UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SOCIOECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL

O SERVIÇO SOCIAL NO ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA
JURÍDICA- UFSC:
AS RELAÇÕES DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL EM EQUIPES
INTEPROFISSIONAIS

RAQUEL BERGMANN BEHR

Depto de Serviço Social
Defendido e Aprovado TCÇ_

1?-.1R1)
l a Gaio
11/11?
e rf
Coo d. de Etgio e TCC
Curso d erviç4So •al/CSE/UFSC

FLORIANÓPOLIS, 01 DE JULHO DE 2010

RAQUEL BERGMANN BEHR

O SERVIÇO SOCIAL NO ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA
JURÍDICA:
AS RELAÇÕES DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL EM EQUIPES
INTEPROFISSIONAIS

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Departamento de Serviço
Social da Universidade Federal de Santa
Catarina como requisito para obtenção do
titulo de Bacharel em Serviço Social
orientado pela Professora Dra. Simone
Sobral Sampaio

Florianópolis, 01 de Julho de 2010

RAQUEL BERGMANN BEHR

Trabalho de Conclusão de Curso
aprovado como requisito parcial
para obtenção do titulo de
Bacharel em Serviço Social, de
acordo com as normas do
Departamento de Serviço Social da
Universidade Federal de Santa
Catarina — UFSC

Banca Examinadora:

Prof. De. Simone Sobral Sampaio
Departamento de Serviço Social — UFSC

Lellánfm cpoé-9-r2-3etto1) n
Prof. MT. Maria Dolores Thiesen
Departamento de Serviço Social — UFSC
1'. Examinadora

Pr6f. Dr(fiélderBoska de Moraes Sarmento
Departamento de Serviço Social - UFSC
2°. Examinador
1°. De Julho de 2010

Dedico este Trabalho ao meu filho Isaac Behr
de Souza, se decidir seguir pelo mesmo
caminho, que lhe sirva de inspiração. Dedico
também a todas as pessoas as quais tbi
recusado a oportunidade de um futuro melhor.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar a Deus, por permitir que eu aproveitasse ao máximo essa
oportunidade.
Aos meus avós e pais Harry Roberto Behr, Rachel de Oliveira Behr, Ricardo
Roberto Behr e Norvaine Bergmann. A estes agradeço por acreditarem, confiarem e
nunca desistirem, mesmo nas piores situações. Para que se orgulhassem de mim reuni
forças para chegar até aqui, por tudo isso, muito obrigada.
Ao meu filho Isaac Behr de Souza, o qual ainda, devido a pouca idade não
compreende, porém,ainda assim, lhe agradeço pela compreensão. Sei que em breve
entenderá o motivo de durante muito tempo eu abdicar de sua companhia, lhe privando
de minha atenção para poder estudar. Por quantos finais de semana tive de escutar, com
o coração apertado as suas indagações: "mãe, toda vez que eu estiver com você vai ser
assim? Estudar, estudar e estudar'?" Pela paciência e companhia durante estes dias de
trabalho devo-lhe meu muito obrigada filho.
Aos amigos que fiz durante este percurso: Manha, Denise, Karina Dias, Karina
Andrada, Amanda, Rafael e Lais. Jamais esquecerei nossos cafés no bar do CSE, nossos
alegres almoços no RU, os incontáveis Happy Hours e reuniões do Tigers Club entre
uma prova e outra, nos bares da UFSC (Cats, Nina, Meu Escritório), as baladinhas, as
comemorações de aniversário que nunca passaram em branco. Quem diria, que logo eu
iria me formar antes de todos vocês? Mereço um grito de guerra...
A vocês meus amigos, devo a realização de uma graduação muito feliz.
A minha amiga Thaise, por me dar uma tremenda força nos momentos mais
di liceis, obrigada pela confiança minha amiga, você é uma verdadeira irmã para mim.
Agradeço às minhas Professoras, Simone Sobral Sampaio e Maria Dolores
Thiesen, pela compreensão, comprometimento e paciência. Por reconhecerem e
acreditarem na minha evolução e pela amizade, muito obrigada Professoras.
Enfim, a todos os que participaram e contribuiram para a realização desta grande
conquista meus sinceros agradecimentos.

RESUMO

O poder Judiciário é um dos três elementos fundantes do conceito de Estado,
juntamente com os poderes Legislativo e Executivo. A partir daí inicia-se um processo
de compreensão sobre o Poder exercido pelos operadores judiciais. Entre os
profissionais atuantes do sistema judiciário temos os assistentes sociais, que se
encontram em uma relação desprivilegiada na cadeia hierárquica, no interior destas
instituições, e acabam por se transformar em alvo das idéias equivocadas sobre a sua
profissão pelos operadores judiciais. No cotidiano de sua atuação, os assistentes sociais
necessitam manter um diálogo constante entre sua atuação profissional e a reflexão
acadêmica, evitando cair em "armadilhas" institucionais. Através de conhecimento e
aprimoramento intelectual com relação às atividades exercidas neste âmbito, os
assistentes sociais constroem oportunidade de efetivar relações Interprofissionais e
correlação de forças com outras categorias profissionais presentes nos espaços de
atuação judicial.Neste sentido, este trabalho possui como objetivo geral demonstrar que
os elementos de poder e saber norteiam o trabalho profissional do assistente social no
contexto das práticas jurídicas, buscando a compreensão de que o contexto profissional
não se desvincula do controle institucional, e no seu objetivo específico pretende
explicitar as questões que envolvem as relações interprofissionais, as quais, muitas
vezes são permeadas por conflitos de direção social e divergências teóricas.Como
metodologia para realização deste trabalho utilizamos pesquisas documental e
bibliográfica e como principais referências teóricas utilizamos estudioso do tema como
Alcebir Dal Pizzol . Andréia Cristina Pequeno e Eunice Terezinha Fávero. Para as
discussões relacionadas as relações interprofissionais utilizamos como principal
referência teórica Vicente de Paula Faleiros.
Palavras — chave: Categoria profissional, embate político, conhecimento, poder
institucional
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1 INTRODUÇÃO

Considerando a necessidade de abertura e ampliação de novos campos de estágio em
Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, para asse gurar com esta
iniciativa, a possibilidade de formação acadêmica dos alunos, o Departamento de Serviço
Social, aproxima-se novamente do curso de Direito, que assegura a pratica interventiva,
através do projeto denominado EMAJ- Escritório Modelo de Assistência Jurídica.
A atuação profissional do assistente social em instituição jurídica se constitui em um
campo de trabalho preponderantemente de operadores jurídicos, e necessita incorporar seu
saber específico de assistente social a esse espaço de atuação. Assim sendo, sentiu-se a
necessidade de registrar, esta experiência em campo de estágio , já que esta situação peculiar.
tem criado embaraços, dificuldades de posicionamento e necessidades de estudos, visando
uma atuação profissional que contemple todos os requisitos necessários para tal atuação, e
inclusive, colabore com o propósito da instituição.
Desde a necessidade de surgimento de uma determinada instituição, desde a sua
construção e montagem vão-se tecendo leis e regras e modos de fazer concomitantemente a
sua formação. Assim sendo, se organizam os espaços, se ampliam ou reprimem os espaços de
atuação, e tudo isso, se dá, num processo rico em historicidade e política. Por isso, a formação
de uma instituição é um processo social , econômico e cultural. Todas essas lógicas se cruzam
uni qualquer instituição e fazem destas fenômenos sociais.
Nas relações sociais , há geralmente todo um jogo de forças determinado pelas
condições de ter, poder, saber que fazem parte da atuação profissional do Serviço Social, e
muitas vezes acaba dificultando o trabalho em equipe. A partir dessas afirmativas, percebe-se
que a nova equipe do Serviço Social encontrou grandes entraves e complicações na sua
intenção de construção deste novo espaço nas relações interdisciplinares.
Sabe-se que trabalhar em equipe é um processo de aprendizado e pressupõe a
capacidade de compartilhar os esforços, os resultados e as experiências, é aprender com o
outro, independente da sua condição ou posição na escala hierárquica; é conviver com
pessoas diferentes; com visões políticas diferentes; juízos e valores pessoais diferentes; é ter a
capacidade de entender ritmos e visões distintas; é construir a unidade na diversidade.
Trabalhar em equipe pressupõe cultivar o respeito, a colaboração e a articulação na
busca do objetivo comum. Porém, trabalhar em equipe não é simples, em todo agrupamento
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institucional, as dificuldades da atuação em equipes interprofissionais são derivadas de
conflitos que devem ser reconhecidos para serem gerenciados.
O conflito é elemento presente ao contexto das relações sociais, portanto, é preciso
enfrentar suas manifestações e trabalhar para a construção de espaços que permitam a
manifestação democrática do mesmo. Este esforço político, requer enfrentamento , para que
todos os atores envolvidos nesse processo, principalmente, usuários dos serviços prestados
pela instituição, possam usufruir dos ganhos conquistados.
Neste sentido, estes atores, necessitam apresentar de forma clara e firme sua posição,
afirmando-se como portador de uma alternativa de atuação, devidamente alicerçada em
teorias, viabilidades e vantagens, provocando um processo de influências e conseqüentemente
construindo alianças.
A partir de análises de Deschamps (1980) o processo de influência pode manifestarse segundo três modalidades : a conformidade, a normalização e a inovação. Referindo-se a
esta última, o autor afirma que a influência pode ser exercida por uma minoria, que
normalmente é a parte desprovida de qualquer poder, mas que tem um estilo de
comportamento firme e decidido, portanto, esta minoria pode mudar, pela sua conduta, o
sistema de comportamento da maioria, para o substituir por outro modelo.
O terino minoria , como aqui foi utilizado, não tem um conteúdo numérico. Designa
aqueles que não dispõem de todos os recursos (poder, autoridade, prestio, estatuto etc.) para
fazer prevalecer as suas opiniões ( WEISSHAUPT, 1998).
Neste sentido, o Trabalho aqui apresentado, foi inspirado na atuação em Campo de
Estagio Obrigatório, realizado junto ao Escritório Modelo de Assistência Jurídica, localizado
na Universidade Federal de Santa Catarina. A necessidade de elaborar este Trabalho deve-se à
exigência do Curso de Serviço Social na preparação do acadêmico, para obtenção do titulo de
assistente social.
Este Trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográfica e documental, e
pretende apresentar, em seu primeiro capítulo o Serviço Social, e o Poder Judiciário como
instituições sociais, e por esse motivo, necessitam ser contextualizadas, de modo a
possibilitar a compreensão aos profissionais que atuam nesta prática, intentando apontar um
caminho para a reflexão da categoria profissional. Além disso, objetivamos também,
demonstrar que os elementos de poder e saber, assim como em tantos outros campos de
atuação, norteiam o trabalho profissional do Assistente Social no ínterim das práticas
jurídicas,para tanto, buscamos compreender que o contexto da profissão, não se desvincula
do controle institucional.
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Aliado a esse aspecto , soma-se as questões que envolvem as relações
interprofissionais, quase sempre permeadas por conflitos de direção social e divergências
teóricas.
No decorrer desta jornada, para abraçar todos os objetivos expostos, trataremos em
um primeiro momento, de contextualizar o histórico do Serviço Social no espaço que
atualmente denominado sociojurídico, contemplando sua inserção no referido campo. Após
recuperar um pouco desta trajetória, perpassamos pela contextualização da profissão de
Serviço Social neste mesmo espaço de atuação, porém o estudo será focalizado no Estado de
Santa Catarina.
Em seguida, contextualizaremos a trajetória histórica da Instituição estudada, no caso
o Escritório Modelo de Assistência Jurídica- EMAJ. Para tanto, levaremos em consideração o
trabalho realizado em campo de Estágio, e as referidas investigações que se deram neste
período, utilizando corno fonte de pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso, os quais foram
escritos por alunas de graduação que atuaram neste campo anteriormente ao nosso Trabalho.
Este Trabalho, abrange também as práticas, estudos e projetos realizados pela equipe
de Serviço Social no Escritório Modelo de Assistência Jurídica.
Neste sentido, os espaços que compõe o campo sociojurídico são definidos por Pereira
( 2008) corno : "[...] instrumentais do Estado, tanto no seu aspecto burocrático como legal,
para preservar direitos, manter a ordem pública, punir, proteger, dirimir conflitos da esfera
privada, ações contraditórias e inerentes à função do Estado"
De acordo com lamamoto ( 2006), percebe-se que o Poder Judiciário sofre impacto
das novas formas de organização econômica e configurações do Estado, no universo de
globalização do capital, da reestruturação produtiva e das políticas neoliberais, que vem
estabelecendo parâmetros para a reforma do Estado, com refrações na reforma do poder
judiciário. Portanto, iremos discorrer em nosso Trabalho, as mudanças significativas, as quais
vêm sofrendo o aparelho Judicial, e conseqüentemente, a inserção do curso de Serviço Social
no Escritório Modelo de Assistência Jurídica, desde a sua trajetória, até os dias atuais.
O segundo capítulo deste trabalho focalizará as discussões, na compreensão sobre o
Poder Institucional, e suas relações com o Saber Profissional. Para realizar tal feito,
construímos um breve histórico sobre a Instituição Judiciária, perpassando por discussões
relacionadas ao desafio de aonde se encontram estas Instituições de alargar os próprio limites,
as suas intenções de modernização das estruturas organizacionais, sendo necessário rever
seus padrões de funcionamento, a fim de continuar a sobreviver como um poder autônomo e
permanente, o qual ainda acreditam ser.
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Após isto, discutiremos as relações entre equipes interdisciplinares, e os resultados das
idéias que perpassam o imaginário dos profissionais operadores de Direito, com relação a
atuação profissional dos assistentes sociais atuantes no Escritório Modelo de Assistência
Jurídica, tendo corno parâmetro, as conseqüências do Saber Profissional no trabalho entre
essas equipes.
Por último apresentaremos as estratégias utilizadas pela equipe de Serviço Social. a
fim de superar os embates políticos provenientes da visão errônea que as equipes operadoras
do Direito, insistem em manter sobre a atuação profissional dos assistentes sociais.
Nas conclusões, faremos uma análise de todas as discussões apresentadas no decorrer
do Trabalho, com base em conteúdos teóricos, e análises dos dados oriundos de pesquisa,
desenvolvendo reflexões a partir da atuação do assistente social no Escritório Modelo de
Assistência Jurídica.
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2 A INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO ESPAÇO
SOCIOJURIDICO

