
ORIENTAÇÕES PARA INTERRUPÇÃO DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL CONFORME RESOLUÇÃO     

DO CFESS Nº 588/2010 

De acordo com o Artigo 62 da Resolução CFESS 582/2010: 

“Será concedida interrupção do pagamento das anuidades 
ao profissional que requerer a interrupção temporária do 
efetivo exercício profissional nos seguintes casos: 

a. Viagem ao exterior, com permanência superior a 6 meses;

b. Doença devidamente comprovada que impeça o exercício
da profissão por prazo superior a 6 meses;

c. Enquanto perdurar pena de privação de liberdade ou de
aplicação de medida de segurança por força de sentença
definitiva.

Parágrafo Único: Em qualquer dos casos, o período de 
interrupção corresponderá ao período de impedimento, 
podendo ser prorrogado, a pedido do interessado, se 
persistir o impedimento ou se já houver previsão a respeito, 
e será requerido anualmente.” 

Atenção! Em virtude da pandemia, o CRESS-MG promoveu adaptações para a 
garantia da prestação de serviços às e aos assistentes sociais e continua 
atendendo exclusivamente de forma remota. 
Este procedimento exige que a documentação da/o requerente seja enviada 
de forma digitalizada para o Setor de Registro através do e-mail 
registro@cress-mg.org.br. Assim, somente após a homologação, sua 
documentação impressa deve ser encaminhada ao Conselho através de 
serviço postal. 

Em caso de dúvidas e para mais informações, fale conosco através dos 
canais: 

Cel: (31) 99967-2020 
E-mail: registro@cress-mg.org.br

http://www.cress-mg.org.br/
http://www.cress-mg.org.br/
mailto:registro@cress-mg.org.br


Para iniciar o processo de interrupção do exercício profissional, leia atentamente 
a Resolução CFESS 582/2010, imprima o formulário de requerimento ao final 
deste arquivo, preencha-o e reúna a seguinte documentação: 

Formulários 

O formulário de requerimento da interrupção se encontra logo abaixo desta lista 
de orientações. Caso necessário, pode ser baixado também no site www.cress-
mg.org.br ou solicitado ao CRESS-MG, pelo e-mail registro@cress-mg.org.br. 

Original da carteira de Identidade Profissional 

• O documento deverá ser apresentado para as devidas anotações.
• Em caso de eventual extrativo da Carteira de Identidade Profissional, a/o 
assistente social deverá juntar ao requerimento declaração sobre o fato, sob as 
penas da lei.

Comprovante de viagem, com prazo de permanência no exterior, ou atestado 
médico constando o prazo provável de tratamento, ou cópia da sentença 
definitiva e certidão da instituição penitenciária

Importante: 
- A interrupção do exercício profissional não estará vinculada ao pagamento dos 
débitos anteriores ao seu deferimento, que caso não sejam quitados pelas vias 
administrativas, serão cobrados judicialmente (Art. 66).
- Cessado o motivo que impedia o exercício da profissão, durante a vigência do 
prazo concedido, o assistente social, deve reiniciar suas atividades, mediante 
comunicação ao CRESS e pagamento de anuidade proporcional (Art.67)



ILMA. SRA. PRESIDENTA DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE MINAS 

GERAIS - CRESS 6ª REGIÃO 

Eu,____________________________________________________________________________________
nome completo

formada (o) em Serviço Social no ano de _______________ e inscrita (o) neste CONSELHO REGIONAL 
DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS 6ª REGIÃO sob o nº de CRESS_______________, residentena 
________________________________________________________ nº _______, complemento: _______, 

bairro:____________________________, cidade:___________________________, estado:_______, 
CEP:___________________________, telefone:()________________, celular: ()________________, 

e-mail: _______________________________________________________________________________,
vem respeitosamente requerer à V.Sa que seja concedida a(o):

(   ) Inscrição secundária 

(   ) Transferência do CRESS _______ Região para o CRESS _______ Região 

(   ) Reinscrição 

(   ) Cancelamento de inscrição 

(   ) Isenção de anuidade por idade 

(   ) Interrupção do exercício profissional 

(   ) 2ª via da carteira de identidade profissional 

(   ) Alteração de nome  

(   ) Mudança de endereço 

(   ) Outros: ____________________________________________________________________________ 
Justificativa: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Nestes termos, pede deferimento. 
________________________________________ Data: _______/_______/_______ 
Município 

_________________________________________ CRESS N º: _______________ 
ASSINATURA DA (O) ASSISTENTE SOCIAL 
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