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Resumo: O projeto de pesquisa em desenvolvimento tem por fonte de investigação os 

processos de denúncia ética instaurados e concluídos, no Conselho Regional de Serviço Social 

11ª Região na vigência do atual Código de Ética Profissional dos/as Assistentes Sociais. A 

pesquisa visa mapear as denúncias éticas contidas nos processos tramitados e concluídos no 

CRESS/PR, bem como identificar o objeto do processamento da denúncia e os resultados. 

Situados no processo contemporâneo de precarização na formação e no trabalho do assistente 

social, pretende-se refletir sobre a dinâmica dos embates e dilemas da ética profissional. A 

hipótese é que a denúncia de infração ética pode revelar aspectos que confirmam as 

repercussões da regressividade cultural dos tempos presentes, que se objetiva pela fragilidade 

regulamentar da Política de Ensino Superior, sendo incapaz de assegurar as prerrogativas das 

Diretrizes Curriculares em sua originalidade de formulação pelas entidades de representação 

dos assistentes sociais.  
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INTRODUÇÃO 

           Nos anos 1980 e anos 1990 foram objetivadas as condições para a 

construção de uma nova ética no Serviço Social no Brasil, o que contribuiu muito 

para o amadurecimento da profissão (BARROCO; TERRA, 2012). De lá para cá, 

foram formulados dois Códigos de Ética Profissional (CEP), que significaram o 

rompimento com a ética tradicional que embasou a profissão até esse período 

e, confirmou uma noção de ética profissional referenciada nos pressupostos da 

liberdade e do trabalho como atributo ontológico na constituição do ser social.  

Nesse pressuposto teórico-filosófico, o posicionamento do CEP formulado nos 

anos 1990, em princípios favoráveis à distribuição da riqueza socialmente 

produzida, aos direitos humanos, à justiça social, ao pluralismo democrático, etc. 

A ética profissional tem centralidade no Serviço Social desde a sua emergência, 

sendo o pr imeiro CEP de 1947. Afirmar isso, não significa que o debate, a 

 
1 O projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa Fundamentos do Serviço Social: Trabalho e 
Questão Social e ao Núcleo de Estudos Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conta com o parecer favorável do Comitê de Ética 
em Pesquisa, aprovação pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas e cadastro na Pró-reitoria 
de Pesquisa. 
2 Rosana Mirales - Professor com formação em Serviço Social - Universidade Estadual do Oeste do 
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reflexão e a pesquisa tenham a centralidade real no percurso histórico da 

profissão. O debate e a reflexão ética ganharam relevância a partir dos anos 

1990, o que repercutiu no fortalecimento da produção teórico-filosófica em torno 

do tema.  

          Genericamente, pode-se afirmar que a mudança fundamental operada se 

deu em torno de entendimento de pessoa humana, conforme a doutrina social 

da igreja católica, para a noção de ser social, como acima situado. Pode-se dizer 

que nesse processo ético-político vivenciado pela categoria dos assistentes 

sociais, a investigação sobre ética profissional tornou-se relevante, uma vez que 

as questões dela derivadas se situam no cotidiano do trabalho do assistente 

social e explicitam os valores profissionais contidos nos posicionamentos do 

projeto de profissão.3  

           Nesse contexto é que se situa a pesquisa que iniciamos esse ano e que 

tem por fonte os processos éticos instaurados e concluídos no CRESS/PR. Se 

propõe abordar o período da vigência do atual Código de Ética dos/as 

Assistentes Sociais (1993-2018). O projeto conta com aprovação do CRESS-PR, 

está cadastrado na Plataforma Brasil e tem parecer favorável do Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIOESTE. Tem por objetivo refletir sobre os fundamentos da 

ética profissional que, na situação do Serviço Social brasileiro, tem por centro o 

trabalho ontologicamente compreendido. Nesse pressuposto, entende-se que 

refletir sobre as questões em torno da ética profissional, significa também 

considerar os fundamentos do trabalho profissional.   