2.1 Uni pouco dessa história

Segundo Fávero (2005) o Serviço Social teve sua introdução formal no campo
sociojurídico, junto ao Juizado de Menores . Este trabalho começou a acontecer a partir de
1948, com a realização da I Semana de Estudos do Problema de Menores, e teve sua
legitimação na década de 1950, através do Serviço de Colocação Familiar ( criado no final de
1949)- com o objetivo de evitar a internação de menores- e da Seção de Informações e de
Serviço Social (1956), que tinha como principal atribuição o fornecimento de subsídios
técnicos às ações judiciais.
De acordo com Valente (2006) na década de quarenta, surgem diversas Escolas de
Serviço Social na capital do Estado do Rio de Janeiro. O Juízo de Menores e o Serviço de
Assistência ao Menor da Prefeitura são os primeiros no setor público, a contratar assistentes
sociais.
O Serviço Social no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve início a partir da
instalação da Agência de Família da Legião Brasileira de Assistência (LBA), no Juizado de
Menores e que passou, a fazer parte do quadro da Justiça a partir de 1948. Nesse período, foi
realizado um concurso para admitir dez assistentes sociais.
A inserção e consolidação do Serviço Social junto ao juizado de Menores de São
Paulo, segundo Fávero (1999, apud MENEGHETTI 2007),— a " implantação e
implementação" da profissão nas palavras da autora-, ocorreu no período de 1948 a 1958.
quando diversos serviços foram criados e outros que já existiam foram sendo centralizados
pelo Juízo Privativo, ampliando espaços para atuação dos assistentes sociais. Esse momento
histórico é caracterizado, por um lado, pelo crescimento industrial, fomentado por políticas
desenvolvimentistas com intensa urbanização, acompanhado, por outro lado, por crises
econômicas- e também políticas-, inflação, aumento das disparidades regionais, da
concentração de renda, da pobreza e o agravamento dos "problemas sociais".Como
conseqüência, o crescimento da miséria da população ocorria simultaneamente com o
aumento das situações envolvendo o abandono e a delinqüência por parte de menores de 18
anos, exigindo uma maior e mais organizada intervenção do aparelho judiciário. A partir de
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então, o Serviço Social passa a ser requisitado para atuar no Juizado de Menores da comarca
da capital paulista.
De acordo com Fávero (2005), em 1967 houve o primeiro concurso público para
assistentes sociais do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o segundo
concurso, ocorreu no ano de 1979. Os assistentes sociais selecionados, foram sendo
absorvidos, a partir da última descentralização do Juizado de Menores e implantação das
Varas da Infância e Juventude, nos Foros Regionais da Capital. sendo uma equipe de 1!
profissionais. Em 1985 foi realizado novo concurso para um grande número de cargos na
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, e finalmente em 1990, após a promulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi realizado processo seletivo para cargos de
assistente social em todas as comarcas do interior do Estado de São Paulo.
Segundo Pizzol (2008) desde a edição da Constituição Federal de 1988,
particularmente no âmbito da jurisdição constitucional, por meio do controle concreto ou
abstrato das leis, tem sido comum a sociedade buscar seus direitos sociais. Com a visão do
panorama geral das atividades desenvolvidas para obter na prática esses direitos, os
sindicatos, as organizações não-governamentais, além do próprio cidadão, depois de uma
série de batalhas no âmbito político, passaram a procurar , através do sistema judiciário , um
posicionamento com relação a garantia e a efetivação de seus direitos. Para este autor,o
crescente número de pessoas que buscam, na instituição jurídica, respostas aos conflitos não
resolvidos em outras esferas, e o próprio interesse da sociedade pelas questões que envolvam
a justiça estão intimamente ligadas às transformações por que passa o cotidiano da sociedade,
conseqüência da modernidade e da situação de crise social.
A partir desta reflexão, percebe-se que surgem novas necessidades sociais, que são
produzidas ou alteradas, fazendo com que, conseqüentemente, novas ciências, em especial as
humanas e as sociais, se aliem à ciência do Direito para dar subsídios à ordem jurídica com o
intuito de torná-la mais eficiente.
Com relação à inserção do Serviço Social no campo sociojuridico, afirma Pizzol
( 2001):

Na sua origem, o cargo de assistente social judiciário foi criado para
assessorar juízes nas 'questões de menores - . Tal assessoramento se aplica
em estudo e parecer conclusivo das relações existentes em dada situação, de
forma a apresentar subsídios que contribuam para a melhor decisão. As
habilidades do assistente social passaram a ser também reconhecidas e
utilizadas especialmente no trato de questões de maior complexidade, no
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direito de família, da infância e da juventude e nas questões de execução
penal (p. 21).

Ao recuperar a trajetória histórica do Serviço Social no campo sociojuritlico no Brasil.
identificaremos o início do século XXI, corno um período de avanço e de construção de
identidade nesta área de intervenção profissional.
Segundo Fávero (2007), o debate sobre o campo sociojurídico, passou a ser mais
conhecido na categoria profissional, a partir de sua escolha como terna da Revista Serviço
Social e Sociedade n.67, além do Encontro Nacional Sociojurídico que ocorreu em Curitiba,
em 2004, aonde os participantes aprovaram, dentro da agenda política, que o conjunto
CFESS/CRESS consolidasse a terminologia "campo de prática sociojurítlica - .A autora afirma
que o termo campo ou sistema sociojurídico é utilizado enquanto conjunto de áreas de atuação
em que as ações do Serviço Social se articulam a ações de natureza jurídica.
Segundo Fávero na apresentação no plenário do Simpósio Mineiro de Assistentes
Sociais -CRESS 6. Região MG no dia 18/05/2007, o projeto profissional do Serviço Social
não prevê um Serviço Social sociojurídico. Isto por que o projeto hegemônico do Serviço
Social na contemporaneidade pressupõe uma formação generalista, com base nos seus núcleos
de fundamentação, que segundo Fávero ( 2007) são compostos:

1-por fundamentos relativos a um conhecimento crítico e ri g oroso da
realidade social, na qual se situa, historicamente, o ser social; 2- pelo
conhecimento das dimensões sociais, políticas e culturais da sociedade
brasileira, 3- e pelo trabalho profissional , que se apresenta de modo
processual, e tem como objeto as diversas expressões da questão social (
ABESS/CEDEPSS, 1997). A partir destes núcleos, portanto, é que o norte
para o trabalho do assistente social necessita ser traçado, em qualquer campo
ou área de atuação no qual venha a ser inserido.( Não paginado)

O termo sociojuridico toma corpo às vésperas do 10 0 . Congresso Brasileiro de
Assistentes Sociais (CBAS, 2001) onde, pela primeira vez, se realiza urna sessão temática
denominada "Serviço Social e Sistema Sociojurídico - . Para esta Comissão, as teses
apresentadas e os debates ali transcorridos dão origem a uma agenda política nacional em
torno do tema. Foi neste mesmo Congresso onde foi lançada a Revista Serviço Social c
Sociedade n.67, que aborda exclusivamente as questões referentes a essa temática.
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Segundo Andreia Pequeno (2004) a constituição da Comissão Temática Sociojurídica
do CRESS -7" Regiao- RJ foi urna dentre as iniciativas que referendou a atuação do Serviço
Social no judiciário. Além desta, outras iniciativas que contribuíram podem ser citadas: a
deliberação, no Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em Salvador no ano de 2003, a
partir de proposta encaminhada inicialmente pelo CRESS-RJ, da promoção do Encontro
Nacional de Serviço Social no Campo Sociojurídico, que foi realizado em setembro/2004, em
Curitiba ; a apresentação da oficina temática também denominada "Serviço Social
Sociojurídico", e em novembro de 2003, no 2'. Congresso Paranaense de Assistentes Sociais,
e neste mesmo ano, a incorporação na grade curricular do curso de graduação da Faculdade de
Serviço Social da Universidade do Estado de Rio de Janeiro de urna disciplina sobre o campo
socioj urídico.
Na mesa de abertura da 1 Reunião Ampliada da Comissão Sociojurídica, em 09 de
maio de 2003, Andréia Cristina Alves Pequeno cita um breve histórico da constituição da
referida Comissão Sociojurídica. Assim sendo, de acordo com Pequeno (2003) foi neste
evento, no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), onde se constituiu pela
primeira vez, um grupo denominado sociojurídico. E foi neste CBAS onde se construiu uma
proposta de agenda política do Serviço Social no Sistema Sociojuridico. A partir desta agenda
houve um direcionamento de que todos os CRESS, dentro de suas possibilidades, se
dedicassem à discussão dessa área. Em virtude do acontecido, o CRESS- RJ tomou a iniciativa
de construir a Comissão Sociojurídica, sendo o primeiro CRESS no Brasil a construir uma
comissão desta natureza. O Estado do Rio de Janeiro é também o pioneiro no Brasil no
desenvolvimento de pesquisas na área do sociojurídico.

2.2 O Serviço Social no judiciário catarinense
No Estado de Santa Catarina, de acordo com Pizzol (2001) a inserção do serviço social
no Judiciário deu-se no ano de 1972, com a criação de dois cargos de assistente social na
Comarca da Capital, com intenção de auxiliar o juiz na chamada Vara de menores.
A partir de então novos espaços de atuação foram conquistados, e conseqüentemente,
foram sendo oportunizadas outras vagas. De acordo com Pizzol (2001), em 2001 Santa
Catarina contava com 110 cargos providos de assistente social no quadro do Poder Judiciário,
sendo que estes, estavam distribuídos entre as comarcas e o Tribunal de Justiça.
Segundo Pizzol (2002), a partir das mudanças promovidas pela administração do
Tribunal , que coloca suas ações dentro da filosofia de humanização da Justiça, o Judiciário
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catarinense deu um passo arrojado e decisivo na construção de um novo modelo de prestação
jurisdicional.
Do comprometimento com o ideal de justiça aberta a todos a quem dela necessitar,
nasceu o projeto de implantação dos Juizados da Cidadania em todos os municípios de Estado
de Santa Catarina, e nos distritos e bairros mais populosos das grandes cidades.
A inserção do Serviço Social judiciário na vara da família em Santa Catarina deu-se em
1981, com a lotação de um cargo na Vara de Família, na Capital do Estado, porém, como já
foi dito os Assistentes Sociais, vêm realizando Estudos Sociais, atendendo determinações
judiciais no capo sociojurídico desde 1972.
Sendo assim, da história do Serviço Social, conforme abordagem de Pizzol ( 2005),
mostra-nos que as primeiras intervenções se deram em processos ligados à área menorista,
em torno de 1970 e 1980, e desde então, o objetivo das intervenções, sempre foram de
assessoramento, dessa forma, o Estudo Social sempre funcionou como documento, urna vez
que integra o processo judicial.
Segundo Fávero (2007), pode-se afirmar, que as áreas que compõe o campo
sociojurídico no âmbito do Serviço Social, vêm há décadas atuando cotidianamente junto às
expressões da questão social, que atinge crianças, jovens, adultos,idosos os quais muitas
vezes, resultante dos limites da cobertura da proteção por parte das políticas sociais, são
encaminhados ou denunciados a organizações que, por sua vez, se apresentam como espaço
de contenção, de coerção ,disciplinamento e enquadramento de situações ou comportamentos,
considerados, como indesejáveis, ou inadaptados à norma hegemônica.
É nessa realidade social e no espaço contraditório entre a coerção, o controle e o
disciplinamento individualizado e individualizante — construído ao longo da história, e a
intervenção profissional na direção do acesso, da garantia e da efetivação de direitos à
população com a qual trabalha, é que se põe hoje o Serviço Social no espaço sociojurídico.
Nas palavras de Pequeno ( 2004):

Inseridos no campo sociojuridico, os assistentes sociais atuam em instituições
que interferem e, até mesmo, administram a vida cotidiana de pessoas que,
qualificadas como sem condições para a vida em sociedade, podem ser
vitimas de situações de confinamento. Nestas instituições o controle da vida
privada e das relações sociais é referendado pelo Estado- que, por vezes,
chega a legitimar práticas autoritárias, como a invasão da privacidade, a
coerção, a força e a repressão. Os profissionais se deparam, muitas vezes,
com o poder de decidir sobre a vida do usuário dos serviços, à medida que
significativa demanda da intervenção profissional se expressa na realização
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de pareceres sociais e exames criminológicos cujos conteúdos servem de
subsídios para que autoridades deliberem sobre a vida alheia ( p.12).

De acordo com Fávero (2007), o modelo político econômico excludente, resulta no
que se tem denominado pelos estudiosos do tema, corno judicialização da pobreza, ou seja,
tem sido cada vez mais freqüente a busca do judiciário pela população, com vistas a garantir
direitos sociais contidos na Constituição de 1988, ou , enquanto expressões das situações
sociais limites.
Segundo Denise Bruno (1997), ser assistente social, e atuar no poder judiciário, é
manter um contato permanente e desafiador com toda a complexidade da sociedade
contemporânea. Para entender e intervir na diversidade de questões sociais que são levadas
ao seu âmbito de decisão, o judiciário necessita buscar outros elementos conceituais e
operativos, especialmente relacionados ao campo social, onde se insere a atuação do
assistente social.
Por exemplo, a elaboração e a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente —
ECA em 1990 veio realçar a participação do profissional de Serviço Social em equipe
interprofissional, tornando a realização do "Estudo Social" urna prática indispensável nas

ações que envolvem o bem estar da população infantil e juvenil.
Assim sendo, de acordo com Valente (2006) pode-se afirmar, que a realização do
Estudo Social, possibilita alçar a população à condição de sujeitos de direitos, contil.n.irandose como importante instrumento para a consolidação da cidadania.
Nesta linha de pensamento, pode-se destacar a afirmação de lainamoto ( 2006),
quando trata da atuação profissional do Assistente social judiciário:

Os assistentes sociais são chamados a colaborar na reconstrução das raízes
sociais da infância e juventude, na luta pela afirmação de direitos sociais e
humanos no cotidiano da vida social de um segmento que vem sendo
efetivamente destituído de direitos e privado de condições para o exercício
de sua cidadania. ( ...) Enfim, requer considerar as relações sociais que
moldam um tipo de socialização, investindo no combate a todo o tipo de
preconceitos, violências e desigualdades impeditivas da afirmação da criança
e do adolescente enquanto sujeitos de direitos (p.265)

Nos dias atuais, cresce a inserção dos assistentes sociais no campo sociojuridico, quais
sejam: os Tribunais de Justiça, onde atuam nas Varas de Infância e Juventude, Familia, órfãos
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e Sucessões, Execuções Penais e Central de Penas Alternativas. Além disso, estende-se a
outros espaços como Ministério Público; as Delegacias de Polícia Especializadas; as
Defensorias Públicas e os Escritórios de Prática Jurídica. O campo hoje denominado de
sociojurídico compõe ainda as instituições que executam medidas emanadas do Poder
Judiciário; sejam medidas protetivas ou socioeducativas, para adolescentes em conflito com a
lei; os presídios, os Conselhos Tutelares e os Conselhos de Direitos.
Na Vara da Família, o assistente social emite parecer profissional sobre demandas
trazidas pelas famílias em disputa de guarda, regulamentação de visitas ou busca e apreensão
de crianças e adolescentes. Estas são as ações mais comuns, contudo surgem novas demandas
e novos componentes da ação processual, corno avós pedindo a visitação dos netos, negatória
de paternidade, ou pedido de Guarda Compartilhada.
O judiciário difere de quase todas as instituições aonde atuam os assistentes sociais,
pois não foi criado para concretizar políticas sociais, mas para fazer cumprir normas legais
estabelecidas.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 167
declara que:

A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do
Ministério Público, determinará a realização de "Estudo Social - ou, de
possível, perícia por equipe interprofissional. Decidindo sobre a concessão
de Guarda provisória, bem corno, no caso de adoção, sobre o estágio de
convivência.

Apesar do estabelecimento de equipe interprofissional no Estatuto da Criança e do

Adolescente, percebe-se que o judiciário catarinense ainda não disponibiliza dessas equipes .
Além disso, apesar de se ter a consciência da importância determinante de laudos periciais
apresentados por equipes interdisciplinares, nota-se que isto ainda não é possível no
judiciário catarinense, pois, outros profissionais como psicólogos e pedagogos não fazem
parte do quadro funcional do Poder Judiciário Catarinense. Quanto a isso. discorre Pizzol
( 2005):

[...] a realidade é que todos os juizos do Estado a desejada equipe é
inexistente, restando a fi g ura solitária do assistente social. como único
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profissional em atuação. Talvez por esse motivo o juiz acabe determinando
sempre a realização de estudo social, sendo este documento próprio para a
manifestação costumeira do profissional, em juizo (p.46).

