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RESUMO:  Este artigo apresenta o trabalho da Comissão Permanente de Ética do CRESS/PR 

como uma das ações precípuas do Conselho na recomposição dos direitos violados pelos/as 

assistentes sociais no exercício da profissão. Os dados se referem a pesquisa dos Pareceres 

elaborados pela CPE para o enquadramento das denúncias éticas de dois períodos históricos 

(1999-2009 e 2014-2019). Esta aproximação aponta a política de assistência social como o 

espaço de maior incidência das denúncias éticas e que assistentes sociais e usuários/as somam 

os que mais denunciam para a CPE.  Outro dado relevante é que o enquadrado ético se 

concentra nos artigos do Código de Ética Profissional que dispõe sobre a relação do/a assistente 

social com os/as usuários/as.  Em tempo de regressão de direitos o CRESS PR intensifica as 

ações de defesa e valorização da profissão, na educação permanente e no fortalecimento do 

Projeto Ético Político da profissão. 
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INTRODUÇÃO 

A conjuntura de regressão de direitos afeta diretamente a população 

empobrecida e periférica e intensifica a desigualdade e a violação de direitos, 

sendo esta matéria de intervenção do/a assistente social que ganha relevo na 

execução das políticas sociais. 

Este cenário exige do/a assistente social o compromisso com o Projeto 

Ético Político da profissão que se identifica com os interesses da classe 

trabalhadora e compreende a desigualdade social e seus determinantes a partir 

da luta de classe, gênero e raça como condição para a construção de uma nova 

sociabilidade. 
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O campo da ética é fértil e vasto para a exploração de dados da realidade 

e esta aproximação nos instiga a mergulhar nos estudos e reflexões acerca da 

ética e o trabalho do/a assistente social. É na perspectiva de contribuir para o 

fortalecimento do Projeto Ético Político, para o trabalho, formação, defesa e 

valorização da profissão que os resultados desta pesquisa deve oferecer 

elementos para o debate sobre a ética e o direitos humanos no Serviço Social 

no sentido de reafirmar a direção social da profissão que, ao longo da história, 

se constituiu balizada em princípios e valores emancipatórios.  

As reflexões éticas contidas no Código de Ética do/a Assistente Social 
contribuem para responder a estes e muitos outros questionamentos que 
põem em debate a relevância das escolhas dos princípios e valores que 
orientam as decisões, compromissos e ações profissionais. (SANTOS in 

BARROCO, 2012) 

A possibilidade de fazer uma denúncia ética se constitui num direito a 

disposição da sociedade que recebe os serviços do/a profissional assistente 

social e compete aos Conselhos Regionais zelar pela observância dos princípios 

e diretrizes do Código de Ética, e funcionar como órgão julgador de primeira 

instância. Os CRESS também devem adotar ações preventivas e de orientação 

na perspectiva da dimensão político-pedagógica prevista na política nacional de 

fiscalização do conjunto CFESS-CRESS.  

 

O PAPEL DA COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA NO CRESS PR 

O Código de Ética Profissional, para além de ser um instrumento 

normativo jurídico, em seus princípios e valores, da direção ético-política e 

técnica para os/as assistentes sociais no exercício da profissão e explicita o 

compromisso da categoria com a qualidade dos serviços prestados, a defesa 

dos direitos da classe trabalhadora e a construção de uma sociedade 

anticapitalista. 

Refletir criticamente sobre as possibilidades de viabilização do Código de 
Ética é uma necessidade que remete ao fortalecimento do projeto ético 
político profissional e ao compromisso profissional com os/as usuários/as 

dos serviços sociais: os/as trabalhadores/as e grupos sociais 
subalternos. Materializá-lo é um desafio a ser enfrentado nessa 
conjuntura histórica adversa ao pensamento crítico e à realização de 
seus pressupostos ético-políticos. (BARROCO, 2012) 

 



 

A Comissão Permanente de Ética é regimental e sua composição é 

formada por assistentes sociais conselheiros/as e da base que participam dos 

debates acerca da ética profissional. Dispõe de dotação orçamentária para a 

recomposição do direito violado pelo/a assistente social no exercício da 

profissão, sendo esta uma das ações precípuas dos Conselhos Regionais. 

