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RESUMO 
 

O presente estudo,  Alienação Parental entre genitores e avós e a responsabilidade 
civil da família, busca analisar as formas de alienação parental no contexto da 
convivência familiar entre genitores e avós a partir do atendimento de assistência 
jurídica gratuita no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), da Faculdade de Direito, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN - Mossoró/RN, no período 
de 2015/2016. A alienação parental emerge a partir da década de 1980 nos Estados 
Unidos e vem se configurando enquanto expressão da questão social em suas 
múltiplas configurações, o que implica na necessidade da compreensão das razões 
que geram rupturas na convivência, na efetivação do poder familiar e da 
criminalização dos sujeitos, bem como na descrição das formas que esta problemática 
se apresenta e se efetiva entre genitores e avós, na perspectiva de compreender e 
identificar o perfil dessas famílias sobre a alienação parental e apreender a percepção 
dos genitores e avós assistidos no NPJ, a partir da fala registrada dos demandatários 
do Serviço Social. O procedimento metodológico adotado foi a revisão de literatura 
associada à pesquisa documental, tendo como norte a análise de conteúdo. As 
categorias de análise para dar conta do objeto da pesquisa foram: alienação parental, 
família e responsabilidade civil. A pesquisa documental compreendeu momentos 
distintos: a análise das legislações pertinentes à discussão em tela; a análise das 
fichas de cadastro e aceite institucional e da ficha de identificação e estudos 
socioeconômico do Serviço Social, que resultou na construção do perfil 
socioeconômico das famílias; análise dos processos com solicitação de 
regulamentação de visita e denúncias de alienação parental para identificar as 
determinações ou razões que geram rupturas na convivência na efetivação do poder 
familiar e da criminalização dos sujeitos envolvidos através da responsabilidade civil. 
O estudo demonstrou, sobretudo, as trajetórias dessas famílias e como a questão da 
alienação ainda é bastante desconhecida por esses sujeitos; as limitações do NPJ no 
acompanhamento sistemático dos casos de alienação diante da reduzida equipe 
técnica, além da própria invisibilidade que a problemática vivencia na sociedade, o 
que impacta na elaboração de uma política de combate a alienação parental. 
 

Palavras-chave:  Alienação Parental. Família.  Responsabilidade Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ABSTRACT 
 

The present study aims to analyze the applicability of civil responsibility to the alienator 
in cases of parental alienation between parents and/or grandparents in families 
through the provision of free legal assistance in the Law School’s Legal Practice Center 
of the State University of Rio Grande do Norte - UERN - Mossoró/RN in the period of 
2015/2016. Parental alienation emerges like a social question in it’s multiple 
configurations in order to identify and comprehend the reasons that generate ruptures 
in the coexistence, the effectiveness of family power, and the criminalization of the 
subjects involved in parental alienation practices, as well as in the description of the 
forms which this problematic presents itself and develops between parents and 
grandparents. The analysis requires the profile identification of the families assisted by 
the nucleus that has referenced the practice of parental alienation, perceived by the 
apprehension of the assisted parents’ and grandparents’ speech. The methodological 
procedures were based on a review of the literature associated with documental 
research, with content analysis as it’s core. The categories of analysis accounted for 
the object’s research were: parental alienation, family and civil responsibility. The 
documental research comprised different moments: The analysis of legislation 
pertinent to the discussion on screen; The analysis of the registration records, 
institutional acceptance,  identification cards and socioeconomic studies of the social 
service, which resulted in the construction of the socioeconomic profile of the families, 
and; The analysis of the processes with visiting regulations requests and denunciations 
of parental alienation in order to identify the determinations or reasons that generate 
ruptures in the coexistence, effectiveness of family power and the criminalization of the 
subjects involved in parental alienation practices through civil responsibility. The study 
demonstrated, above all, the trajectories of these families and how parental alienation 
is still quite unknown by these subjects, the NPJ’s limitations into systematical 
monitoring of alienation cases due to the small proportions of the technical team, 
besides the invisibility experienced by this problematic, which impacts on the 
elaboration of parental alienation combat politics. 
 

Keywords: Parental Alienation. Family. Civil Responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Constitui objeto de estudo desta pesquisa analisar a aplicabilidade da 

responsabilidade civil da família nos casos de alienação parental entre genitores e/ou 

avós, a partir da atuação do1 assistente social no Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - 

Mossoró/RN. O espaço  escolhido refere-se ao âmbito da família, em suas múltiplas 

configurações; relações essas conflituosas, que envolvem vínculos afetivos rompidos 

ou em processo de ruptura, em geral de forma não consensual, gerando disputas entre 

os genitores e/ou avós, resultando em conflitos que impactam de forma negativa no 

convívio com os filhos (as) ou netos (as).  

 Nesse espaço, compreendemos a necessidade de identificar as 

determinações ou razões que geram rupturas na convivência  e na efetivação do poder 

familiar. Para isso, é fundamental desmistificar a criminalização dos sujeitos 

envolvidos através da responsabilidade civil, conforme normatização já definida na 

Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002, que trata dos direitos e 

dignidade humana e prevista na Lei 12.318/2010, que trata da alienação parental no 

Brasil.   

 O interesse por esta temática deu-se em decorrência da inserção enquanto 

Assistente Social no Núcleo da Prática Jurídica (NPJ), que no atendimento as 

problemáticas suscitadas pelos requerentes, em suas várias configurações, 

demandam ações de intervenção junto às famílias, no tocante ao direito de pensão 

alimentícia, guarda e direito à convivência com os genitores e avós em relação aos 

filhos/netos2, dentre outras. 

 As famílias que buscam os serviços do Núcleo demandam intervenções no 

campo jurídico, resultando em processos que podem ser judicializados ou em acordos 

extrajudiciais. Essas demandas revelam formas de violências nem sempre 

identificadas, que geram acusações de negligência e abandono, onde por diversas 

vezes a questão da alienação se fez presente.  

 
1  Por questões linguísticas utilizaremos o conectivo  de gênero no masculino independente do 
sexo. 
2 Faz-se necessário deixar claro que quando nos referimos a genitor está presente na discussão 
a genitora, assim como os filhos e netos está referindo-se também a filhas e netas, salvo quando 
estivermos nos referindo a um dos genitores. 



 
 
 

11 
 

 Para Calçada apud Aquino (2014, p. 02), a alienação parental consiste num 

“processo em que um dos genitores tende a modificar as percepções dos filhos em 

relação ao outro genitor através de atitudes que desqualifiquem ou destrua as 

relações entre genitor, alienado e filhos”. Esse processo ocorre em virtude da 

fragilidade dos vínculos familiares, podendo ser visibilizada na ruptura da relação de 

convivência familiar, envolvendo genitores com papeis distintos, sendo eles de 

guardião, que provoca o afastamento do genitor não guardião da convivência 

saudável com os filhos, não sendo restrito aos sujeitos envolvidos diretamente na 

separação conjugal, podendo ser praticado por tutores e/ou parentes próximos como 

tios e avós.  

 Essa problemática precisa ser analisada a partir das formas de convivência 

familiar, visto que este é um dos motivos da procura aos serviços do Núcleo. Nesse 

laços familiares fragilizados são feridos os princípios doutrinários de proteção integral 

à criança e ao adolescente, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, 

como também o exposto na Constituição Federal de 1988, o qual explicitaremos ao 

longo desse trabalho. 

A família vem apresentando novas realidades, em que a participação dos avós 

na criação dos netos tem sido frequente. No entanto, quando ocorre a ruptura de laços 

afetivos entre os genitores, inicia-se, em muitos casos, o processo de negação de 

direitos, ocorrendo o distanciamento e a degradação da imagem do genitor não 

guardião e por extensão os avós. Tal prática é contrária ao Código Civil de 2002, que 

em seu art. 1.632, versa:  

 
Art. 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução estável não alteram 
as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros 
cabe, de terem em sua companhia os segundos (BRASIL, 2008, p. 351).   
 

A garantia do direito a convivência é uma prerrogativa, principalmente no 

campo da convivência familiar e o exercício do poder familiar entre homens e 

mulheres, onde ambos são responsáveis e responsabilizados, independentemente da 

existência ou não da dissolução do casamento ou da união estável. Emerge nesse 

espaço de família as disputas pelos filhos enquanto propriedade privada, ou seja, a 

partir de uma relação de quem ganha ou perde a guarda deste, numa relação de 

punição ao outro, sem levar em consideração a relação do poder familiar, a 
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necessidade do convívio familiar e da proteção da imagem pessoal do pai, mãe ou 

avós frente ao filho/neto (FÁVERO, 2012). 

Os conflitos familiares materializados nas relações entre avós e genitores na 

disputa pela convivência familiar dos filhos ou netos, no caso das famílias assistidas 

pelo Núcleo de Prática jurídica da UERN, tem revelado a existência da alienação 

parental, viabilizada na identificação das alterações nas relações de família, com forte 

viés de distanciamento e rupturas de laços afetivos, dentre outros fatores. 

O Código Civil de 2002, em seu art. 1.589, parágrafo único, estende aos avós 

o direito de visita aos netos, a critério do juiz, observado sempre o melhor interesse 

da criança e do adolescente. Tal extensão não está condicionada ao reconhecimento 

de que tenham os avós o papel de auxiliar financeiramente na criação dos netos – 

nem poderia estar, pois a relação afetiva e o direito de convívio não se 

consubstanciam em uma relação meramente econômica, tampouco se pode olvidar 

da importância que os avós podem desempenhar na formação do indivíduo enquanto 

cidadão e ser humano, bem como da importância que se reveste a manutenção do 

contato com os netos para aquelas que já se encontram na senilidade.    

Portanto, a relação afetiva entre netos e avós está para além do convívio 

dentro de um mesmo ambiente familiar (casa) ou mesmo da mera necessidade dos 

genitores de que os filhos sejam cuidados pelos avós por razões de ocupação 

profissional. Para os avós, especialmente para aqueles que já estão idosos, a 

manutenção de laços familiares é imprescindível para se prevenir os processos de 

abandono e preterização a que são submetidos.    

A Lei nº 12.318/2010, de 26 de agosto, que trata da alienação parental no 

Brasil, traz como consequência a alteração do art. 236º do   Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, garantindo o contato com ambos os pais após o processo de 

dissolução do vínculo conjugal:  

 

Art. 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a 
sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este (BRASIL, 
2010, p. 1) 

 

Esse instrumento demarca uma nova abordagem reflexiva sobre o direito a 

convivência familiar, especificando o que é alienação parental e definindo-a enquanto 
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crime contra os direitos de crianças e adolescentes em  conformidade com o ECA. Os 

casos de dissolução do vínculo conjugal e guarda dos filhos tem demandado ao 

Serviço Social no Núcleo de Prática Jurídica/UERN, situações em que a prática da 

alienação se faz presente enquanto uma das expressões da questão social e tem sido 

um desafio ao assistente social que atua na área sociojurídica.  

Frente a este desafio encontra-se a aplicabilidade no viés da culpabilização 

do sujeito, previsto na Lei 12.318/2010, que trata também da responsabilidade civil 

em relação a resolutividades das demandas postas ao setor, que não se configura 

apenas na aplicação da lei; existe toda uma relação social em que estão implícitos 

outros fatores como a composição familiar e a condição socioeconômica, cultural, 

entre outras. 

Dessa forma, no que se refere à linha de reflexão desse estudo, nos 

aproximamos do tema através do estudo das relações e dos conflitos intrafamiliares 

que são demandados ao NPJ, que estão relacionadas ao acesso ao sistema de 

justiça, mais precisamente às Varas de Família, visto que em geral referem-se a perda 

do poder familiar e às várias formas de alienação parental, delimitadamente na relação 

entre avós e genitores. 

Portanto, objetivamos analisar as formas de alienação parental no contexto 

da convivência entre avós e genitores nas famílias assistidas pelo Serviço Social do 

NPJ/UERN/Mossoró/RN, a qual requer a identificação do perfil das famílias assistidas 

pelo Núcleo que tem referenciada a prática da alienação parental, na apreensão da 

fala dos genitores e avós assistidos, demandatários do Serviço Social, bem como na 

descrição das formas como esta problemática se apresenta e se efetiva entre 

genitores e avós. 

Nesse intuito, optamos por um procedimento metodológico que desse conta 

do processo investigativo, como a revisão de literatura associada a pesquisa 

documental, tendo como norte a análise de conteúdo, englobando as categorias de 

análise: alienação parental, família e responsabilidade civil. A pesquisa documental 

compreende momentos distintos: refere-se a análise das legislações anteriormente 

citadas; a análise das fichas de cadastro e aceite institucional, e análise da ficha de 

identificação e estudos socioeconômico do serviço social; análise dos processos com 

solicitação de regime de visita e denúncias de alienação parental, que resultou na 

construção do perfil socioeconômico das famílias atendidas de forma gratuita pelo 

Núcleo.  
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A delimitação da quantidade de processos analisado teve como critério a 

existência da solicitação de regime de visita e denúncias de alienação parental, 

lembrando que no período de 2015 e 2016 tivemos um total de 711 famílias, dos quais 

56 apresentam referência à alienação parental e, desses, 14 apontam casos 

envolvendo a relação entre genitores e avós, de acordo com o levantamento realizado 

nos registros de cadastro e aceite para os serviços do núcleo.  

Em seguida, adotamos como delimitador os dados declarados pelos sujeitos 

ao preencherem um formulário, um instrumental elaborado pelo setor de Serviço 

Social, que elenca alguns questionamentos necessários a elaboração do perfil da 

família, dentre estas, questões relacionadas a sua composição, além de dados sobre 

a situação de vulnerabilidade socioeconômica, dados sobre a área em que reside, 

detalhamento da problemática que o levou a requerer esses serviços. Por último, 

adotamos a análise crítica desses dados, mediante a revisão dos registros do Serviço 

Social em que foi identificado ou que traziam explícito a problemática em tela.  

Diante de sua relevância, sistematizamos  a presente dissertação em cinco 

partes, sendo a primeira a introdução. Na segunda abordaremos o Serviço Social no 

contexto sóciojurídico, destacando a efetivação da garantia da política de assistência 

jurídica gratuita e integral no Brasil, enquanto estratégia de enfrentamento da negação 

dos direitos a convivência familiar, frente às situações de vulnerabilidade social 

vivenciadas pelos sujeitos e práticas de alienação parental. 

Na terceira parte abordaremos o lócus de atuação, o Núcleo de Pratica 

Jurídica da UERN, como espaço de efetivação e de concretização do acesso à justiça 

gratuita, pontuando o papel do núcleo enquanto espaço de formação acadêmica e 

profissional do Curso de Direito e, posteriormente para o Serviço Social, que faz a 

interlocução com o Serviço Social na garantia do direito à assistência jurídica gratuita. 

Na quarta parte abordaremos as categorias família, alienação parental e 

responsabilidade civil, identificando o perfil familiar de quem demanda os serviços do 

núcleo, assim como as formas de relacionamento entre seus membros; 

estabelecimento das relações de convivência entre genitores/avós e direito a 

convivência familiar, tendo como foco o olhar sobre a responsabilidade civil e a 

instalação da alienação parental e suas múltiplas configurações, enaltecendo as 

disputa pela guarda dos filhos (as)/netos(as) e/ou do direito da convivência familiar, 

no qual a disputa ocorre na perspectiva de propriedade privada e da culpabilização de 

sujeito alienador.  
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Na quinta parte, discutiremos a responsabilidade civil e as formas de 

alienação parental entre genitores e avós em Mossoró a partir do NPJ/UERN, 

instigando reflexões sob o olhar de quem demanda a ação. Nesse espaço  

procuramos ouvir as partes (demandantes e demandados), desmistificando que esta 

prática é uma realidade frequente, mas que ainda se encontra invisível. Por fim, 

compreendemos que a negação do direito da convivência familiar entre genitores e 

avós, por conseguinte a boa convivência com as crianças e adolescentes, é fundante 

e não pode ser abordada apenas pelo viés da aplicabilidade da lei, conforme veremos 

nas considerações finais, momento em que concluiremos nossas arguições acerca 

desta temática.  

