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NOTA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO AS/AOS ASSISTENTES SOCIAIS SOBRE OS 

PROCEDIMENTOS DE LACRE E DESLACRE DO MATERIAL TÉCNICO E MATERIAL 

TÉCNICO SIGILOSO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

A Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 

16ª Região/AL vem, por meio da presente Nota Técnica, orientar as/os Assistentes Sociais do 

Estado de Alagoas sobre os procedimentos de Lacre e deslacre do Material Técnico e Material Técnico 

Sigiloso do Serviço Social. 

As Resoluções do CFESS compõem os instrumentos normativos, formulados para dar sustentação legal a 

profissão. Assim, a COFI deste Regional orienta a categoria de assistentes sociais a fazer uso da RESOLU-

ÇÃO CFESS Nº 556/2009, que dispõe sobre “Procedimentos para efeito da Lacração do Material Técnico 

e Material Técnico-Sigiloso do Serviço Social”. As frequentes constatações, pela fiscalização deste Regio-

nal, do desconhecimento da obrigatoriedade quanto ao procedimento de lacre, ou mesmo da ausência 

de zelo na observância dos deveres referentes ao sigilo profissional, evidenciaram a necessidade da ação 

orientativa e pedagógica que objetiva prevenir possíveis infrações éticas. 

As informações obtidas no âmbito do exercício profissional, onde instrumentos de registros possuem 

dados pessoais relacionados a intimidade, privacidade, honra ou imagem, de usuários/as, devem rece-

ber atenção especial, considerando o Código de Ética Profissional, Resoluções do CFESS, mas também o 

direito fundamental à intimidade e à privacidade garantido pela Constituição Federal.  

Cumpre notar a necessidade das/os Assistentes Sociais estarem atentas/os ao cumprimento da Resolu-

ção CFESS Nº 556/2009. Elencamos três situações detectadas no exercício profissional: 

Situação 1 - Assistente Social ao ser desvinculada/o da Instituição empregadora leva consigo todo mate-

rial técnico do Serviço Social; 

Situação 2 – Assistente Social ao ser desvinculada/o da Instituição empregadora, deixa o material téc-

nico do Serviço Social na própria sala, sem realizar o repasse para sua/seu substituta/o; 

Situação 3 – Assistente Social ao ser desvincula/o da Instituição empregadora, incinera o material téc-

nico do Serviço Social.  
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Para todas as situações apresentadas acima ou mesmo outras menos comuns, a Comissão de Orienta-

ção e Fiscalização esclarece que:  

• O Serviço Social é um setor/serviço Institucional, portanto os documentos produzidos no exercí-

cio da profissão em determinado espaço socioinstitucional não é de cunho pessoal; 

• O material técnico produzido pelo Serviço Social contém registros dos/das usuários/as daquele 

serviço, sendo assim direito dos/as mesmos/as a continuidade dos atendimentos com seu histó-

rico; 

• A/o assistente social tem responsabilidades éticas e técnicas para com a imagem, dignidade, se-

gurança e proteção dos/as usuários/as, no que se refere aos registros de seus atendimentos. 

 

A Resolução CFESS Nº 556/2009, subsidia a/o Assistente Social na garantia do caráter confidencial das 

informações obtidas em razão da atuação profissional, conceituando o material técnico e material téc-

nico-sigiloso, especificando o repasse a outra/o Assistente Social, determinando as situações e os proce-

dimentos para realização do lacre e deslacre. 

Importa orientar, ainda, que em situações de início de atuação em determinado órgão, Instituição ou 

Empresa, onde tenha existido atuação do Serviço Social, quando não recebido o material técnico ou o 

mesmo não esteja lacrado, deve haver comunicação ao setor de fiscalização do CRESS Alagoas. 
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