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I. Reconhecimento da liberdade como valor ético
central e das demandas políticas a ela inerentes autonomia, emancipação e plena expansão dos
indivíduos sociais;

II. Defesa intransigente dos
direitos humanos e recusa do
arbítrio e do autoritarismo;

Código de Ética
Princípios Fundamentais

III. Ampliação e consolidação da cidadania,
considerada tarefa primordial de toda
sociedade, com vistas à garantia dos direitos
civis sociais e políticos das classes
trabalhadoras;

IV. Defesa do aprofundamento
da
democracia,
enquanto
socialização
da
participação
política e da riqueza socialmente
produzida;

V. Posicionamento em favor da
equidade e justiça social, que assegure
universalidade de acesso aos bens e
serviços relativos aos programas e
políticas sociais, bem como sua gestão
democrática;

VI. Empenho na eliminação de todas as
formas de preconceito, incentivando o
respeito à diversidade, à participação de
grupos socialmente discriminados e à
discussão das diferenças;
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VII. Garantia do pluralismo, através do
respeito às correntes profissionais
democráticas
existentes
e
suas
expressões teóricas, e compromisso
com o constante aprimoramento
intelectual;

VIII. Opção por um projeto profissional
vinculado ao processo de construção de uma
nova ordem societária, sem dominação,
exploração de classe, etnia e gênero;

IX. Articulação com os movimentos
de outras categorias profissionais
que partilhem dos princípios deste
Código e com a luta geral dos/as
trabalhadores/as;

Código de Ética
Princípios Fundamentais

XI. Exercício do Serviço Social sem ser
discriminado/a,
nem
discriminar,
por
questões de inserção de classe social,
gênero, etnia, religião, nacionalidade,
orientação sexual, identidade de gênero,
idade e condição física.

X. Compromisso com a qualidade
dos serviços prestados à população e
com o aprimoramento intelectual,
na perspectiva da competência
profissional;

Art.1º Compete ao Conselho Federal de Serviço
Social:
a- zelar pela observância dos princípios e
diretrizes deste Código, fiscalizando as ações
dos Conselhos Regionais e a prática exercida
pelos profissionais,instituições e organizações
na área do Serviço Social;

b- introduzir alteração neste Código, através
de uma ampla participação da categoria,
num processo desenvolvido em ação
conjunta com os Conselhos Regionais;

Código de Ética
título I-Disposições gerais

c- como Tribunal Superior de Ética
Profissional, firmar jurisprudência na
observância deste Código e nos casos
omissos.

Parágrafo único Compete aos Conselhos
Regionais, nas áreas de suas respectivas
jurisdições, zelar pela observância dos
princípios e diretrizes deste Código, e funcionar
como órgão julgador de primeira instância.

Art. 2º Constituem direitos do/a assistente
social:
a- garantia e defesa de suas atribuições e
prerrogativas, estabelecidas na Lei de
Regulamentação da Profissão e dos
princípios firmados neste Código;

b- livre exercício das
atividades inerentes à
Profissão;

Código de Ética
TÍTULO II
DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES
GERAIS DO/A ASSISTENTE SOCIAL

c- participação na elaboração e gerenciamento
das políticas sociais, e na formulação e
implementação de programas sociais;

d- inviolabilidade do local de
trabalho e respectivos arquivos e
documentação,garantindo o sigilo
profissional;

e- desagravo público por ofensa que atinja
a sua honra profissional;

f- aprimoramento profissional de
forma contínua, colocando-o a
serviço dos princípios deste Código;
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DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES
GERAIS DO/A ASSISTENTE SOCIAL

g- pronunciamento em matéria de sua
especialidade, sobretudo quando se tratar de
assuntos de interesse da população;

h- ampla autonomia no exercício
da Profissão, não sendo obrigado a
prestar serviços profissionais
incompatíveis com as suas
atribuições, cargos ou funções;

Art. 9º É vedado ao/à assistente social:
a- emprestar seu nome e registro
profissional a firmas, organizações ou
empresas para simulação do exercício
efetivo do Serviço Social;

b- usar ou permitir o tráfico de
influência para obtenção de emprego,
desrespeitando
concurso
ou
processos seletivos;

CAPÍTULO II
Das Relações com as Instituições
Empregadoras e outras

c- utilizar recursos institucionais (pessoal
e/ou financeiro) para fins partidários,
eleitorais e clientelistas.