          O movimento feito pelo Serviço Social no Brasil, que confirmou o atual 

projeto profissional afirma o reconhecimento de que a profissão se faz em meio 

à dinâmica de (re)produção das relações sociais, em processo de estruturação 

permanente e que condiciona ao seu exercício, dimensões indissociáveis, 

contraditórias e interdependentes. Tais dimensões são evidenciadas, de um 

lado, pela consciência coletiva dos assistentes sociais, expressa por meio das 

entidades de representação, de pesquisas e publicações, que o legado 

 
3 Há questões que subentendem os escritos nesse texto, as quais indicamos como fundamentais de serem 
consideradas. Por meio das obras de Maria Lúcia Barroco se compreende a trajetória do debate da ética 
profissional no Serviço Social, expressa pelos CEPs, bem como a concepção de ética e moral presentes no 
CEP atual. Nas obras de Marilda Vilela Iamamoto está expressa a concepção de profissão que 
subentendemos nesse texto.  



 

demarcado pelo movimento de reconceituação e amplamente analisado, 

denominado “intenção de ruptura” com o conservadorismo (NETTO, 1998) 

demarcou. De outro lado, pela realidade do trabalho “... profissional como 

atividade socialmente determinada pelas circunstâncias sociais objetivas 

reconhece que conferem uma direção social à prática profissional, o que 

condiciona e mesmo ultrapassa a vontade e/ou consciência de seus agentes...” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2011, p. 80). Esse é o contexto das buscas e 

investigações sobre a ética profissional, que tem fonte nesse material precioso 

que se encontra em cada um dos Conselhos Regionais, com tramitação estreita 

ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Construir um conhecimento 

com referência nesses documentos e disponibilizar aos coletivos dos assistentes 

sociais é a tarefa que nos propusemos e que ora apresentamos.  

 

A FORMAÇÃO E O TRABALHO DA/O ASSISTENTE SOCIAL 

      O formato adquirido na democracia no país, sedimentado em pactos ou 

acordos estabelecidos entre as forças políticas, geraram as condições de certa 

estabilidade institucional, pautada nos direitos sociais.  No mesmo contexto 

socio-histórico dos anos 1980, assistentes sociais afirmaram suas posturas de 

resistência à ditadura militar e aproximação do referencial teórico-filosófico 

possível para sustentar o adensamento das ‘buscas de ruptura’ com o 

conservadorismo que embasou o Serviço Social até esse período. Na década de 

1990, de um lado o poder instituído realizou passos para entrada do 

neoliberalismo, de outro, as entidades representativas dos assistentes sociais 

deram continuidade às conquistas realizadas. Num movimento contraditório 

aquele imposto pela conjuntura movida pelas forças regressivas, no Serviço 

Social foram geradas condições que favoreceram a ampliação da organização 

dos assistentes sociais e o fortalecimento das instituições organizativas. Numa 

direção social promoveram a continuidade na reformulação dos referenciais 

teórico-metodológicos, éticopolíticos e técnico-operativos que se encontravam 

em movimento, fruto das mudanças ocorridas nos anos 1980 na formação 

profissional e no Código de Ética, bases do projeto de ruptura com o 

conservadorismo.  



 

           Em meio a ampliação democrático burguesa, o neoliberalismo fincou suas 

bases, confirmando aos movimentos da história, que o pacto ou acordo firmado 

entre as forças políticas em torno dos pressupostos democráticos, 

demonstravam fragilidade e inconsistência (CUEVA, 1989).  Por isso, os estudos 

sobre os variados temas desenvolvidos pelas assistentes sociais, nas décadas 

recentes, demonstraram a fragilidade com que o Estado, - mesmo em seus 

tímidos processos de resistência aos pressupostos do neoliberalismo, - não 

efetivou as conquistas fundamentais da Constituição Federal de 1988, que 

apontava para uma reforma de Estado capaz de sustentar, ao mesmo tempo, a 

superação da ditadura militar a sua organização para dar forma aos direitos 

sociais. 