2.3 Caracterização da Organização : O Escritório Modelo de
Assistência Jurídica: EMAJ

O Escritório Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ) foi criado em 1975, na época

corno, parte integrante do antigo Departamento de Direito Processual e prática Forense, com
apoio do Centro Acadêmico IX de Fevereiro (CAXIF) - Homenagem a data histórica de
fundação da faculdade. Atualmente o EMAJ está vinculado ao Departamento de Direito do
Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. O objetivo desde então é qualificar os futuros
profissionais do curso de direito durante sua formação acadêmica, conciliando os interesses da
população de baixa renda e o acesso à Justiça.
Em março de 1990, de acordo com Closs ( 2002) , através de atividade de extensão da
UFSC- CCJ, foi elaborado um projeto para instalação de seção do Juizado de Pequenas
Causas nesta Universidade, em conjunto com o Poder Judiciário, a Procuradoria de Justiça e a
Secional Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, ficaram envolvidos no referido projeto
de extensão alunos e professores do Departamento de Direito Processual e Prática Forence do
Centro de Ciências Jurídicas.
Por projeto de extensão universitária, entende-se, de acordo com o Plano Nacional de
extensão universitária ( 1998) um processo educativo, cultural e científico que deve articular
o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e deve viabilizar a relação transformadora entre
Universidade e Sociedade. Ainda, de acordo com o Plano Nacional:

A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da
práxis de um conhecimento acadêmico. No retomo à Universidade, docentes
e discentes trarão um aprendizado que, submetido a reflexão teórica, será
acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo que estabelece a troca de saberes
sistematizados, acadêmico e popular, terá como conseqüência, a produção do
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da
comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste
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processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar
que favorece a visão integrada do social"( p.15)

De acordo com Closs' ( 2002) o Escritório Modelo de Assistência Jurídica- EMAJ, se
constitui como um espaço de construção de cidadania, aonde as pessoas desfavorecidas
economicamente vêm em busca da garantia dos seus direitos junto ao judiciário e ao Serviço
Social.
O EMAJ integra desde sua criação o aparato de assistência jurídica gratuita do Estado
de Santa Catarina. Nesse espaço são atendidos usuários os quais, não tem condições
financeiras para garantir seu acesso à justiça.
Em 1993, o EMAJ foi reestruturado através de urna nova metodologia, informatização
e novas instalações, adquirindo um espaço fisico próprio localizado atrás do Centro Sócio
Econômico, corno extensão do CCJ- Centro de Ciências Jurídicas.
Nesse mesmo ano, através de convênio firmado em 09/07/1993, entre a UFSC, o
tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a Procuradoria Geral de Justiça e a Secional
Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi instalada a Vara de Execução do
Fórum da UFSC- Fórum Norte da Ilha, para atender às demandas vinculadas ao EMAJ.
Em 11/02/1999 foi inaugurado o Fórum Distrital do Norte da Ilha, denominado
Fórum Desembargador José Arthur Boiteaux, localizado no Campus Universitário, em
substituição à Vara de Exceção.
Em setembro de 2002 foram realizadas alterações no espaço físico do EMAJ, com a
criação de quatro estações de atendimento e duas salas de professores-orientadores,
objetivando a separação da área administrativa da área acadêmica.
Com os dados obtidos desde a informatização em novembro de 1991. através de
levantamentos estatísticos realizados a cada final de ano, constatou-se a seguinte
identificação: 70% dos usuários do EMAJ concentram-se na busca de ações envolvendo
direito da família, 10% no direito das obrigações, 5% no direito das coisas, 5% no direito das
sucessões, 1% na lei de registros públicos, 3% no direito penal. 2% no direito trabalhista, 2%
no direito previdenciário e 2% distribuídos em outras ações.

' Aluna do curso de graduação de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, que
apresentou seu trabalho de conclusão de curso em abril de 2002 com o tema: O Serviço Social no
EMAJ: Trajetória histórica. A aluna realizou seu estágio no EMAJ no primeiro semestre no ano de
2001
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De acordo com o Programa de extensão em cidadania, direitos humanos e acesso a
justiça o Núcleo de Estudos e Práticas Emancipatórias ( NEPE), da UFSC- CCJ, a assessoria
jurídica universitária popular consiste em, nas palavras de Campilongo ( 1991):

[...] sintetizar um novo tipo de serviço le gal alternativo ou inovador, que se
caracteriza, substancialmente por atuar em demandas coletivas, não somente
individuais; despertar os sentimentos de organização e de participação nas
comunidades, ao invés de estimular o paternalismo e a apatia; desconstruir o
mito de urna justiça formal e encantada, inacessível á maioria da população;
utilizar, prioritariamente, meios extralegais de acesso á justiça e mediação de
conflitos, ao nível legislativo e administrativo, em detrimento dos caminhos
meramente judiciais; estimular as demandas legítimas, sem procurar
controlar a litigiosidade a qualquer custo; contar com estudantes e
profissionais de diversas áreas, inclusive não-jurídicas; trabalhar com
demandas de impacto social individualizadas, em detrimento das demandas
clássicas massificadas; pautar-se pela ética comunitária, que se contrapõe a
ética utilitária e, ainda privilegiar a justiça no lugar da certeza jurídica ( p.14,
1 5).

Nesse sentido, de acordo com Alfosin (2005) a assessoria jurídica universitária
popular apresenta-se como uma alternativa ao modelo tradicional de advocacia e de ensino
jurídico, na medida em que visa á mudança social, à organização comunitária, à defesa legal e
ao empoderamento de setores historicamente marginalizados. Confronta-se , pois, com a
exigência ética de justiça social e com o desafio de lutar pela efetivação dos direitos humanos,
de forma a, pelo menos, diminuir "a distância entre o que a lei prevê, a respeito, e aquilo que.
efetivamente garante" (A LFON S IN, 2005).
Cabe aqui citar que, Santa Catarina é o único Estado brasileiro que não possuí
defensoria pública, o que torna ainda mais importante a atuação do EMAJ, não só corno
instituição e espaço de aprendizagem, mas corno instrumento de garantia de direitos à
população.
A assistência Jurídica no Brasil tem corno marcos regulatórios a Lei Federal 1.060 de
1950 a qual "Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados"
considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família-(BRASIL, lei n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950),- o artigo 5" da
Constituição Federal de 1988, em seu inciso LXXIV, o qual afirma que "o Estado prestará
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assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"

(BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) .
Ainda em âmbito estadual, a lei complementar 155 de 1997 discorre que em Santa
Catarina "a Defensoria Pública, que será exercida pela Defensoria Dativa e Assistência
Judiciária Gratuita, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina
— OAB/SC". A partir dessa legislação estadual, a OAB seccional Santa Catarina determina em
urna de suas normas, as condições para o acesso a defensoria dativa e assistência judiciária no
Estado, fixando corno limite máximo de renda até três salários mínimos.
A partir da legislação existente sobre assistência jurídica gratuita, as defensorias
públicas (no caso, em Santa Catarina não há urna defensoria pública institucionalizada),são
oferecidas pela Defensoria Dativa ( Fórum Central) e por serviços dos Escritórios Modelos
das universidades. Assim, corno em todo Estado de Santa Catarina, a partir de orientações,
não formalizadas pela OAB, utiliza-se como critério de acesso, que o usuário tenha unia renda
mensal familiar de no máximo três salários mínimos. O valor do salário mínimo atualmente é
de R$ 510,00.
Nos casos em que a renda familiar ultrapassa o valor máximo estabelecido. mas que.
entretanto, não é o suficiente para a família assumir os honorários de um advogado, compete
ao Serviço Social elaborar um relatório com estudo socieconomico do caso, e a recomendação
de atendimento ou não por parte das equipes operadoras do Direito, EMAJ.
Torna-se importante citar aqui, que mesmo verificado a impossibilidade de
atendimento ao usuário, devido este possuir renda e a situação econômica ultrapassar o
estipulado pelos critérios de atendimento, sempre que possível, os esta giários do EMAJ
realizam orientação sobre o caso apresentado.
Em decorrência, atualmente existe um movimento pela Criação da Defensoria Pública
no Estado de Santa Catarina, elaborado através do Manifesto de Chapecó pela Defensoria
Pública Catarinense. Destacando-se em seu texto que os estudantes de Direito, Serviço Social
e Economia, professores e juristas conferencistas, reunidos em Chapecó. SC, aclamam no
manifesto do dia 11 de agosto de 2005, a criação da Defensoria Pública no Estado de Santa
Catarina.
Com o propósito de alavancar o debate na sociedade catarinense, os responsáveis pelo
Manifesto participaram em diversos espaços de discussão, a exemplo da XIX Conferência
Nacional dos Advogados, Audiência Pública na Assembléia Legislativa de Santa Catarina e
no legislativo municipal, palestras em eventos, abaixo-assinados, divulgação nos meios de
comunicação, criação de logomarca, produção de folders, camisetas e material de publicidade.
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De acordo com o Manifesto de Chapecó, a defensoria pública deve ser uma instituição
inovadora, democrática, autônoma, descentralizada e transparente. Os profissionais atuantes
na Defensoria Pública de Santa Catarina devem prestar serviço aos cidadãos e ter
compromisso com a proteção e promoção dos direitos humanos. A população, ao almejar a
criação da Defensoria Pública em Santa Catarina, espera que se concretize em uma instituição
especializada na defesa dos direitos das pessoas com baixa renda, com defensores
concursados, habilitados , pois a assistência jurídica integral e gratuita não deve se limitar
apenas a representação perante Poder Judiciário, e sim, deve agregar todos os serviços de
natureza preventiva, consultiva e pedagógica em relação ao exercício de direitos.
Retomando a dinâmica institucional, o atendimento aos usuários pela equipe de
direito no EMAJ, funciona da seguinte forma: os alunos da T. Fase do curso de Direito,
estagiários no EMAJ, formarão duplas que se integrarão nas estações de atendimento. Cada
estação (quatro) possui capacidade física para comportar cinco equipes que ficarão sobre
responsabilidade e supervisão do professor-orientador designado para atuar na Estação, de
acordo com o dia e o período determinados.
Durante a semana as equipes realizam os atendimentos à população de acordo com a
fase em que se encontram no curso de direito. Sendo assim, nas segundas- feiras são
realizados atendimentos na área de Família, nas terças- feiras na área cível, na quarta- feira,
Cível e Direito Penal e nas quintas-feiras Direito Trabalhista. Na sexta-feira não é realizado
atendimento à população, sendo que as atividades ficarão restritas para serviço interno, e
horário de plantão dos professores. Pode-se observar que são atendidas no EMAJ demandas
diversas que vão da ordem familiar até questões trabalhistas.

2.4 Caracterização do Serviço Social no EIVIAJ: A Inserção

Segundo Effting, Panceri e Pereira (1982,apud CLOSS 2002) , a implantação do
Serviço Social no EMAJ veio ao encontro das aspirações dos professores de Prática ForenseUFSC, os quais haviam constatado que, um grande número de pessoas atendidas pelo
Escritório apresentavam problemas de ordem social que necessitavam ser trabalhados. De
acordo com o Trabalho de Closs (2002) estes professores afirmavam que a formação
acadêmica dos estagiários do curso de Direito não lhes dava aparatos para realizar suas
atividades na área de atuação da ordem social, percebendo a necessidade da atuação de
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profissionais na área do Serviço Social, para ter a possibilidade de trabalhar estas questões de
forma competente, atendendo a população usuária com o compromisso da qualidade dos
serviços prestados.
Através de pesquisa realizada em Trabalho de Conclusão de Curso, nota-se que as
primeiras discussões, acerca da implantação do Serviço Social no Projeto Sociojuridico (o
qual será discorrido mais adiante), tiveram início em outubro de 1977.
Estas discussões partiram da premissa de que o curso de Direito, orienta seus
estagiários a atuar diretamente na relação ao cumprimento de normas definidas, visando à
comprovação dos fatos, tendo somente as leis como suporte.° ocorrido, passou a tornar os
atendimentos deficitários, à medida que se percebeu a necessidade de uma intervenção social,
em muitas situações atendidas pelo EMAJ, observando que o curso de graduação de Direito,
não possui estrutura a preparar seus alunos de graduação, a fim de possuírem habilidades para
tratar destas situações especificamente de cunho social.
A idéia surgiu com base na experiência realizada no Escritório de Santarém, com
acadêmicos de Serviço Social e Direito. O efeito do trabalho levou os professores do
Departamento de Direito Processual e Prática Forense (DPP) do curso de Direito da UFSC, a
solicitarem a Sub- Reitoria de Assistência e Orientação ao Estudante, a atuação de estagiários
do curso de Serviço Social para atuarem junto ao EMAJ.
Dessa forma, segundo Closs (2002) em 1" de março de 1978, tiveram início as
atividades do Serviço Social no Escritório, no período vespertino, através do Projeto de
Atendimento e promoção Sociojurídica. Este projeto, na época de sua implementação, foi
considerado um Projeto de Extensão.
A organização da implementação de estágio de Serviço Social no Escritório ficou a
cargo do Núcleo de Estudos da Criança e Adolescente (NECAD).
Nesta perspectiva, o Serviço Social passa a atuar no Escritório, num trabalho
multidisciplinar, intentado "esclarecer, orientar, refletir e despertar no usuário a consciência
crítica para escolha de alternativas para solucionar problemas" ( ClOSS, 2002).
De acordo com Closs (2002) ,a partir de acordo realizado entre a coordenação dos
cursos de Direito e Serviço Social, ficou estabelecido que cabia à atuação do Serviço Social:
- Realizar triagem para eleger os clientes que seriam atendidos pelo Escritório;
-Atendimento de Plantão para estudo socioeconômico, diagnóstico social.
encaminhamento ao setor jurídico ou social para atendimento específico;
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- Atendimento de casos psicossociais, através de entrevista visando o tratamento do
caso;
- Avaliação;
- Documentação do caso específico do trabalho efetuado.
No ano de 1982 a equipe de Serviço Social era composta por sete estagiárias e dois
professores.
Após alguns anos de trabalho conjunto, no ano de 1984, foi elaborado oficialmente o projeto
sociojurídico, que foi analisado e aprovado pelos coordenadores de ambos os cursos.
De acordo com Closs (2002), o Projeto de Atendimento e Promoção Sociojurídica
visava uma prática concretamente voltada à realidade dos usuários e o aperfeiçoamento da
formação profissional. Este projeto, apresentava os objetivos e os procedimentos
metodológicos adotados, bem como a análise e avaliação dos objetivos e da
multiprofissionalidade segundo a prática profissional que se dava na década de 80.
Ainda de acordo com Closs ( 2002) o atendimento sociojurídico funcionou até o ano de
1986,aonde teve seu fim. Após isso, em 1993, o Escritório passou por uma reestruturação e
atualmente é conhecido como EMAJ.