Art. 10 São deveres do/a assistente social:
aser
solidário/a
com
outros/as
profissionais, sem, todavia, eximir-se de
denunciar atos que contrariem os
postulados éticos contidos neste Código;

b- repassar ao seu substituto
as informações necessárias à
continuidade do trabalho;

CAPÍTULO III
Das Relações com Assistentes
Sociais e
outros/as Profissionais

c- mobilizar sua autoridade funcional, ao
ocupar uma chefia, para a liberação de
carga horária de subordinado/a, para fim
de estudos e pesquisas que visem o
aprimoramento profissional,bem como
de representação ou delegação de
entidade de organização da categoria e
outras,
dando igual oportunidade a
todos/as;

d- incentivar, sempre que
possível, a prática profissional
interdisciplinar;
e- respeitar as normas e
princípios éticos das outras
profissões;

f- ao realizar crítica pública a
colega e outros/ as
profissionais, fazê-lo sempre de
maneira objetiva, construtiva e
comprovável, assumindo sua
inteira responsabilidade.

Art.12 Constituem direitos do/a assistente social:
a- participar em sociedades científicas e em
entidades representativas e de organização da
categoria
que
tenham
por
finalidade,
respectivamente, a produção de conhecimento, a
defesa e a fiscalização do exercício profissional;

b- apoiar e/ou participar dos
movimentos sociais e organizações
populares vinculados à luta pela
consolidação e ampliação da
democracia e dos direitos de
cidadania.

CAPÍTULO IV
Das Relações com Entidades da
Categoria e demais
organizações da Sociedade Civil
Art. 13 São deveres
assistente social:

do/a

a- denunciar ao Conselho
Regional
as
instituições
públicas ou privadas, onde as
condições de trabalho não
sejam dignas ou possam
prejudicar os/as usuários/as
ou profissionais;

b- denunciar, no exercício da Profissão, às entidades
de organização da categoria, às autoridades e aos
órgãos competentes, casos de violação da Lei e dos
Direitos Humanos, quanto a: corrupção, maus tratos,
torturas, ausência de condições mínimas de
sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de
autoridade individual e institucional, qualquer forma
de agressão ou falta de respeito à integridade física,
social e mental do/a cidadão/cidadã;

c-respeitar a autonomia dos
movimentos populares e
das
organizações
das
classes trabalhadoras.

Art. 14 É vedado ao/à assistente
social valer-se de posição ocupada
na direção de entidade da
categoria para obter vantagens
pessoais, diretamente ou através
de terceiros/as.

CAPÍTULO IV
Das Relações com Entidades da
Categoria e demais
organizações da Sociedade Civil

Lei n º 8.662, de 7 de Junho de 1993

Dispõe sobre a
profissão de Assistente
Social e dá outras
providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

Dispõe sobre a profissão de
Assistente Social
e dá outras providências

Art. 1º É livre o exercício da profissão
de Assistente Social em todo o
território nacional, observadas as
condições estabelecidas nesta lei.

Art. 2º Somente poderão exercer a profissão de
Assistente Social:
I - Os possuidores de diploma em curso de
graduação em Serviço Social, oficialmente
reconhecido, expedido por estabelecimento de
ensino superior existente no País, devidamente
registrado no órgão competente;

II - os possuidores de diploma de curso superior em
Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente,
expedido por estabelecimento de ensino sediado em
países estrangeiros, conveniado ou não com o governo
brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado
em órgão competente no Brasil;

Dispõe sobre a profissão de
Assistente Social
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III - os agentes sociais, qualquer que seja sua
denominação com funções nos vários órgãos
públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu
parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho
de 1953.

Parágrafo único. O exercício da profissão de
Assistente Social requer prévio registro nos
Conselhos Regionais que tenham jurisdição
sobre a área de atuação do interessado nos
termos desta lei.

VII - estabelecer os sistemas de registro dos
profissionais habilitados;

VIII
prestar
assessoria
técnicoconsultiva aos organismos públicos ou
privados, em matéria de Serviço Social;
IX - (Vetado).

Dispõe sobre a profissão de
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Art. 9º O fórum máximo de deliberação da
profissão para os fins desta lei dar-se-á nas
reuniões conjuntas dos Conselhos Federal
e Regionais, que inclusive fixarão os
limites de sua competência e sua forma de
convocação.

Art. 10. Compete aos CRESS, em
suas
respectivas
áreas
de
jurisdição, na qualidade de órgão
executivo e de primeira instância, o
exercício das seguintes atribuições:

I - organizar e manter o registro profissional
dos Assistentes Sociais e o cadastro das
instituições e obras sociais públicas e
privadas, ou de fins filantrópicos;

II - fiscalizar e disciplinar o exercício da
profissão de Assistente Social na
respectiva região;
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III - expedir carteiras
profissionais
de
Assistentes Sociais,
fixando a respectiva
taxa;

IV - zelar pela observância do
Código de Ética Profissional,
funcionando como Tribunais
Regionais de Ética Profissional;