Todavia, iniciaremos o item seguinte abordando o Serviço Social no contexto 

sociojurídico, enquanto espaço socio-ocupacional do assistente social, assim como 

local de efetivação do acesso à justiça através da assistência Jurídica Integral e 

Gratuita. 
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2  O SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO SOCIOJURIDICO  
 

As análises sobre o espaço socio-ocupacional do Serviço Social no contexto 

sociojurídico, exige-nos a compreensão das mediações construídas historicamente e 

que explicitam o significado da profissão nesse âmbito, como também na trilogia 

social, direito e poder judiciário. A inserção do assistente social e de outros 

profissionais nesse espaço socio-ocupacional, desde 1940 (BORGIANNI, 2010), tinha 

como objetivo fortalecer o trabalho junto às crianças e aos adolescentes atendidos 

pela política de proteção ao menor abandonado3 e ao menor delinquente, aplicada 

pelo Código de Menores, vigente no início do século XX (RIZINNI, 2004).  

Diante disso, faz-se necessário abordar o espaço sociojurídico no contexto 

em que se deu a inserção da profissão no sistema de justiça - desde a origem da 

profissão até os dias atuais; quais os espaços que foram consolidados ao longo do 

tempo e como o termo sociojurídico vem tomando forma no seio da categoria 

profissional nas últimas décadas.  

 

2.1 ESPAÇO SÓCIO-OCUPACIONAL DO(A) ASSISTENTE SOCIAL NO 

SOCIOJURÍDICO  

 

As primeiras décadas do século XX foram marcadas por significativas 

alterações na Política de Atenção a Assistência à Infância no Brasil. Até então, o país 

possuía uma vasta experiência na assistência à infância desvalida, fruto do regime 

político vigente, que adotava “[...] a perspectiva da formação da força de trabalho, da 

colonização do país e da contenção das massas desvalidas [...]” (RIZINNI, 2004, p. 

28). No período republicano, a proteção da infância passou a centrar suas discussões 

“[...] na identificação e no estudo das categorias necessitadas de proteção e reforma, 

visando ao melhor aparelhamento institucional capaz de “salvar” (grifo da autora) a 

infância brasileira no século XX” (IDEM, 2004, p. 28). 

 
3  “Se a grande questão do Império brasileiro repousou na ilustração do povo, sob a perspectiva 
da formação da força de trabalho, da colonização do país e da contenção das massas desvalidas, no 
período republicano a tônica centrou-se na identificação e no estudo das categorias necessitadas de 
proteção e reforma, visando ao melhor aparelhamento institucional capaz de “salvar” a infância 
brasileira no século XX”( RIZINNI, 2004, p. 28). 
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Segundo Rizinni (2004), os debates tinham como referência, a partir de então, 

os congressos brasileiros e internacionais que discutiam sobre assistência social, 

médico-higienista e jurídica, como também a categoria menor abandonado. Entre os 

congressos destaca-se, em 1922, o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à 

Infância, “incorporando a referência dos asilos como o espaço do menor abandonado” 

(POLETTO, 2012, p. 4); o que contribuiu para que o Estado viesse a ter uma presença 

mais efetiva na elaboração e implementação de políticas de atendimento ao menor. 

O termo menor abandonado aborda aspectos de rupturas de laços e a culpabilização 

da família na sua condição de incapacidade de se gerir, exigindo a presença do Estado 

na implementação e execução de políticas sociais que trabalhe essas 

vulnerabilidades. 

Segundo Poletto (2012), nesse período das primeiras décadas do século XX, 

o Brasil passou por um significativo crescimento de entidades privadas, destinadas à 

atenção aos órfãos, abandonados e delinquentes. Essas entidades tinham o intuito de 

prepará-los para o trabalho e ensinar doutrinamentos sobre a moral vinculada à Igreja 

Católica. Emergem críticas ao modelo de assistência à infância no viés do 

recolhimento de crianças para as instituições de reclusão enquanto principal 

instrumento de assistência à infância no país (RIZINNI, 2004).  

Nesse espaço, iniciou-se, por parte de vários segmentos especializados aos 

poderes públicos, a cobrança de uma centralidade na assistência; deixando seu 

caráter de mera caridade oficial e exigindo dos governantes ações de assistência à 

infância a partir dos avanços das ciências. Nesse período, as novas determinações 

exigiram que o aparato jurídico de proteção e assistência à infância tivesse suas leis 

redefinidas a partir da realidade social do país. A respeito disso, Rizinni afirma que 

 
a movimentação em torno da elaboração de leis para a proteção e assistência 
à infância também é intensa, culminando na criação, no Rio de Janeiro, do 
primeiro Juízo de Menores do país e na aprovação do Código de Menores 
em 1927, idealizado por Mello Mattos – primeiro juiz de menores do país e de 
mais longa permanência, de 1924 até o ano de seu falecimento, em 1934 
(RIZINNI, 2004, p.29). 

 

É importante destacar que esse novo aparato jurídico foi sendo reproduzido 

nos demais estados brasileiros, adotando esse novo modelo de assistência a esses 

sujeitos, transcrito para a prática jurídica pelo minucioso inquérito médico-psicológico 
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e social do menor, tendo como modelo o inquérito policial4 vigente do início do século 

XX. Aos poucos, foram incorporados conceitos e técnicas provenientes dos campos 

profissionais como a psiquiatria, a psicologia, as ciências sociais e a medicina 

higienista.  

Esse novo modelo de proteção à infância, inaugurado pelos Juízos de 

Menores, auxiliou na construção de novos saberes. A exemplo do Serviço Social, cuja 

formação iniciou-se na própria instituição de atenção ao menor, fora do meio 

acadêmico, o que permitiu, segundo Sierra (2011), a inserção do assistente social no 

sistema judiciário, no começo dos anos de 1940.  

A inserção profissional do assistente social no Sistema Judiciário data da 

própria origem da profissão em 1940. Segundo Iamamoto e Carvalho (1982, apud 

CFESS, 2014, p.13), esta foi incorporada como uma das estratégias do Estado em 

garantir o controle sobre os graves problemas sociais surgidos naquele contexto 

histórico, em especial aos “[...] problemas relacionados a infância pobre, a infância 

delinquente e a infância abandonada [...]” (Idem, 2014, p.13). A esse respeito, Fávero 

(2003), reafirma tal questão, dizendo que o assistente social ao iniciar seus trabalhos 

em meados da década de 19405, tinha seus espaços ocupacionais na Justiça da 

Infância e da Juventude em São Paulo, como “perito da área social, atuando 

inicialmente como estagiário ou como membro do Comissariado de Vigilante” 
(FÁVERO, 2003, p. 20). 

É importante destacar que, naquele momento, para responder “[...] as 

demandas colocadas pela ampliação das expressões da questão social [...]” 

(FAVERO, 2013, p. 511), o trabalho do assistente social se baseava numa forma de 

assistência social que estava diretamente “[...] vinculada ao ideário da doutrina social 

 
4  O Juizado consolidou um modelo de classificação e intervenção sobre o menor, herdado da 
ação policial, que, através das delegacias, identificava, encaminhava, transferia e desligava das 
instituições aqueles designados como menores (Vianna: 1999). Os juizados vieram a estruturar, ampliar 
e aprimorar o modelo, construindo e reformando estabelecimentos de internação. A instalação de 
colônias correcionais para adultos e menores, no início do século, é posteriormente seguida por ações 
que tentam abortar o ranço policialesco entranhado na assistência, levando à criação de escolas de 
reforma especiais para menores (RIZINNI, 2004, p.30). 
5 Os pioneiros do Serviço Social no TJSP foram também pioneiros do Serviço Social no Brasil, a 
exemplo da professora Helena Iracy Junqueira e do professor José Pinheiro Cortez. Ambos 
compuseram o grupo de professores da Escola de Serviço Social de São Paulo e militaram no Partido 
Democrata Cristão. Defendiam concepções de justiça social e de direitos com base no doutrinarismo 
católico, com um viés, ainda que embrionário, da social democracia, e tiveram participação decisiva na 
implantação do Serviço Social no primeiro Juizado de Menores da capital [...] (Serv. Soc. Soc., São 
Paulo, n. 115, p. 510, jul./set. 2013). 
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da Igreja Católica” (Idem, 2013, p. 511), o que não implicava em questionamentos à 

ordem burguesa, tendo em vista ser essa mesma ordem quem “[...] ditava a direção 

disciplinadora e controladora da ação profissional frente aos então chamados 

‘desajustamentos sociais’” (grifo da autora) (Idem,  2013, p.511), o que poderia levar 

ao acolhimento institucional de uma criança ou adolescente. Destaca-se que já se 

aproximando do final dos anos 1940, o Serviço Social passou a ter espaço privilegiado 

de ação, se afastando dos comissários de menores e se inserindo nos juizados de 

menores da época.  

 Com essa nova postura dos juizados de menores, a problemática da atenção 

ao menor abandonado passou a ser alvo de discussões. Com isso, criou-se, em 1976, 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para avaliar as denúncias de violência 

contra os menores; decorre daí a reelaboração do Código de Menores de 1927. Essa 

releitura possibilitou que, em 1979, um segundo código do menor fosse editado, onde 

há uma “visão mais terapêutica e/ou de tratamento relativa ao infrator” (SILVA, 2004), 

mesmo assim, ainda era a predominante a visão moralista, dentro dos 

estabelecimentos de internação, dos vícios e desvios dos menores que estavam em 

situações de abandono e de delinquência. 

Registra-se que, neste Código de 1979, a situação irregular passa a ser 

compreendida como a privação das condições de subsistência, de saúde e de 

instrução, por omissão dos pais ou responsáveis. Essa ‘Doutrina da Situação Irregular’ 

(Idem, 2004, p. 293) era direcionada às crianças pobres e que, a partir desse novo 

instrumento, passou a ser objeto de intervenção do sistema de administração da 

Justiça de Menores.  

A partir desse novo contexto de assistência, proteção e vigilância ao menor, 

o profissional de Serviço Social passou a ter maior inserção no interior do Judiciário, 

em especial nos Juizados de Menores de São Paulo (FAVERO, 2003), haja vista a 

necessidade da realização do estudo de cada caso, onde seriam levados em conta, 

dentre outros elementos, as questões socioeconômicas e culturais do menor e de 

seus responsáveis. Esse estudo caberia a uma equipe técnica, entre eles, assistentes 

sociais, que passam ofertar conhecimento técnico da área.  

É válido salientar que esse momento histórico também foi de inúmeras 

mudanças para o Serviço Social. Estava em curso um processo de ruptura ao viés 
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católico e a metodologia tradicional a partir do Movimento de Reconceituação6, que 

ao romper com esses dogmas da Igreja Católica tão presentes no conservadorismo 

político da sociedade vigente, propõe um novo projeto político para a profissão, 

voltado para a defesa dos direitos socialmente conquistados e em defesa da classe 

trabalhadora.     

Essa política estruturada pelo Juízo de Menores, se manteve, ao longo da 

história da assistência à infância no país até meados da década 1980, funcionando 

como um órgão centralizador do atendimento oficial ao menor, fosse ele recolhido nas 

ruas ou levado pela família. O processo de democratização da sociedade brasileira a 

partir dos anos 80, com o advento da Constituição Federal 19887, possibilitou, no que 

diz respeito à infância, “significativas alterações na proteção e garantia dos direitos da 

criança e do adolescente” (OLIVEIRA, 2013, p. 351). Essas mudanças tinham como 

meta compartilhar a responsabilidade plena do Estado sobre a proteção ao menor, 

atribuindo-a também à família e à sociedade.  

O contexto histórico de transição política rumo ao processo de 

redemocratização do país, que antecede a promulgação da Constituição Federal de 

1988, trouxe outro nível de conscientização para a sociedade, impulsionado por 

diversos fatores, dentre esses, segundo Rizinni (2004, p. 46), destaca-se:  

 
a) presença de movimentos sociais organizados, que reinauguraram a 
possibilidade de manifestação e participação popular [...]; (b) estudos que 
ressaltavam as consequências da institucionalização sobre o 
desenvolvimento das crianças e adolescentes e os elevados custos para a 
manutenção dos internatos [...]; (c) o interesse de profissionais de diversas 
áreas do conhecimento para atuação neste campo [...]; (d) os protestos dos 
meninos e meninas internados [...]. 

 
Os avanços dessa inclusão jurídica materializam-se na cena política através 

de um amplo processo de discussão sobre a lei que viria a substituir os Códigos de 

Menores (1927,1979), abrindo espaço para o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA em 1990, incorporando na Assistência à Infância e Juventude, a compreensão 

 
6  “Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que no marco das 
constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à base do rearranjo de suas tradições 
(...), procurando investir-se como instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, 
através de respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de valorização teórica, mediante 
a remissão às teorias e disciplinas sociais” (NETTO, 2005, p. 131).   
7 A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988, 
configurou uma opção política e jurídica que resultou na concretização do novo direito embasado na 
concepção de democracia (OLIVEIRA, 2013, p. 351). 
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de que a intervenção estatal agora teria uma perspectiva de proteção integral da 

criança e do adolescente, solidificando mudanças em toda a estrutura institucional de 

atenção aos menores. Daí a importância do movimento de abertura política que se 

processava na sociedade brasileira, no sentido de compreender as causas históricas 

“[...] do processo de desenvolvimento político-econômico do país, tais como a má 

distribuição de renda e a desigualdade social” (RIZINNI, 2004, p. 47).  

  No caput dos artigos 4º e 5º8 das disposições preliminares do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e no artigo 227º da Constituição Federal de 1988, a 

convivência familiar e comunitária ganha prioridade absoluta dado à condição peculiar 

da criança e do adolescente. 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 112). 

 

Não podemos esquecer que nessa mesma década em que se promulga o 

ECA, o mundo vivenciou significativas alterações no seu modelo econômico com a 

instalação do neoliberalismo, onde a supremacia do capital financeiro se estende por 

toda a civilização. Mediante esse ideário neoliberal, ocorreu um “acirramento das 

desigualdades sociais, engendrada a extensão da violência, o menosprezo pelos 

direitos humanos e a inoperância dos direitos sociais” (MEDEIROS, 2013, p. 56). Esse 

retrocesso social leva a um aumento dos usuários pela busca de assistência jurídica, 

vislumbrando-a como a única saída para garantir o acesso aos serviços. 

