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Resumo: Este artigo apresenta breves considerações sobre o processo histórico de 
construção e consolidação da COFI Local da Seccional de Londrina, com vistas a contemplar o 
debate sobre estratégias de fortalecimento da fiscalização do exercício profissional, ação 
precípua do Conjunto CFESS/CRESS. Entende-se que os recursos de descentralização são 
basilares para a aproximação com a realidade concreta, por este fato, considera-se que o 
debate sobre a COFI Local tem profunda relevância, haja vista o caráter democrático desse 
espaço e suas possibilidade de materialização do projeto ético-político do serviço social.  
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1 Introdução 

Esse artigo é resultado de reflexões acerca da importância da 

constituição e consolidação de espaços que podem fortalecer o desempenho 

da fiscalização do exercício profissional da/o assistente social. Esse debate 

compreende diversos elementos, desta feita, em atenção aos limites do artigo 

por ora apresentado, abordar-se-á a discussão sobre a COFI/Local (Comissão 

de Orientação e Fiscalização) que ocorre de maneira descentralizada no 

âmbito da seccional de Londrina do CRESS 11ª Região/ PR. 

A reflexão proposta é relevante à medida que tem como objetivo 

dialogar sobre a especificidade deste espaço, seus limites e possibilidades no 
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cotidiano do conselho. Desta feita, para cumprir com o objetivo proposto o 

artigo encontra-se dividido em 3 (três) tópicos. De modo breve, no primeiro 

momento, serão apresentados as bases de institucionalização e legitimidade 

dos conselhos, assim como do Conjunto CFESS/CRESS, uma vez que são 

instâncias que surgem na realidade a partir da regulamentação das profissões 

liberais cuja função precípua é a fiscalização do exercício profissional da/o 

assistente social. 

Na sequência serão apresentados os elementos basilares da construção 

da direção tomada pela fiscalização do exercício profissional, a partir da 

construção do Projeto Ético-político do Serviço Social, conforme disposto na 

Política Nacional de Fiscalização (Resolução CFESS nº 512/2007).  

O terceiro momento será dedicado à apresentação e análise sobre a 

experiência da Seccional de Londrina em relação a constituição da chamada 

COFI Local, comissão que está vinculada à COFI da sede do CRESS PR, em 

atenção aos elementos normativos que dispõe sobre a constituição da própria 

comissão, mas que reserva especificidades, relacionada a discussão de 

demandas territoriais. 

Isso posto, serão tecidas breves considerações sobre as/os sujeitos que 

compõe este espaço. 

 

2 Institucionalização e legitimação dos Conselhos de Classe: breves 

considerações sobre a trajetória do conjunto CFESS/CRESS. 

A fiscalização do exercício profissional das profissões regulamentadas 

constitui-se em atribuição precípua dos Conselhos de Classe, cujo o respaldo 

se dá em legislações específicas para cumprimento da finalidade pública de 

defesa da qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

No âmbito do Serviço Social, a instituição do Conselho Profissional é 

datada no ano de 1957, conjuntamente com a primeira lei de regulamentação 

da profissão - Lei Federal nº 3.252/1957, posteriormente regulamentada pelo 

Decreto 994 de 15 de maio de 1961. A referida legislação institui por meio do 

artigo 6º que a disciplina e a fiscalização do exercício profissional caberia ao 

Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS) e aos Conselhos Regionais 

de Assistentes Sociais (CRAS). 



 

Nesse contexto, os Conselhos assumem caráter basicamente 

corporativo, com função controladora e burocrática, uma vez que se constituem 

entidades criadas para o exercício do controle político do Estado sobre os/as 

profissionais.   

A referida legislação vigorou até aos anos 90, sendo revogada em 08 

de junho de 1993 por meio da Lei Federal nº 8662, frente a necessidade de 

adequar a legislação aos novos pressupostos da profissão. 