           A formação e o trabalho do assistente social, nessas décadas se fez em 

meio ao avanço de um projeto de profissão, solidamente adensado nos 

processos organizativos da categoria dos assistentes sociais, ao mesmo tempo, 

que se firmava o neoliberalismo como sustentação aos processos de 

reestruturação produtiva. A Política de Educação Superior, é claro exemplo 

desse processo. A implementação do ensino a distância, que teve previsão na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, contrário em disponibilizar as 

tecnologias de comunicação aos processos educativos que asseguram a 

qualidade na formação profissional, significou a objetivação de precarização de 

contratos de trabalho docente e das condições de geração do 

ensino/pesquisa/extensão, diluindo o tripé que assegura a educação de 

qualidade. Essa inversão tornou capaz de, em curto tempo, disponibilizar um 

corpo profissional fora dos pressupostos definidos pelos assistentes sociais e 

das entidades de representação dos assistentes sociais, expresso nas Diretrizes 

Curriculares formuladas em um processo de ampla discussão coordenado pela 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABESS/CEDEPS, 1996).    

           No Paraná, como em todo país, observa-se, ao mesmo tempo que se 

consolidaram os cursos presenciais de Serviço Social nas universidades 

públicas, cresceram imensamente os cursos na modalidade à distância 

(ANTUNES, 2017). Isso significou a renovação do perfil do assistente social, uma 

vez que essas duas modalidades de ensino, os cursos presenciais ofertados em 



 

universidades públicas e os cursos das instituições privadas disponibilizados 

pelos polos de educação à distância, possibilitaram a formação do assistente 

social mediante a regulamentação da Política de Educação Superior, entretanto, 

supõe-se, com qualidade na formação profissional bastante diferenciada 

(PEREIRA; ALMEIDA, 2013). Várias são as questões derivadas nesse processo 

que exigem a reflexão, a análise e o monitoramento permanente por parte das 

entidades de representação dos assistentes sociais, visto que certamente 

assegura a alteração no perfil dos profissionais.   

Vale destacar, no mesmo processo, a pós-graduação, apresentou claro 

desenvolvimento, demonstrando o fortalecimento da área de Serviço Social, o 

desenvolvimento da pesquisa, o amadurecimento intelectual dos profissionais e 

a interlocução com outras áreas de conhecimento4.  

          A partir do referencial adotado, concebe-se os Assistentes sociais, como 

trabalhadores assalariadas/os que atuam com as expressões da questão social 

e geralmente estabelecem contato direto ou indireto com usuários das políticas 

sociais que tem os seus direitos humanos violados, e expressam a ausência das 

condições de garantia de seus processos de reprodução e de condições de vida 

assegurados. Isso exige no cotidiano do trabalho profissional, a reflexão ética, 

seja na relação com as instituições, profissionais de outras áreas, ou usuários 

das políticas sociais – esses, que buscam acessar seus direitos, visando superar 

ou mesmo compensar a violação histórica dos direitos a que estão submetidos.    

O trabalho dos assistentes sociais, por sua vez, situado majoritariamente nas 

políticas sociais, também registrou a ambiguidade. Foi ampliado devido, por 

exemplo, a criação do Sistema Único de Assistência Social, capaz de absorver 

maior número de profissionais do Serviço Social e de outras áreas. Ao mesmo 

tempo, com as mudanças no trabalho, decorrentes dos processos de 

reestruturação produtiva conduzido pelos pressupostos neoliberais, significou 

principalmente a flexibilização dos processos e dos processamentos do trabalho, 

 
4 Programas de Pós-Graduação na Região Sul na área de Serviço Social e na sequência de 

criação de mestrado e doutorado: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1977 

e 1998); Universidade Federal de Santa Catarina (2001 e 2011); Universidade Estadual de 

Londrina (2001 e 2011); Universidade Católica de Pelotas Mestrado (2006 e 2014); Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná/Toledo (2013); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2016). 



 

(RAICHELIS, 2018) e principalmente não assegurou a valorização do salário do 

assistente social5.   