 A profissão passou a possuir caráter sociopolítico, crítico e interventivo junto 

a sociedade e, enquanto profissão crítica e generalista, se insere em vários espaços 

socio-ocupacionais, dentre eles, o sociojurídico. Nessa área, faz interface com 

diversas políticas que atuam no enfrentamento das refrações da questão social e tem 

como fito, a defesa e preservação incessante dos direitos dos usuários. Como 

exemplo temos a Vara da Infância e Juventude, que conta com uma equipe 

 
8 Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária. Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
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multiprofissional para garantir os direitos de crianças e adolescentes e, dentre esses 

profissionais, temos os/as Assistentes Sociais, como é estabelecido pelos artigos 150 

e 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

  

Esse período da história, mais precisamente a década de 1990, fortalece 

ainda mais as conquistas da categoria no processo de ruptura com os fundamentos 

filosóficos e a direção social conservadora, oriunda ainda da gênese da profissão 

traduzidas em práticas dogmáticas da doutrina cristã alicerçada nos bons costumes 

da moral burguesa:  

 
Esses princípios éticos estão dispostos no atual Código de Ética Profissional 
e se contrapõem radicalmente àqueles estabelecidos no Código de Ética 
Profissional de 1948, que levavam a traduzir na prática dogmas doutrinários 
cristãos, ações na direção de ajustamentos de indivíduos à ordem social 
dominante, e valores moralizantes relacionados ao agir conforme “os bons 
costumes”. Isto é, ao que a moral burguesa, ditada pelos detentores dos 
meios de produção e do poder político, definia que deveria ser o 
comportamento da população trabalhadora, a serviço dos interesses do 
capital (FAVERO, 2013, p. 518, grifo da autora). 

 

Se contrapondo a essa perspectiva, nasce um projeto profissional que rompe 

com esses princípios e demarca “a ruptura do projeto profissional com a direção 

conservadora” (FÁVERO, 2013, p. 518); o que implica a defesa intransigente dos 

direitos sociais como obrigação do Estado e direito dos cidadãos, rompendo o estigma 

de mera filantropia. 

 Essa nova forma de enfrentar as questões de proteção à crianças e 

adolescentes trouxe, em meados da década de 1990, novas questões e novos 

espaços ocupacionais; nesse momento, o assistente social com seu saber 

especializado, também passou a ser mais expressivo e requisitado pelo Sistema 

Judicial. Esse espaço corrobora com a urgência do Serviço Social na área 

sociojurídica, de modo que, a intervenção possibilita a análise dos fatos concretos na 

dimensão socioeconômica dos envolvidos. 

Com isso, a categoria profissional se debruçou de forma mais sistemática 

sobre as práticas desenvolvidas na execução das políticas de proteção à juventude, 

ampliando sua inserção nos tribunais de justiça, “[...], nas instituições de cumprimento 

de medidas socioeducativas nas defensorias públicas, nas instituições de 

acolhimentos institucional, entre outras” (CFESS, 2014, p. 13). 
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No sociojurídico, o Serviço Social firma-se como ação e direcionamento 

pertinente a esfera jurídica, ao passo que a atuação profissional deve basear-se na 

garantia intransigente dos direitos dos usuários, como preconizado no terceiro 

princípio fundamental do Código de Ética Profissional de 1993, com vistas a garantia 

da “proteção social e o atendimento às históricas reivindicações da classe 

trabalhadora” (MEDEIROS, 2015, p. 56). 

 É fundamental destacar que essa mesma década foi, segundo Fávero, 

“marcada pelo avanço do neoliberalismo, da precarização do trabalho e pelo aumento 

considerável dos indicadores de pobreza, miséria e violência no Brasil” (FÁVERO, 

2013, p. 519). 

Concomitante a esse período da década de noventa, amplia-se a organização 

política da categoria, pois são promulgados o Código de Ética Profissional do Serviço 

Social, de 13 de março de 1993 e a Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993 – que trata 

da regulamentação profissional e das novas Diretrizes Curriculares da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) –; documentos que, 

juridicamente e politicamente, rompem com o projeto conservador, assumindo uma 

direção social a partir de outros princípios éticos9.  

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) – que pauta sua direção 

política como entidade representativa da categoria dos/as assistentes sociais – em 

conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), tem como função 

precípua “[...] fiscalizar10 o exercício da profissão do Assistente Social, em seu âmbito 

de jurisdição, assegurando a defesa do espaço profissional e a melhoria da qualidade 

de atendimento aos usuários do Serviço Social” (CFESS, 2007, p. 02), participando 

também da “construção dos princípios éticos comuns aos trabalhadores sociais e, na 

atuação crítica  e propositiva da Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS” 

(RAMOS, 2006, p. 173 apud MEDEIROS 2013, p 54). 

 
9 Reconhecimento da liberdade como valor ético central, pela defesa intransigente dos direitos 
humanos, pela ampliação e consolidação da cidadania, pela defesa do aprofundamento da democracia, 
o posicionamento em favor da equidade e justiça social, pelo empenho na eliminação de todas as 
formas de preconceito, pela garantia do pluralismo, pela opção por um projeto profissional vinculado 
ao processo de construção de uma nova ordem societária — sem dominação-exploração de classe, 
etnia e gênero, pela articulação com os movimentos de outras categorias, pelo compromisso com a 
qualidade dos serviços prestados e pelo exercício do Serviço Social sem ser discriminado nem 
discriminar (CFESS, 2011). 
10 A Política Nacional de Fiscalização do Conjunto CFESS/CRESS, articula-se as dimensões: 
afirmativa de princípios e compromissos conquistados; político-pedagógica; normativo e disciplinadora 
(CFESS, 2007 art. 5º, Parágrafo Único). 
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O conjunto dessas entidades contribui, portanto, no sentido de construir 

algumas práxis emancipatórias que garantam a possibilidade de manter a direção 

social do projeto profissional, a qual sinaliza sua vinculação a um projeto societário 

comprometido com a emancipação humana, e “por uma nova ordem societária sem 

opressões […]” (Idem, 2013, p. 55). Vale salientar que esses vários acontecimentos 

abordados, de forma direta ou indireta, impactaram no avanço do espaço de atuação 

do Serviço Social no sociojurídico, mais especificamente no âmbito dos NPJ através 

da assistência aos sujeitos hipossuficientes. 

Segundo Chauiri (2001), a necessidade dos serviços jurídicos está 

intimamente ligada às mudanças do mundo contemporâneo, da situação de crise 

social e das consequências da modernidade no cotidiano da sociedade, realidade 

essa que contribui para alterar ou produzir novas necessidades sociais. Diante disso, 

o Direito busca outras estratégias de enfrentamento dessa crescente crise social como 

o trabalho interdisciplinar.  

Essa interdisciplinaridade deve ser pautada numa prática profissional que 

busque “a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em 

relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da participação política” 

(MACHADO, 2006, p. 60), tendo como pressuposto os conhecimentos das ciências 

humanas e de outros sujeitos profissionais como o assistente social, “como parte 

integrante da equipe interdisciplinar, contribuindo com seu conhecimento específico 

na construção de novas alternativas de ação no campo jurídico” (CHAUIRI, 2001, p. 

137). 

Vivemos em um mundo de constantes transformações e isso nos leva a 

percepção de que é importante a criação de espaços de reflexão, diálogo, partilha, 

pesquisa e parcerias na interação com o direito de família – que está em constante 

atualização –, tendo em vista a permanente evolução social que a sociedade 

capitalista vivencia. 

Os anos 2000 se configurou, para a categoria dos assistentes sociais, como 

um período de resistência frente aos avanços da política neoliberal, que precariza o 

trabalho de forma desenfreada com sua política de custo social elevado, atingindo o 

trabalho dos assistentes sociais e sua luta pelos seus direitos profissionais, bem como 

pelo acesso da população aos bens e serviços públicos.  

Somente nos primeiros anos século XXI é que se consegue definir 

oficialmente as atribuições profissionais dos assistentes sociais no sociojurídico. A 
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experiência inicial se deu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), 

apresentando-se, até aquele momento, como a experiência mais organizada na área 

do sociojurídico. Percebe-se com isso que a categoria estabelece uma “maior 

articulação com outras organizações sociais na busca da efetivação de direitos, 

sobretudo no que se refere aos direitos da criança e do adolescente” (FÁVERO, 2013, 

p. 520). 

Ao refletir sobre cotidiano profissional no tempo presente, é importante 

indagar sobre como o Serviço Social, no Sistema de Justiça, pode contribuir para o 

acesso à justiça e aos direitos em meio à barbárie que permeia a realidade social e 

que chega nesse espaço socio-ocupacional fragmentada, geralmente como 

demandas individuais. 

O termo sociojurídico é relativamente recente na história do Serviço Social, de 

acordo com Borgianni (2004 apud CFESS, 2014, p.11). Sua vinculação ao Serviço 

Social brasileiro deu-se inicialmente em setembro de 2001, no lançamento do número 

67 da revista Serviço Social & Sociedade11, da série de números especiais desse 

periódico. A iniciativa de se trabalhar essa temática surge da própria categoria, que 

solicita ao editor-chefe da revista, José Xavier Cortez, uma proposta editorial com 

temas aos quais os/as assistentes sociais confrontavam-se diretamente em seu 

cotidiano profissional. Essa proposta editorial atingiria “tanto os assistentes sociais 

que fazem os laudos periciais para juízes das Varas da Infância e Juventude12, [...] 

Varas de Família e Sucessões, quanto aqueles que trabalham dentro do sistema 

prisional” (BORGIANNI, 2013, p. 407).  

Essa edição especial da revista foi lançada no 10º Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais (CBAS), realizado no Rio de Janeiro, no ano de 2001; que teve 

pela primeira vez “na história de nossos congressos, uma seção temática, ou um 

painel específico, para aglutinar os profissionais que trabalham no sistema 

penitenciário e no Judiciário, […]” (Idem, 2013, p. 409). Dos trabalhos apresentados 

no painel do referido Congresso, 06 (seis) artigos traziam experiências profissionais 

nas Varas de Famílias; os demais trabalhos apresentados versavam sobre a 

intervenção do assistente social no sistema penal ou delegacias especializadas.  

 
11  Revista Serviço Social & Sociedade: Temas socio-jurídico, Cortez editora, nº 67, ano XXII, 
2001. 
12  Assistentes Sociais que trabalham com casos de adoção, violência contra crianças, ato 
infracional de adolescentes etc. (BORGIANNI, 2013, p. 3). 
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 Sierra (2011), aponta que a área sociojurídica, a partir da década de 1990, 

tornou-se mais expressiva para a profissão, sendo o Serviço Social frequentemente 

requisitado a intervir junto ao Poder Judiciário, que amplia de forma significativa o 

conjunto das ações desenvolvidas pelo sistema de justiça. Cite-se aí as seguintes 

Varas: 

 
Varas de Infância, Juventude e Família, Órfãos e Sucessões, Execuções 
Penais, Central de Penas Alternativas, Ministério Público, Delegacias de 
Polícia especializadas, Defensorias Públicas, Escritórios de Práticas 
Jurídicas e [...] Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos” (SIERRA, 2011, 
p. 261).  

 

É necessário considerar que apesar da terminologia sociojurídico não estar 

circunscrito ao Poder Judiciário, o processo de trabalho dos assistentes sociais que 

atuam nesse espaço realiza-se mediante a autoridade judicial; o que faz com que 

esses profissionais sejam absorvidos no processo de judicialização da questão social, 

o que hoje se coloca como um desafio a ser enfrentado pelos assistentes sociais 

nesses espaços do Sistema de Justiça. 

Entre os anos de 2002 e 2005, o CFESS e o CRESS Paraná já atentos a essa 

questão de forma mais sistemática, organizaram o “I Seminário Nacional do Serviço 

Social no Campo Sociojurídico, que ocorreu em 2004, em Curitiba” (BORGIANNI, 

2013, p. 410). A autora ressalta que esse encontro foi o momento em que se usou 

pela primeira vez o termo Serviço Social Sociojurídico, não havendo, naquela ocasião, 

um debate na instância do CFESS sobre qual expressão seria utilizada: campo ou 

área, mas se tinha clareza na questão de que não se instalasse um sentimento de que 

haveria um serviço social sociojurídico. Precisava-se explicitar que a profissão é uma 

só e atua em diferentes espaços sócio-ocupacionais, sendo o sociojurídico o espaço 

de interface entre o serviço social e o direito. 

A agenda política da categoria de assistentes sociais foi de fundamental 

importância para a construção dos CBAS de 2004 e 2007. Outros eventos 

contribuíram com esse processo, tais como: o II Seminário do Serviço Social 

Sociojurídico, realizado em 2009, em Cuiabá/MT; o encontro ocorrido em Natal/RN, 

no ano de 2002, promovido pela base da pesquisa sobre Trabalho Profissional e 

Proteção Social, sob a coordenação da Professora Doutora Maria Célia Nicolau e 

intitulado de “Assistência Sociojurídica na Área da Criança e do Adolescente: 

Demandas e Fazer Profissional” (BORGIANNI, 2013, p. 412).  
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Nessa perspectiva, reconhecemos a importância da participação do Judiciário 

na luta pela afirmação e reconhecimento da cidadania. Porém, como muitos 

estudiosos do Serviço Social e de outras áreas demonstram certo receio na estrutura 

do Poder Judiciário, que traz em si fortes marcas de um saber burocrático “próprio dos 

aparelhos estatais, o que se espraia na cultura das repartições públicas e de seus 

agentes, que pode impregnar os profissionais que aí atuam”13 (IAMAMOTO, 2004 

apud SIERRA, 2011, p. 259), como também os códigos disciplinares de cada 

profissão. 

É nesse espaço de correlação de força que o Serviço Social constrói sua 

interface histórica com o Direito, à medida que sua ação profissional ao tratar das 

manifestações e enfrentamento da questão social, coloca a cidadania, a defesa, 

preservação e conquista de direitos, bem como sua efetivação social, como foco do 

trabalho. O serviço social aplicado ao contexto jurídico configura-se como uma área 

de trabalho especializado, que atua nas manifestações da questão social, contribuindo 

em diferentes áreas do Direito como: Família, Civil, Menor, Trabalho, Penal (CFESS, 

2014). 

Essa interface entre o Direito, a família e o Serviço Social deve acontecer na 

perspectiva interdisciplinar, havendo uma integração entre áreas de conhecimento; 

visando um objetivo comum na interação de saberes, metodologias e procedimentos 

que devem refletir suas especificidades em função de um bem comum, que é a 

construção da cidadania e a garantia de direitos socialmente conquistado. 

Percebe-se que, nesses lócus que os conflitos se resolvem pela 

impositividade do Estado, o jurídico é, na verdade, uma das mediações entre o Serviço 

Social e o Direito nessa área14. Cabe ao Serviço Social, através de uma ação 

interventiva junto aos autos de um processo ou decisão judicial, apresentar os “[...] 

fatos que formam a tessitura contraditória das relações sociais nessa sociedade, em 

que predominam os interesses privados e de acumulação, buscando a cada momento, 

revelar o real […]” (BORGIANNI,  2013, p .423), sendo a questão social, enquanto 

 
13  “Outros trabalhos na linha dos direitos humanos que enfatizam o aumento da legislação e do 
Poder Judiciário, produzidos pelo Serviço Social, realizam críticas relacionadas ao endurecimento das 
penas e à ampliação do controle social, exercido pelos Juizados Criminais, Juizados da Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Juizados da Infância, da Juventude e do Idoso, Varas de Família 
e Conselhos Tutelares” (SIERRA, 2011, p. 259).  
14  A autora justifica a partir daqui sua escolha por área Sociojurídica em detrimento de outras 
nomenclaturas principalmente a expressão campo jurídico abordado por ela no item 2.1. (Serv. Soc. 
Soc., São Paulo, n. 115, p. 407-442, jul./set. 2013). 
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expressão da luta de classes, a prioridade ontológica do fazer profissional no universo 

jurídico:  

 
[…] a questão social é a expressão da luta de classes, da alienação do 
trabalho, da necessidade que o capital tem de manter a propriedade privada 
(que, essa sim, é uma categoria jurídica) etc., e que gera o movimento da 
história e de todas as demais objetivações do ser social no mundo burguês, 
ela tem prioridade ontológica em relação às objetivações que se plasmam a 
partir de teleologias secundárias como o direito e a política (idem, p. 424). 