Compete à CPE o enquadramento da denúncia ética com prazo de até 120 dias 

para elaborar o seu parecer que será submetido à apreciação e deliberação do 

Conselho Pleno do Conselho Regional e poderá opinar pelo arquivamento da 

denúncia ou instauração do Processo Disciplinar Ético. Além do enquadramento 

da denúncia ética, a CPE também é responsável pela capacitação das 

Comissões de Instrução e pelo planejamento da multiplicação do projeto Ética 

em Movimento. 

As Comissões de Instrução são compostas por assistentes sociais da 

base que fazem a instrução processual da denúncia ética, desde a sua 

instauração até o julgamento e tem como finalidade a apuração dos fatos que 

motivou a denúncia ética. A composição das Comissões de Instrução tem 

comparecido como um dos desafios para o CRESS PR que tem criado 

estratégias para sensibilizar os/as profissionais a contribuírem nas comissões.  

O processo ético, então, deve ser executado, garantindo as normas do 
instrumento normativo e garantindo a dimensão educativa e radicalmente 
democrática do processo. A perspectiva do processo ético, seja na 

dimensão operacional da aplicação de seus ritos, seja na dimensão 
conceitual de reafirmação do projeto ético-político do Serviço Social, 
deve garantir aos/às envolvidos/as o direito de defesa e do contraditório, 
em todas as suas fases. (CFESS, 2019) 

Com o objetivo de contribuir para as reflexões éticas acerca do exercício  

profissional e trazer dados da realidade para subsidiar ações estratégicas das 

gestões do CRESS PR, a CPE resgatou pesquisa dos pareceres de 

enquadramento ético elaborados para o Conselho Pleno sobre denúncias éticas 

apresentadas no período de 1999 a 2009, cujos dados foram sistematizados e 

apresentados com análises e reflexões abaixo das principais representações. 

Para confirmar as primeiras aproximações, a CPE realizou nova pesquisa, agora 

dos Pareceres elaborados no período de maio/2017 a maio/2019 que 

compreendeu denúncias éticas protocoladas no CRESS PR no período de 2014-

2019, que passamos a demonstrar. 



 

No período compreendido entre 1999 a 2009 houve uma evolução do 

número de denúncias nos últimos anos, registrando o total de 85 denúncias 

éticas. O aumento exponencial do número de denúncias nesta década pode 

representar um maior conhecimento da população sobre as ferramentas de 

acionamento do seu direito no conselho e com certeza demonstra uma maior 

utilização do instrumento de “denúncia”, assim como a ampliação do número de 

assistentes sociais inscritos/as no CRESS PR. Dos mais de 12 mil assistentes 

sociais inscritos/as, 7.834 estão ativos/as. 

Neste período foram registradas as violações ao código de ética do/a 

assistente social agrupando seus artigos por categoria. Em que 39% das 

violações são relacionadas à violação de direitos e responsabilidades gerais do 

assistente social, que “consiste em alcançar a qualidade técnica, os métodos e 

processos éticos da atividade desenvolvida pelo/a assistente social” (TERRA in 

BARROCO, 2012).  

Outro dado relevante é que 23% das violações são referentes a “relação 

do profissional com o/a usuário/a”. Neste caso o/a assistente social se coloca em 

posição de hierarquia para com o/a usuário/a, muitas vezes impondo seus 

valores como sendo verdade absoluta, demonstrando total desrespeito ao direito 

de escolha e o ambiente democrático que deve ser estabelecido na relação 

assistente social e usuário. Com um posicionamento que viola os princípios e 

valores do Código de Ética Profissional na medida em que o/a profissional é 

contratado para exercer competências técnico-operativas na viabilização das 

políticas públicas.  

É primordial para os/as assistentes sociais repudiar estas violações e 

trabalhar na direção da viabilização dos direitos sociais. O direito do/a usuário/a, 

matéria principal do trabalho profissional, está intrinsecamente ligado com a 

questão da informação que amplia as possibilidades ao/à usuário/a de exercer o 

seu direito. 

É premente que o/a Assistente Social tenha ciência que é um agente 

facilitador e viabilizador de direitos, portanto deve contribuir na 

desburocratização e contribuir para o acesso e a viabilização dos direitos sociais. 

