 
das inadequações constatadas por este, quanto 
às condições éticas, físicas e técnicas do exercício 
profissional, sugerindo alternativas para melhoria dos 
serviços prestados.

Parágrafo Primeiro - Esgotados os recursos 
especificados no “caput” do presente artigo e deixando 
a entidade, instituição ou órgão de tomar qualquer 
providência ou as medidas necessárias para sanar as 
inadequações, o assistente social deverá informar ao 
CRESS do âmbito de sua jurisdição, por escrito, para 
intervir na situação.

Desta forma cabe ao/à assistente social o 
desenvolvimento de suas atividades com competência, 
eficiência e responsabilidade, tendo como referência as 

normativas que regulamentam o exercício profissional, 
suas atribuições privativas e competências previstas 
nos artigos 4º e 5º da Lei nº 8662/93 e suas condições 
técnicas e éticas do exercício profissional asseguradas 
e respeitadas. Consideramos essencial que cada 
Assistente Social avalie as condições técnicas e éticas e 
em casos de descumprimento da normativa, orientamos 
que comunique formalmente o/a empregador/a para as 
devidas adequações e na permanência da inobservância 
da norma, acione o CRESS por meio da Comissão de 
Orientação e Fiscalização. 

As ações de fiscalização e orientação do exercício 
profissional estão pautadas na Política Nacional 
de Fiscalização - PNF (Res. CFESS nº 512/2007), a 
qual tem como compromisso a articulação entre 
as seguintes dimensões: afirmativa de princípios e 
compromissos conquistados; político-pedagógica; 
normativo e disciplinadora.  Para tanto, compreende-
se como dimensão afirmativa de princípios 
e compromissos conquistados as ações que 
materializam o fortalecimento do projeto ético político 
profissional e da organização política da categoria. A 
dimensão político-pedagógica perpassa pela adoção 
de procedimentos de orientação e politização dos/as 
assistentes sociais, usuários, instituições e sociedade 
em geral, na perspectiva da prevenção contra a violação 
da legislação profissional. Já a dimensão normativa 
e disciplinadora abrange ações que possibilitem, a 
partir da aproximação das particularidades sócio 
institucionais, instituir bases e parâmetros normativo-
jurídicos reguladores do exercício profissional, coibindo, 
apurando e aplicando penalidades previstas no Código de 
Ética Profissional, em situações que indiquem violação. 
Sendo, a perspectiva de aprofundamento do campo 
democrático, as ações do CRESS/PR vêm ressaltando 
as ações políticas-pedagógicas, com o objetivo de 
consolidar o projeto ético-político profissional. 

Neste sentido, entendemos que em meio às 
alterações do mundo do trabalho e todo o processo 
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http://www.cresspr.org.br/

https://www.facebook.com/cresspr

de precarização na qual a classe trabalhadora está inserida, se faz imprescindível a incidência do CRESS PR, por 
meio da elaboração de materiais de orientação com vistas à defesa da profissão e ao fortalecimento da identidade 
profissional em prol da qualidade dos serviços prestados aos/às usuários/as, bem como as realizações de visitas de 
orientação e fiscalização e orientações a categoria profissional e usuários. Para tanto, segue os e-mails de contato do 
Setor de Orientação e Fiscalização: fiscalizacao@cresspr.org.br/ fiscal@cresspr.org.br/ fiscalizacaolondrina@
cresspr.org.br/ fiscalizalondrina@cresspr.org.br/ fisc@cresspr.org.br/ fiscalizacascavel@cresspr.org.br/    
fiscalizacaocascavel@cresspr.org.br