 

Diante dessa especificidade histórica da questão social no seio da categoria 

profissional e por entender ser o uso do social como um termo condessado dessa 

mesma questão, é que a autora, após seus estudos, opta pela expressão Serviço 

Social na área Sociojurídica. Após suas análises, compreende ser essa terminologia 

a mais adequada para este espaço socio-ocupacional do serviço social.  

Pode-se dizer que o trabalho do assistente social na área Sociojurídica é 

aquele que se desenvolve não só no interior das instituições estatais que formam o 

sistema de justiça, tais como: Tribunais, Ministério Público, Defensorias, Ministério de 

Justiça e Sistema de Segurança Pública; mas também o Sistema de Garantias de 

Direitos Sociais, que no momento de resolver seus conflitos, oriundos da negação de 

direitos individuais e/ou coletivos, se entrelaçam com o mundo jurídico, fazendo com 

que os agentes públicos e sujeitos detentores desses direitos lancem mão da 

impositividade do Estado e do universo jurídico.  

Neste sentido, os assistentes sociais que atuam em instituições de 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes que estão sob a medida protetiva 

do Estado, e os assistentes sociais que atuam nos Conselhos de Fiscalização 

Profissional do conjunto CFESS/CRESS, enquanto agentes fiscais e membros da 

diretoria, como também aqueles/as que atuam em uma Vara de Infância ou em uma 

Defensoria Pública, atuarão no universo sociojurídico ou na interface com ele. A 

interface desse sistema de garantias de direitos na área Sociojurídica, depende 

exclusivamente do caso que a originou, ou seja, enquanto permanecer o litigio haverá 

conflitos, lide15 entre os sujeitos. 

 
15 “ […] a existência da lide, que significa “pretensão resistida” (cf. DELFINO, 2013) e de um 
processo judicial (seja ele civil, criminal, penal ou da área dos direitos da infância e juventude e dos 
relativos aos direitos humanos e aos direitos sociais) é um demarcador quase que obrigatório para 
considerarmos que se está em face ou não do universo sociojurídico” (trecho extraído da Revista 
Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 115, p. 424, 2013).  
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Para enfrentar esse processo de negação de direitos, a população entra com 

ações junto ao judiciário. Embora essa judicialização seja uma estratégia de aquisição 

de direitos, ela também deve ser vista dentro da perspectiva da questão social, “[...] 

enquanto parte constitutiva das relações capitalistas, é apreendida como as 

expressões ampliada das desigualdades sociais [...]” (IAMAMOTO, 2001, p. 10).  

 A maior parcela dessa população, como já demonstrado, são oriundas de 

famílias que em algum momento de suas vidas estiveram ou estão em situação de 

vulnerabilidade social16, “[...] com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade, [...] exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 

políticas públicas [...]” (BRASIL, 2005, p.33) e que portanto, para ingressar com uma 

ação no judiciário, necessitam da interface da Assistência Jurídica Integral e Gratuita, 

como as que são ofertadas pelos Núcleos de Práticas Jurídicas ligadas as 

Universidades Públicas e Privadas.  A negação dos direitos socialmente garantidos, 

leva a população à busca do judiciário como uma ou única alternativa para a solução 

dos seus conflitos ou garantia de seus direitos, vez que enxerga nele o espaço em 

que esses direitos podem ser restabelecidos e os danos reparados.  

É exatamente no estabelecimento do acesso dos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social ao judiciário, à justiça integral e gratuita, em que os núcleos de 

prática jurídica se apresentam enquanto importantes instrumentos institucionais. 

Porém, é importante delinear que entendemos por vulnerabilidade social a situação 

das pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente 

por fatores socioeconômicos, concepção adotada pela Política de Assistência Social, 

que 

 
define situações de vulnerabilidade social tais como: famílias e indivíduos 
com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 
sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, 
cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão 
pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de 
substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo 
familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado 
de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de 
sobrevivência que podem representar risco pessoal e social (PNAS, 2004, p. 
33). 

 
16 Segundo Yazbek (2001), “vulneráveis são as pessoas ou grupos que, por condições sociais, 
de classe, culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-se por suas 
condições precárias de vida. O que implica: suscetibilidade à exploração; restrição à liberdade; redução 
da autonomia e da autodeterminação; redução de capacidades; fragilização de laços de convivência; 
rupturas de vínculos e outras” (TEIXEIRA. 2013, p. 19). 
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No caso deste estudo, compreendemos que esta vulnerabilidade, que não 

significa a mera insuficiência de renda, mas que esta também faz parte de sua 

caracterização, refere-se às pessoas e famílias em situação de hipossuficiência – 

sendo esta a terminologia juridicamente adotada para caracterizar os usuários dos 

serviços de assistência jurídica gratuita, conforme veremos a seguir. 

 

2.2 A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA E ACESSO À JUSTIÇA  

 
A assistência social e jurídica do Estado aos socialmente desfavorecidos e 

excluídos existe desde a antiguidade e assume em cada momento histórico uma 

determinada forma de atendimento, sendo Atenas, na Grécia, a primeira cidade a 

registrar tal feito. Já na Idade Média, a Igreja Católica através de seus valores éticos 

e da expansão do cristianismo, teve papel relevante na garantia de advogados à 

população carente. Países como Inglaterra, França, Espanha e Portugal, procuraram 

estabelecer seus próprios sistemas de assistência judiciária àqueles que dela 

necessitavam (CHUAIRI, 2001). 

Com o advento da sociedade moderna, a Assistência Jurídica Integral e 

Gratuita passa a ser concebida como um direito social e uma ampliação dos direitos 

de cidadania, conforme aponta Chuairi (2001, p. 129). Cabe ao poder público, garantir 

essa assistência através das Defensorias Públicas que, em determinados momentos, 

realizam convênios com outros órgãos estatais e paraestatais para a execução desses 

serviços. O NPJ/UERN, na cidade de Mossoró, vem a somar com a Defensoria Pública 

na garantia do acesso à justiça através da Assistência Jurídica aos que se encontram 

em situação de vulnerabilidade social.  

No Brasil, o acesso à Justiça e à Assistência Jurídica Integral e Gratuita 

enquanto direito de cidadania, nem sempre foi algo que pudesse ser acessado de 

forma simples. Desde a sua colonização pelos portugueses que a “defesa das 

pessoas pobres perante os tribunais era considerada uma obra de caridade, com 

fortes traços religiosos” (DANTAS, 2011, p.2). 

Para Dantas (2011, p.2) a seguinte situação nos chama atenção: 

 
Acesso à justiça é mais do que acesso à jurisdição. É preciso pensar além do 
processo. […]. É preciso reparar a nova realidade social e o papel que 
desempenha a Constituição nos ordenamentos contemporâneos. […]. A 
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grande relevância desse artigo está no fato de garantir aos carentes não 
apenas a assistência judicial, mas a assistência jurídica, que engloba 
orientação, postulação e defesa de seus interesses e direitos, bem como 
valoriza a resolução dos conflitos também pela via extrajudicial. 

 

O acesso à Justiça tem como princípio norteador a solução dos problemas 

sobre a proteção do Estado, CAPPELLETTI e GARTH (1988 apud MORAES, 2009, 

p. 17), destacam que apesar da dificuldade em se conceituar esse acesso, ele permite 

que as pessoas tenham seus direitos/litígios garantidos a partir da proteção do Estado, 

devendo ser acessível a todos e que produza resultados “[…] que sejam individuais e 

socialmente justos” (MORAES, 2009, p. 17). 

A medida em que a sociedade evolui, o acesso à Justiça passou por 

transformações, deixando de ter uma “[…] conotação meramente formal para […] 

atuar positivamente para assegurar os direitos básicos da população, como na saúde, 

na educação e na segurança, incluindo o acesso à justiça” (Idem, 2009, p. 17). 

Esse reconhecimento do direito à Justiça tem sido de fundamental importância 

para a garantia de novos direitos individuais e sociais, não se limitando apenas o 

acesso ao Poder Judiciário, mas “acesso a ordem jurídica justa” (WATANABE, 2003 

apud MORAES, 2009, p.18), incluindo o acesso à informação e a orientação jurídica, 

como também aos meios alternativos de composição de conflitos, o que se configura 

enquanto “questão de cidadania” (MARINONI, 1994 apud MORAES  2009, p.18).  

 Segundo Castro (1987 apud PIERRI, 2008, p. 11), “os conceitos de justiça 

gratuita e de assistência judiciária [...]” são utilizados como sinônimo e isso se originou 

nas próprias leis, que empregam as duas expressões sem fazer a distinção entre 

ambas. No entanto, existem características e diferenças entre eles que devem ser 

esclarecidas e que ao longo desse tópico serão evidenciadas, face a isso faz-se 

necessário diferenciar a assistência gratuita e justiça gratuita: 

 

Por justiça gratuita, deve ser entendida a gratuidade de todas as custas e 
despesas, judiciais ou não, a serem suportadas pelo cidadão para o correto 
desenvolvimento do processo. A assistência judiciária envolve o patrocínio 
gratuito da causa por advogado. É, pois, um munus público, consistente na 
defesa do assistido, em juízo, que deve ser oferecido pelo Estado, mas que 
pode ser desempenhado por entidades não-estatais, conveniadas ou não 
com o poder público. [...] assistência judiciária, devemos entender ali inserido, 
todo agente que tenha por finalidade principal a prestação do serviço, ou que 
o faça com frequência, por determinação judicial ou mediante convênio com 
o poder público (Idem, 2008, p.11). 
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Contudo, o acesso ao qual se alude acima esbarra em alguns entraves, como 

aponta Chuairi (2001), Capelletti e Garth (1988); a exemplo dos obstáculos financeiros 

no tocante as elevadas custas processuais e gastos com honorários advocatícios e a 

possibilidade das partes em manter essas custas processuais enquanto durar a lide. 

É importante demarcar que, sendo o Judiciário um Poder de Estado e 

privilégios dos afortunados com o objetivo principal de manter a sociedade em 

harmoniosa convivência, não se poderia esperar que um de seus braços não fosse 

conservador17 e que permanecesse afastado do real poder econômico da grande 

maioria da população, que não têm condição de arcar com as altas custas que 

envolvem uma demanda judicial.  

Segundo Sadek (2010), o Sistema de Justiça envolve diferentes agentes:  

advogados (pago ou dativo); o delegado de polícia; funcionários de cartório; o 

promotor público e, por último, o juiz. Cada um desses atores tem suas especificidades 

e exige diferentes tomadas de decisões, ao juiz cabe examinar a “questão quando ela 

deixou de ser uma disputa entre particulares, ou entre particulares e órgãos públicos, 

ou entre diferentes órgãos públicos e transformou-se em uma ação” (SADEK, 2010, 

p.10). 

Na organização desse Sistema de Justiça, o território entra como critério 

definidor espacial das comarcas, que variam da menor para a maior, de primeira 

instância, inicial ou de primeiro grau, de segunda instância, de segundo grau ou 

recursal. Não cabe aqui nos prolongarmos sobre esse Sistema de Justiça, porém faz-

se necessário destacar que esse complexo sistema judicial é bastante desconhecido 

da população em geral, não havendo correlação positiva entre escolaridade e 

conhecimento, como aponta Sade: 

 
Para a maior parte da população a figura do juiz resume todo o sistema de 
justiça. O judiciário é percebido não apenas como o poder que profere 
sentenças, julgando, mas, também, como uma instituição responsável por 
fornecer respostas às mais variadas demandas por justiça (2010, p.10). 

 

Diante disso, Fontainha (2009) diz que há a necessidade de garantir o efetivo 

acesso à justiça, portanto,  

 

 
17 https://nova-criminologia.jusbrasil.com.br/noticias/2495098/o-prejuizo-de-um-poder-judiciario-
conservador-para-a-sociedade-democratica acesso> em 20/06/2018. 

https://nova-criminologia.jusbrasil.com.br/noticias/2495098/o-prejuizo-de-um-poder-judiciario-conservador-para-a-sociedade-democratica
https://nova-criminologia.jusbrasil.com.br/noticias/2495098/o-prejuizo-de-um-poder-judiciario-conservador-para-a-sociedade-democratica
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Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” 
desse movimento novo foi a assistência judiciária; a segunda diz respeito às 
reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses 
“difusos”, especialmente nas áreas de proteção ambiental e direito do 
consumidor; e o terceiro – e o mais recente – é o que nos propomos a chamar 
simplesmente: enfoque de acesso à justiça, porque inclui os posicionamentos 
anteriores, mas vai muito além deles, representado, dessa forma, uma 
tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e 
compreensivo ( FONTAINHA, 2009 apud MORAES, 2009, p. 24, grifo do 
autor). 

 

Dessa divisão de três ondas, a que se relaciona diretamente com o NPJ é a 

que foi denominada de terceira onda, que se refere ao acesso à justiça, à assistência 

judiciária e que não se restringe somente a viabilização das pessoas ao Poder 

Judiciário, mas também a possibilidade de novos modos de acesso à Justiça. Pensar 

além dos ritos processuais, estabelecendo uma relação de totalidade frente a 

situações de vulnerabilidade social, que garanta a assistência judicial, como também 

a assistência jurídica, que engloba orientação, postulação e defesa de seus interesses 

e direitos, bem como valoriza a resolução dos conflitos também pela via extrajudicial. 

Segundo Chuairi (2001), a assistência judiciária às pessoas carentes teve seu 

marco inicial com as Ordenações Filipinas no ano de 1603. Esse ordenamento jurídico 

permaneceu ainda vigente no Brasil República até 1916, por força de um dispositivo 

datado de 1823. Nele previam-se algumas isenções para os que comprovassem a 

pobreza, como expresso abaixo: 

 
E sendo o agravante tão pobre, que jure que não tem bens móveis, nem de 
raiz; nem por onde pague o agravo, e dizendo na audiência uma vez o “Pater 
noster póla alma delRey” (grifo do legislador) Dom Diniz, ser-lhe-á havido, 
como que pagasse os novecentos reis, com tanto que tire dentro no tempo, 
em que havia de pagar o agravo (FILIPINAS apud, MORAES, 2009, p. 26). 

 

A Constituição do Brasil de 1891 não trazia nenhuma alusão de assistência 

jurídica gratuita ou da instituição hoje conhecida como Defensoria Pública. Até 

meados dos anos 20 do século XX, a assistência judiciária aos carentes estava ligada 

aos ideais abolicionistas de libertação dos escravos e deles se alimentava. 

O Brasil só introduziu a assistência judiciária na condição de garantia 

constitucional a partir da Constituição de 1934, num momento em que essa 

assistência deixa de ser encarada como caridade e passa a ser integrada a categoria 

do direito do homem “com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, a 

assistência passa a ser um dever função para atender esta população” (CHUAIRI, 
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2001, p. 129). Já se percebe que essa Constituição já trazia em seu escopo um 

esboço das garantias fundamentais dos direitos dos homens e teve sua singular 

importância, haja vista ter sido desbravadora em relação à assistência judiciária aos 

necessitados social e economicamente, sendo este preceito garantido no Capítulo II 

– Dos Direitos e Garantias Individuais, art. 113, inciso 32, da antedita constituição “a 

União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para 

esse efeito órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos18, custas, 

taxas e selos” (BRASIL, 1934)19. 