 Das violações, registra-se ainda a existência de 21 violações do artigo 11º 

que dispõe sobre a Relação com os/as Assistentes Sociais e outros/as 



 

Profissionais. Este dado aponta para a competitividade entre os/as profissionais, 

traços de uma conjuntura neoliberal que muitas vezes impõe o desemprego e a 

disputa pela empregabilidade.  

 No período da pesquisa, nem todos os/as processos tinham sido julgados 

pelo Conselho Pleno, contudo, a penalidade mais recorrente que se observa dos 

processos já julgados é a “advertência reservada”, quando o/a profissional é 

chamado até CRESS, para a aplicação da penalidade a que principalmente tem 

caráter pedagógico de orientação e conscientização das faltas que resultaram 

na infração ética. 

Na pesquisa realizada pela CPE, no período de 05/2017 a 05/2019, foram 

contempladas denúncias éticas apresentadas no período de 2014 a 2019, 

totalizando 49 processos de denúncia ética. Do total de denúncias, 35 se 

encontram em fase de instrução processual, 05 pendentes de instauração de 

Comissão de Instrução e 02 processos desaforados para outro Conselho 

Regional. 

Acerca do denunciante, dos processos pesquisados, 12 denúncias foram 

realizadas por Assistentes Sociais, 12 por Usuários/as, 07 Sistema de Justiça, 

07 por outro profissional, 06 denúncias ex-ofício realizada pela Comissão de 

Orientação e Fiscalização, 05 por estudante. 

Quanto a área de atuação do/a profissional denunciado, do total de 

denúncias, 31 profissionais atuam na política de assistência social, 09 na política 

de saúde, 04 em Unidade de Formação Acadêmica e os demais entre as 

políticas de Habitação, Previdência Social, Educação, Sistema de Justiça e 

empresa. 

Considerando que a maioria dos processos ainda se encontram na fase 

de instrução processual, quanto ao enquadramento ético, os artigos que mais 

compareceram como possível violação ética foram os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 

10º, 11º, 13º e 21º, seguidos em menor incidência, os artigos 7º, 16º, 17º, 18º e 

20º.  

Nota-se que, confirmando os dados da primeira pesquisa, a maioria das 

denúncias permeiam a relação do/a assistente com o/a usuário/a do Serviço 

Social, nas políticas de assistência social e saúde, espaços que tem se 

configurado, no caso da assistência social, pela lógica neoliberal, na perspectiva 



 

tecnicista, burocrática e disciplinadora das famílias empobrecidas e, na saúde 

pela lógica da privatização e mercantilização dos serviços. Este cenário 

determina profundas mudanças para o trabalho do/a assistente social que muitas 

vezes não consegue imprimir as condições concretas de defesa e viabilização 

de direitos e o acesso aos serviços e políticas sociais, como afirma Raichelis 

(2011) 

“No bojo da profissão, se apresentam as contradições entre a direção 
social da profissão e as exigências impostas pelas instituições 

empregadoras e que nem sempre o/a assistente social consegue 
imprimir as condições concretas e materiais para o exercício da profissão 
para atender as demandas da população usuária dos serviços, condição 
que se coloca como uma necessidade a organização coletiva e a 
articulação com outros sujeitos, reconhecendo os/as usuários/as como 

sujeitos políticos”. 

 

O PROJETO ÉTICA EM MOVIMENTO NO PARANÁ 

O debate da ética e direitos humanos compõe a bandeira de lutas do 

conjunto CFESS-CRESS e o Curso Ética em Movimento, desde o ano de 2000, 

tem proporcionado espaços de reflexão ética, teórica e crítica acerca das formas 

de violação de direitos e desumanização presentes na vida social e no cotidiano 

profissional.   

No Paraná, desde o início do projeto, 20 (vinte) assistentes sociais já 

fizeram a formação e estão capacitados para a multiplicação do Ética em 

Movimento. Em pesquisa documental, realizada pela atual gestão do CRESS 

PR, foram realizadas aproximadamente 48 multiplicações com a participação 

aproximada de 1.591 assistentes sociais. Do total de multiplicações realizadas, 

25 foram realizadas na área de abrangência da sede, Curitiba e Região 

Metropolitana, 15 foram realizadas na região da Seccional Cascavel5 e 08 foram 

na região da Seccional Londrina. De modo geral, os/as profissionais que 

participam do projeto avaliam ser este um espaço importante de reflexões éticas 

acerca do exercício profissional e de muita troca de experiências.  