A nova lei de regulamentação da profissão de Serviço Social alterou a 

nomenclatura do Conselho Profissional, que passa a ser denominado CFESS 

(Conselho Federal de Serviço Social) e CRESS (Conselho Regional de Serviço 

Social). A mudança não é semântica e sim de objeto, uma vez o Conselho 

(enquanto unidade do denominado Conjunto CFESS/CRESS7) assume uma 

intervenção voltada à defesa da profissão, com vistas a garantir a qualidade 

dos serviços prestados à sociedade, na perspectiva de seu arcabouço 

teórico/crítico. 

A referida legislação também afiançou à fiscalização possibilidades 

mais concretas de intervenção, uma vez que define as competências e 

atribuições privativas da/o assistente social, nos artigos 4º e 5º 

respectivamente, ao passo que delineia para o/a profissional e para a 

sociedade em geral o papel do/a assistente social, se configurando como um 

instrumento que orienta o exercício profissional. Outro avanço significativo é o 

reconhecimento formal dos Encontros Nacionais8 CFESS-CRESS como o 

fórum máximo de deliberação da profissão. 

A partir dessa direção, o Conjunto redimensiona a concepção de 

fiscalização e estabelece por meio da Resolução CFESS 382 de 21/02/1999, 

as normas gerais para o exercício profissional e institui a Política Nacional de 

Fiscalização (PNF), conectada com o novo projeto profissional. A nova 

concepção da ação fiscalizatória compreende a sua centralidade como eixo 
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articulador das dimensões política, formativa e normativa, se configurando 

como importante instrumento de luta da categoria na defesa do seu espaço de 

atuação profissional e dos direitos sociais. 

A atualização da PNF ocorre no ano de 2007, onde se buscou 

incorporar os avanços e aprimoramentos necessários, haja vista ter decorrido 

10 anos da sua aprovação, sendo esses materializados por meio da Resolução 

CFESS 512/2007, que reformulou as normas gerais para o exercício da 

fiscalização profissional e atualizou a Política Nacional de Fiscalização.  

 

Ganha destaque a incorporação efetiva da dimensão política da fiscalização, 
evidenciando uma direção voltada aos princípios da democratização das 
ações, da defesa dos direitos e das políticas sociais, da publicidade dos atos 
fiscalizatórios, da defesa e garantia das prerrogativas profissionais e da 
qualidade dos serviços prestados à população. 
É precisamente nesse sentido que observamos o escopo que regulamenta a 
fiscalização do exercício profissional hoje, traduzida nos instrumentos 
normativos de cunho legal e regimental, bem como nas decisões de caráter 
político, que se expressam nas inúmeras deliberações advindas do fórum 
máximo de decisão da profissão: o Encontro Nacional CFESS-CRESS.[...] 
(ABREU, 2012, p. 64-65) 

 
A perspectiva de fiscalização consolidada em seu arcabouço normativo 

reflete o legado e amadurecimento desta profissão e, consequentemente, o 

lugar do Conselho neste processo. 

 

2.1 A Política Nacional de Fiscalização enquanto expressão do Projeto 

Ético-político 

O chamado processo de Renovação9 do Serviço Social brasileiro, 

ocorrido no bojo do Movimento de Reconceituação Latino Americano buscou 

romper com o Serviço Social tradicional, construindo um novo projeto de 

profissão, o qual foi denominado10 como Projeto Ético-Político. 
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A base jurídica-normativa do referido projeto está sustentada pelo tripé:  

o código de ética profissional aprovado em 1993 (Res. CFESS nº 273), a lei 

que regulamenta a profissão (Lei nº 8.662) e pelas as diretrizes curriculares 

para os cursos de graduação em Serviço Social da ABEPSS aprovada em 

1996. Além destas normativas, o Conjunto CFESS/CRESS construiu no 

decorrer dos anos diversas resoluções, pareceres técnicos, CFESS manifestas 

entre outros documentos que buscam balizar o exercício profissional das/os 

assistentes sociais. 