Segundo Dantas (2011), ao substituir o termo “benefício” por “direito” (grifo do 

autor) a assistência ascende para o patamar constitucional. Essa mudança não foi 

uma simples mudança de termo e trouxe consigo significativas mudanças no acesso 

aos serviços enquanto direito dos/as cidadão/ãs, como também teve sua inclusão na 

parte das garantias no capítulo de direitos e garantias individuais da Constituição de 

1934, conforme exposto acima. Como consequência, são criados órgãos especiais 

para prestar assistência judiciária aos necessitados. De acordo com Júnior (2013), o 

Estado de São Paulo, em 1935, foi o primeiro a adotar o serviço de Assistência 

Judiciária do Brasil para pessoas em situação de hipossuficiência, sem ainda contar 

com uma Instituição específica para esta prestação como estabelecido na 

Constituição Brasileira de 1934.  

Destaca-se que essa garantia constitucional da assistência jurídica pelo 

Estado, nada mais é do que o reconhecimento das suas funções sociais junto aos 

cidadãos e está presente nas Constituições brasileiras, exceto a de 1937, que 

corresponde ao período da “ditadura do Estado Novo entre os anos 1937-1945, 

instaurada por um golpe de Estado que garantiu a continuidade de Getúlio Vargas à 

frente do governo central” (SANTOS et. al, 2011, p. 348).   

Nesse período, foi promulgada a Constituição de 1937, denominada de 

Constituição Polaca por ter sido outorgada pelo chefe do Poder Executivo, o então 

Presidente da República Getúlio Vargas, momento em que o mesmo implantou a 

ditadura militar no país. Essa Constituição tinha como característica principal a 

 
18  Emolumentos são taxas remuneratórias de serviços públicos, tanto notarial, quanto de registro, 
configurando uma obrigação pecuniária a ser paga pelo próprio requerente. 
https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/997/Emolumentos (acesso em 22/12/2017 às 9:06). 
19  http://direitoconstitucional.blog.br/defensoria-publica-origem-estrutura-e-evolucao/ Acesso em 
06 de abril de 2018. 



 
 
 

35 
 

redução da esfera dos direitos individuais, excluindo a previsão da Assistência 

Judiciária, a qual foi retomada, mas com natureza infraconstitucional20, no Código de 

Processo Civil de 1939.  

É mister destacar que mesmo nesse processo de Estado Novo, com a 

ditadura varguista, o Estado editou, em 1943, o Decreto-lei nº 5.452/1943, que aprova 

a Consolidação das Leis Trabalhistas e que previa como dever do sindicato oferecer 

assistência judiciária a seus associados, como forma de controle da luta de classe. 

Após a queda de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo em 1945, se inicia 

um período de redemocratização que culminou na promulgação da Constituição de 

1946, na qual a assistência judiciária é novamente inserida no texto constitucional. 

“Art.141, § 35. O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência 

judiciária aos necessitados” (ANDRADE, 2004, apud DANTAS, 2011, p. 4), que 

comprovem a partir de indicadores econômicos e sociais, não poder arcar com as 

custas processuais e com os honorários advocatícios. 

Apesar dessa política ter sido recepcionada na Constituição ora citada, a sua 

regulamentação deu-se através de uma Lei extravagante de nº 1060, de 5 de fevereiro 

de 195021, no qual se estabeleceu normas para a concessão de assistência judiciária 

aos necessitado: “os poderes públicos federal e estadual concederão assistência 

judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei” (BRASIL, 1950), com amplo 

acesso à justiça e ao devido processo, enquanto princípios norteadores dessa 

assistência jurídica (CHUAIRI, 2001) e dever do Estado, mesmo não havendo mais a 

previsão de criação de órgãos com essa função, apesar dos avanços na discussão e 

regulamentação dos direitos individuais e coletivos como estava previsto na 

Constituição Federal de 1934. 

Subsequentemente, a Constituição Federal de 1967, em seu art. 150 § 32 no 

Capítulo IV – Dos Direitos e Garantias Individuais, prevê que “será concedida 

assistência judiciária aos necessitados, na forma da lei”, sem especificar a quem 

 
20  “É a norma, preceito, regramento, regulamento e lei que estão hierarquicamente abaixo da 
Constituição Federal. A constituição Federal é considerada a Lei Maior do Estado, e as demais normas 
jurídicas são consideradas infraconstitucionais, pois são inferiores as regras previstas na Constituição” 
(https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/932/infraconstitucional>acesso em 02/06/2018 ás 
11:35> 
21  A lei em comento passou por várias alterações em seu texto original, sendo a última ocorrida 
em 2015, através da Lei 13.015, encontra-se ainda em vigor na legislação brasileira (DANTAS, 2011, 
p. 4). 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/932/infraconstitucional%3eacesso
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caberia essa assistência, permanecendo assim sob a vigência da Lei Nº 1.060 de 05 

de fevereiro de 1950.  

As Constituições de 1946 e de 1967 em pouco avançaram no aspecto da 

assistência jurídica gratuita. Com exceção do estado de Santa Catarina, todas as 

outras unidades da federação passaram a contar com algum tipo de serviço público 

de assistência judiciária, geralmente na estrutura das Procuradorias do Estado, nas 

Secretarias de Justiça ou – em alguns casos – dentro da estrutura do Ministério 

Público como é observado por Andrade (2004, apud DANTAS, 2011, p. 4). 

A Carta Magna de 1988 estabelece que o Estado, no seu dever-função de 

garantir a dignidade da pessoa humana em seu núcleo dos direitos fundamentais, 

regulamenta as leis que regem “o direito do acesso à justiça, democratizando e 

viabilizando o processo judicial, permitindo às pessoas carentes o pleno exercício do 

direito constitucional à ampla defesa” (CHUAIRI, 2001, p. 130). A Assistência Jurídica 

Integral e Gratuita está prevista no artigo 5º inciso LXXIV22 da Constituição, que tem 

como premissa o Estado Democrático de Direito Social; e a medida em que é 

instrumento que viabiliza a cidadania, “trata-se de um direito fundamental e não 

apenas de um benefício social” (BUSCHEL, 2009, p. 151). 

Assim, é comum haver uma divergência na interpretação do que significa 

assistência jurídica gratuita e gratuidade de justiça, como já exposto antes; o que pode 

impactar no acesso aos serviços ofertados pelo NPJ e um atendimento realizado por 

um profissional especializado. Hudler e Furtado (2015, p. 2) fazem uma distinção 

didática para os dois termos: 

 
De forma bem sintética, afirma-se que assistência judiciária gratuita é termo 
utilizado para definir o patrocínio de causa por um profissional qualificado, 
sem que sejam cobrados honorários do assistido; já gratuidade de justiça é 
empregado atualmente para efeitos de isenção das custas do processo, taxas 
judiciárias, ou dos emolumentos de cartório, que são os valores pagos ao 
Estado enquanto prestador da atividade jurisdicional e extrajudicial [...] 
(HUDLER; FURTADO, 2018, p. 2). 

 

A bem da verdade, a expressão assistência judiciária foi expressa nas 

Constituições mais antigas, sendo substituída por assistência jurídica integral e 

gratuita, presente na Constituição Federal de 1988. Essa alteração é fruto dos 

 
22  Art., inciso LXXIV. “Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos.”  
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avanços ocorridos na sociedade contemporânea e das mudanças sociais que 

provocaram alterações na concepção de acesso à justiça. Deve-se pensar esse 

acesso para além do âmbito judicial, compreendendo que não basta o patrocínio de 

causas judiciais ou, utilizando um termo mais atual, a isenção das custas processuais, 

para fazer valer o direito das partes envolvidas. 
Esse processo de mudança no modelo de assistência jurídica vem para dar 

respostas a massificação das demandas sociais e a incapacidade estrutural do 

Estado, representado pela figura do Poder Judiciário. Mudanças que provocam 

celeridade nas respostas às demandas da população assistida; que, por questões 

culturais e sociais, chegam até esse serviço ofertado sem saber ao menos que direitos 

possuem e os que sabem que possuem, somente tem uma vaga ideia, o que acaba 

impossibilitando ou dificultando a sua garantia. E para que suas necessidades sejam 

atendidas, precisam de um profissional especializado para orientar sobre os caminhos 

juridicamente possíveis.  

Diante disso, compreende-se que a melhor solução, em muitos casos, está na 

garantia do acesso a um atendimento extrajudicial, sem que haja a imposição de um 

processo jurídico ou mesmo da intervenção de um juiz, que a rigor é apenas uma peça 

de um todo maior, que é o Sistema de Justiça. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que cabe ao Estado o dever de 

prestar Assistência Judiciária por meio de órgão próprio: a Defensoria Pública. 

Todavia, de acordo com Ribeiro (1988-1989 apud MORAES, 2009, p. 46), este 

documento não se limitou apenas a consignar o dever de prestar a Assistência 

Jurídica, ela também deixou claro a quem compete fornecê-la, como previsto em seu 

artigo 134 abaixo descrito: 

 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal  
(BRASIL, 1988, p. 84). 

 

As Defensorias Públicas (da União, do Distrito Federal e dos Territórios 

Estaduais) organizadas a partir de Lei Complementar, estabeleceram a provisão em 

cargos de carreira, “[…] mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 
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seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora 

das atribuições institucionais” (§ 1º do art. 134, CF. 1988). Essa inovação, no tocante 

ao modelo público, traz uma evolução sem precedente para a história da assistência 

jurídica, na medida em que as “demandas individuais ou coletivas tradicionalmente 

negligenciadas passam a ser institucionalizadas e juridicamente exigidas” (HUDLER; 

FURTADO, 2015, p. 3), ficam a cargo do trabalho de funcionários públicos 

capacitados para atuarem em diversas áreas como a de família e sucessões, área de 

habitação e urbanismo. 

A estrutura administrativa da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte foi instituída mediante a Lei Complementar Estadual de nº 251, de 07 de 

setembro de 200323. Segundo dados do site oficial da Defensoria Pública do Rio 

Grande do Norte, o Estado conta com 38 Defensores Públicos, atuando nas áreas 

Cíveis e Criminal. O município de Mossoró, com um contingente populacional de 

259.81524 habitantes, tem instalado um Núcleo da Defensoria Pública Estadual para 

garantir o acesso à assistência jurídica gratuita enquanto preceito constitucional. 

Atualmente os munícipes contam com quatro (04) Defensorias Criminais e quatro (04) 

Defensorias Cíveis, atuando com três (03) membros titulares e um substituto, 

respectivamente25.  

A despeito desse modelo que, em tese, vigora no Brasil, (REIS; JUNQUEIRA; 

ZVEIBIL apud HUDLER; FURTADO, 2015, p. 3), há algumas críticas referentes a 

necessidade de altos investimentos pelo Estado para aparelhamento da instituição, 

acerca das dificuldades no atendimento individualizado, diante poucos recursos 

humanos frente a uma esmagadora demanda dos usuários. Nesta toada, a Defensoria 

Pública assume papel relevante, mas não exclusivo, de promover uma mentalidade 

emancipatória à população. 

É possível ainda encontrar dois modelos de atendimento à população: o 

privado e o misto. Em linhas gerais, o modelo privado, ou sistema judiciário, se 

 
23  Art. 1º Fica criada a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte como instituição 
permanente, função essencial à justiça, incumbindo-lhe a orientação jurídica e assistência judicial e 
extrajudicial integral e gratuita aos necessitados, em qualquer juízo ou instância, na forma desta Lei 
Complementar excetuado os casos incluídos na competência da Defensoria Pública da União. 
Parágrafo único. A Defensoria Pública do Estado, com autonomia funcional, e administrativa e 
orçamentária, integra a estrutura do Poder Executivo e constitui órgão diretamente subordinado ao 
Governador do Estado. 
24  http:/ www.ibge.gov.br> acesso em11/04/18 às 5:30. 
25  http://www.defensoriarn.gov.br> acesso 29/12/2017 às 7:20. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.defensoriarn.gov.br/
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caracteriza por uma assistência jurídica prestada por advogados particulares. Essa 

contraprestação dá-se de forma voluntária ou obrigatória, onde não são cobrados os 

honorários advocatícios (CAPPELLETTI; GARTH, 1988 apud HUDLER; FURTADO, 

2015, p. 3; CAPPELLETTI; GARTH apud MORAES, 2009, p. 43). 

 Tanto o Modelo Público, aqui representado pela Defensoria Pública, quanto 

o Modelo Privado, composto por advogados particulares que prestam assistência 

jurídica aos menos favorecidos26, têm como função precípua a garantia do acesso à 

Justiça;  

 
contudo,[…] não podem depender única e exclusivamente da caridade de 
Advogados Voluntários ou da disponibilidade financeira do Estado para arcar 
com os Advogados Dativos27, […] dos recursos humanos e materiais por 
parte da Defensoria Pública (HUDLER; FURTADO, 2015, p. 4).  
 

Para suprir essa lacuna tem-se o modelo misto ou combinado, onde 

coexistem, através de convênios, os modelos privado e público, na perspectiva de 

promover “o direito fundamental à justiça […] visando ao atendimento mínimo de 

demandas que um país com tamanha desigualdade social como o Brasil lhe impõe” 

(Idem, 2015, p. 4). 

De acordo com Cappelletti e Garth (1988, p. 16), a combinação desses dois 

modelos permite aos indivíduos a escolha entre 

os serviços personalizados de um advogado particular e a capacitação 
especial dos advogados de equipe, mais sintonizados com os problemas dos 
pobres. Dessa forma, tanto as pessoas menos favorecidas, quanto os pobres 
como grupo, podem ser beneficiados.  

 

Apesar dessa nomenclatura ser usual dentro das instituições que tem 

interface com o Poder Judiciário, utilizaremos o termo em situação de vulnerabilidade 

social, por compreender que essa categoria dá conta das diversas dificuldades – 

sociais, econômica, culturais e políticas – que os sujeitos assistidos pela política de 

assistência jurídica gratuita estão vivenciando em seu cotidiano, no que se refere a 

essa combinação estabelecida através de convênios entre a Defensoria Pública e 

demais instituições, públicas ou privada, como a Ordem dos Advogados do Brasil 

 
26  Art. 30 § 2º do Código de Ética do Advogado: § 2º A advocacia Pro bono pode ser exercida 
em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 
próprio sustento, contratar advogado. https://www.conjur.com.br/2015-jun-14/codigo-etica-advocacia-
liberara-pro-bono-pessoa-fisica. 
27  Pagos pelo Estado. 
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(OAB) e Instituições de Ensino Superior (IES), que passam a contribuir com a 

sociedade.  

Os Convênios celebrados com as Universidades dão-se através das 

Faculdades de Direito e de seus respectivos NPJ, que se configuram como espaço de 

aproximação política com a comunidade. Corroborando com essa perspectiva, 

Alencastro (2009, p. 3) aponta que os NPJs são espaços “por excelência de efetivação 

de uma relação política com a comunidade concreta de uma sociedade melhor”. 

Frente ao exposto, abordaremos a relação institucional entre o Serviço Social e o 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UERN. 
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3 NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UERN EM MOSSORÓ E O SERVIÇO 
SOCIAL 
 

Antes de entrar na discussão acerca dos NPJ e o papel do Serviço Social, faz-

se necessário trazer um breve relato sobre as funções da Universidade Pública 

Brasileira, destacando a história de criação da UERN, que permanentemente 

mantiveram uma vinculação no campo político-educacional, por novas teorias e 

práticas transformadoras da Sociedade e do Estado. Ou seja, “refletir e resgatar as 

relações travadas em seu interior para com a Sociedade e para com o Estado, no 

tocante às questões que vão desde a forma de administração adotada até a proposta 

educativa da instituição” (FORPROEX, 2006, p. 36). 