 
5 A Seccional Cascavel foi inaugurada em 27/04/2019 pela Gestão do CRESS PR 2017-2020 

Tempo de Resistir: Nenhum Direito a Menos. 



 

Em 04/05/2019, foi realizado o I Encontro de Multiplicadores do Ética em 

Movimento do Paraná com o objetivo de aperfeiçoar e intensificar o projeto no 

Estado do Paraná. Outros objetivos foram alcançados como resgatar o processo 

de construção do Ética em Movimento no Estado do Paraná, partilhar 

experiências, identificar as dificuldades para a multiplicação do Ética em 

Movimento, alinhar metodologia,  proporcionar estrutura de apoio para os/as 

multiplicadores/as, construir protocolo para multiplicação do projeto, 

fortalecimento de vínculos dos/as multiplicadores/as e incentivar a pesquisa 

científica acerca da ética e do exercício profissional.  

Das dificuldades apontadas pelos/as multiplicadores/as que participaram 

do Encontro, destaca-se a necessidade de conhecer com antecedência as 

demandas da categoria e da profissão nas regiões onde acontecem as 

multiplicações do projeto e o número de assistentes sociais que inscritos/as que 

não comparecem ou desistem ao longo da atividade. A certificação é concedida 

para o/a participante que tenha no mínimo 75% de comparecimento e outra 

preocupação é acerca do investimento financeiro que é despendido para o 

projeto e que deve ser bem aplicado.  

Para os/as multiplicadores/as, mais do que um resgate histórico do Ética 

em Movimento no Paraná, o encontro foi um momento de reaproximação, de 

fortalecimento de vínculos e de reafirmar o compromisso com o projeto societário 

concebido em princípios fundamentais de democracia, liberdade, justiça social e 

de defesa intransigente dos direitos humanos, concepção balizadora do projeto 

Ética em Movimento. 

Para a atual gestão do CRESS PR, o Projeto Ética em Movimento tem 

prioridade na agenda, compondo o planejamento estratégico e orçamentário 

dada a sua relevância para a discussão da ética profissional de forma 

descentralizada de modo a proporcionar uma maior aproximação das/os 

assistentes sociais com o Conselho e conhecimento das atribuições, ações 

precípuas de orientação e fiscalização profissional e de recomposição dos 

direitos violados.  

 

ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DO 
CRESS PR 



 

No Paraná, são mais de 12 mil assistentes sociais inscritos/as, quadro 

que exige a construção de estratégias coletivas, políticas e institucionais para o 

cumprimento do papel precípuo do Conselho na garantia e defesa das 

prerrogativas da profissão, assim como seu papel político de luta pela ampliação 

dos direitos sociais, defesa dos direitos humanos e das políticas públicas, além 

de subsidiar o fortalecimento do debate das expressões da questão social, 

incidentes nos espaços do cotidiano profissional, de representação das políticas 

públicas e de direitos e nos espaços de formação acadêmica, se conformando 

na materialização do projeto ético-político profissional. 

A Capacitação profissional é necessária para o desvelamento da 
realidade em face das implicações éticas do agir profissional, dos 
conflitos éticos presentes no cotidiano profissional, dos impasses diante 

de escolhas de valor, entre outros. Quando indagamos criticamente 
sobre valores, colocamos em questão a própria realidade, abrindo a 
possibilidade de perguntar se os valores que nos orientam estão em 
consonância com as necessidades e expectativas sociais que foram 

surgindo a partir de nossas descobertas mais recentes: está dada a 
oportunidade de indagar se a realidade poderia ser diferente do que ela 
é; se podemos dizer não ao instituído. (CORTELLA, 2006 in BARROCO, 
2012, p. 76) 

Como estratégia de Defesa e Valorização da Profissão, o CRESS PR tem 

intensificado as ações de orientação e fiscalização e investido em ações de 

educação permanente, com a realização de Encontros, Oficinas, Seminários 

sobre o trabalho profissional na política de Assistência Social, na Saúde Mental, 

no Sociojurídico, muitas destas atividades realizadas nos espaços acadêmicos. 