 

ALGUMAS PESQUISAS SOBRE AS DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DA ÉTICA 

PROFISSIONAL E SEU PROCESSAMENTO DE JULGAMENTO 

          O Código de Ética das/os Assistentes Sociais, em seus princípios 

expressa e pressupõe uma postura educativa nos processos de fiscalização do 

trabalho profissional (BARROCO; TERRA, 2012), e isso significou o 

estabelecimento de uma postura das entidades em torno de um planejamento 

que prioriza a reflexão ética, o que vem sendo exequível por meio dos Cursos 

Ética em Movimento6, que tem suas edições no CFESS, nos CRESS e Núcleos 

do CRESS dos vários estados do país, e envolve assistentes sociais num 

processo de qualificação em torno da ética profissional e dos temas daí gerados, 

como o sigilo profissional.   

          Os indícios de condutas profissionais inadequadas, seja, que descumprem 

os referenciais do CEP, podem ser denunciados ao Conselho Regional. Pode 

ser formalizada/protocolada por qualquer pessoa que tenha conhecimento da 

possível infração, estando disponível no site do CRESS PR o formulário para tal 

procedimento de denúncia de suspeita de infração ético-profissional.   

          O processamento da denúncia e suas verificações de pertinência, 

abordagens e punição, quando for o caso, compreendem um entendimento de 

ética profissional, referenciado nos pressupostos da liberdade e do trabalho com 

o atributo ontológico na constituição do ser social (BARROCO; TERRA, 2012).  

As denúncias envolvem a apreciação pela Comissão Permanente de Ética do 

CRESS, que emite um parecer que expressa a avaliação da denúncia feita e 

indica os atributos éticos que supostamente foram infringidos. O parecer emitido 

pela Comissão Permanente de Ética é analisado pelo Conselho Pleno do 

CRESS que delibera sobre o parecer, bem como as indicações feitas sobre a 

denúncia. O Conselho Pleno do CRESS tem atribuição de decidir pelo 

arquivamento da denúncia ou instauração do processo ético e, também pelo 

 
5 Sobre o salário do assistente social, há dificuldades com a fonte de informações sistematizadas 
em âmbito nacional.  
6 Ver vídeo < https://vimeo.com/17816495 >. Acesso em 30/10/18.   



 

julgamento final, o que sempre é feito, com referência nos pareceres 

apresentados pelas Comissões. Quando a denúncia for considerada procedente, 

é aberto um Processo Disciplinar Ético, que passa a ser de responsabilidade de 

uma Comissão de Instrução, que instrui o processo ético com análises, ouvindo 

denunciante e denunciado, testemunha(s) de ambos e elabora parecer final para 

o julgamento, dando formato às abordagens necessárias a cada denúncia 

recebida, o que se faz com acompanhamento da coordenação técnica e 

orientação da assessoria jurídica do CRESS. As partes envolvidas, seja, quem 

denunciou e quem está sendo denunciado(a), são informadas sobre o registro 

da denúncia e o seu andamento processual. (CRESS PR, 2010, p. 6, 7; sem 

data). Esses procedimentos e posturas, instruídos por uma concepção de ética, 

geram as condições de recomposição dos direitos que foram identificados e 

comprovados como violados. Por isso, todas etapas do processo ético, da 

instrução ao julgamento, são consideradas importantes. Cabe também dizer que 

o fórum deliberativo é o Conselho Federal, que, no caso, oferece recursos à 

segunda e última instância nos processos de julgamento de denúncias de 

infração ética. (TERRA, 2004).  

           Um aspecto que merece destaque é que o atual Código de Ética das/os 

Assistentes Sociais possibilitou também a denúncia de usuários das políticas 

sociais contra profissionais. Em pesquisa realizada por Fernandes (2004, citado 

por BARROCO; TERRA, 2012, p. 85; 86), no CRESS SP, de 77 denúncias éticas 

recebidas entre 1993 e 2000, 44 tornaram-se processos éticos, e entre estes, 

doze denúncias foram registradas por usuários e cinco tiveram suas infrações 

éticas confirmadas. Nessas cinco infrações confirmaram-se: adulteração de 

documentos; quebra de sigilo profissional; discriminação; perseguição de 

chefias; desrespeito com outros profissionais; moralismos. Entre as 33 que foram 

arquivadas, nove foram encaminhadas por usuários. (idem, p. 95). Quanto aos 

motivos das denúncias emergiram alegações como: omissão, tendenciosidade, 

displicência, humilhação, recurso e negligência no atendimento, uso do tempo 

de trabalho para desempenhar funções incompatíveis com a área de atuação. 