 

3.1. A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 

 
É possível identificar a vigência de dois projetos de universidade, que resultam 

em projetos de formação distintos, destacando as abordagens, quem as defende e 

onde se encontra a sua proposta. Entre os anos de 1940 e 1950, a visão técnico-

burocrático instaurada a partir do projeto ideológico dominante da época, atribuiu à 

educação o papel de atender às necessidades do processo de industrialização.  

Nessa perspectiva, a universidade tinha o papel de responder às 

necessidades de desenvolvimento industrial, formando recursos humanos para o 

mercado de trabalho. Um projeto de universidade que visava um currículo limitado a 

uma grade, com disciplinas em regime seriado “apresentando ao estudante um elenco 

variado de informações, imprimindo uma visão linear e rígida de formação” 

(FORPROEX, 2006, p. 37), marginalizando os que não se adequavam a esse sistema.  

Nas duas décadas seguintes, com o surgimento do ideário neoliberal28, o 

processo de modernização administrativa universitária começa a aproximar-se de 

modelos e práticas gerenciais que buscam aumentar a qualidade e a eficiência dos 

serviços oferecidos a comunidade acadêmica: 

 
28  [...] uma das características centrais do neoliberalismo é fazer do mercado uma religião. A 
sacralização do mercado transformou-se numa vitória ideológica do neoliberalismo, talvez a maior 
delas. A lógica mercantil está sendo aceita como uma lei da natureza, como um dado inquestionável 
[…]” (LÖWY, 1999, p. 10). 



 
 
 

42 
 

 
O entendimento da necessidade de implantação da ‘qualidade total’, a ideia 
de ‘eficácia’ […] permeia a universidade e a formação […], marcando 
sobremaneira, as ações norteadoras do Currículo, atreladas à lógica do 
mercado (FORPROEX, 2006, p. 39. grifo do autor). 

 

 Hoje, no chamado mundo globalizado, a competência profissional envolve o 

domínio não apenas do conhecimento acumulado e suas aplicações mais imediatas, 

mas também como esse conhecimento é produzido. A busca por essa competência 

passa necessariamente pelo desenvolvimento de uma atitude investigativa e 

questionadora dos sujeitos, ampliando a capacidade dos indivíduos de (re)criar o 

conhecimento e qualificar essa competência.  

Em meio a essas duas concepções de universidade, surge a Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte –  UERN, mantida pela Fundação Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte - FURRN29, através da Lei Municipal Nº 20/68 de 28 

de setembro de 1968 e tem como missão formar profissionais “com competência 

técnica, ética e política, [...] difundir conhecimentos científicos, técnicos e culturais que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável da região e do País”  (UERN, 2016, 

p. 24).  

 Durante esse meio século, a Universidade passou por dois momentos 

bastante significativos para sua história. O primeiro refere-se às questões jurídicas da 

Instituição, que vai desde a sua criação enquanto instituição municipal, passando pela 

sua estadualização em 1987 e seu reconhecimento como Universidade pelo Ministério 

da Educação e do Desporto (MEC), em 1993. Antes da sua estadualização, a 

universidade era privada e contava apenas com “quatro faculdades isoladas já 

existentes, criadas em 1943” (UERN, 2016, p. 18), não contando ainda com um corpo 

docente qualificado. 

Nesse espaço, a UERN conseguiu realizar sua primeira expansão geográfica, 

criando os Campi Avançados de Assú (1974), Pau dos Ferros (1976) e Patu (1980). 

Foi também nesse período que se criou, através da Resolução n° 010/76 – CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), em 06 de setembro de 1976, o Curso de 

Ciências Jurídicas, integrando ao Instituto de Ciências Humanas (ICH), com 

instalação em 01 de março de 1977. 

 
29  A FURRN criada “em 06 de março de 1964 [...] com o objetivo de implantar progressivamente 
e manter a Universidade  Regional do Rio Grande do Norte” (JOUERN, 2018, p. 1) 
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Com a estadualização, o ensino de graduação passou a ser gratuito, podendo 

ser estruturada em carreiras docentes e corpo técnico-administrativo, “um concurso 

público para docentes e a consequente elaboração de planos de carreira para 

docentes e técnicos administrativos” (Idem, 2016, p.19), potencializando uma 

universidade moderna e produtora de conhecimento, pautada na indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

A segunda fase, que se inicia em 2002, remete à verticalização de seus 

cursos, ou seja, seu crescimento interno; momento esse marcado tanto por uma nova 

expansão geográfica e acadêmica da universidade, com a criação dos cursos de 

Física, Química, Biologia e Computação, como também pelo seu reconhecimento 

como Universidade pelo Conselho Federal de Educação (MEC), no ano de 1993. O 

que permitiu a UERN emitir seus próprios diplomas, já que até então, dependia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Logo após o seu reconhecimento, já em 2002, foram criados novos cursos  de 

Graduação e Pós-graduação Stricto Sensu e iniciou-se a instalação de Núcleos 

Avançados de Educação Superior30. Ampliando o processo de interiorização, em 2008 

a Universidade dá início aos Mestrados Acadêmicos no Campus Central, que logo 

depois são expandidos para o Campus de Pau dos Ferros. Atualmente esta instituição 

de ensino superior é estruturada por onze (11) Faculdades e seus respectivos 

Departamentos31 a elas subordinados, dentre elas está a Faculdade de Direito-FAD.  

 O curso de graduação em Direito, ou de Ciências Jurídicas, da UERN foi 

regulamentado pela Resolução N° 10/76 - CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão) (UERN, 1976 apud UERN, 2006), em 06 de setembro de 1976 e passou 

a integrar o Instituto de Ciências Humanas (ICH). Em 04 de setembro de 1986, foi 

criado o Departamento de Ciências Jurídicas, conquistando seu reconhecimento 

através da Portaria Ministerial Nº 405 de 29 de junho de 1987, ano em que também 

vivenciou sua estadualização. Esta Portaria Ministerial trouxe outras perspectivas para 

a afirmação do Curso de Ciências Jurídicas32, que culminou com a necessidade de 

 
30 O primeiro Núcleo Avançado de Educação Superior, em Macau foi criado em 2002; após esse até, 
até 2005, mais 10 dessas unidades são instaladas no interior do Estado. 
31 A UERN possui 24 departamentos, tendo em vista que algumas faculdades possuem mais de um 
curso como a Faculdade de Ciência Econômicas – FACS e a Faculdade de Ciências Naturais – FANAT. 
32 Ao longo de quase uma década o curso de Ciências Jurídica da UERN passou por diversos 
processos que resultaram na criação de núcleos que passaram a celebrar convênios para fins de 
estágio, com a OAB - RN e Ministério Público, dentre outros.  
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desmembrá-lo do ICH e, consequentemente, a criação da Faculdade de Direito (FAD), 

em 199433. 

 No Projeto Político Pedagógico da FAD, nas suas versões de 2001, 2005 e  

2012 – este último disponível no sítio oficial da universidade – pode-se verificar as 

mudanças ocorridas no curso de Direito, entre elas os “convênios com diversas 

entidades como a OAB/RN, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), 

[…]” (UERN, 2012, p. 5), o que propiciou projetos de Extensão nos bairros de Mossoró. 

Nos primeiros anos, a Faculdade de Direito experimentou mudanças 

significativas: em 2001, seu primeiro Projeto Político Pedagógico foi alterado para 

atender a Portaria de Nº 1.886/94 do MEC, a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais 

de Nº 9.394/96 e a Resolução Nº 01/2001 do Conselho Estadual de Educação do Rio 

Grande do Norte (CEE/RN); em 2005, redimensionou-se esse projeto “para atender 

às determinações da Resolução Nº 09/2004-CNE/CES (Conselho Nacional 

Educação/Câmara de Educação Superior), de 29 de setembro de 2004, que instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito” (UERN, 2012, 

p. 5)34. 

 Dentre as exigências postas por esses novos instrumentos estava a questão 

de como as faculdades, que até então mantiveram por muito tempo escritórios de 

advocacia modelos, para garantir a “função operadora do direito aos seus alunos […] 

funcionando, historicamente e mediante convênio com o poder público, como uma 

instância de acesso ao poder judiciário” (ALENCASTRO, 2009, p.35) para a 

população hipossuficiente35, teria que atuar a partir de agora para atender exigências 

da Lei 1.060/50 e da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, no tocante a 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos 

(Idem, 2009). A portaria de nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, do Ministério da 

 
33  Este fato não ocorreu apenas com o curso de direito, mas foi uma reestruturação em todos os 
cursos como exposto nos documentos oficiais da Universidade. 
34  Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do 
formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular 
supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso como 
componente curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do curso, sem 
prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico( Resolução Nº 
09/2004-CNE/CES). 
 
35  De acordo com o dicionário Aurélio o significado jurídico diz que aquele que não dispõe de 
recursos financeiros para se sustentar (http://www.dicio.com.br/hipossuficiente/ Acesso em 04/03/2018. 

http://www.dicio.com.br/hipossuficiente/
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Educação e Desporto, fixa as Diretrizes Curriculares dos cursos jurídicos, 

estabelecendo o marco legal para o surgimento dos Núcleos de Práticas Jurídicas: 

 
Art. 10. O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino 
superior, será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total de 300 
horas de atividades práticas simuladas e reais desenvolvidas pelo aluno sob 
controle e orientação do núcleo correspondente. § 1º O núcleo de prática 
jurídica, coordenado por professores do curso, disporá instalações 
adequadas para treinamento das atividades de advocacia, magistratura, 
Ministério Público, demais profissões jurídicas e para atendimento ao público. 
§ 2º As atividades de prática jurídica poderão ser complementadas mediante 
convênios com a Defensoria Pública outras entidades públicas judiciárias 
empresariais, comunitárias e sindicais que possibilitem a participação dos 
alunos na prestação de serviços jurídicos e em assistência jurídica, ou em 
juizados especiais que venham a ser instalados em dependência da própria 
instituição de ensino superior.  

Art. 11. As atividades do estágio supervisionado serão exclusivamente 
práticas, incluindo redação de peças processuais e profissionais, rotinas 
processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas a órgãos 
judiciários, prestação de serviços jurídicos e técnicas de negociações 
coletivas, arbitragens e conciliação, sob o controle, orientação e avaliação do 
núcleo de prática jurídica. 

 

Segundo Aguiar (1996 apud OLIVEIRA, 2005), a importância dessa portaria 

dá-se pelo fato da mesma vir a enfrentar um dos maiores problemas dos cursos 

jurídicos, preenchendo uma lacuna na formação dos alunos no tocante ao estágio 

curricular que apenas preparava os alunos para prática advocatícia, negligenciando 

outras áreas de atuação dos bacharéis em Direito, como a magistratura e o Ministério 

Público, que pode ocorrer – de forma complementar – com celebrações de convênios 

com Defensorias Públicas, Juizados Especiais, entidades sindicais, etc., 

possibilitando “a participação dos alunos na prestação de serviços jurídicos e em 

assistência jurídica” (OLIVEIRA, 2005, p. 1).  

Decorridos 10 (dez) anos dessa portaria, a Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação (CES/CNE – MEC), emite a Resolução de Nº 

09/2004, estabelecendo em seu art. 7º § 1º, que em todas as Universidades e 

Faculdades de Direito do Brasil, sejam criados os Núcleos de Práticas Jurídicas 

ligadas a esta unidade de ensino, espaço de execução do estágio supervisionado, o 

qual se constitui num:  
 

[...] componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos 
desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, 
devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o 
correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 
operacionalização. 



 
 
 

46 
 

§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, 
através do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e 
operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo 
conselho competente; […] (CES/CNE – MEC, 2004) (BRASIL, 2004, p. 02).  

 

 Em consonância com esses preceitos, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

através do Regimento Geral do seu Estatuto, no artigo 1º, parágrafo 1º, faculta às 

instituições de ensino a criação dos Núcleos de Prática Jurídica, em relação ao estágio 

profissional, conforme veremos a seguir:  

 
Art. 27. O estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, é 
requisito necessário à inscrição no quadro de estagiários da OAB e meio 
adequado de aprendizagem prática.  
§ 1º O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição 
de ensino superior autorizada e credenciada, em convênio com a OAB, 
complementando-se a carga horária do estágio curricular supervisionado com 
atividades práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto e do Código 
de Ética e Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 (trezentas) 
horas, distribuído em dois ou mais anos (OAB, 1994, p.5). 

 

 Alencastro (2009) defende que a atuação de um núcleo vá além do espaço 

de formação de profissional do Direito, superando a “assistência judiciário/jurídica 

para além da operacionalidade legalista, estabelecendo [...] diálogo com outros atores 

sócio-políticos” (Idem, 2009, p.04). Significa dizer que os núcleos devem caminhar na 

direção da compreensão de que as demandas dos assistidos, antes de serem 

jurídicas, são de fato demandas sociais e que devem ser vistas como fundamentais 

para a garantia da cidadania.  

Compreendendo ser esse espaço um local de reflexão crítica, extrapolando a 

mera aplicação da lei que representa os sujeitos e seus respectivos interesses, na 

garantia e defesa de seus direitos, que o autor o define como um espaço de troca de 

saberes e de interlocução com outros atores sociais, conforme se depreende  a 

citação abaixo:  
 

Comungamos da defesa de uma atuação mais ampla de um Núcleo de Prática 
Jurídica, que vá além do espaço de formação profissional, em uma área, que 
seria do Direito. Um Núcleo deve caminhar na perspectiva de consolidação de 
um campo que supere a “assistência Judiciário-jurídica”, assumindo um novo 
papel e novas atribuições para além de uma operacionalidade legalista, 
estabelecendo novas relações com a esfera pública e, a partir do diálogo com 
outros atores sócio-políticos presentes tanto no âmbito da sociedade civil, 
quanto no âmbito governamental, deflagre um novo modo de enfrentar as 
demandas populares que, antes ou associadas às jurídicas, são 
preponderantemente sociais (ALENCASTRO, 2009, p. 4). 

 



 
 
 

47 
 

Assim, vê-se no NPJ um espaço extensionista em que a universidade abre 

suas portas à comunidade, compreendendo ser uma via de mão dupla, onde a 

comunidade acadêmica em contato direto com a sociedade produz um conhecimento 

a partir das práxis dos indivíduos. Assim, esse fluxo que “[…] estabelece que a troca 

de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a 

produção do conhecimento […] e a participação efetiva da comunidade na atuação da 

Universidade” (FORPROEX, 2012, p. 28). 

A UERN, dentro do processo de adequação à Política Nacional de Extensão 

Universitária, instituída em maio de 2012 pelo FORPROEX, regula suas atividades de 

extensão através da Resolução de Nº 14/2014 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão–CONSEPE. Essa regulamentação prevê a criação da Unidade de Extensão 

de Prestação de Serviços que, de acordo com o artigo 26, inciso I, II, III e IV, classifica-

as em Núcleos de Extensão, Grupo Cultural Universitário, Escola de Extensão e 

Centro de Prestação de Serviços.  

Os Centros de Prestação de Serviços, segundo a Resolução em questão, são 

espaços culturais como museus e galerias, meios de comunicação, ambulatórios 

médicos, espaços para assistência jurídica, espaços para a prática de modalidades 

esportivas, entre outros (Art. 26, IV, Resolução nº 14/2017 – CONSEPE),  que devem 

atuar de forma contínua e regular como atividade de Extensão na UERN. 