O Congresso Paranaense de Assistentes Sociais que acontece a cada triênio e 

está na 7ª edição, realizado em parceria com as universidades e as entidades 

representativas da categoria (ABEPSS e ENESSO), e também tem sido uma 

importante estratégia de mobilização dos/as  assistentes sociais e estudantes 

para as palestras, plenárias, apresentação de trabalhos, lançamentos de livros, 

momento de debates e reflexões acerca da formação, do trabalho e da ética 

profissional em tempo de retrocessos que exige dos/as assistentes sociais o 

compromisso com a defesa de direitos e as lutas emancipatórias. 

A implantação da Seccional Cascavel, a descentralização e interiorização 

das ações políticas do CRESS para as Seccionais (Cascavel e Londrina) e para 

os Núcleos de Serviço Social e a atuação da Comissão de Orientação e 

Fiscalização em espaços violadores dos direitos humanos e da legislação 



 

profissional também tem sido estratégico para a defesa do exercício profissional 

e da qualidade dos serviços prestados, assim como a coletivização das 

demandas apresentadas à COFI com a finalidade de ampliar a capacidade de 

respostas para a categoria.  

Vale ressaltar que a implementação da Política de Comunicação do 

conjunto CFESS-CRESS se apresenta como uma importante estratégia de 

consolidação dos posicionamentos políticos e das Bandeiras de Luta dos/as 

assistentes sociais. São vários os materiais e documentos de orientação 

profissional disponibilizados no site do Conselho, como vídeos, revistas, notas e 

notícias atualizadas que impactam na formação e no exercício da profissão. O 

CRESS em Movimento é uma revista que está em sua 2ª edição, na versão 

impressa e online, e dialoga com a categoria e a sociedade. Aborda assuntos 

que dialogam diretamente com a categoria e sistematiza conteúdos com análises 

e orientações diversas sobre a Seguridade Social, o desmonte da Previdência e 

da Assistência Social, a defesa da democracia e direitos humanos, lutas da 

classe trabalhadora, assuntos transversais como os direitos das mulheres, o 

racismo, as populações vulneráveis como a população em situação de rua e o 

povos indígenas, entre outros temas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ausência da denúncia das irregularidades acerca das condições éticas 

e técnicas para o exercício profissional, muitas vezes leva o/a profissional a 

responder pela precarização dos serviços, incidindo na infração ética, 

especialmente na relação com os/as usuários/as.  

 
As práticas de violação ética resultam de uma cultura conservadora, da 
precarização da formação profissional, da falta de preparo técnico e 

teórico, da fragilização de uma consciência crítica, de processos de 
despolitização, de incorporação de valores e ideologias conservadoras, 
individualistas, irracionalistas, da absorção da rotina burocrática das 
instituições e submissão às suas normas e aos seus valores [...] (TERRA 

in BARROCO, 2012) 

 

Diante do cenário de avanço do conservadorismo, do fundamentalismo 

religioso, de práticas discriminatórias, racistas, homofóbicas, de criminalização 



 

dos pobres, intensificação da pobreza e violação dos direitos humanos, é 

indispensável reafirmar princípios e valores éticos fundamentais como a 

liberdade, democracia e justiça social e que o Código de Ética Profissional seja 

o instrumento de mediações para o cumprimento de obrigações e deveres éticos 

dos/as assistentes sociais. 

A sociedade capitalista já comprovou que sua lógica é pautada na 

desumanização da vida e, conforme crescem as violações e a barbárie social, 

ampliam-se as reivindicações dos/as trabalhadores/as e das forças 

progressistas por uma nova sociabilidade.  

Precisamos cotidianamente, em nosso exercício profissional, fazer valer 

o Código de Ética Profissional do/a Assistente Social através de ações 

convergentes na garantia e concretização de direitos civis, sociais e políticos das 

classes trabalhadoras, legalmente assegurados ao cidadão. 

Nesses tempos é fundamental que, mesmo com as diretrizes 

institucionais cerceando direitos, não perdemos de vista os princípios éticos e 

mantenhamos enquanto intelectuais na resistência por uma sociedade que luta 

para eliminar todas as formas de preconceito além de incidir enquanto classe 

trabalhadora e incentivar o respeito à diversidade, à participação de grupos 

socialmente discriminados e sobretudo à discussão das diferenças. 
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