2.5 O Serviço Social no EMAJ na década de 90

No segundo semestre de 1993, o Escritório Modelo de Assistência Jurídica foi
novamente constituído como campo de estágio para os estudantes de Serviço Social. Isso
ocorreu através de um projeto de extensão vinculado ao NECAD - Núcleo de Estudos da
Criança, Adolescente, Idoso e Família (LOPES, 1996), permanecendo com essa mesma
estrutura até o ano de 1998.
Ao retornar ao EMAJ no ano de 2009, os estagiários de Serviço Social. realizaram um
trabalho investigativo , a partir de pesquisas bibliográficas em Trabalhos de Conclusão de

Curso, afim de apresentar elementos históricos e teóricos a respeito da trajetória do Serviço
Social no Escritório Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ).
A partir de então, foi elaborado um documento referente ao processo de investigação,
C deste documento, percebe-se que durante o processo de implementação e desenvolvimento
das atividades, na década de 1990, as estudantes passaram a atuar em conjunto com as equipes
do Direito, realizando atendimentos individuais, os quais tinham como principal instrumento
a entrevista. De acordo com análise dos atuais estagiários, no início da atuação do Serviço
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Social no EMAJ, os casos recebidos eram apenas aqueles em que os profissionais e estudantes
de Direito julgavam ser necessária a intervenção do Serviço Social. Aos poucos os
profissionais foram ampliando seu espaço de atuação e intervenção dentro do escritório.
Todavia, a maioria dos Trabalhos de Conclusão de Curso investigados, têm como base o
'Serviço Social clinico", valorizando a ajuda na estabilização das relações familiares, em
especial em processos de separação.
Da mesma forma, outras fontes ainda nos trazem um referencial de inspiração
fenomenologica, atuando numa perspectiva de um Serviço Social "mais terapêutico",
buscando garantir um "equilíbrio emocional" (ASSUNÇÃO, 1995) ao usuário atendido,
promovendo a superação individual dos conflitos, como por exemplo, em casos de separação
conj uga I .
Através deste trabalho de investigação, percebeu-se que a maior parte dos trabalhos
mencionam ou estão relacionados a questões familiares, entre as quais destacam-se: divórcios,
conflitos tàmiliares e conjugais. Configura-se assim uma grande procura pela garantia dos
direitos civis dos usuários, pois poucos foram os casos que traziam ternas relacionados aos
direitos sociais.
Segundo os relatos analisados, no ano de 1994, o Serviço Social tinha como projetos
formais os seguintes planos: perfil do usuário, apoio às famílias em processo de separação,
cadastro de recursos da comunidade e sala de espera. Já, para CasaQrande ( 1995), além
dos projetos supracitados, inclui em sua descrição a triagem como projeto que orientava a
prática do Serviço Social atuando no EMAJ/UFSC.
Segundo os relatos dos trabalhos, nota-se a presença de muita "demanda deslocada",
ou seja, casos cuja solução não competiam à ordem judicial, mas sim à políticas sociais
públicas, passando a ser de competência dos profissionais do Serviço Social.
No que tange ao trabalho na perspectiva multidisciplinar, a literatura analisada trouxe
um panorama contlitivo que envolve as diferentes concepções entre o Serviço Social e o
Direito, enquanto profissões dotadas de diferenciadas percepções da realidade. Esses
diferentes saberes geravam formas distintas de interpretar e intervir nos casos que chegavam
ao EMAJ/UFSC.
O atendimento durante esse período foi determinado por questões institucionais,
referentes a condições materiais e humanas presentes no Departamento de Serviço Social
(DSS), bem como direções ético - políticas dos supervisores de campo. Dessa forma, esse
trabalho estendeu-se de 1993 até 1998, quando infelizmente as atividades do Serviço Social
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foram encenadas por um somatório de determinantes, desde a diminuição do corpo docente
até a ampliação do curso de Serviço Social no período noturno.

2.6 Conhecimentos e práticas desenvolvidas: Serviço Social no EMAJ 2009-2010

A partir de novo entendimento entre o Departamento de Serviço Social e a direção do
escritório estabeleceram-se condições para a reinserção do Serviço Social no EMAJ, com o
objetivo de um trabalho interprofissional. Objetivamente, no intuito de viabilizar essa
inserção, foram designados no espaço do EMAJ três professores, um cada qual
supervisionando dois estagiários.
Ao perceber o fluxo de atendimentos realizados pela equipe de Serviço Social EMAJ, o Departamento de Serviço Social da UFSC, decidiu ampliar as vagas de estágio neste
Campo, e para isto, contratou mais um professor para ocupar o cargo de Supervisor de
Campo, e conseqüentemente, selecionou mais duas estagiárias para fazer parte desta equipe.
Neste período , formávamos urna equipe de seis estagiários e três supervisores de Campo.
Atualmente, a ação profissional do Serviço Social no campo sociojurídico tem urna
relação direta com as demandas trazidas pelos usuários, no sentido da efetivação de direitos.
O Serviço Social no EMAJ tem corno atribuição realizar as atividades de análise
socioeconômica, garantindo aos usuários o acesso ao serviço oferecido pelo escritório. Para
isso, a equipe do Serviço Social realiza a entrevista social com vistas ao conhecimento da
realidade do usuário , com devido preenchimento do formulário de identificação a elaboração
de relatórios sociais, atendimentos em conjunto e orientações sobre temas de ordem social
(direito de família, previdenciário, assistência social)são outras atividades desempenhadas por
essa equipe.
Por rede de atendimento , entende-se todas as instituições as quais colaboram com o
nosso trabalho, á medida que proporcionam a população que acessem os direitos
constitucionais. Por exemplo: Unidades de Saúde Locais, Escritórios de Prática Jurídica.
Delegacias, Ministério Público, ONGs, Secretarias etc.
A rotina de atendimento segue da seguinte forma: depois de recebida a comunicação
de que há uma demanda nova, feita através da secretaria por documento interno, chama-se o
usuário na sala de espera para realização da entrevista. Esta se dá na maioria das vezes nas
estações de atendimento da instituição, depois da qual, caso aprovado o cadastro
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socioeconômico, o(a) Usuário(a) é novamente encaminhado(a) para a secretaria que o(a)
encaminha para urna equipe do direito. Em caso de atendimento conjunto, a equipe do Serviço
Social é avisada quando o usuário vai para o atendimento.
As atribuições do Assistente Social no EMAJ são as mais diversas devido ao fato
dessa instituição caracterizar-se por ser espaço de ensino, pesquisa e extensão, além de
constituir-se como prestação de serviço no campo jurídico.
Ao passo que fomos nos habituando com este espaço de atuação , e por conseqüência
aprimorando o nosso trabalho percebemos que a demanda atendida foi aumentando
gradativamente, explicitando a necessidade de ampliar a equipe do Serviço Social- EMAJ .
Dessa forma , necessitamos da intervenção do Departamento de Serviço Social, que no
primeiro semestre de 2010 contratou outros dois Professores para atuarem na Supervisão de
Campo, realizando nova seleção para a vaga de quatro estagiários que juntaram-se a nossa
equipe.
Em 2009, o Departamento de Serviço Social (DSS) retorna a esse espaço através da
Extensão, com a finalidade de fortalecer os objetivos do EMAJ e, ao mesmo tempo,
constituir-se como campo de estágio ao curso de Serviço Social. Dessa forma, atuam hoje no
EMAJ cinco Supervisores de Campo', que são professores do Departamento de Serviço
Social . Os Assistentes Sociais supervisores de campo são responsáveis por acompanhar e
orientar os estagiários em seus atendimentos, visando o acesso gratuito dos usuários a
assistência jurídica.
Na atuação profissional no EMAJ, a equipe de Serviço Social utiliza-se de uma gama
de instrumentais. Dentre os mais utilizados, podemos citar a entrevista social, relatório social,
estudo socioeconômico e articulação com a rede de proteção social. O relatório social tem
como objetivo estabelecer um vínculo de comunicação entre o Serviço Social e os estagiários
de Direito, evitando que o usuário tenha que repetir toda a entrevista já antes realizada. Esse
i nstrumento é utilizado, principalmente, como documento comprobatório de sua
hipossuficiência, ou seja, quando ocorre do usuário não preencher critérios da renda de até
três salários mínimos, estipulados pelo Escritório Modelo, e mesmo assim não pode dispensar
de recursos financeiros para pagamento de advogado sem que haja prejuízo próprio ou de sua
família.
Dada a característica do Escritório na implantação do Serviço Social, a equipe esteve
' Os Assistentes Sociais Supervisores de Campo, são também Professores do Departamento de Serviço
Social, com contrato de trabalho temporário, ou seja, os cinco professores Supervisores de Campo no
EMAJ atualmente, são todos Professores Substitutos.
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condicionada a realização da "triagem". É assim que é denominado pelos demais integrantes
do EMAJ, o trabalho do Serviço Social. Triar é o processo pelo qual se estabelecem
prioridades de tratamento. A triagem em um hospital, por exemplo, torna-se um processo de
classificação de vítimas. Neste caso, normalmente as vítimas são classificadas de acordo com
a gravidade do risco de vida. Neste sentido, no EMAJ, os usuários serão classificados, de
acordo com a necessidade de assistência jurídica gratuita.
Ou seja, através dessa nomenclatura proporcionada ao processo de trabalho da equipe
do Serviço Social — EMAJ, torna-se possível perceber uma prévia do desafio que perpassa a
equipe do Serviço Social nos processos que cabem a realização do estudo socioeconômico.
Aos demais profissionais que atuam no EMAJ, entendem que o Serviço Social
assume um papel de "controlador de inclusões" dos necessitados. Nesse contraponto, torna-se
importante destacar que os profissionais de Serviço Social de acordo com o projeto
profissional, devem lutar a favor da universalização dos direitos. Porém, a situação vivenciada
por estes profissionais, em atuação interprofissional, apresenta que diante dos casos que não
ultrapassam Os critérios de renda, os serviços prestados por esta instituição, ainda não é o
dispensado aos cidadãos que são sujeitos de direitos no exercício de sua cidadania. e sim, dc
indivíduos beneficiários " fracassados diante da sociedade".
Nesse sentido, de acordo com Camilo ( 1997) e Sposati ( 1989), o critério de
atendimento em algumas instituições, é definido pelo principio da cidadania invertida, em que
o indivíduo tem direito de ser atendido a partir de sua exclusão social.

Sobre isso discorre Faleiros ( 1979):

[...] Para os que não podem viver, consumir, produzir segundo esta ordem,
criam-se mecanismos especiais de integração ao sistema de produçãoconsumo existente, por intermédio da institucionalização de certos serviços.
[...]A perturbação da ordem social , percebida pelas classes dominantes
como ameaça, gera instituições para o controle. a circunscrição e a
diminuição do problema. [...]As instituições na sua função de controle social
realizam formas de recuperação e de distensão social por intermédio da
divisão dos clientes e dos problemas, do adiantamento das soluções, do
oferecimento de respostas simbólicas e parciais. ( p. 141- 143)

Todavia atividade de "triar" está longe de abarcar a complexidade do trabalho
realizado pelo Serviço Social no EMAL
Esta situação, tornou-se uma discussão permanente que foi abraçada pela equipe de
Serviço Social- EMAJ. O processo de trabalho desta equipe, pretende incluir a construção de
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um novo espaço, aonde todos os necessitados aos serviços judiciários tenham a oportunidade
de receber atendimento e informações sobre os seus direitos, e a dinâmica da instituição a que
se submetem. Por isso, foi detectado ai a importância do processo de "triagem".É através da
prática do estudo socioeconômico aonde os assistentes sociais encontram a oportunidade de
desvendar a realidade do usuário, buscando compreender o cotidiano do usuário no seu
sentido mais amplo.
A análise socioeconômica, realizada pela equipe de Serviço Social no EMAJ,
viabilizada pela observação da documentação comprobatória e pela entrevista social. Com as
especificidades desse instrumento e a escuta qualificada pode-se estabelecer uni espaço de
verbalização dos determinantes sociais no cotidiano dos usuários atendidos.
É competência dos estagiários(as) de Serviço Social, realizar os atendimentos
individuais sobre orientação e supervisão dos Assistentes Sociais-Professores que atuam no
EMAJ. Esses atendimentos são feitos através de entrevista social, com a qual se viabiliza o
direito a assistência jurídica além da interlocução e viabilização dos direitos mais diversos,
em especiais os direitos sociais. Assim, são prestadas orientações sobre temas competentes ao
Serviço Social, considerando o de direito de família, de crianças e adolescentes, orientações
sobre direito previdenciário, entre outros. Os estagiários são responsáveis pela confecção de
relatório social, registrado no histórico do usuário no qual apresentam as particularidades do
atendimento, expondo as demandas surgidas com a entrevista, bem como aspectos relevantes
da vida dos sujeitos atendidos.
Com relação à entrevista social, discorre Iamamoto ( 2006):

O assistente social não trabalha com fragmentos da vida social. Inas com
indivíduos sociais, mas com indivíduos sociais que se constituem na vida em
sociedade e condensam em si a vida social. As situações singulares
vivenciadas pelos indivíduos são portadoras de dimensões universais e
particulares das expressões da questão social, condensadas nas historias de
vida de cada um deles. O conhecimento das condições de vida dos sujeitos
permite ao assistente social dispor de um conjunto de informações que,
iluminadas por urna perspectiva teórica crítica, possibilitam apreender e
revelar as novas faces e os novos meandros da questão social, que desafia a
cada momento o desempenho profissional (p.272).