A afirmação das resoluções enquanto expressão do projeto ético-político 

é decorrente da sua forma de constituição (matérias amplamente debatidas no 

interior do conjunto, em espaços como o Encontro Nacional), assim como de 

seu conteúdo, voltados a garantir a qualidade dos serviços prestados por 

assistentes sociais, amparadas em uma perspectiva crítica de leitura da 

realidade, que exige a compreensão do/a sujeito da intervenção profissional 

enquanto sujeito de direitos. 

É importante entender que tal direcionamento compreende a formatação 

da fiscalização de uma maneira democrática, o que implica às/aos sujeitos que 

compõe esse processo o compromisso de desvelar a realidade concreta que 

envolve as demandas profissionais, com vistas a oferecer à categoria 

profissional respostas amparadas no patrimônio  ético desta profissão. 

O artigo 6º da PNF estabelece que para a realização da função precípua 

estabelecida pelo art. 5º, os CRESS deverão manter, em caráter permanente, 

uma Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI, formada, no mínimo, por 

três membros, assim constituída: 

 

I. Um Conselheiro, a quem caberá a coordenação;  
II. Agentes fiscais concursados;  
III. Assistentes Sociais inscritos no CRESS, em pleno gozo de seus 
direitos, a convite da direção do CRESS. (Res. CFESS nº 512/2007 - 
PNF)  

 

Relevante enfatizar que a fiscalização do exercício profissional operada 

pelo CRESS não se apresenta na realidade para pontuar de maneira  

                                                                                                                                                                          
estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com as outras  profissões  e  
com  as  organizações  e  instituições sociais, privadas e públicas [...]”. (1999, p. 95).  



 

dicotômica o trabalho correto ou incorreto, mas sim, se expressa com o 

compromisso de desvelar os diversos complexos que compõe àquela 

realidade. 

 Desta feita, a PNF está estruturada em três dimensões, sendo elas: 

 

I. Dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados - 
Expressa a concretização de estratégias para o fortalecimento do 
projeto ético-político profissional e da organização política da 
categoria em defesa dos direitos, das políticas públicas e da 
democracia e, conseqüentemente, a luta por condições de trabalho 
condignas e qualidade dos serviços profissionais prestados; 
II. Dimensão político-pedagógica - Compreende a adoção de 
procedimentos técnico-políticos de orientação e politização dos 
assistentes sociais, usuários, instituições e sociedade em geral, 
acerca dos princípios e compromissos ético-políticos do Serviço 
Social, na perspectiva da prevenção contra a violação da legislação 
profissional.  
III. 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 da legislação profissional.  

 

Na organicidade das três dimensões se verificam as possibilidades de 

apreender as demandas apresentadas pela categoria profissional, 

compreendendo-as a partir de seus variados determinantes, possibilidades, 

tensões, limites e dinâmicas. 

 

3 A IMPLANTAÇÃO DA COFI LOCAL NA SECCIONAL DE LONDRINA- PR 

A criação de Seccionais no âmbito dos CRESS têm suas regras 

estabelecidas conforme Resolução do CFESS nº 582 de 01 de Julho de 2010, 

a qual Regulamenta a Consolidação das Resoluções do Conjunto 

CFESS/CRESS. 

Em seu Capítulo III que trata da “Criação, Subordinação e 

Gerenciamento das Seccionais”, artigo 6º refere que as Seccionais têm como 

função o “desempenho em primeira instância de suas atribuições executivas 

nas regiões em que forem instaladas”. 

Assim, em 12 de dezembro de 1984 foi inaugurada a Seccional de 

Londrina que, segundo o Regimento Interno do CRESS 11ª Região, art. 4º é 

constituída no âmbito de jurisdição sendo sua coordenação composta por três 



 

membros efetivos: Coordenação, Secretário e Tesoureiro e mais três membros 

suplentes que tem como competência, ainda segundo o mesmo documento, Art 

22: 

I.Colaborar na racionalização dos serviços para melhor atender aos 
profissionais e participar da dinamização do CRESS, com vistas à 
defesa e fiscalização da qualidade dos serviços profissionais 
prestados à sociedade. 
[...] 
VIII. Divulgar e zelar pela observância do Código de Ética 
Profissional; 
[...] 
IX. Fiscalizar o exercício da profissão do Assistente Social, 
comunicando ao CRESS as irregularidades contatadas. 

