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O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 
E SEU PAPEL COM A CATEGORIA

O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS tem uma função bem específi ca enquanto um 

tribunal regional de primeira instância e como órgão de caráter executivo e administrativo, 

conforme Lei 8.662/93. O artigo 9º da Lei 8.662/93 refere-se às competências dos CRESS, 

sendo elas: organizar e manter o registro profi ssional dos/as Assistentes Sociais; fi scalizar e disciplinar 

o exercício da profi ssão de Assistente Social na respectiva região; expedir carteiras profi ssionais; 

zelar pela observância do Código Ética Profi ssional funcionando como Tribunais Regionais de Ética; 

aplicar sansões previstas no Código de Ética; fi xar em assembléia da categoria as anuidade e elaborar 

seu Regimento Interno.

Mediante o exposto, tem-se que o CRESS atua na orientação, fi scalização e defesa do exercício 

profi ssional, direcionando sua ação para questões relativas às condições éticas e técnicas do exercício 

profi ssional, assim como garantindo a organização, o disciplinamento e defesa da profi ssão.

Não obstante o papel do CRESS é confundido com o papel dos Sindicatos e/ou Associações 

profi ssionais, visto que muitas questões relativas aos direitos sociais, previdenciários e trabalhistas, 

chegam enquanto demandas aos Conselhos Profi ssionais. Isso ocorre devido a conjuntura aviltante 

de desmonte e ataques constantes aos direitos dos/as trabalhadores/as no país e os/as profi ssionais de 

Serviço Social também sentem intensamente em seu cotidiano profi ssional as consequências de um 

Estado burguês e sua vinculação aos interesses da classe dominante.

Em 2012 o conjunto CFESS/CRESS organizou o Seminário Nacional de Serviço Social e Organização 

Sindical, neste evento defi niu-se uma importante direção em que “todos/as os/as trabalhadores/as 

devem se organizar nos Sindicatos por ramo de produção, representando uma tentativa de evitar 

a fragmentação e de gerar o desenvolvimento/aprofundamento da identidade de classe”(RAMOS; 

MOREIRA;SITCOVSKY, 2014, p. 157). A defesa da organização por ramos de produção tem relação 
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direta com a capacidade organizativa da classe trabalhadora com vistas ao fortalecimento da luta dos/

as trabalhadores/as na construção no âmbito da sociedade civil de um processo de contra-hegemonia.

Nesse sentido, é importante destacar que como trabalhadores/as a categoria profi ssional tem muito 

a contribuir com a luta geral da classe trabalhadora, na medida em que tem um signifi cativo acúmulo 

teórico-metodológico e ético-político referenciado na perspectiva classista, fundamentada na teoria 

social crítica.

Portanto, não se pode considerar que os Conselhos Profi ssionais tenham a mesma atribuição das 

entidades sindicais, legalmente a atribuição do CRESS se limita ao exercício profi ssional, o que pode e 

deve ocorrer é o apoio político nas lutas, especialmente, tendo por referência os princípios e diretrizes 

do projeto ético-político do Serviço Social. 

Deste modo, faz necessário salientar que o Conselho Regional de Serviço Social, parte constitutiva 

do conjunto CFESS/CRESS, tem em sua fi nalidade a orientação e a fi scalização do exercício da 

profi ssão, igualmente na construção de debates éticos-políticos que interessam ao trabalho dos/as 

Assistentes Sociais, fazendo isso por meio das normativas e pela lei que regulamenta a profi ssão.  

BRASIL. Lei de Regulamentação da Profi ssão de Serviço Social 8.662 de 07 de junho de 1993.
RAMOS, Sâmya; MOREIRA, Marinete; SITCOVSKY, Marcelo. Seminário Nacional de Serviço Social e 
Organização Sindical. CFESS Manifesta, Brasília: CFESS, 2014.


