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RESOLUÇÃO n.º 001/2022/CRESS-RO, de 11 de janeiro de 2022. 

 

REVOGA AS RESOLUÇÕES CRESS Nº 06 E 08 DE 2019, 

TONANDO SEM EFEITOS O PROGRAMA DE 

RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, INSTITUÍDO NO 

ÂMBITO DO CRESS-RO E DEFINE MEDIDAS PARA O 

RESTABELECIMENTO DOS CRÉDITOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Rondônia – 23ª 

Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe conferem a Lei nº. 8.662/93, 

especialmente no §1° do artigo 7°, 

CONSIDERANDO que no Exercício 2019, instituiu-se no âmbito do CRESS-RO, 

programa de recuperação fiscal, constante da Resolução nº 006/2019, posteriormente prorrogado pela 

Resolução nº 08/2019, com o qual buscou-se dar enfrentamento ao alto índice de inadimplência, 

visando assegurar condições de manutenção da regularidade das inscrições e o pleno exercício da 

profissão pelos profissionais da categoria, tendo, ainda, como fundamentos: 

I) a necessidade de arrecadação fiscal caracterizada pela contribuição compulsória, determinada 

por lei, com natureza tributária, nos termos dos art. 13 da Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, 

e que constitui a receita preponderante do Conselho Regional de Serviço Social; 

II) a RESOLUÇÃO CFESS n.º 829, de 22 de setembro de 2017, a qual regulamenta as anuidades 

de pessoa física e de pessoa jurídica e as taxas no âmbito dos CRESS, e determina outras 

providências; 

III) que, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000, constituem requisitos essenciais 

da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 

tributos da competência constitucional do ente da Federação; 

IV) que, nos termos do art. 6º, §2º, da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, os Conselhos de 

Fiscalização de Profissões Regulamentadas são autorizados a estabelecer regras de recuperação 

de crédito; 

V) o disposto nos artigos 171 e 172 do Código Tributário Nacional, que possibilitam a celebração 

de transação com os devedores da entidade; 

CONSIDERANDO, entretanto, a determinação da Presidência do CFESS, emanada do 

Ofício nº 928, de 3 de dezembro de 2021, para que se revogue as respectivas Resoluções nº 06 e 

08/2021, e, pelas razões ali dispostas, torne sem efeitos o Programa de Regularização Fiscal instituído 

pelo CRESS-RO; 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Pleno deste Conselho Regional, que 

entendeu por acatar a determinação emanada pela Presidência do CFESS; 

CONSIDERANDO, ainda, à guisa de verificação da conformidade jurídica, a capacidade 

de autotutela da Administração em relação aos seus atos, conforme já pacificado pelo Supremo 

Tribunal Federal, desde a edição da Súmula n.º 473, de 03/12/1969; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Ficam revogadas as Resoluções CRESS nº 006 e 008/2019, as quais, 

respectivamente, instituiu e prorrogou o Programa de Recuperação Fiscal do Conselho Regional 

Serviço Social – REFIS Serviço Social 2019, destinado a promover a regularização dos créditos, 

decorrentes de débitos dos profissionais de Serviço Social, na forma que previam. 

Art. 2º. Fica determinado à Secretaria Executiva do CRESS-RO que adote imediata 

providências para que sejam restabelecidos os créditos anistiados junto às fichas cadastrais dos 

profissionais que aderiram ao REFIS, conforme levantamento realizado pelo setor administrativo 

financeiro do CRESS-RO. 

§1º. Os profissionais deverão ser cientificados por meio idôneo, em que se possa 

confirmar a ciência individual expressa do restabelecimento do crédito anistiado (e-mail; AR; 

aplicativo de mensagens; rede social etc.). 

§2º. Juntamente com a notificação do restabelecimento do crédito anistiado, os 

profissionais receberão cópia desta resolução; das resoluções ora revogadas; de planilha contendo o 

valor do crédito restabelecido; planilha contendo resumo dos créditos restabelecidos aos demais 

profissionais que aderiram ao REFIS ora revogado; dos expedientes recebidos do CFESS acerca do 

REFIS; o expediente encaminhado pelo CRESS-RO ao CFESS, justificando a realização do REFIS; 

o expediente do CFESS contendo a determinação de revogação do REFIS;  e a deliberação do 

Conselho Pleno, pelo atendimento à determinação do CFESS. 

§3º. Juntamente com a notificação do restabelecimento do crédito anistiado, os 

profissionais receberão cópia desta resolução; das resoluções ora revogadas; de planilha contendo o 

valor do crédito restabelecido; planilha contendo resumo dos créditos restabelecidos aos demais 

profissionais que aderiram ao REFIS ora revogado; dos expedientes recebidos do CFESS acerca do 

REFIS; o expediente encaminhado pelo CRESS-RO ao CFESS, justificando a realização do REFIS; 

o expediente do CFESS contendo a determinação de revogação do REFIS;  e a deliberação do 

Conselho Pleno, pelo atendimento à determinação do CFESS. 

Art. 3º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo conferida 

especial publicidade, incluindo sítio eletrônico e mídias sociais. 

Art. 4º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo que 

questões omissas serão levadas ao conhecimento da Diretoria do CRESS-RO, para a devida solução 

e/ou encaminhamento. 

 

Porto Velho/RO, em 11 de janeiro de 2022.  

 

  

NOEME RIBEIRO DE ASSIS LEMOS 

Conselheira Presidente 

CRESS 23ª Região/RO 