(idem, p. 86). As denúncias podem revelar a infração ética, jogos de disputas de 

poder institucional, ou hierarquias variadas que estão sustentadas nas 



 

desigualdades derivadas de questões relacionadas a raça/etnia, relações de 

gênero, classe social.   

Outras pesquisas foram realizadas tendo por fonte documental os processos de 

denúncias de infração ética, como no Rio de Janeiro. Um deles foi o de Matos 

(2009) e o outro, o qual tornou-se referência para a pesquisa proposta, foi o de 

Bonfim. Partindo das mesmas questões de Matos sobre ética profissional no 

cotidiano, a autora (BONFIM, 2015, p. 141) demonstrou que entre as denúncias 

recebidas pelo CRESS 7ª Região, 45% viraram processos éticos, no período 

entre 1993 e 2011. Sobre as áreas de atuação dos profissionais que 

responderam processos éticos, tem maior frequência entre as denúncias éticas 

processadas e concluídas, a área de saúde, com 57,58% (idem, p. 143); a de 

assistência social e sócio-jurídico respectivamente com 15,15% cada uma, a de 

empresa como 9,09% e a de educação com 3,03%. Na análise realizada pela 

autora sobre as três áreas com maior frequência de denúncias (saúde, 

assistência social e sócio-jurídico), foram identificados elementos relacionados 

aos valores, como o autoritarismo, o clientelismo, o fisiologismo e a 

subalternidade profissional (idem, p. 150). Quanto ao perfil dos denunciados, 

39,39% ocupam chefias e 60,61% exercem atividades comuns como assistentes 

sociais. Quanto ao perfil dos denunciantes, é bem variado entre: estagiário 

3,03%, chefia de Serviço Social 3,03%, equipe de assistentes sociais 6,06%, 

outros 6.06%, outros profissionais 21,21%, usuário 21,21%, prevalecendo 

assistente social 39,39%, o que leva a autora identificar que a maioria das 

denúncias ocorreram no contexto da categoria dos assistentes sociais, o que, 

também segundo a autora, “... significa que os conflitos éticos não estão sendo 

ignorados por alguns assistentes sociais” (idem, p. 163). Na análise, a autora 

destaca duas questões implicadas entre si, no que se refere as escolhas dos 

assistentes sociais: “a primeira sobre a concepção de ética desses profissionais; 

a segunda sobre a adesão consciente dos assistentes sociais aos valores 

preconizados no Código de Ética Profissional” (idem, p. 168), o que remete tanto 

a formação profissional recebida, quanto a responsabilidade ética dos 

profissionais. A ausência de uma compreensão teórico-filosófica sobre a 

concepção de ética, leva a autora enfatizar uma dificuldade na relação entre o 

dever ser e o vir a ser visto que, os princípios do Código de Ética não são 



 

efetivados imediatamente, mas contam com mediações possibilitadas pelos 

processos históricos. Essa dificuldade dos profissionais, às vezes, pode levar a 

uma tendência de postura profissional, que é o fatalismo. Segundo Bonfim (idem, 

p. 169), a análise dos processos revela também questões relacionadas às 

atribuições privativas e de competências profissionais, de onde, muitas vezes 

pode ser observada a subalternidade técnica e profissional. Como resultado, a 

autora demonstra 42,42% das denúncias registradas no período, foram 

improcedentes e 57,58% foram procedentes. Quanto as penalidades recebidas 

pelos assistentes sociais, nas situações em que couberam: 8,70% receberam 

multa; 21,74% respectivamente a suspensão do exercício profissional e 

advertência pública; 47,83% advertência reservada, ou seja, nenhuma cassação 

de registro profissional, conforme previsão no artigo 24 do Código de Ética 

Profissional. Quanto a tramitação dos processos de denúncia, a autora 

demonstra um primeiro aspecto, que nem sempre há plena concordância entre 

as esferas responsáveis pela apuração e julgamento (Comissão de Instrução, a 

Comissão Permanente de Ética e o Conselho do CRESS) e outro aspecto, 

refere-se aos recursos apresentados ao CFESS, sendo que 12,12% daqueles 

processos analisados adotaram essa prerrogativa.  