 

Assim, com a implantação da Seccional Londrina, a partir de 1985, é 

possível se verificar os primeiros registros da incidência sobre as demandas 

desta região.  

Salienta-se que no decorrer do processo histórico, a partir da 

consolidação da COFI em âmbito estadual e, delimitação do papel de 

seus/suas diferentes membros, bem como com a presença de agente fiscal na 

seccional, para as participações em reuniões de COFI estadual se exigia desta 

o deslocamento mensal para Curitiba. Oportunidade em que também eram 

realizados encaminhamentos administrativos da seccional. 

Em 1999, foi realizada uma divisão de municípios do Estado do Paraná 

que ficariam sobre responsabilidade da Seccional, totalizando 165 dos 399. 

Haviam 3 agentes fiscais, estando alocadas 2 (duas) em Curitiba e 1 (uma) na 

seccional de Londrina. Com o aumento dos municipios de responsabilidade 

para a fiscalização da seccional, aumentou também, de forma gradativa as 

demandas à fiscalização, resultando na instauração de inúmeros processos, 

orientações presenciais e via telefone, visitas de fiscalização, denúncias, dentre 

outras demandas.  

Essa nova realidade exigiu estratégias que agilizassem os 

encaminhamentos referentes a essas demandas. É importante registrar que a 

discussão para formatação da COFI local foi iniciada em 31/07/1999, conforme 

consta em registro do livro ATA das reuniões de coordenação da Seccional 

(Gestão 1999/2001) e sua consolidação se deu em 21/10/1999. 



 

Um segundo aspecto a ser destacado é que a descentralização desta 

instância de deliberação de fato deu agilidade desejada para a fiscalização, o 

que também impactou num reconhecimento político e organizativo à região de 

Londrina e a gestão 1999/2001.  

A sistemática de trabalho constituiu-se na realização de reuniões locais, 

denominada de COFI local (cuja composição dos membros respeitava o 

preconizado na PNF), na qual deliberava-se acerca dos processos de 

fiscalização da região. Destaca-se que as situações mais complexas11 , eram 

levadas para COFI Ampliada12, mensalmente em Curitiba.  

É importante frisar que esse fluxo ainda se faz presente na organização 

da COFI nos dias atuais, por este fato, a COFI local conta com total autonomia 

nos encaminhamentos, sendo reconhecida no âmbito do conselho como 

instância legítima. 

Atualmente a COFI local conta com 08 membros, sendo 02 da 

coordenação da seccional, 04 da base e 2 (duas) agentes fiscais, este 

colegiado se reúne mensalmente ou, em convocações extraordinárias e 

permanece sendo uma instância relevante para agilização das respostas do 

CRESS à categoria profissional da região da Seccional de Londrina. Também 

na Sede em Curitiba são realizadas reuniões de COFI local, com membros da 

sede e as reuniões da COFI ampliada ocorrem de acordo com calendário de 

reuniões. 

Um aspecto de fundamental relevância se vincula a composição 

heterogênea da Comissão de Orientação e Fiscalização e com representação 

da base da categoria e sua expressa  vinculação ao território e as demandas e 

ele inerentes.  Observa-se que a fiscalização do exercício profissional dos/as 

Assistentes Sociais, por ser compreendida como uma ação estratégica para o 

fortalecimento da categoria, é fortalecida por meio desta composição. 
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 As reuniões de COFI Local têm como responsabilidade realizar discussões sobre a demandas que se 
referem ao território de abrangência da Seccional de Londrina, assim como deliberar sobre elas, no 
entanto, as demandas que reservam maior complexidade (situações que exigem posicionamento e/ou 
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reuniam as agentes fiscais e/ou demais membros da seccional de Londrina e da Sede. 