 No que se refere aos espaços para assistência jurídica, o Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade de Direito - UERN se constitui enquanto espaço privilegiado de 

interlocução entre a Universidade e a comunidade assistida, através da assistência 

jurídica gratuita. A Universidade conta com dois Núcleos de Práticas Jurídicas, ligados 

respectivamente as Unidades Acadêmicas do Curso de Direito, um no município de 

Mossoró, onde fica o Campus Central e outro no Campus localizado em Natal, capital 

do Estado do Rio Grande do Norte.  

 O NPJ, enquanto espaço de materialidade entre saberes jurídico e social, será 

trabalhado, a partir de então, enquanto garantia de direito à assistência jurídica em 

que há a efetiva intervenção do assistente social, seja atuando em equipe 

multiprofissional ou no atendimento individual ou familiar no setor de Serviço Social. 

Sabendo que, majoritariamente, o Direito tem maior poder de articulação – quem 

busca o serviço sociojurídico, busca o serviço jurídico –, o profissional do Serviço 

Social é inserido, nessa perspectiva, enquanto um auxiliar desse processo, mas não 

nos atenhamos a condição de subordinação, pois temos um conhecimento específico, 
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com técnicas e instrumentos também específicos que aferem à profissão uma relação 

de complementariedade. 

Diante disso, faz-se necessário explicitar o diálogo entre essas duas áreas de 

conhecimento, o Serviço Social e o Direito, muito embora reconheçamos que na área 

jurídica, o direito exerce um destaque em função da própria característica da 

assistência jurídica promovida nos Núcleos de Prática Jurídica. 

Partimos de nossa inserção no NPJ, ligado à Faculdade de Direito da UERN, 

enquanto órgão que garante a Assistência Integral e Gratuita aos que dela necessita. 

O Núcleo “[…] é o órgão de disciplinamento, controle, acompanhamento, supervisão 

geral e avaliação do estágio” (CONSEPE, 2005, p.05), que desenvolve um trabalho 

de Assistência Jurídica à população hipossuficiente, prioritariamente, com demandas 

para as Varas de Família da Comarca de Mossoró.  

O NPJ36 da FAD/Campus Central, tem o mesmo raio de abrangência da Vara 

da Família Comarca de Mossoró. Este núcleo dispõe de uma equipe composta por 

professores/supervisores do Curso de Direito, técnicos especializados (advogados e 

assistentes sociais), estudantes de direito, como também técnicos administrativos 

(CONSEPE, art.19 da Resolução nº 44/05), que dão encaminhamentos às diversas 

demandas oriundas dos usuários dos serviços.  

O estágio supervisionado em Direito, segundo o Projeto Político Pedagógico 

do curso, realizar-se-á “com a participação de um corpo de professores supervisores, 

de servidores técnico-administrativos, incluindo um assistente social e advogados, 

subordinados à coordenação do NPJ” (UERN, 2012, p.110), nos termos do regimento 

interno, os estagiários ficam vinculados aos professores supervisores, para efeito de 

orientação técnica nas mediações e conciliações realizadas pelo núcleo, como 

também no controle, inclusive do andamento e resultado final dos processos, e 

avaliação de desempenho do estágio. 

Dentre os professores, o NPJ conta com um coordenador eleito em plenária 

departamental e vinculado à Direção do Curso de Direito, para coordenar as 

atividades do núcleo, “cujas atribuições estão delineadas no Regulamento do Núcleo 

da Prática Jurídica” (UERN, 2012, p.110). A Secretaria do NPJ tem a função primordial 

de efetivar o trabalho administrativo burocrático do Núcleo, auxiliando os alunos, 

professores, advogados, assistentes sociais e a população, orientando-a aos 

 
36  Não foi possivel ter acesso a documentos que delimitam o momento de criação do NPJ. Sabe-se que 
formalmente o mesmo tem sua regulamentação  a partir da Reslução nº 44 de 2005 
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procedimentos necessários ao funcionamento das atividades de assistência jurídica 

gratuita. 

No que se refere ao Serviço Social, a sua inserção no NPJ é datada do ano 

de 197937. Todavia, em alguns momentos, o Setor Social38 não se fez presente, fato 

este possível, tendo em vista que os servidores tinham vínculos temporários com a 

UERN impedindo que a permanência desse profissional de forma constante.  

No regulamento do NPJ/UERN estão previstas as atribuições do/a assistente 

social através do Setor Social. Nesse regulamento, cabe ao Serviço Social um contato 

prévio com os assistidos, realizando triagem econômico-social39 dos indivíduos, cujas 

funções estão especificamente detalhadas:  

 
Art. 29 – Compete ao Setor Social fazer triagem de carência individual das 
partes interessadas que procuram os Serviços de Assistência Judiciária 
gratuito, realizado pelos estagiários da Prática Jurídica. § 1º - a triagem 
prevista no caput deste artigo será realizada por assistentes sociais, que 
farão levantamento completo da situação econômico-financeira dos 
requerentes. § 2º - a triagem serve também para operacionalização do 
estágio, fazendo com que o estagiário só atenda a quem realmente está 
necessitando de Serviços Jurídicos gratuitos. Art. 30 – O Setor Social do 
Núcleo de Prática Jurídica é composto por duas (02) Assistentes Sociais, que 
darão expediente em tempo integral de 40 horas semanais (CONSEPE, 2005, 
p. 05). 

 

 De certo que durante algum tempo entre 2005 e 2010, o Serviço Social era 

executado conforme estabelecido neste regulamento e por profissionais contratados 

como cargo comissionado, o que fragilizava a continuidade do serviço e, 

consequentemente, a qualificação do atendimento sociojurídico. No entanto, em 

meados de 2010, com a abertura de concurso público para diversas áreas na 

Universidade, o NPJ foi contemplado com assistente social e advogados, sendo estes 

empossados em 2011. Além da vaga através concurso, houve o remanejamento de 

uma outra servidora, também assistente social, e juntas foram construindo os 

instrumentais de intervenção do Serviço Social nesse espaço. Iniciamos o processo 

 
37  Esse dado só foi possível, através dos relatos de funcionários mais antigos do NPJ, que estão 
há muito tempo na instituição e de relatórios antigos. 
38  No que se refere a nomenclatura utilizada na Resolução CONSEPE nº44 de 2005 a expressão 
setor social refere-se à intervenção do assistente social no NPJ. 
39  No cotidiano do NPJ essa chamada triagem não se configura da forma posta no documento. 
Realizamos uma escuta qualificadas dos sujeitos e a partir daí sugerimos o melhor encaminhamento 
social como também em equipe buscamos a melhor proposta jurídica para os assistidos. Desde 2015 
que internamente buscamos redefinir nossas atribuições no NPJ. Já existe uma proposta de 
modificação no regulamento, onde propusemos as alterações pertinentes ao serviço social. 
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de elaboração do Plano de Trabalho do Serviço Social, onde são explicitadas as suas 

competências e atribuições40. 

É válido destacar que, diante das necessidades postas pelo cotidiano 

institucional, a equipe do núcleo em conjunto com o colegiado da FAD, vem 

trabalhando numa proposta de alteração no regimento da Prática Jurídica, incluindo 

nessa proposta a supervisão de estágio em Serviço Social, que não fora contemplada 

no Capítulo V, artigo nº 29, da Resolução Nº 44/05 do CONSEPE. No NPJ, algumas 

alterações propostas para a resolução acima, mesmo que de forma não oficial, já 

estão sendo efetivadas no cotidiano institucional; como por exemplo, a expressão 

Setor Social para Serviço Social no artigo, haja vista as dificuldades internas da 

Faculdade de Direito em encaminhar tais alterações. 

O NPJ está localizado, atualmente, na antiga sede do Fórum Municipal de 

Mossoró Doutor Silveira Martins, situado na Avenida Rio Branco, s/n, no bairro Centro, 

num sistema de comodato entre a UERN e o Poder Judiciário. Esse comodato 

favoreceu os serviços, já que o NPJ não dispunha de sede própria41, o que dificultava 

a adequação sobre as normas das instalações previstas na Resolução CONSEPE de 

nº 44/2005, que trata da regulamentação do Núcleo:  

 
Art. 20 - as instalações do Núcleo de Prática Jurídica, devem ser   compatíveis 
com o número de alunos matriculados no estágio supervisionado, deverão 
apresentar: I – secretaria própria; II – disponibilidade de salas para atividades 
práticas reais e simuladas; III – computadores com acesso à INTERNET; IV 
– espaço adequado para atendimento ao público; V – arquivo de cópias de 
autos findos; VI – fichário individualizado dos alunos; VII – pessoal técnico-
administrativo qualificado; VIII – acervo mínimo de legislação e espaço 
destinado aos professores supervisores para atendimento a alunos 
(CONSEPE, 2005, p. 03). 

 

 
40  Compete ao Serviço Social do NPJ: Acolhimento aos usuários da Prática; Viabilizar a garantia 
do bom atendimento aos usuários  dos serviços; Escuta qualificada com atendimento individualizado 
garantindo o sigilo profissional; Realizar Conciliações ou mediações entre as partes assistidas pelo 
NPJ; Realizar encaminhamentos dos usuários para a rede de Serviços socioassistenciais ( Saúde, 
Assistência, Educação, Jurídica); Planejamento das atividades do setor ( quinzenalmente); Participação 
em reuniões e atividades com outros parceiros; Elaboração de relatórios, projetos, pareceres; Estágio 
supervisionado; Realizar acompanhamento, quando necessário, a processos judiciais para garantir a 
efetividade dos direitos violados dos  hipossuficientes; Participação em audiências nas Varas; Visitas 
domiciliares em casos específicos. Todos os serviços e atividades executados pelo/a Assistente Social 
do NPJ deverão ter como parâmetro a Lei de Regulamentação da Profissão a Lei 8662/93 e o Código 
de Ética. 
41  A sede está sendo construída no Campus Central UERN sem previsão de conclusão. 
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 Antes da mudança para a sede atual, o espaço físico era incompatível para o 

desenvolvimento do trabalho com os usuários. Existiam problemas com 

acessibilidade, o fluxograma da instituição não era claro para a maioria dos usuários, 

como também os espaços não comportavam equipamentos, como computadores e 

cabines, suficientes para a realização de atendimentos simultâneos. 

 No atual contexto estrutural do núcleo foi possível dar celeridade aos 

atendimentos. No fluxograma definiu-se os espaços com atividades distintas: ampliou-

se os espaços para que o aluno do curso Direito pudesse encaminhar as demandas 

dos nossos usuários de forma individualizada e com a garantia do sigilo profissional, 

contemplando também o espaço para a prática da mediação via unidade externa do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC)42. 

Foram também pensadas as demais atividades de cunho administrativo e 

especializado, como o atendimento jurídico e social, que no processo de mudança 

tiveram seus espaços garantidos na nova estrutura. Para além das atividades acima 

elencadas, passamos também a contar com um setor apropriado para guarda e 

consulta dos processos encaminhados ao judiciário através do NPJ e uma sala de 

aula ampla, onde são realizadas diversas atividades, como palestras, reuniões, 

encontros das assistentes sociais no sociojurídico – realizamos atividades coletivas 

com nossos parceiros, as atividades dos fóruns sociojurídico, espaços esses que 

contribuem para publicizar nossas ações na sociedade local –.  

O Serviço Social hoje desempenha suas ações garantindo um atendimento 

de qualidade, pois conta com um ambiente equipado com iluminação adequada, 

climatizada, armário com tranca para a guarda de documentos de caráter sigiloso, 

equipamentos de informática e acesso à internet para auxiliar no desenvolvimento das 

funções, conforme preconiza a Resolução nº 493 de 26 de agosto de 2006, do 

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, que trata das condições técnicas e 

éticas do Serviço Social. O papel dessa resolução foi de extrema importância para 

que pudéssemos, de forma política, negociar condições objetivas de atendimento à 

população ali assistida, com a gestão da Universidade; como resultado garantiu-se as 

prerrogativas do atendimento profissional de forma sigilosa.  

 
42  Centro Judiciário de Solução de Conflitos – unidade externa instalada através do convênio 
entre UERN e TJRN, atendendo a Resolução 125 de 2010. 
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A partir disso também foi possível incluir nas atribuições o estágio 

supervisionado, ferramenta que possibilita contribuir para a formação de novos 

assistentes sociais, egressos da universidade e extrair desses processos de 

supervisão de campo, ideias que redimensionem o fazer profissional, exemplo disso 

temos a melhoria significativa dos instrumentais de coleta de dados do Serviço Social. 

 Uma outra questão que vem comprometendo as ações da profissão e do 

serviço, se deu com a redução do quadro funcional de assistentes sociais do NPJ, 

motivada por questões de adequação funcional, como também por questões jurídicas 

da própria Universidade. Isso gerou impacto direto no número de atendimentos 

realizados pelo setor de Serviço Social, haja vista que, com isso, a demanda reprimida 

passou a ser mais visível, no sentido de que a assistente envolvida tem uma carga 

horária de trinta (30) horas semanais.   

Diante de todas essas questões, compreendemos que o papel do Núcleo se 

justifica pela importância que este possui para o processo de formação dos alunos da 

Faculdade de Direito, permitindo que os discentes se aproximem do contexto 

socioeconômico das famílias ali atendidas. No contexto sociojurídico, essa 

aproximação com a realidade dos sujeitos da pesquisa nos possibilita a compreensão 

dos fenômenos sociais que perpassam a realidade das famílias, entrando em contato 

com o seu cotidiano, permeado por sentimentos, vivências e valores singulares dos 

sujeitos, o que nos exige a oferta de uma intervenção capaz de compreendê-la em 

sua totalidade. 

As demandas que chegam para o assistente social são reflexos do cotidiano 

das famílias, da forma em que se organizam as várias configurações de família, que 

se constituem dentro do ciclo de vulnerabilidade socioeconômica como 

hipossuficientes, exigindo a intervenção do Estado através da oferta de serviços em 

órgãos especializados nas questões de Direito de Família.  

Todavia, a atuação do assistente social não é simples e, por isso, faz-se 

necessário fazer uma breve abordagem acerca do espaço socio-ocupacional de 

intervenção do Serviço Social junto aos usuários que buscam a assistência jurídica 

gratuita. 
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3.2. A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DO DIREITO À 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA UERN  

 
 O Assistente Social na área sociojurídica é o profissional que identifica as 

necessidades do usuário e a realidade social em que eles estão inseridos, a partir de 

seu cotidiano familiar e social. Requer do profissional habilidades, competências e 

compromissos ético-políticos que o permitem transitar no meio dos encaminhamentos 

burocráticos que a assistência jurídica exige para a garantia de direitos sociais e 

jurídicos, exercendo suas atividades no sistema jurídico junto ao Poder Judiciário, aos 

serviços de assistência judiciária ou como trabalhadores autônomos.  

 Os assistentes sociais que trabalham nos serviços de assistência judiciária, 

como a Procuradoria, Assistência Judiciária do Estado e os escritórios Experimentais 

das Faculdades de Direito ou trabalhadores autônomos, não têm sua intervenção 

necessariamente vinculada ao atendimento de processos, estando suas funções 

geralmente ligadas à prestação de serviços, supervisão e planejamento de programas 

ligado a essa área.  

 Trindade e Soares (2011) nos chamam atenção para a formação técnica dos 

operadores de direito, no tocante as matrizes teóricas formalistas do curso que se 

limita a procedimentos e ritos processuais,  

 
de tal modo que não conseguem dar conta da dinamicidade das 
transformações contemporâneas em curso, sobretudo ao se depararem 
cotidianamente com situações complexas decorrentes dos problemas sociais 
(TRINDADE; SOARES, 2011, p. 226).  
 