O Serviço Social no EMAJ tem como objetivos, consolidar o EMAJ como campo de
Estágio Curricular Obrigatório em Serviço Social; elaborar pesquisas sobre as condições de
vida e demandas da população atendida no EMAJ; fomentar atividades acadêmicas
relacionadas às disciplinas de processos de trabalho do assistente social; propor temas de
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estudo necessários à qualidade do trabalho desenvolvidos no EMAJ e dinamizadores da
superação das dificuldades apresentadas pela população atendida; participar e se inserir nos
eventos do campo sócio jurídico e áreas afins; e principalmente contribuir para uma ordem
jurídica mais efetiva, a partir do desenvolvimento de um trabalho de equipe interdisciplinar.
Nessa realidade, cada vez mais as expressões da questão social que se põe para
atuação judicial, manifestam-se por meio de algumas categorias centrais, portanto.utilizando
das palavras de Fávero ( 2007) pode-se afirmar que atualmente no EMAJ são atendidas
questões referentes ao trabalho (sem trabalho, trabalho precário, desregulamentação do
trabalho, baixa renda, ausência de renda ); à cidade ( insuficiência ou ausência de políticas
sociais em relação a moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, violência urbana.
desterritorialização, desenraizamento) ; à família ( violência intrafamiliar, conflitos familiares,
vitimização, impossibilidade de apoio, pobreza, desvinculações); à mulher/mãe ( responsável
pelos cuidados e pelo provimento, responsabilizada por eventuais descuidos, relações de
gênero etc.) às demandas fora de lugar ( busca do judiciário para acesso a programas de
auxílio, benefícios previdenciários, acolhimento de crianças e adolescentes, perda do poder
familiar em razão de impossibilidade material de cuidar etc.)
Diante de tantas demandas diversificadas atendidas no Escritório Modelo de
Assistência Jurídica, que torna-se imprescindível o conhecimento sobre o mundo do
trabalho, suas permanências, suas mudanças, suas determinações; exige-se um conhecimento
de que família se fala, das diversas formas de arranjos vividos pelas famílias em nossa
sociedade, do processo de socialização dos sujeitos; questões relativas à cidade, da infraestrutura econômica, das políticas sociais que implementa ou deixa de implementar.
A partir da realidade vivida pela Equipe do Serviço Social no EMAJ aliado ao
processo de promoção acadêmica dos estudantes-estagiários de Serviço Social diversas
estratégias de intervenção foram suscitados.
Cabe aqui tratar do artigo 4 0 da Lei 8662/93 a qual regulamenta a profissão de Serviço
Social. Esse artigo, estabelece as atividades que são de competência do Assistente Social entre
estas está a elaboração, implementação execução e avaliação de programas e projetos que
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com a participação da sociedade civil. Deste
modo, tratamos de formular e implementar projetos institucionais, os quais iremos discorrer a
seguir.
Com relação aos projetos de intervenção individuais dos estagiários do EMAJ,
citaremos um a um, intentando esclarecer os principais objetivos de cada projeto. Assim
sendo, o Projeto de Intervenção "O Serviço Social no EMAJ, o que é, e o que faz" , surgiu
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da necessidade de apresentar a equipe de Serviço Social EMAJ,ou seja, tanto a
coordenação como aos estagiários operadores de Direito. Para a contemplação deste projeto,
a aluna responsável, Raquel Bergmann Behr, preparou aulas expositivas com conteúdo
relacionado ao Serviço Social. As apresentações da aula se deram em três horários distintos,
para dessa forma, atingir o maior número de alunos e professores possível. O conteúdo das
aulas, têm corno seu enfoque principal apresentar as competências e as atividades que são
privativas do assistente social, aos estudantes de Direito que realizam o estágio no EMAJ.
Outro projeto tratará do "Mapeamento das demandas do EMAJ relacionadas ao
acesso as Política de Saúde". Este projeto tem corno objetivo geral verificar se a
judicialização na área cia saúde assegura de fato o direito ao acesso da mesma. Para isso, a
estagiária responsável, Karina Andrada, realizou investigação através de entrevistas com
usuários que moveram ações judiciais com relação ao acesso à medicação de uso continuo,
através do EMAJ- UFSC, e também, realizou entrevistas com usuários que moveram ação
judicial deste mesmo cunho através do Ministério Público, verificando assim a melhor
eficácia entre estas duas instituições como melhor alternativa para garantir a medicação de
uso continuo através do Estado.
O terceiro Projeto diz respeito ao "Atendimento Preferencial dos usuários" . Este
projeto nasceu a partir da verificação da necessidade de se estabelecer um acordo entre os
responsáveis pela Secretariado EMAJ, e o Serviço Social, já que por muitas ocasiões
percebemos que usuários que teriam direito ao atendimento preferencial não estavam sendo
atendidos de acordo.Este projeto está sendo realizado pela estagiária Aline Souza.
O quarto Projeto trata da "Implementação de nova documentação para realização de
Estudo Socioeconômico". Este surgiu a partir da evidência da necessidade de alteração do
documento de "triagem" utilizado pela instituição, já que durante os semestre de 2009/2 e
2010/01, foram diversas as dificuldades enfrentadas pela equipe de Serviço Social ao utilizarse do documento elaborado pelos operadores de Direito, considerando a perspectiva desta
equipe que por diversas vezes entra em conflito com a perspectiva do Serviço Social. O
objetivo geral deste projeto , está relacionado com a proposta de uma nova modalidade de
instrumento de "avaliação socioeconômica que seja capaz de apreender de forma qualificada
a realidade socioeconômica dos usuários do EMAJ, redefinindo os critérios para atendimento
gratuito e ainda fazer cumprir a legislação pertinente sobre assistência jurídica". ( Salézio
2009)
Para realizar tal feito, o estagiário responsável Samuel Salézio, realizou várias
pesquisas e estudos de variados modelos de avaliação socioeconômica , intentando alcançar
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os indicadores capazes de evidenciar a realidade dos sujeitos atendidos da forma mais
aproximada possível.
O projeto " Registro e documentação de atendimentos do Serviço Social no EMAJ"
tem, corno estagiária responsável a aluna de graduação Manha Pereira Rosa, e surgiu da
necessidade de realizar a documentação dos atendimentos em meio eletrônico, já que na
maioria das vezes, os estagiários registram os atendimentos somente em Diário de Campo, e
acabam socializando em sua atuação profissional, somente os casos eleitos para reflexão em
Relatório de Atividade Específica ( atividade exigida em disciplina de Supervisão Pedagógica
de Estágio Obrigatório I e II, são exigidos aos alunos desta disciplina o minimo de 5
relatórios por semestre). Sendo sobre a documentação registrada somente em Diário de
Campo, percebe-se a enorme perda do Serviço Social, já que os alunos estagiários do EMAJ a
medida que concluem o curso de graduação, levarão consigo seus respectivos Diários, e
assim, deixariam defasados a documentação do Serviço Social —EMAJ. Além disso, os
relatos de atendimento em meio eletrônico facilitarão em muito a atuação do Serviço Social
neste espaço de atuação, considerando que os dados informatizados poderão identificar de
forma organizada as demandas e a partir de então possibilitar a construção de melhores
estratégias e abordagens para enfrentá-las.
O último e não menos importante Projeto, tratará do levantamento da Rede
Socioassistencial. Este projeto partiu da iniciativa da equipe de Serviço Social EMAJ,
considerando a forma de inserção destes Estagiários neste espaço de atuação, ou seja, como
não encontramos a Rede Socioassistencial pronta no momento da inserção da equipe, sentiuse a necessidade de reunir informações institucionais úteis ao atendimento das demandas
apresentadas. Para tanto , a estagiária responsável, Denise Marques, realizou contatos prévios
através de telefone e cartas enviadas por de e-mail a cada instituição, com o objetivo de
esclarecer os serviços prestados por estas, e conseqüentemente, o perfil dos respectivos
usuários e demandas atendidas, já que para contar com uma Rede de apoio, partimos da
premissa de que a Rede funcionará efetivamente, dessa forma, a equipe não se permitiria
realizar encaminhamentos com "brechas", ou seja, quando a Rede que nos é disponibilizada é
falha e dessa forma, o usuário não consegue atendimento na instituição a qual foi
encaminhada. Assim sendo, este Projeto parte da necessidade de evitar que os atendimentos
aos usuários realizados pela Equipe de Serviço Social EMAJ venha a ser deficitário e
ineficiente.
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3. A RELAÇÃO PROFISSIONAL ENTRE O SERVIÇO SOCIAL E O
DIREITO NA ESFERA JURÍDICA

3.1 O Poder Judiciário como Instituição

Segundo Faria (2001), o Poder Judiciário é tido como uma das instituições básicas de
Estado constitucional moderno, em cujo âmbito exerce uma função instrumental (a de dirimir
conflitos), uma função política (promover o controle social) além de urna função simbólica
(promover a socialização das expectativas á interpretação das normas legais).
Ainda, de acordo com Faria (2001), o Poder Judiciário, na sua origem, ou seja, no
período histórico do capitalismo concorrencial, foi concebido para, no exercício das funções
citadas acima, preservar a propriedade privada, conferir eficácia aos direitos individuais,
assegurar os direitos fundamentais, garantir as liberdades públicas e afinuar o império da lei,
protegendo os cidadãos contra os abusos de poder do Estado.
Mais tarde, já no período histórico do capitalismo, o Poder Judiciário também passou
a implementar direitos sociais, condicionando a formulação e execução de políticas públicas
em propósitos compensatórios e distributivistas.
De acordo com Pizzol (2008) assim como na maioria dos países ocidentais, o Estado
brasileiro é constituído de três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ao Poder
Judiciário, por conta da Constituição da República de 1988, cabe o poder e o dever de
desenvolver o sistema de justiça.
No artigo 5 0 . Da Constituição Federal de 1988, está estabelecido que "a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Porém, de acordo com
o Código de Processo Civil, o juiz é a autoridade que representa o Poder Judiciário, é o
encarregado de prestar jurisdição, independentemente da instância em que atua. Algumas
dessas leis discorrem do direito em si, ou seja, do direito material . Outras leis, se referem à
forma como esse direito pode ser buscado em juízo, com a devida tramitação ou seja, o
direito processual. Para as questões civis, a principal dessas leis, é o chamado Código de
Processo Civil.
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De acordo com Pizzol (2008), se tratando de matéria civil, o magistrado geralmente
segue as regras previstas no Código de Processo civil, mas sempre atento ao teor das leis
especiais, para realizar o seu trabalho de forma correta, aplicando a lei ao caso concreto. É
dever do magistrado apreciar qualquer questão em litígio envolvendo cidadãos.
O conceito de Estado é considerado por alguns teóricos como resultado da união de
três elementos fundamentais: poder, população e território.
A partir da instalação das idéias liberais, a quantidade de poder assumida pelo Estado
foi limitada as expressões mínimas, tornando-o competente para as atividades indispensáveis
a reprodução social, para assim, manter a ordem e proporcionar condições para que a
sociedade se encarregasse de arcar com os demais fins.
Segundo Faria (2001) atualmente, o Poder Judiciário, em plena fase de reestruturação
do capitalismo, se encontra diante de um cenário novo, cenário este que se apresenta incerto,
no qual o Estado-nação vai perdendo sua autonomia decisória e o ordenamento jurídico vê
comprometido sua unidade e seu poder de "programar" comportamentos, escolhas e decisões.
Para Faria (2001), corno resultado da desten-itorialização da produção e a
transnacionalização dos mercados, decorrentes do sistema de produção capitalista, o
Judiciário, que antes se mostrava uma forma de estrutura fechada, e fortemente hierarquizada,
de urna lógica racional e rígida, transformou-se em uma instituição que precisa enfrentar o
desafio de alargar os próprios limites, modernizando as estruturas organizacionais, revendo
seus padrões de funcionamento, para continuar a sobreviver como um poder autônomo e
permanente.
Segundo Pizzol (2008), ao passo que os direitos sociais previstos na Constituição de
1988, foram ampliados por meio de lutas e conquistas, passou-se a exigir do Estado
intervenção para garanti-los; seja por intermediação Legislativas ou Executiva. Garantida a
legislação, a sociedade busca agora efetivar os direitos sociais e, diante de um executivo
limitado pelos acordos macroeconômicos e políticos, busca no judiciário, reconhecendo-o
efetivamente corno uma das instituições de poder estatal, a possibilidade de exercer esses
direitos.
De acordo com Valente ( 2006) o Direito clássico se sustentava sobre a liberdade
individual, o fato de ele ter admitido um elemento de justiça, corno a "proteção do
economicamente desfavorecido", emprestou-lhe um novo significado, pondo-o também a
serviço da justiça social.
Diante disso, de acordo com Pizzol (2008) por determinação constitucional, o Poder
Judiciário possui a missão de promover a harmonia e a paz social, tendo como parâmetro a lei
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e um aparato de profissionais que desenvolvem seus serviços. Entre eles estão os assistentes
sociais que, há algumas décadas, colocam a disposição dessa instituição os seus
conhecimentos, que por sua vez, necessitam ser avaliados e aprimorados constantemente, para
acompanhar o desenvolvimento e a qualidade dos serviços prestados, indo de encontro com o
projeto ético-político-profissional.
Nesses espaços institucionais, tendem a imperar a hierarquia, o disciplinamento e a
burocracia, ao mesmo tempo em que estão para garantir e facilitar o acesso da população aos
seus direitos.
De acordo com Fávero (1999) tratando das instituições judiciárias:

[...]As práticas judiciárias constroem um saber sobre os indivíduos
considerados "anti-sociais", traduzindo-se num poder de controle sobre os
mesmos. O judiciário é, portanto, um espaço de construção e reprodução das
relações saber-poder(p.24).

Sendo assim, segundo Pequeno (2008) embora o espaço jurídico englobe instituições
distintas, cada urna com sua especificidade e particularidade para o exercício profissional, não
há dúvidas que existem questões gerais, apesar da singularidade de cada instituição.
Um dessas questões gerais, é referente a uma espécie de autorização que têm estas
instituições para interferir na vida privada dos sujeitos. São instituições públicas cuja razão de
existir expressa a probabilidade de intervir na vida do sujeito, embora esta intervenção se
efetive por diferentes caminhos. As instituições judiciais, tem corno perspectiva o controle das
relações sociais e podem, até usar, para este controle, a repressão, a coerção, práticas
autoritárias dos profissionais, que determinam as intervenções na vida privada dos sujeitos.
Neste sentido, de acordo com Faleiros ( 2009) , os atores privilegiados de uma
instituição são os que em sua prática profissional, legitimam a existência das instituições,
sejam eles, os médicos em um hospital, ou os advogados nas instituições jurídicas; os atores
não- privilegiados são caracterizados pelas práticas complementares, ou seja, a Enfermagem
na instituição hospitalar, e o Serviço Social no judiciário. Dessa forma, de acordo com o
autor, não é a prática do assistente social em si mesma que se encontra privilegiada nas
instituições e por isso ele se coloca como ator complementar, atuando na manutenção da
ordem institucional, que é determinada pelos atores privilegiados. Segundo Faleiros (2009), a
subordinação profissional está vinculada às formas burocráticas, e inserida nos tipos de
relações de poder específicas dos países latino-americanos.
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Dessa forma, se auto-reconhecendo como os detentores do saber, reflete Chaui( 2003):

O discurso competente- a ciência como saber separado e como coisa privada,
como instrumento de dominação no mundo contemporâneo- pede outras
falas, se quisermos contestá-lo. A contestação, porém, não pode realizar-se
de fora, opondo a competência estabelecida uma outra, supostamente "mais
competente".0 discurso competente se instala e se conserva graças a uma
regra que poderia ser assim resumida: não é qualquer um que pode dizer
qualquer coisa a qualquer ocasião e em qualquer lugar. Com esta regra, ele
produz sua contraface: os incompetentes sociais ( p.2)

3.2 O discurso do Direito sobre o Serviço Social

No Brasil, historicamente a profissão de Serviço Social foi estruturada e enquadrada
por organizações religiosas. Em suas origens, a prática do Serviço Social se inspirou e se
fundamentou nos valores religiosos tradicionais da aceitação do mundo como um desígnio de
Deus. A atuação profissional era absorvida pela população como um trabalho de bom caráter,
e o assistente social era quem acolhia o usuário. Por sua vez, as classes dominantes percebiam
o profissional de Serviço Social, como a pessoa que seria capaz de escutar de forma caridosa
as questões apresentadas e, conseqüentemente, encontrar em cada situação as estratégias para
estimular a clientela a se conformar a "situação problema", ou a solução dos casos. Dessa
forma, o trabalho profissional associou-se ao caminho para legitimação de um processo de
exploração.
De acordo com Faleiros (2009) o desenvolvimento do capitalismo levou o assistente

social a incorporar diversas tarefas à medida que necessitava vender sua força de trabalho, ou
seja, a condição de trabalhador assalariado, direcionou o trabalho do profissional. Dessa
forma, o trabalho concreto do assistente social encobria seu caráter subjetivo, ou seja, o
profissional de Serviço Social parecia útil aos usuários, à medida que oferecia pequenas
compensações na sua realidade de exploração.
As condições sociais em que se repõem as energias do trabalhador foram vistas como
forma de manter e acelerar o processo de acumulação condicionado pelas próprias relações de
classe e correlação de forças.
A lógica da acumulação se manifesta, dentre outras formas, pela mercantilização dos
serviços sociais, por conseqüência, a prestação de serviços pelo Estado se torna uma forma de
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socialização de certos custos, diminuindo ainda mais os custos da produção aonde o usuário
paga, indiretamente ou diretamente, pelos beneficios e serviços que venha a fazer uso.
Assim sendo, o Estado incorpora os serviços sociais através da obrigatoriedade de urna
poupança compulsória, que é aiTecadada da população de forma obrigatória. Estes fundos
arrecadados pelo Estado servem também, para financiamentos de grandes projetos que não
retornam necessariamente a população e o assistente social, passa a atuar na fiscalização
destes fundos e dos bens adquiridos pelos próprios usuários. As políticas sociais passam a ser
uma forma de regulação das contradições do processo de acumulação.
Pelo fato de o Estado ser autoritário e paternalista, o cidadão contribuinte não tem o
direito de controlar a aplicação dos próprios tributos, e os serviços prestados pelo Estado se
tornam cada vez mais caros.
Seguindo esta linha de raciocínio, outro aspecto citado por Faleiros (2009), que
estimula a nossa reflexão, diz respeito às condições institucionais onde está inserido o
profissional de Serviço Social, condições estas, que apresentam o assistente social como um
profissional subordinado no processo decisório das instituições. A condição de trabalhador
subordinado se torna complexa para o trabalho do profissional de Serviço Social à medida que
os procedimentos burocráticos estabelecem um roteiro rígido de atuação. Essa atuação passa a
ser controlada de "cima para baixo", transformando a disciplina em competência e eficácia.
Pode-se perceber de acordo com o breve resgate histórico da instituição Poder
Judiciário, e da Profissão de Serviço Social alguns fatores decisivos para a compreensão dos
operadores de Direito, sobre a profissão de Serviço Social. Além disso, ainda ternos que
superar a disposição das regras destas instituições
Em relação a burocratização nas instituições judiciárias Pequeno (2008) complementa:

Outra característica importante das instituições deste campo é que parecem
primar pela burocracia, a qual também interfere no fazer profissional:
expressa em papéis, a burocracia corrobora para que se transformem o
sujeito em papel e vidas em números, processos. Há uma incessante
produção de pareceres, exames, relatórios, que alimentam as estatísticas e,
por vezes, inviabilizam que priorizemos a dimensão pedagógica do nosso
exercício profissional (p.3).