 

Não há possibilidade de manter o debate da COFI desagregado dos 

princípios éticos da profissão, a fim de manter a compreensão das atividades 

que são próprias do exercício profissional cotidiano do/a assistente social. A 

participação de assistentes sociais de base neste espaço traz para a COFI o 

anseio e o cotidiano vivido. 

A dimensão política pedagógica, construída na PNF, como uma uma 

expressão do compromisso ético da fiscalização, traz para a categoria a 

responsabilidade de aprimoramento na prestação de serviço aos/às 

usuários/as, amparada em um complexo processo de orientação e identificação 

da realidade em seus limites e possibilidades. Além de buscar a defesa da 

profissão e das condições de trabalho expressando a solidificação de 

estratégias para o fortalecimento do projeto ético-político profissional. 

As ações da COFI articulam as três dimensões supramencionadas 

buscando a politização das/os assistentes sociais e torna nítido às instituições 

o debate sobre os princípios e compromissos ético-políticos do Serviço Social, 

com vistas a contemplar a compreensão das ações que possibilitam a 

aproximação das particularidades sócio-institucionais e do exercício 

profissional.  

Com respaldo das orientações da COFI que vão para além da 

perspectiva punitiva, a categoria desenvolve suas atividades profissionais de 

forma concreta e dinâmica, com base nas legislações que norteiam a profissão, 

bem como vislumbra-se possibilidade, a partir das intervenções de fiscalização, 

de avanços na atuação profissional, na relação profissional e instituição e, na 

relação com o/a usuário/a. 

Portanto, diante dos anseios e dúvidas da categoria, entende-se que a  

participação da base nas reuniões e ações da COFI, possibilita a devolução de 

ações político-pedagógicas imbuída das problemáticas da realidade, de 

maneira a tencionar os limites e as possibilidades de incidência do conselho 

nestas demandas. 

No que se refere a participação de membros da Coordenação da 

Seccional na COFI Local esta tem por objetivo, primeiramente, a organização 

administrativa da instância, sendo necessário, a cada novo mandato, a 

instituição de uma coordenação desempenhada por um representante da 



 

Coordenação. Para além da função organizativa, a presença e coordenação da 

COFI Local exercida por este/a representante tem o intuito de dar legitimidade 

ao espaço da COFI. 

No que se refere a sua função organizativa, na atual Gestão da 

Seccional de Londrina, a coordenação da COFI realiza a articulação com 

membros e, juntamente com as agentes fiscais e demais, organiza a agenda 

de realização das reuniões. Entretanto, cabe salientar que, durante a 

realização das atividades da COFI local não há hierarquização, sendo as 

discussões realizadas de forma horizontal com o ponto de vista, conhecimentos 

e contribuições de todos/as os/as presentes.    

 

4 Considerações Finais 

Este artigo teve como objetivo apresentar breves considerações em 

relação a constituição da chamada COFI Local no âmbito da Seccional de 

Londrina, na busca de contemplar o debate sobre a especificidade e 

legitimidade desse espaço para o debate das demandas profissionais que se 

apresentam para a fiscalização de maneira territorial. 

É importante pontuar que a instância COFI Local não é prevista nas 

legislações do conjunto CFESS/CRESS, no entanto, conforme exposto ao 

longo deste artigo, sua construção e consolidação possibilitou que a construção 

de diversas ações políticas entre seccional e sede no sentido da sua 

constituição e legitimidade de suas deliberações, amparadas no compromisso 

em atender as demandas da categoria profissional com celeridade e 

responsabilidade ético-política. 

Portanto, entende-se que esse é um dos espaços que expressa o 

caráter democrático de constituição do Conjunto CFESS/CRESS e demonstra 

o compromisso dos sujeitos desse processo no que se refere a criação de 

estratégias para fortalecer a fiscalização do exercício profissional na busca de 

garantir a qualidade dos serviços prestados, papel precípuo do conselho. 
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