 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS E OS RESULTADOS ESPERADOS 

 

           Para a formulação do projeto de pesquisa, a obra de Bonfim (2015, p. 

XVI), que realizou “uma pesquisa documental junto aos processos éticos 

[concluídos] instaurados no Conselho Regional de Serviço Social/7ª Região, no 

período de 1993 a 2011, ...”, nos inspirou. A fonte de pesquisa adotada pela 

autora, ou seja, os documentos gerados pelos processos éticos instaurados e 

concluídos no Conselho Regional, nos pareceram os mais apropriados para as 

nossas investigações e indagações, pois, considera-se, eles podem conter 

elementos que sejam capazes de revelar aspectos dos conflitos presentes no 

cotidiano do trabalho do assistente social. O processamento dos dilemas éticos 

expressos nas denúncias de infração, traduzem questões importantes sobre o 

posicionamento ético-político profissional.  



 

          Após a aprovação da proposta cadastrada ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unioeste, passamos conhecer o material disponível, a fim de 

objetivar as possibilidades das buscas, rever o instrumental de pesquisa, o 

universo, a amostragem. A distância do material que está na sede do CRESS 

PR em Curitiba, dificulta a velocidade do trabalho, mas não o impede. Tenho me 

dirigido ao local para a pesquisa uma vez ao mês. Quanto ao andamento das 

atividades, eu contava com as idas uma vez ao mês, entretanto, em meados de 

março, já em andamento semestral de atividades letivas, me foi atribuída uma 

disciplina na sexta feira, o que dificultou ainda mais as viagens para Curitiba. 

Registra-se que o projeto vem sendo realizado com recursos próprios.   

Sabe-se que há nesses documentos rico acervo de informações, como: o objeto 

da denúncia, os sujeitos que denunciam e que são denunciados/as, aspectos e 

conteúdos contidos nas denúncias, a processualidade institucional que envolve 

comissões, contatos com denunciantes e denunciados, o trabalho administrativo, 

o julgamento, bem como a relação entre CRESS/CFESS. Também a quantidade 

de denúncias realizadas e processadas, os resultados a que chegam aquelas 

denúncias em que os processos foram concluídos, etc.   

          O instrumental inicialmente formulado para verificação dos processos, 

teve por fonte a Cartilha Ética e instrumentos processuais (TERRA, 2004) e o 

Formulário de Denúncia de Infração Ética CRESS 11ª Região, disponível no site 

do CRESS PR (sem data). Como qualquer projeção, o instrumental proposto 

sofreu alterações, quando foi iniciada a verificação.    

Para definição de período a ser investigado, foi tomada a vigência do atual CEP, 

compreendido entre sua aprovação em 1993 à atualidade em 2018. Foi realizada 

uma projeção estimada de universo e amostragem, que tomou por referência o 

levantamento de Bonfim (2011), que apresentou em 18 anos (1993-2011) o total 

de 125 denúncias (6,94 por ano) e 56 processos instaurados (3,11 por ano). 

Projeta-se para 25 anos (1993-2018), no CRESS/PR, a mesma quantidade de 

denúncias e de processos, estimando-se o universo de 175 denúncias recebidas 

e 75 processos instaurados.  

          Espera-se com a realização dessa pesquisa, poder contribuir com os 

processos coletivos que envolvem assistentes sociais, em particular os Núcleos 

do CRESS (NUCRESS) da região oeste e sudoeste do Paraná, bem como a 



 

Seccional de Cascavel, que foi recentemente criada. A concepção que norteia a 

formação profissional de qualidade subentende a unidade da 

pesquisa/ensino/extensão e por isso, os seus resultados estarão voltados para 

o fortalecimento da formação e do trabalho profissional.  
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