Segundo Campilongo ( 1991) os serviços tradicionais de assistência jurídica,
demonstram uma relação hierarquizada entre os advogados e "clientes", e é complementada,
pela postura passiva dos assistidos. Segundo o autor, o formalismo no atendimento à
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"clientela" vai, através de uma série de índices, estabelecendo uma subordinação do usuário
ao saber profissional. Desde o vocabulário, o local do atendimento, à postura, o manuseio das
legislações, a gravata, o vocabulário técnico de difícil compreensão, o problema
constrangedor, o qual o usuário necessita colocar em questão ( separação, despejo, crime),
todas essas condições, criam um ambiente desconhecido pelo usuário, ao mesmo tempo em
que determina o lugar de quem fala, e de quem ouve. Ao "cliente" no caso , o usuário, cabe
expor o seu problema, assinar uma procuração, se for o caso, e retornar para casa. A partir dai,
quem age e controla a situação é o advogado.
Nas palavras de Faleiros ( 1979):

A auteridade profissional pode impor ao cliente, " a pessoa que busca
atenção para um problema", a análise ( diagnóstico) e a solução que o
profissional encontra no regulamento e no seu saber técnico. O cliente é
posto numa condição passiva. Se não aceita as normas fica excluído dos
"benefícios" possíveis. Se se inte gra às normas da instituição fica
socialmente excluído, fica institucionalizado cliente, marcado pelas etiquetas
profissionais , e às vezes confinado pela mesma instituição. ( p. 141)

De acordo com esta afirmação, percebe-se que o Serviço Social na esfera jurídica,
enfrenta além dos limites institucionais, o discurso predominante entre os profissionais de
Direito, que insistem em definir a profissão como se ela fosse resultado de um espirito
humanista e caritativo. Essa interpretação equivocada da profissão, acaba por reduzir a prática
cio Assistente Social à mera condolência e organização burocrática.

3.3 O contraponto do Serviço Social
O Serviço Social, em seu processo histórico, passa a defender a autonomia de sua ação
profissional, no contraponto do que rege a burocracia que tende a aumentar formas de
controle e padronização institucional. Como resultado, as diferentes categorias profissionais
atuantes em uma mesma instituição, lutam entre si pelo controle de poder e dos recursos, e
tendem a definir a profissão através do controle do atendimento ao usuário. As divergências
entre as categorias profissionais reforçam as instituições, em espaço de competição e luta.
Segundo Faleiros (2009), os confrontos entre diferentes categorias profissionais

transformam as instituições em "fins em si mesmas", e o usuário se transforma em "meio"
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para a realização profissional e a conquista do poder. Essa dinâmica de relação profissionalusuário tende a desqualificar o usuário à medida que esse serve apenas para garantir um nivel
de poder profissional.
Por outro lado, cumprir as normas burocráticas institucionais passa a ser indispensável
ao trabalho profissional, e quando este se submete as normas da instituição reforça unia
hierarquia de subordinação e de poder numa rede de controle.
Sobre isso, discorre Faleiros ( 2009)

[...1 a burocracia brasileira é profundamente centralizadora, concentrando em
poucas mãos as decisões e boicotando a população quanto à informação
sobre seus pedidos e demandas. Não raro os processos são perdidos e
esquecidos, apesar da propalada desburocratização.[...] ( p.51 ).^

O que o autor pretende é destacar que a autonomia do assistente social na atribuição

dos recursos e na prestação de serviços é limitada pelas suas condições de subordinação
hierárquica, além da concorrência com outros profissionais que disputam o mesmo campo de
ação.
Com relação ao conflito existente entre as diferentes categorias profissionais iw
âmbito institucional, percebemos que a instituição se confi gura como uni espaço de luta, de
enfrentamento de forças, é neste sentido que podemos compreender o processo de mediação e
da utilização de estratégias. De acordo com Faleiros (2009) vários profissionais estão
mudando suas formas de relação em aliança entre eles próprios e a população usuária dos
serviços institucionais, ou seja, utilizam a instituição, não para se colocar em unia relação de
poder com o usuário, mas para poder vincular-se a alguma problemática que as organizações
populares colocam. As mediações em si supõem alianças, divisões, utilização do próprio
Estado ou recusa cia utilização do Estado, dependendo da correlação de forças.
O movimento de reconceituação do Serviço Social , representou a oposição entre a
visão funcionalista e a dialética, na perspectiva da construção do Serviço Social. Silva
( 1995)caracteriza este movimento:

"pelo deslocamento da base positivista-funcionalista e pela aproximação
com a tradição marxista; pela desmistificação da pretensa neutralidade da
ação profissional, com clarificação da possibilidade do estabelecimento de
vinculo orgânico dos profissionais com os interesses e necessidades das
classes populares, enquanto setores majoritários dos usuários dos serviços
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prestados pelos assistentes sociais; e pela perspectiva de orientar-se por um
projeto político, tendo como horizonte a transformação social - ( p.14)

O projeto profissional da profissão Serviço Social tem em seu núcleo básico, o

reconhecimento da liberdade como valor central — a liberdade concebida historicamente,
como possibilidade de escolha entre alternativas concretas; daí um compromisso com a
autonomia, a emancipação e a expansão dos indivíduos sociais. Como conseqüência, esse
projeto profissional está vinculado a um projeto societário o qual propõe a construção de uma
nova ordem social , sem exploração ou dominação de classe, etnia ou gênero. Estas opções
que fundamentam o projeto profissional de Serviço Social também afirmam a defesa
intransigente dos direitos humanos e o repúdio do arbítrio e dos preconceitos, contemplando
positivamente o pluralismo, tanto na sociedade como no exercício da profissão.
Nas palavras de Netto (2006)

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se posiciona a
favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do
acesso a bens e a serviços relativos às políticas públicas e a programas
sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são explicitamente postas
como garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras.
Correspondentemente, o projeto se declara radicalmente democrático
considerada a democratização como socialização da participação política e
socialização da riqueza socialmente produzida.
Do ponto de vista estritamente profissional , o projeto implica o
compromisso com a competência , que só pode ter como base o
aperfeiçoamento intelectual do assistente social. ( p.13)

De acordo com Fávero ( 2007), por meio dos instrumentais- técnico operativo, ético
político e teórico metodológico, constrói-se com o estudo social um "saber - a respeito dos
sujeitos envolvidos nas ações que tramitam no Judiciário. Em decorrência, o registro
elaborado ( no caso o relatório) passa a ser um instrumento de "poder", ou uma "verdade" em
relação àquela situação.
No âmbito institucional, a "guerra de posições" abrange lutas pelo poder. tanto de
decisão, como de manipulação de recursos, manifestando-se no processo de eleição para os
cargos de chefia. Além disso, torna-se necessário lembrar, que nessas disputas, a população
usuária não é incluída, ou seja, -não são os doentes que elegem os médicos" (FALEIROS,
1987 p.53). A população é consultada e incluída no processo de informação, mas excluida do
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processo de decisão, essa participação é percebida corno parte do controle, que contribui para
a conservação do poder das classes dominantes.
De acordo com Faleiros (2009)

[...]em todas as sociedades diferenciadas a emergência de habilidades
ocupacionais especializadas, quer de bens produtivos ou de serviços, cria
relações de dependência econômica e social e, paradoxalmente, relações de
distância social. A dependência de habilidades de outros tem como efeito a
redução da experiência compartilhada e aumenta a
distância social.(p41).

Faleiros ( 2009) pondera que o silêncio do Serviço Social, diante de seu estado de
subordinação, pode ser apenas um momento de reflexão, para que no futuro, se coloque

em

questão a problemática, isso porque o acesso ao poder produz efeitos políticos de autoorganização. "O desafio está aberto para sacudir a acomodação, elevar o nosso nível teórico e
comprometer-nos de maneira diferenciada e aberta com os interesses das classes populares
nos lugares de trabalho, com nossas condições no emprego e no contexto político da
correlação de forças que se nos apresenta." (FALEIROS, 1987 p. 56).
Neste contexto, torna-se indispensável, questionar se é possível realizar alianças e
mediações fazendo uma relação entre os interesses da população atendida, e as normas da
instituição, já que o profissional também é subordinado a estas normas. Dessa forma, deve-se
levantar o problema das relações entre o saber e o poder.
De acordo com Faleiros (2009), hegemonia significa o processo de realização da
dominação através de sua aceitação pelas classes subalternas, e a dominação "não-aceita" se
converte em rebelião, desordem, ameaça, enquanto a dominação "aceita" se torna legitimada.
Hegemonia significa a capacidade de se fazer aceitar, de obter acatamento e o consenso do
conjunto da sociedade a partir da organização e da ação de um grupo em relação aos demais
grupos da sociedade. E é no contexto dessas relações, em que se inscreve o processo de
dominação política.
Nas palavras de Faleiros ( 2009): "A dominação legitimada se traduz concretamente
nas instituições pela disciplina que elas impõe. A disciplina é fundamental para a manutenção
do poder. Ela começa na família, fortalece-se na escola e é exigida em todas as instituições"
(p.65). As classes dominantes se organizam e se mobilizam para conquistar o consenso e o
acatamento das classes subalternas.
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Faleiros (2009) defende que as ações de alteração da correlação de forças
institucionais têm maior possibilidade de sucesso se existir uma crise orgânica (divisões) no
bloco do poder. A pressão pode tomar formas diferentes, indo da resistência, às fornias mais
ativas de ocupação (boicote) para forçar o adversário a concessões.
A relação entre o profissional de Serviço Social e a população usuária do serviço
social situa-se nas relações mais complexas do Estado com a sociedade. E o Estado, por sua
vez, articula desigualmente interesses e conflitos e nele predominam os interesses das classes
dominantes.
O que Faleiros pondera em suas reflexões é, justamente, apontar a possibilidade dessas
instituições serem tomadas corno espaços contraditórios, cuja dinâmica para a inserção nelas,
depende de um exercício profissional que produza alianças, construa-se de forma autônoma e
no reconhecimento dos usuários como sujeitos na perspectiva da construção de direitos.
O assistente social não detém todos os meios necessários para realizar seu trabalho,
isto é, os meios financeiros, técnicos e humanos, que são indispensáveis ao exercício da
profissão. Normalmente, o profissional de Serviço Social depende de recursos previstos nos
programas e projetos das instituições, que são predominantemente, de caráter patronal,
público ou privado, e que por sua vez, necessitam dessa força de trabalho e a contratam.
Segundo Iamamoto (2001):

I.] a instituição não é um condicionante externo e muito menos um
obstáculo para o exercício profissional. Dada a condição de 'trabalhador
livre', o assistente social detém a sua força de trabalho especializada, força
essa que é mera capacidade. Ela só se transforma em trabalho quando
consumida ou acionada, quando aliada às condições necessárias para que o
trabalho se efetive, aos meios e objetos de trabalho. Em outros termos, o
trabalho é a força de trabalho em ação e quando não dispõe dos meios para
realizá-lo, aquela força ou capacidade não se transforma em atividade, em
trabalho. Corno trabalhador assalariado, depende de uma relação de compra
e venda de sua força de trabalho especializada em troca de uni salário, com
instituições que demandam ou requisitam o trabalho profissional tp.(4).

De acordo com Bosi (1996) a autonomia técnica também tem relação com o
planejamento na formulação de propósitos para atingir os objetivos do trabalho profissional.
Dependendo da profissão esse processo é uma oportunidade de reflexão da própria
experiência profissional, constituindo-se em um saber sobre aquilo com que se está lidando e
servindo como enriquecedor para a melhoria da intervenção profissional.
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Ainda a este propósito, Bosi ( 1996) salienta que a autonomia técnica torna-se um
elemento estratégico, pois é uma ferramenta que possibilita uma articulação entre a esfera do
conhecimento e a do poder. O que nos auxilia a evidenciar a importância da dimensão do
saber na constituição das profissões.
Segundo Trindade e Soares ( 2009), o poder profissional se expressa na sua
capacidade de avaliar, de julgar ao emitir um parecer com uma sugestão ao opinar sobre um
caso, tendo um grande peso nos processos judiciais. Sendo assim , o assistente social tem a
capacidade de influenciar os operadores de direito, com base em suas avaliações e estudos.
Ainda, de acordo com Trindade e Soares ( 2009):

[...] o poder e o saber circulam interligados nas ações profissionais. Quando
profissionais trabalham em equipes multiprofissionais eles terminam
estabelecendo uma relação que faz interface aos saberes de sua área de
formação técnica, como exemplo, àqueles que atuam nas instituições de
justiça: juizes, promotores, advogados, psicólogos, assistentes sociais e
pedagogos. Em geral, esses profissionais procuram analisar, estudar e
planejar as ações que vão ser empreendidas para com os indivíduos, que são
nesse caso, objeto de suas intervenções. Suas práticas são dotadas de saber e
poder. Dotadas de saber porque todas as profissões e, conseqüentemente,
seus profissionais têm um conhecimento teórico e técnico adquirido através
de várias disciplinas; e são dotadas de poder porque vão empreender ações
que envolvem as vidas de vários sujeitos ( p.12).

Porém, segundo Pizzol ( 2008) devido à condições de assalariado, o assistente social
detém sua força de trabalho, força essa que é mera capacidade, isso porquê diretamente, ele
não organiza o processo de trabalho o qual participa, dispondo de relativa autonomia,e.
embora dispondo dessa relativa autonomia, muitos assistentes sociais se acomodam,
tornando-se demasiadamente subservientes à instituição na prática do seu oficio.
A esse respeito, sugere Faleiros (2001):

Seria ingênuo afirmar que o Serviço Social profissional goza de autonomia,
mas seria mecânico e esclerosado dizer que não tem iniciativa de ação, que
não tem nenhuma capacidade de articulação, sendo títere do capital ou dos
trabalhadores para alguns, que pensam mecanicamente a realidade, apenas
em termos de inversão de um lado para o outro. p. (136)
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De acordo com Trindade e Soares ( 2009) a intervenção do assistente social carregada
de saber-poder, se dá ao elaborar um Estudo Social ou Parecer Social. com a possibilidade de
influenciar em urna determinada ação judicial. No processo de constituição da atuação
profissional nas instituições sociojuridicas, o Serviço Social incorporou elementos que deram
especificidades próprias ao seu fazer por ser portador de conhecimentos e saberes que
identificam a profissão. Neste sentido, ao passo que a profissão mostra-se como um
mecanismo de controle e de limitação dos conflitos, também contribui para que a população
tenha acesso aos seus direitos.
A respeito da autonomia profissional, discorre Trindade e Soares:

Os assistentes sociais possuem autonomia e autoridade profissional para
executar o seu trabalho com competência técnica e política. Como diz Rios (
2003), esses elementos precisam ser mediados pela ética. A mediação da
ética é fundamental nas ações profissionais em todos os espaços de atuação
profissional, mas é no campo sociojuridico que se faz tão necessária, visto
que, ao sugerir uma determinada medida sobre urna situação de conflito, essa
sugestão, quando acatada, o que em geral acontece, sela o destino das
pessoas envolvidas nessas situações. Assim, podemos dizer que a autonomia
profissional está presente, englobando a esfera do conhecimento . do saber,
do poder, e da ética, conferindo uma dimensão técnica com legitimidade ao
exercício e ao desenvolvimento da prática profissional nas instâncias de
atuação ( p.13).

