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Porto Alegre, 30 de junho de 2020  
  OFCOFI  068/2020  
  Prezada Senhora 
 
 

O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 10ª Região, regulamentado 

pela Lei 8.662/93, constitui uma entidade jurídica de direito público, com jurisdição no 

Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivos básicos orientar, disciplinar, 

fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social.  

 

Na oportunidade em que a cumprimentamos, temos o propósito de tratar com 

vossa senhoria sobre o questionamento recebido por meio de mensagem eletrônica 

cujo conteúdo se refere à realização de avaliações e outros no âmbito do sistema 

prisional por meio remoto.    

 

Inicialmente, nos reportamos à situação vivenciada por nossa categoria 

profissional neste período de pandemia. Assim como as demais categorias, vimo-nos 

obrigados a realizar adequações no exercício profissional sem, contudo, afastarmo-nos 

da dimensão ética da profissão à luz dos princípios e compromissos amplamente 

assumidos e defendidos pelo Serviço Social. Neste âmbito, cabe destacar o 

compromisso com a igualdade, com a Justiça social e, sobretudo, a defesa dos Direitos 

Humanos e o compromisso com a Qualidade do Serviço Prestado aos Usuários.   

 

Considerando que a atuação profissional se efetiva através da prática 

interventiva, elementos objetivos e subjetivos compõem a realidade do estudo e/ou da 

intervenção e são valorados no processo de análise e avaliação, permitindo assim a 

emissão de opinião ou parecer técnico. O Serviço Social não dispõe de legislação que 

regulamenta a prática profissional por meio remoto; no entanto, compreendendo o 

estado pandêmico que determina o isolamento social, determinadas ações com menor 

grau de complexidade podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho, 

videoconferência, e on-line, para que nossas atividades não sofram descontinuidade 

com possíveis prejuízos aos usuários. 
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 Contudo, a atribuição privativa (dada sua complexidade), Estudos Sociais, 

Laudos e Pareceres não encontram guarida técnica para sua elaboração por meio 

remoto, isso, porque a avaliação resultante dessas atividades depende da análise de 

elementos e circunstâncias concretas da realidade social. Como antedito, todos os 

elementos e circunstâncias objetivas e subjetivas requerem a interlocução presencial 

entre usuário e técnico, possibilitando análise e avaliação técnica com o devido 

embasamento.   

Por conseguiente, seguimos as orientações emanadas pelo Conselho Federal 

de Serviço Social, ao manifestarmo-nos pela não pertinência de avalizar a realização 

de Estudos Sociais e de Laudos por meio remoto. 

 

Além das informações já elencadas acima, conforme recomendação do próprio 

Conselho Nacional de Justiça, instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do 

sistema judiciário brasileiro, foi emitido  em Maio de 2020, sob o título de : Orientações 

Técnicas sobre políticas de cidadania e garantia de direitos às pessoas privadas 

de liberdade e egressas do sistema prisional durante o período de pandemia da 

Covid-19, “No contexto da pandemia, tornou-se necessário adotar regimes 

diferenciados para o funcionamento dos serviços forenses e das redes de proteção 

social, sobretudo por meio do teletrabalho e da restrição de atendimentos ao público 

para os casos indispensáveis”. 

 

De tal sorte, ainda é sugerido pelo CNJ no mesmo documento que “ As equipes 

técnicas das unidades prisionais sejam contempladas como público beneficiário pela 

Portaria nº 54, de 1 de abril de 2020, especialmente, com medidas e condições que 

garantam a segurança e a saúde dos profissionais;” 

 

. Contudo, compreendemos que no Sistema Prisional é imprescindível a 

manifestação dos técnicos para a devida justificação junto ao poder Judiciário e 

consideramos que lutamos pela defesa dos Direitos Sociais e Humanos. Diante do 

exposto, entendemos que a manifestação seja denominada de Relatório Social 

Circunstanciado, o qual poderá ser construído com base em dados documentais e 

informações preexistentes no prontuário do apenado, a fim de mitigar eventuais 



                                                                       

Rua Coronel André Belo, 452- 1º and. Cj. 201 - Bairro Menino Deus - CEP: 90110-020 - Porto Alegre/RS  
Fone: (051) 3224.3935  e  COFI (51) 3225-3618- e-mail: cress10@terra.com.br 

prejuízos no que concerne à concessão para progressão de regime, liberdade 

condicional e individualização da pena. 

Sendo o que tínhamos para tratar no momento, reiteramos nossos votos de 

estima e apreço. 

Atenciosamente, 

 

 
Elisa Scherer Benedetto 

AS CRESS 8776 
Conselheira Presidenta do CRESSRS - 10ª Região 

 
 
Ilma Sra.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MD.xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail xxxxxxxxxx 

 

 
 

 

 

 


