
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 16ª REGIÃO
CRESS/ ALAGOAS

Nota Técnica Sobre Atuação de Assistentes Sociais em equipe multiprofissional, conforme a

Resolução CFESS Nº 557/2009

Apresentação

O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 16ª Região/AL apresenta considerações

importantes ao exercício profissional de Assistentes Sociais em equipe multiprofissional,

consonante à Resolução CFESS Nº 557/2009, que “dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos,

opiniões técnicas conjuntos entre o/a assistente social e outros/as profissionais”. A atual

conjuntura dos processos de trabalho para assistentes sociais vem imprimindo a necessidade da

atuação em equipe multiprofissional, desenvolvendo atribuições conjuntamente com outros/as

profissionais.

A Comissão de Orientação e Fiscalização – COFI deste Regional, considerando a

crescente demanda de orientação, fiscalização e intervenção frente à situações de equívocos no

âmbito da atuação em equipe multiprofissional, sobretudo relacionados a registros e emissões

de pareceres, laudos, opiniões técnicas por assistentes sociais, emite a presente NOTA TÉCNICA,

com o objetivo de orientar e instrumentalizar a categoria frente às demandas profissionais,

alicerçada na dimensão político-pedagógica da fiscalização na prevenção de possíveis infrações

éticas. Destacamos que as orientações aqui expressas estão subsidiadas na Resolução CFESS Nº

557/2009 que norteia para os limites e possibilidades para a atuação multiprofissional e na Lei

Federal nº 8662/93 que regulamenta a profissão de assistente social em todo território

nacional.

A Resolução CFESS Nº 557/2009

A ampliação da inserção de assistentes sociais em espaços sócio-ocupacionais que

exigem a atuação em equipes multiprofissionais, requerendo uma intervenção conjunta, marca

a necessidade de constantes atualizações técnica, teórico-metodológica e ético-política no

exercício da profissão.

Entre as considerações da Resolução CFESS Nº 557/2009 está expresso “ser inadmissível,

juridicamente, que em uma mesma manifestação técnica, tenha consignado o entendimento

conjunto de duas áreas profissionais regulamentadas, sem que se delimite o objeto de cada

uma, tendo em vista, inclusive, as atribuições privativas de cada profissão”. Com isso, esse

documento legal da profissão reafirma dispositivos já previstos na Lei Federal nº 8.662/93, que

estabelece a proibição de que outro/a profissional subscreva o entendimento técnico em

matéria de Serviço Social, mesmo na atuação em equipe multiprofissional.
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Dentre os termos dispostos na referida Resolução, é fundamental observar que “O

entendimento ou opinião técnica do/a assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta

com outra categoria profissional e/ ou equipe multiprofissional, deve destacar a sua área de

conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos

utilizados, análise social e outros componentes que devem estar contemplados na opinião

técnica” (Art. 4º, Parágrafo Primeiro).

A principal fundamentação da Resolução CFESS Nº 557/2009 para orientar a prática

profissional do/a assistente social na sua atuação em equipes multiprofissionais está pautada

no inciso IV do artigo 5º, da Lei 8.662/1993, que afirma ser “função privativa do/a assistente

social a realização de vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações, pareceres, ou

seja, qualquer manifestação técnica, sobre matéria de Serviço Social, em conformidade com”.

Orientações

Frente ao exposto, o Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região – CRESS/AL orienta

a categoria de assistentes sociais do Estado de Alagoas que atuam em equipes

multiprofissionais a expressarem, no âmbito de sua atuação, as prerrogativas legais da

profissão, posicionando-se com compromisso ético e autonomia profissional. Importante

destacar que é dever do/a assistente social resguardar as normas legais do Serviço Social,

dentre as quais está expresso que o/a assistente social não pode ser obrigado/a a desempenhar

atividades incompatíveis com suas competências e atribuições previstas pela Lei 8.662/93.

A Comissão de Orientação e Fiscalização deste Regional, ao analisar relatório de Visitas

de Fiscalização, tem constatado a existência de documentos com registro de atividades

profissionais assinados por assistentes sociais e outros/as profissionais, sem a delimitação das

especificidades técnicas inerentes a cada profissão. Outra constatação é a ocorrência de

emissão de documentos com revezamento entre as diferentes categorias, ou seja, a elaboração

de documento técnico por um determinado/a profissional, mas assinado por todos/as da

equipe. Diante de situações como estas, evidencia-se a desconsideração quanto às

especificidades e prerrogativas normativas e técnicas de cada categoria profissional.

Compreender que a produção de documentos em sua área de atuação também se

enquadra no âmbito da intervenção profissional e expressa o conhecimento teórico, técnico e

ético da profissão. Na atuação em equipe multiprofissional, pode haver atendimentos,

atividades, avaliações, visitas técnicas, discussões que sejam realizados conjuntamente com

outras profissões envolvidas, entretanto, a conclusão técnica manifestada por escrito deve

respeitar e expressar o saber profissional para o qual se estar habilitado/a e autorizado/a a

exercer. Destaca-se que as manifestações escritas, sejam elas em documentos internos ou em
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documentos externos elaborados por assistentes sociais, devem conter a assinatura do/a

assistente social acompanhada do número de registro no Conselho Regional de Serviço Social

de sua jurisdição.

Diante das orientações contidas na presente nota, este Regional recomenda a

imprescindibilidade de que as/os profissionais de Serviço Social se apropriem da Resolução

CFESS 557/2009, considerando que é um importante instrumento para subsidiar a emissão de

pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos com outras categorias profissionais. Além da

referida resolução, recomendamos a leitura do documento “Sistematização e análise de

registros da opinião técnica emitida pela/o assistente social em relatórios, laudos e pareceres,

objeto de denúncias éticas presentes em recursos disciplinares julgados pelo Conselho Federal

de Serviço Social” produzido em 2020 pelo Conselho Federal de Serviço.

Por fim, orienta-se que diante de situações que firam a autonomia profissional, por

determinações superiores de atribuições indevidas, este Conselho deve ser acionado, evitando,

assim, possíveis infrações éticas pelo/a assistente social no descumprimento das legislações

profissionais.

10 de Setembro de 2021, Maceió (AL)

Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região

CRESS Alagoas
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