Em relação ao saber - poder, relata Bruno (1997)

O poder está, portanto, nessa capacidade de 'montar' teoricamente um
quadro para assessorar o juiz em sua decisão. [...]Por limitação lel;al, ou das
formas processuais, ou por argumentos de outros profissionais, o juiz pode
desconsiderar nosso trabalho [...]. A incontestabilidade é dada pela
consciência do trabalho vinda da determinação do saber. Aí reside o poder. (
p.45)

Ainda neste sentido, Bruno (1997) afirma que "(...) num contexto com uma hierarquia
tão rígida como o Judiciário, o saber pode, e deve, ser usado como fonte privilegiada de
poder" ( BRUNO, 1997, p. 45).
Segundo Trindade e Soares ( 2009) o Serviço Social e seus agentes profissionais estão
dispostos na estrutura dos aparelhos do Estado, tal como no sistema judiciário, em que o
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poder disciplinar sempre foi preponderante e a profissão nesta esfera é fundamental para o
controle e disciplinamento. De acordo com Trindade & Soares ( 2009) as ações profissionais
dos assistentes sociais são atravessadas por um saber-poder, ao examinar, classificar, registrar,
observar e analisar o comportamento dos indivíduos. O que ocorre, é que as instituições
judiciárias tendem a se apropriar do saber profissional do assistente social por sua
competência social e técnica. Quando é solicitado o estudo social ou parecer social, o
assistente social vai in loco interpretar a realidade social compreendendo suas contradições.
Assim sendo, de acordo com Trindade e Soares ( 2009)

De urna maneira geral, o modo de expressar o mundo social através do
estudo social e do parecer social, esclarece e fornece subsídios sobre a
situação estudada influenciando na decisão judicial. O Serviço Social cria
diversos domínios de conhecimento, elabora verdades sobre a populaçãoalvo de suas ações, além de servir como porta de entrada da população ao
acesso á justiça, podendo possibilitar seus direitos (p.13-14).

Neste sentido, de acordo com Martinelli ( 2005), o Estudo Social , em todos os
espaços, mas no caso específico do espaço sociojurídico, remete-se aos fundamentos
constitutivos do Serviço Social nas dimensões ético-políticas ( poder), teórico-metodológicos
( saber) e técnico —operativas ( fazer), as quais interagem enquanto mediações da prática
profissional. O aporte destes fundamentos é o que caracteriza a intervenção, somados aos
conhecimentos relativos às particularidades e especificidades de cada área de intervenção.
Portanto, o Estudo Social é operacionalizado enquanto metodologia de trabalho dc
domínio específico e privativo cio assistente social. Sobre estudo social, discorre Fávero
(2007) na apresentação no plenário do Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais- CRESSRegião- MG, no dia 18/05/2007:

Ao tratar os fundamentos do Serviço Social para a construção competente —
teórico, técnica, ética e politicamente, do estudo social, alguns pontos
centrais precisam ser considerados. Não perder de vista que o usuário é uni
indivíduo social, um sujeito que vive em uma realidade social que
condiciona a sua história e o fato que motivou a realização do estudo. Ele
tem urna história social de vida; ele e/ou as pessoas de seu convívio têm
e/ou tiveram uma relação com o trabalho- inseridos, excluídos, ou sobrantes
do inundo do trabalho; convive e/ conviveu com alguma forma de
organização familiar, com a qual mantém e/ou manteve vínculos
determinantes em sua forma de existência; vive ( ou transita) em urna região,
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em uma cidade, em um território, forjados socialmente por políticas públicas
comprometidas com a efetivação de direitos, ou pela ausência ou
insuficiência — que são determinantes em sua existência; e a cultura,
enquanto elemento presente em seu processo de socialização e nas relações
que estabelece ao longo da vida.

Ainda neste sentido, Pequeno (2008) trata do Estudo Social corno componente
essencial dos assistentes sociais em sua atuação profissional em campo sociojurídico, já que
na elaboração do mesmo, o qual abarca a avaliação destes profissionais sobre a situação
estudada, exige dos assistentes sociais um mergulho na vida alheia. Na maioria das vezes o
Estudo Social em instituição jurídica, não pressupõe a autorização do sujeito para que se
efetive a invasão em sua vida. Neste sentido, tal ocorrência se efetiva corno expressão do
poder que está instituído no sistema sociojurídico e nos profissionais que nele atuam.
Portanto, constitui-se corno competência do profissional de Serviço Social. realizar
estudo social, tendo como parâmetros para análise todos os fundamentos constitutivos da
profissão, sobre isso, a Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de
Assistente Social, em seu artigo 4", trata das competências do Assistente Social, mais
particularmente em seu inciso XI discorre que é competência deste profissional "realizar
estudos sócio-económicos com os usuários para fins de beneficios e serviços sociais junto a
órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades-.
Entendendo o processo histórico do surgimento da profissão de Serviço Social,e o
lugar que ocupa o Poder Judiciário em nossa sociedade, o entendimento dos operadores de
Direito sobre a profissão Serviço Social, percebe-se em atuação interdisciplinar no EMAJ,
que o maior conflito entre as equipes multiprofissionais, se dá exatamente quando os
estudantes de Direito "descobrem" que os critérios para atendimento foram "extrapolados -, a
partir daí, o atendimento no EMAJ, é negado a estes usuários. Em conseqüência parte da
população usuária é excluída do atendimento, para "não haver concorrência desleal com a
atuação dos advogados particulares".
Nessa linha de raciocínio, podemos concluir que os critérios para "seleção - da
população que necessita de atendimento jurídico gratuito, assumidos pelo EMAJ, não vai 11‘.‘
acordo se quer com a lei n. 1060/50. Assim sendo, a implementação da garantia de acesso a
todos os que necessitarem de atendimento jurídico gratuito, mesmo àqueles que aufercm
renda acima de três salários mínimos - situação que tanto almeja a equipe de Serviço SocialEMAJ- deveria ser concretizada, haja vista que esse grupo vêm se constituindo parcela cada
vez mais significativa dentre os que procuram o EMAJ.
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Nesse sentido, nas palavras de Takashima ( 1998)

Nessas circunstâncias, as garantias universais de direitos e cidadania
constitucionalmente garantidos ficam inviabilizados e cada vez mais
intensifica-se o processo de exclusão social. Ampliar o espaço de estudo
sócio-econômico que transcenda os critérios de elegibilidade preestabelecidos e buscar regras mais flexíveis e justas, é um grande desafio
para o Serviço Social ( p 34).

Portanto, o conflito maior existe porque nem sempre é acatado pelas equipes
operadores do Direito, a aprovação do cadastro socioeconômico do usuário pelo Serviço
Social, estabelecendo-se o conflito entre as equipes.
Analisando a situação vivenciada pela equipe do Serviço Social no EMAJ, torna-se
importante a reflexão a respeito das armadilhas a que esta profissão corre o risco de ser
absorvida, não só na instituição EMAJ, como em vários outros espaços de atuação.
Uma dessas armadilhas, encontra-se no discurso profissional dos operadores de
Direito, ou seja, esse discurso, exige urna submissão, a ponto de ser interiorizada pelos
profissionais de outras categorias,portanto, se estas outras categorias não estiverem certas de
seu objeto de trabalho,as mesmas correm o risco de ver em si os incompetentes. Esta ilusão,
acabaria por confirmar o poder determinado pelos "detentores do saber" operadores do
Direito.
Nas palavras de Chauí ( 2003):

Todavia, essas determinações da linguagem competente não nos devem
ocultar o fundamental , isto é, o ponto a partir do qual tais determinações se
constituem. A condição para o prestígio e para a eficácia do discurso da
competência como discurso do conhecimento depende da afirmação tácita e
da aceitação tácita da incompetência dos homens enquanto sujeitos sociais e
políticos. ( p.11)

Portanto, estes profissionais necessitam ultrapassar a fase critica do conflito com os

operadores de Direito e permanecer atentos aos interesses difusos da população atendida,que
é aonde reside o seu objeto de trabalho, em busca de um projeto social coletivo, comum,
para possibilitar um "trânsito ampliado dos direitos sociais, dos direitos políticos e de
Justiça". ( TAKASHIMA, 1998, p.34)
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Fávero ( 2007) ao tratar dos conceitos essenciais no trabalho do Assistente Social
judiciário, cita a importância dos fundamentos e a base teórica para operacionalização do
trabalho profissional, ao quais reportam-se à realidade social, política, econômica e cultural,
de maneira a contribuir para a provocação de ações que garantam e efetivem direitos.
Essa condição exige dos profissionais permanente atualização em relação à dinâmica
da realidade, assim sendo, o Estudo Social no campo sociojuridico, e em outros espaços
ocupacionais "integra um processo de trabalho que se constitui pela articulação entre objeto o que conhecer; meios — como conhecer; atividade- o trabalho em si ; e finalidades às quais se
destina" ( FÁVERO, 2007).
Fávero ( 2007), na apresentação no plenário do Simpósio Mineiro de Assistentes
Sociais- CRESS- 6. Região- MG, no dia 18/05/2007, demonstra a preocupação fundamental
em não ultrapassar o limite entre a contribuição competente - do ponto de vista teórico e ético.
para garantia e ampliação de direitos e a arbitrariedade que por vezes, se dilui no
conhecimento sistematizado, em um espaço que se mostra permeado por tensões e
contradições, no qual a formalidade e a positividade do Direito, muitas vezes reina sobre a
realidade social. A mesma autora responde a questão quando coloca que

Um dos elementos essenciais dessa atuação está no diálogo com os sujeito(s)
envolvido(s) no trabalho, isentos de conceitos estabelecidos a priori.A
consciência de que o saber que o profissional acumula, enquanto
especialista, se cristalizado, coloca o risco de não se levar em conta o saber e
os significados atribuídos pelo outro a partir de sua realidade, põe-se como
um exercício ético inerente a esse esforço e esse dever de isolamento de
preconceito, da banalização da vida humana e da imersão total nas atividades
e exigências postas no cotidiano — considerando o necessário distanciamento
para reflexão teórica, para reflexão ética, para a efetiva ação em conexão
com a competência técnica, ética e política. ( Não Paginado)

O Código de Ética Profissional do Assistente Social
" [...] expressa princípios e diretrizes norteadores da prática profissional
determinados socialmente, e traz a marca da conjuntura atual da sociedade
brasileira. Constitui-se em parâmetro para o profissional se posicionar diante
da realidade, disciplinando o exercício profissional no sentido de dar
garantia à nova proposta da prática dos Assistentes Sociais - . ( Resolução
CFESS n. 273/93 de 13 de Março p.9)
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Pequeno ( 2008) vem contribuir com essa discussão, quando ressalta que no exercício
da profissão de assistente social está submetido a um ordenamento normativo específico. Este
ordenamento, define os compromissos ético-políticos desses profissionais, aos quais, estes
devem dar vida no seu cotidiano de trabalho. O Código de ética abriga onze princípios
absolutamente interligados, cuja realização extrapola o sujeito profissional, exigindo
interlocução com as outras categorias profissionais, com a sociedade, com os movimentos
sociais e com a população usuária dos serviços de assistência.
Assim sendo, citaremos alguns destes artigos, os quais destacam- se no campo de
atuação sociojurídica. No artigo 2" do Código de ética do Assistentes Sociais constitui-se
como direito do profissional ter "livre acesso aos usuários de seus serviços"; no Capitulo 11
deste código , que trata das relações com as instituições, está disposto que são direitos do
Assistente Social " a) Administrar, executar e repassar os serviços sociais intluenciando para
o fortalecimento de novas demandas de interesse dos usuários"; e b) " Contribuir para
alteração da correlação de forças do interior da instituição para reformulação de sua natureza,
estrutura e programa tendo em vista os interesses da classe trabalhadora - . E mais — O
Assistente Social no exercício de sua profissão em entidade pública ou privada terá a garantia
de condições adequadas de trabalho, o respeito a sua autonomia profissional e dos princípios
estabelecidos-.
Ainda, de acordo com o Código de Ética Profissional do Assistente Social, Constituem
deveres do Assistente Social:
b) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que
trabalha, quando os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes contidos neste
Código, as necessidades, os direitos e os interesses da classe trabalhadora;
c) Dirigir-se, obrigatoriamente, ao Conselho Regional de Assistentes Sociais, às
demandas entidades da categoria e a outras que a matéria disser respeito, quando não
encontrar ressonância na instituição em termos de modificação das falhas apontadas.
O capítulo III deste mesmo Código trata das Relações com Assistentes Sociais e
outros Profissionais, sobre isso, portanto, cabe aqui citar que o arti go 10 discorre sobre os
deveres do Assistente Social:

a) Ser solidário com outros profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos
que contrariem os postulados éticos neste código;
e) Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões.
Lembrando que, o título IV deste Código, discorre sobre a observância, aplicação e
cumprimento do Código de ética, afirmando no seu artigo 27, que "É dever de todo Assistente
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Social cumprir e fazer cumprir este Código" sob pena de medidas disciplinares aplicáveis
pelos Conselhos Regionais.

4. CONCLUSÃO

É verdade que o Serviço Social percorreu urna considerável trajetória no campo
sociojurídico. A partir do histórico aqui apresentado, percebe-se que os assistentes sociais,
através de determinação judicial vêm realizando Estudos Sociais desde 1972, portanto, o
espaço jurídico pode ser considerado um dos primeiros os quais vêm atuar os Assistentes
Sociais.
De acordo com Pizzol( 2008):

Veja-se que apesar da instituição judiciária ser um poder da República, ela
deve também a política de promover a harmonia e a paz entre os cidadãos.
Afinal, o que são os conflitos jurídicos senão desentendimentos entre
pessoas, pretensões resistidas de direitos, muitos deles de origem
eminentemente social? Por certo, foi sob essa perspectiva que o saber
profissional do Serviço Social passou a inte grar o aparato judicial , ora para
prevenir, ora para colaborar no jul gamento de questões surgidas mormente
das contradições sociais. (p.66)

Porém, na perspectiva do fazer profissional durante a realização de mediações- que
inclusive é uma atividade muito utilizada pela categoria profissional em diversos espaços
ocupacionais- existe um perigo constante.
Nesta categoria de intervenção reside urna armadilha que necessita ser detectada. Fato
é que no processo de mediação, muitas vezes ocorre que o profissional o qual realiza esta
prática corre o risco de dispersar-se através dessa mesma prática e acaba rompendo com a
visão ampliada de sociedade e desconsidera a historicidade do indivíduo , tendo como
resultado a intervenção imediata tornando o processo de mediação, uma intervenção
profissional isolada, empobrecida resultando num "remédio" temporário para a situação
apresentada pelo usuário e nada mais.
Neste sentido , analisando o processo de trabalho do Serviço Social no EMAJ,
verdade que o critério de definição dos usuários que serão atendidos pelo Escritório, resulta
num agrupamento de casos, estes casos tendem a compartilhar demandas idênticas, tais como,
divórcios;várias outras demandas relacionadas com a área da família, como conseqüência a
ação de alimentos e revisão de guarda;

problemas com vínculos trabalhistas e

previdenciários,enfim, infinitas e variadas demandas .
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Porém, o que realmente unifica os usuários do EMAJ, é seu status de "pobreza". Dessa
forma, nota-se que a "pobreza" coletiva, não transforma identidades necessárias para a
realização de um verdadeiro papel de "cidadão" como o almejado pelo Projeto Profissional de
Serviço Social. Ao contrário, a pobreza coletiva acaba por ser fragmentada em inúmeras
situações isoladas, e conseqüentemente traz a impressão de estarem desvinculadas umas das
outras , todo esse processo, está vinculado as ações imediatistas que realiza o Serviço Social.
Em decorrência , a resolução dessas demandas, acontece quase que exclusivamente pelas
vias judiciais tbrmais, que tentam a qualquer custo "restaurar o equilíbrio" individual de cada
usuário atendido.
Neste sentido, é imprescindível a clareza profissional ,isto é, o que é seu real objeto
de intervenção, dessa forma, estas armadilhas estarão mais evidentes aos olhos destes
profissionais , e assim o desafio de superá-las estará mais próximo .Dessa forma, torna-se
imprescindível retornar a reflexão sobre os objetivos profissionais e os objetivos
institucionais a cada intervenção e atendimento realizado.
Neste sentido atenta Weisshaupt( 1998):

Os objetivos são apenas a expressão subjetiva de uma intencionalidade. Em
tese, todos os agentes podem formular objetivos para as organizações
institucionais e para o Serviço Social. A maioria o faz, mas nisto enuncia,
antes de mais nada, indicadores de seus interesses e ideologias particulares.
Existem no entanto, luares e maneiras privilegiados de se formular esses
objetivos. Privilegiados, sim, por que a forma de sua expressão toma, então,
todas as aparências da neutralidade, não se identifica com nenhum agente
particular e pretende expressar valores universais impostos "naturalmente"
ao corpo social. Nesse sentido, os objetivos se apresentam gerados desde e
para sempre , pelo e para o corpo social considerado como um todo
homogêneo e diferenciado. [...]Assim, embora de maneira diferente,[... Jus
definições tanto teóricas quanto estatuárias dos objetivos profissionais e
institucionais expressam verdades vigentes cuja neutralidade é a aparência
que esconde o poder daqueles que têm interesse na manutenção do status
quo que estas definições consagram ( p.37 , 38)

O que o autor pretende em sua reflexão, é apontar para o cuidado que necessitam ter os
profissionais de Serviço Social para que não sejam absorvidos pelo discurso institucional. No
entanto, para que esta situação não se torne concreta, o assistente social em sua prática
profissional na instituição, precisa refletir constantemente, em sua atuação o que caracteriza a
intervenção profissional, quais conhecimentos que necessita possuir para a realização de
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determinada intervenção, e com que categorias estes profissionais pensam e executam a sua
ação.
Assim sendo ,devemos compreender a etapa avaliativa do processo de intervenção,
aonde esta torna-se fundamental para a categoria profissional .
Nessa compreensão, se o próprio assistente social confunde seus objetivos
profissionais, como exigir de outras categorias que compreendam na integra o trabalho do
assistente social?
Além disso, para superar tais armadilhas é necessário um profissional que possua
competência para propor e negociar com a instituição os seus projetos, é necessário um
profissional que defenda seu campo de trabalho, que tenha consciente as suas qualificações
profissionais, para tanto, requer deste profissional que rompa as barreiras da rotina
institucional, buscando aprender o movimento da realidade, detectando assim , as
possibilidades que nela residem.
Neste sentido , discorre Pizzol( 2008):

[...] a intervenção profissional pode esbarrar nos limites institucionais que,
por sua vez, dificultam o processo de trabalho do assistente social. É
possível reconhecer que apesar de tais limites, no exercício da sua profissão
ele é capaz de relacionar, correlacionar, propor, acompanhar, avaliar e , de
alguma forma, criar alternativas para asse gurar a emancipação dos cidadãos.
[...] O Serviço Social institucionalizado pode ser um instrumento de
esclarecimento e conscientização dos sujeitos. Por intermédio do profissional
engajado , a população terá informação quanto aos direitos e aos benefícios à
disposição na instituição, que poderão ser utilizados por toda a sociedade.
Além disso , pode, também, esclarecer quanto aos mecanismos necessários
para sua utilização diante da barreira burocrática que muitas vezes se
interpõe entre o indivíduo e o serviço a que tem direito.(p.50-5 1)

Outro elemento a ser analisado tem relação à prática invasiva na vida dos
individuos,realizada através de intervenção do Assistente Social, Pequeno ( 2008), nos coloca
urna questão: Como lidar com o poder , com a visão da privacidade alheia? Neste sentido, a
própria autora responde a esta questão quando se posiciona a favor de uma prática que se
vincula a um projeto profissional societário, ou seja, cabe ao profissional de Serviço Social
se colocar numa perspectiva de garantia de direitos.
Portanto, a partir dessa reflexão,

percebe-se que a experiência profissional do

Serviço Social é ainda mais enriquecida neste espaço, ao tempo que torna-se uma via, uma
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porta de entrada quando facilita o acesso à justiça, afirmando e viabilizando os direitos da
classe trabalhadora.
A atuação profissional do assistente social no espaço sociojurídico é um exercício
privilegiado do saber-poder. A partir de análises realizadas neste estudo, percebe-se como a
prática profissional do assistente social nesse campo, explicita a existência de fortes e
divergentes questões na relação do poder-saber institucional.
Para esta análise, deve-se levar em consideração o contexto sobre a compreensão do
Poder Judiciário, aonde tratamos com mais detalhamento na seção 3 deste Trabalho. Sendo
assim, entende-se que o Poder Judiciário na sua origem, tinha como objetivos "afirmar o
império da lei" dessa forma, contemplado no tripé que constitui o Estado de Direito,
juntamente com os Poderes Legislativo e Executivo. Desse breve relato, percebe-se que aí
está o ponto de partida para uma maior análise sobre a compreensão dos operadores do
Direito sobre a sua própria profissão e a sua "importantíssima contribuição para com a
sociedade".
Conseqüentemente, após traçar um entendimento sobre sua própria profissão, esta
categoria profissional. traça a sua visão perante as demais categorias profissionais, entre elas o
Serviço Social.
Soma-se a isto o fato de estarmos inseridos em uma instituição que a princípio, foi
criada fundamentalmente para aprimorar a prática profissional dos alunos de graduação do
curso de Direito da UFSC. Portanto, urna instituição que é alicerçada pelo saber profissional
desta categoria, nessa compreensão, os operadores do Direito é que legitimam a instituição e
nada mais. Sendo assim, outros profissionais necessários para uma intervenção profissional
qualificada, no referente ao atendimento da população usuária, podem tornar-se uma ameaça
para Os operadores de Direito, à medida que procuram conquistar um espaço de atuação na
instituição , que na visão dos operadores de Direito, foi "criada para eles". Dai, o pivô para o
surgimento dos embates políticos institucionais.
Na intenção de assumir atividade onde os profissionais de Serviço Social se
identifiquem na sua atuação profissional, buscam negociar espaço fisico, e todos os meios
necessários para a realização de um processo de trabalho realmente qualificado.
Em contrapartida, os operadores de Direito, dificultam a atuação profissional, quando
não estão abertos para novos diálogos, insistindo no "império da lei", deslegitimando o
processo de trabalho do Serviço Social, quando decidem não atender determinado usuário
pois não concordam com a aprovação do cadastro socioeconômico, e por vezes até mesmo
dificultando o acesso dos assistentes sociais aos usuários.
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Assim sendo, corno resultado desses embates políticos, os maiores prejudicados são os
usuários. Isto, devido ao fato de pensar urna ação interprofissional nesse espaço de atuação,
traria resultados surpreendentes. No EMAJ, os operadores de Direito e o Serviço Social,
trabalham lado a lado, porém, não existe efetivo diálogo entre estas duas categorias
profissionais, os resultados dos processos não retomam ao Serviço Social. poucas vezes
durante o processo de trabalho percebemos o trabalho conjunto, e essa situação não
proporcionou resultados muito satisfatórios com relação ao processo de intervenção no
cotidiano dos indivíduos. O processo de trabalho profissional da equipe de Serviço Social, e
da equipe de operadores de Direito, se dá no mesmo espaço físico, os objetos de estudo e de
intervenção são comuns nas duas categorias profissionais, porém, os processos de trabalho
são realizados de forma paralela, sem vínculos, sem reciprocidade entre as disciplinas.
Determinada equipe de alunos de graduação, somente recorre à outra à medida que necessita
de alguma informação referente ao processo, a partir daí, nota-se que o Serviço Social
representa um papel auxiliar na visão das Equipes dos operadores de Direito no EMAJ.
Por isso, pode-se concluir que o Serviço Social pode ter sido privado de realizar
intervenções de grande valia nos atendimentos á população, mas devido ao fato de os
operadores de Direito atuantes no EMAJ ter uma compreensão restrita - por todos os fatores
citados anteriormente — acaba por prejudicar não somente os alunos estagiários de Serviço
Social, que perdem a oportunidade aprimorar seu fazer profissional, mas principalmente os
usuários.
Nessa relação, a situação torna-se mais complicada, se pensarmos o grande numero de
pessoas que procuram o poder judiciário para fazer valer os seus Direitos. Tanto que, durante
o semestre de 2010/02, os atendimentos pelas equipes de operadores do Direito, encerraramse no dia 31 de março, considerando que estas equipes só têm a possibilidade de abraçar
quatro pastas processuais, e todas as equipes, de acordo com a Coordenação do EMAJ, já
estão com o seu número limite de pastas processuais. Lembrando que os atendimentos durante
o semestre anterior — 2009/02- aconteceram de acordo com o calendário acadêmico, ou seja,
até o período de recesso.
Nesse sentido, a ação profissional no referido Campo de Estágio, ou seja, a
interdisciplinaridade não é uma questão evidente, a qual se possa dispensar explicações e
análises imediatas, sem qualquer aprofundamento. Para realizar uma análise deste cunho,
seria necessário estabelecer uma comparação entre conceitos como multidisciplinaridade,
pluridisciplinariclade e transdisciplinaridade tentando fazer com que estas incidam sobre a
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prática profissional. Não trataremos destas discussões no presente trabalho, devido ao volume
do embate que perpassa os referidos conceitos.
Porém, não podemos deixar que esta discussão seja finalizada neste sentido, pois é
sabido que o conceito de interdisciplinaridade tem influência nos debates e discussões, pois
sua exigência e efetivação está cada vez mais próxima de ser realizada em diversas
instituições, em especial na instituição judiciária.
Neste sentido, o fazer profissional de acordo com o projeto ético político do Serviço
Social se depara com desafios imensuráveis no campo sociojurídico, e para superá-los tornase necessário aprofundar a discussão sobre o exercício profissional nessa área de atuação,
portanto seria necessário realizar investimentos, tanto na dimensão investigativa como na
sistematização da prática profissional. Neste sentido, teremos como conseqüência o
conhecimento sobre o fazer profissional do Assistente Social no campo sociojuridico e as
particularidades desta área específica de atuação.
Para realizar tal feito, de acordo com Pequeno (2008) isto exigirá do profissional,

que

supere o perfil burocrático, e compreenda o seu papel diferenciado, de acordo com a
instituição aonde atua. Além disso, exigirá a compreensão de como as instituições se colocam
no processo de organização societária, onde se localizam as correlações de forças, e corno é
possível se dar a construção de alianças em cada contexto determinado. Enfim. para que esta
situação se concretize, é necessário ainda, que através das práticas profissionais, sejam
traçadas algumas reflexões teóricas. Neste sentido, torna-se este, um dos objetivos centrais do
referido Trabalho.
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6. ANEXO 1
Documentação utilizada atualmente para análise socioeconômico

Universidade Federal de Santa Catarina
ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - EMAJ
CENTRO DE CIÊNCIAS JURIDICAS —CCJ
PROCESSO DE TRIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:
Nome:
Filiação: PAI:

MÃE:
Profissão/Cargo:

Estado Civil:
/

Data de Nascimento:

Local:

/

Endereço Residencial:
Ponto de Ref.:
Cidade:

Bairro:
Empresa onde trabalha:
Endereço Comercial:
Telefones:
COMPOSIÇÃO FAMILIAR:

Idade(anos):

Número de filhos:
Número de dependentes:

Escola Pública:

Estudam? Escola Particular:
SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA:
Sua renda:
Outras rendas:
Possui casa(s):

Terreno(s):

Carro ou moto:

Paga aluguel? Quanto?

Valor das despesas mensais:
Obs.:
IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA:
Nome:
Endereco:
Bairro:

Cidade:

Telefone:

Estado Civil:

Profissão:

Naturalidade:

Obs.:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Já foi atendido por este serviço sócio-juridico? Sim ( )Não ( )
Assunto:

Quando?

Como tomou conhecimento deste Escritório?
Identificação do Tipo de Ação:
EQUIPE:

Entrevistado par:
Em:

/

!

às

•

h

C:emaj8ifonnularlriagem
imprensa Universitária
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ANEXO 2.

UFSC — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CCJ — CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
EMAJ — ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

TERMO DE COMPROMISSO - CLIENTE
Eu.

cliente do Escritório Modelo de Assistência Jurídica, do Curso de Direito da
Universidade Federal de Santa Catarina. declaro para os devidos fins, concordar
plenamente com o regulamento deste Escritório e com o que se segue:
. Responsabilizar-me pelas conseqüências legais das informações prestadas nas ações de
meti interesse, a serem patrocinadas através do Escritório Modelo de Assistência Jurídica.
do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.
2. Atender prontamente as solicitações de comparecimento emitidas pelo Escritório
Modelo de Assistência Juridica, do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa
Catarina. e do Fórum. assumindo as conseqüências legais do não comparecimento,.
estando ciente de que o não comparecimento injustificado nas dates marcadas implica
desistência tácita da ação, autorizando o Escritório Modelo de Assistência Juridica
requerer o arquivamento do feito.
3. Tendo em vista a impossibilidade da Universidade Federal de Santa Catarina manter uni
serviço individualizado de comunicação com todos os clientes do Escritório Modelo de
Assistacia Jurídica e ainda endereços nem sempre fáceis de serem localizados, assumo o
compromisso de mensalmente entrar em contato com os alunos responsáveis pelo
processo e/ou seus orientadores, a fim de possibilitar o cumprimento dos prazos legais
estabelecidos pela justiça.
4. Comprometo-me, também, em fornecer todos os documentos solicitados e necessários
para a propositura da ação, assumindo a plena responsabilidade peio seu não cumprimento.
Declaro estar de ciente das normas acima e do prazo máximo de 30 (trinta) dias para
justificar a impossibilidade de atendimento às mesmas, sob pena de arquivamento do
feito.

Florianópolis.

Assinatura do Cliente
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ANEXO 3.

UnivErsidadE FEdEral dE Santa Catarina

V61

CEntro dE Ciências Jurídicas
Escritório Modêlo dE Assistência Jurídica - EMAJ

N". DA PASTA:

HISTÓRICO DO
CLIENTE

EQUIPE N°.

AUTOR(A):
PARTE ADVERSA:
Relato dos fatos:

Imprensa Universitária