 

 Essa complexa realidade social demanda, segundo as autoras, uma série de 

desafios para a função jurisdicional do Estado, aqui representado pelo Poder 

Judiciário; dentre eles podemos citar a escassez de recursos econômicos e sociais e 

a deficiente formação dos operadores jurídicos no trato dos conflitos.  

 Os operadores de direito43, diante dessa situação, passam a solicitar a 

atuação de outros profissionais, dentre eles o assistente social e o psicólogo, para 

colaborarem nas decisões judiciais em que pesem os diversos conflitos que chegam 

ao judiciário. O Serviço Social é requisitado para atuar nos conflitos familiares de sua 

 
43  Profissionais do Direito que desempenham funções de Juiz, Promotor, Defensor Público. 
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competência, utilizando seu saber-poder e sua competência profissional para decifrar 

as diversas nuances dos conflitos sociais.  

 Bosi (1996 apud TRINDADE; SOARES, 2011) compreende que a relação 

saber-poder deve ser analisada considerando seus atributos conquistados ao longo 

do seu desenvolvimento, como também o conjunto de relações históricas inseridas 

nesse processo. Isso significa que a organização política de um segmento profissional 

“[...] e o saber quando conquistado, é uma propriedade indiscutível, resultando, 

juntamente com outros atributos, de uma autonomia técnica” (TRINDADE; SOARES, 

2011, p. 227), possibilitando assim uma articulação entre a esfera do conhecimento e 

a do poder.  

 Portanto, “o saber está integrado à prática das profissões, assim como o poder 

está nas relações das profissões e dos profissionais, por isso poder e saber circulam 

interligados nas ações” (Idem, 2011, p. 227). No entanto, o cotidiano institucional dos 

serviços de prestação de assistência jurídica, deixa evidente a existência de um 

conjunto de demandas que apontam para a utilidade e a necessidade do trabalho do 

assistente social como membro integrante de uma equipe interdisciplinar. A 

complexidade do trabalho social é dada pelas inter-relações existentes, não só entre 

elementos que precisam ser considerados no atendimento das necessidades do 

sistema jurídico e suas instituições, mas também dos elementos que conformam a 

estrutura da sociedade. 

 É mister destacar que, quando o assistente social trabalha em equipes 

interdisciplinares, termina por estabelecer uma relação de interface entre áreas de 

conhecimento. Na equipe interdisciplinar esse profissional procura analisar, estudar e 

planejar as ações que vão ser empreendidas com os sujeitos de nossa intervenção. 

Essa autonomia e autoridade profissional para realizar o seu trabalho com 

competência técnica e política é fundamental nas ações profissionais dos assistentes 

sociais em todas as áreas.  

 Na área sociojurídica essa relativa autonomia se faz necessária, visto que, ao 

sugerir uma determinada medida sobre uma situação de conflito, essa sugestão, 

quando acatada pelo profissional do Serviço Social, contribui em decisões que selam 

o destino das pessoas das envolvidas. Costuma-se dizer que o assistente social tem 

uma relativa autonomia, mas que ela, conforme Trindade e Soares (2011, p.227) 

afirmam, “engloba a esfera do conhecimento, do saber, do poder e da ética, conferindo 

uma dimensão técnica com legitimidade ao exercício”, a partir dos instrumentos 
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normativos da profissão, como o Código de Ética Profissional e a Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei nº. 8.662, de 7 de junho de 1993).  

 Além desses instrumentos, conta também com o posicionamento do conjunto 

CFESS/CRESS através de resoluções44 que normatizam e disciplinam, tanto as ações 

cotidianas ao exercício profissional, quanto no sociojurídico. Nessa área, este 

conselho vem atuando de forma a normatizar algumas questões consideradas 

gargalos do fazer profissional, emitindo opiniões técnicas na perspectiva de contribuir 

com a categoria.  

 Alinhado ao projeto profissional, conectado com a ética, a democracia e a 

realização da justiça social, estes que são valores basilares da profissão, o assistente 

social precisa ter a clareza de que os interesses institucionais não devem estar em 

confronto com tais valores.  

 O compromisso funcional com a instituição pública deve estar alinhado com a 

perspectiva de que os agentes do direito são imprescindíveis na efetivação da 

assistência jurídica. Dessa forma, precisa-se vislumbrar um campo de convergência 

entre os interesses institucionais e dos assistidos. Ademais, o profissional precisa 

atuar com discernimento dos processos ideológicos e culturais que formam e 

conformam sua postura, bem como a compreensão de que a emissão de suas 

opiniões técnicas, sejam elas verbalizadas ou textuais, emanam de espaço socio-

ocupacional permeado pelas relações de forças e saber-poder (FÁVERO, 2018). 

 Entre as várias atribuições e requisições que demandam atualmente o 

trabalho do assistente social no mundo jurídico, podemos citar as práticas de 

assessoria e prestação de consultoria aos órgãos públicos judiciais e demais 

profissionais dessa área, em questões específicas de sua profissão; realização de 

perícias e estudos sociais, bem como informações e pareceres da área de sua 

competência, em consonância com os princípios éticos de sua profissão; 

planejamento e execução de programas destinados à preservação e integração social 

de pessoas e/ou grupos envolvidos em questões jurídicas; planejamento, execução e 

 
44  493/06 - Trata das condições técnicas e éticas do exercício profissional; 554/09 - Dispõe sobre 
o não reconhecimento da inquirição das vítimas crianças e adolescentes no processo judicial, sobre a 
Metodologia de Depoimento sem Dano/DSD (efeito suspenso por decisão judicial);556/09 -
Procedimento para efeito de Lacração de material Técnico – Sigiloso do Serviço Social;557/09 - 
Emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o Assistente Social e outros 
profissionais;  559/0 -  Que trata da atuação do Assistente Social, inclusive como perito judicial ou 
assistente técnico, quando convocado a prestar depoimento como testemunha, pela autoridade 
competente (efeito suspenso por decisão judicial). 
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avaliação de pesquisas que possam contribuir para a análise social, dando subsídios 

para ações e programas no âmbito jurídico; participação em programas de prevenção 

e informação de direitos à população usuária dos serviços jurídicos; treinamento, 

supervisão e formação de profissionais e estagiários nesta área. 

De acordo com Trindade e Soares (2011), as instituições judiciárias se 

apropriam do saber técnico e da competência profissional do assistente social para 

examinar, classificar, registrar, observar e analisar o comportamento dos indivíduos. 

Esses elementos dão especificidades próprias ao fazer profissional no sociojurídico, 

pois são fundamentais na elaboração de um estudo social ou parecer social que 

subsidiará uma decisão judicial. Ao ser solicitado um estudo social ou parecer social, 

o assistente social vai in lócus observar e analisar a realidade social em que os 

sujeitos estão inseridos, possibilitando que o profissional traga para o âmbito do 

judiciário uma visão esclarecedora da realidade, capaz de subsidiar a decisão judicial. 

É importante salientar que a atuação profissional do assistente social se 

polariza entre os objetivos institucionais de controle, disciplinamento e ajustamento, 

além da demanda da população usuária, que busca ter acesso aos direitos humanos 

e sociais garantidos constitucionalmente. O papel do perito social na área sociojurídica 

se entrelaça, como relatam Trindade e Soares (2011), em um misto de aspectos 

oriundos da questão social com as práticas jurídicas, mas que tem a capacidade de 

intervir junto às ações concretas do cotidiano das relações familiares e sociais. 

As atribuições, para além das previstas na lei que regulamenta a profissão, 

no NPJ são tensionadas pela demanda institucional e pela função a qual esse núcleo 

responde junto ao processo de formação dos alunos do curso de Direito da UERN, 

prevista na Resolução CONSEPE Nº 44/05, anteriormente citada. Essa atividade 

pedagógica efetiva-se com o atendimento direto às famílias que acessam nossos 

serviços e que, na maioria das vezes ou prioritariamente, necessitam da intervenção 

do Serviço Social. 

 As demandas que chegam para o assistente social são reflexos do cotidiano 

das famílias, da forma como se organizam e de como elas se constituem dentro do 

ciclo de vulnerabilidade socioeconômico em que vivem; exigindo a intervenção do 

Estado através da oferta de serviços, compreendendo esse ciclo de vulnerabilidade 
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que, segundo Yazbek (2010), define que a pobreza é expressão direta dessas 

relações extremamente desiguais, produtoras de riquezas e miséria social45. 

 O Serviço Social no NPJ/UERN depara-se com as mais diversas 

manifestações da questão social que afetam às famílias assistidas. No cotidiano 

institucional, o cidadão ao ser identificado como possível assistido é encaminhado 

para a realização de um cadastro e, após isso, direcionado para o setor social ou 

jurídico. São diversas situações apresentadas, dentre elas, as mais frequentes são: 

alimentos, separação, violência doméstica, adultério, maus tratos, abandono na 

gravidez, incapacidade para a vida cível, partilha de bens, registro de óbito fora de 

prazo, reconhecimento de paternidade, dentre outros. Demandas essas que geram 

diferentes ações judiciais: divórcio consensual, divórcio litigioso, guarda, pensão 

alimentícia, alimentos grávidos, reconhecimento de paternidade, investigação de 

paternidade, curatela, registro de nascimento fora do prazo, declaração de óbito fora 

do prazo, em conformidade com as demandas apresentadas no período em tela, de 

2015 e 2016. 

 Diante dessa realidade complexa, adotou-se como norte o Plano de Trabalho 

do Serviço Social, elaborado pelos profissionais desse setor do NPJ, pautando-se nas 

diretrizes do atendimento de assistência jurídica gratuita e com as normativas que 

regulamentam a profissão, principalmente em relação as dimensões teórico-

metodológicas, ético-política e técnico-operativa definidas pela Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), através das Diretrizes 

Curriculares do curso de Serviço Social.  

 Tendo por base as atribuições e competências previstas na Lei nº 8.662/93 e 

os demais regulamentos citados acima, o Plano de Trabalho do Serviço Social no NPJ 

estabeleceu as atribuições desta categoria profissional junto ao Núcleo, das quais 

destacamos: acolhimento aos usuários; escuta qualificada com atendimento 

individualizado, na perspectiva do sigilo profissional; participação de conciliações ou 

mediações entre as partes assistidas pelo NPJ;  encaminhamentos dos usuários para 

a rede de serviços socioassistenciais (Saúde, Assistência, Educação, Jurídica); 

 
45  Pobreza é expressão direta das relações vigentes na sociedade, relações extremamente 
desiguais, em que convivem acumulação e miséria. […] produto dessas relações que, em nossa 
sociedade, a produzem e reproduzem, quer no plano socioeconômico, quer nos planos político e 
cultural, constituindo múltiplos mecanismos que “fixam”, os pobres em seu lugar na sociedade 
(YAZBEK, 2010, p 153.). 
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planejamento quinzenal das atividades do setor; participação em reuniões e atividades 

com outros parceiros; elaboração de relatórios, projetos, pareceres; supervisão de 

estágio;  acompanhamento a processos judiciais, quando necessário, para garantir a 

efetividade dos direitos violados dos hipossuficientes; participação em audiências nas 

Varas; visitas domiciliares em casos específicos46. 

As atividades que rotineiramente são executadas em defesa dos direitos dos 

assistidos tem início no acolhimento institucional da demanda, onde toma-se ciência 

das motivações que o trouxeram até ali, possibilitando uma escuta qualificada e a 

garantia do sigilo profissional; em seguida vê-se a possibilidade da conciliação ou 

mediação entre as partes; encaminhamento da demanda, pós contato prévio das 

partes, para o setor jurídico, onde é realizado um acompanhamento da demanda, na 

perspectiva da garantia dos direitos violados dos hipossuficientes e, quando 

necessário, encaminhamento das partes à rede de serviços socioassistenciais do 

município.  

Diante das mudanças que a família vem vivenciando hoje, é fundamental ser 

um profissional criativo, no sentido de desenvolver sua capacidade de decifrar a 

realidade e construir propostas de trabalho capaz de preservar direitos, a partir das 

demandas emergentes no cotidiano, como aponta Iamamoto (1998), o que difere de 

um profissional apenas executor de tarefas terminais dentro do processo de trabalho 

desenvolvido.  

E para que ocorra a sua efetivação, precisamos inicialmente conhecer os 

usuários dos nossos serviços, buscando compreender as múltiplas configurações que 

a família hoje apresenta, decifrando quem são, de onde vêm e que demandas são 

apresentadas ao Serviço Social, como também, que estratégias de sobrevivência são 

estabelecidas para o enfrentamento das transformações societárias. Tratando-se de 

suas múltiplas configurações, o assistente social se depara com desafios que 

extrapolam os conhecimentos inerentes a profissão, ampliando-o para a discussão 

com a família ou as famílias, no contexto da alienação parental e da responsabilidade 

civil. 

 

 

 
46   Essas atribuições estão sendo propostas na reformulação da Resolução  do NPJ/UERN 
junto ao colegiado da FAD. 
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4 A FAMÍLIA, ALIENAÇÃO PARENTAL E A RESPONSABILIDADE CIVIL  

 
A contextualização da família na sociedade possui arcabouço diversificado de 

conceitos. A concepção de família que historicamente foi sendo construída é fruto da 

trajetória de sua existência na sociedade (Oliveira, 2009, p.23). Podemos afirmar que 

nesse contexto, a família não se configura enquanto instituição natural, sendo ela 

construída socialmente e influenciada pelas normas culturais vigentes, redefinindo sua 

composição e as relações estabelecidas entre seus membros. 

Souza (2013),  explicita que o conceito de família pode ser compreendido “[...] 

pela formação de laços consanguíneos ou não, convivendo sob mesmo teto, de forma 

que o modelo de organização, a função dos papéis familiares e as relações de afeto 

determinem a configuração a qual está inserida” (SOUZA et. al, 2013, p. 107), ou seja, 

as famílias hoje não se definem somente pela possibilidade do casamento ou do 

envolvimento do ato sexual, mas sim pelo afeto que permeia o relacionamento entre 

os sujeitos, sendo a questão da afetividade elemento essencial a essas novas 

configurações familiares.   

O mesmo entendimento nos traz Arruda (2011) ao apontar que o século XX 

trouxe mudanças significavas para o instituto família, sendo elas constituídas “nas 

suas mais variadas formas” (Idem, 2011, p. 02), e consequentemente mais informal; 

permitindo as pessoas se ligarem não só por laços de sangue ou patrimoniais e sim 

por laços afetivos, que vão sendo estabelecidos na medida em que a sociedade 

experimenta o novo século. Com isso, são estabelecidas novas formas de convivência 

entre os sujeitos do núcleo familiar e, no caso aqui em discussão, entre genitores e 

avós. 

 

4.1 CONVIVÊNCIA FAMILIAR ENTRE GENITORES/AVÓS   

 

Segundo Tacques (2012), a convivência familiar é na verdade pressuposto 

básico para um adequado desenvolvimento humano, sendo esta, capaz de influenciar 

drasticamente na formação de nossa sociedade. Todavia, as crianças privadas deste 

direito, sejam porque trazem consigo mazelas originadas no âmbito familiar ou da 

negligência do Estado em ofertar programas e serviços socioassistenciais adequados 

às famílias em situação de vulnerabilidade social, desenvolvem condutas reprováveis 
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durante sua infância, o que pode levá-las a se tornarem adultos desprovidos de 

valores éticos e morais. 

 O saudável desenvolvimento da personalidade do indivíduo dá-se, sobretudo, 

no seio do ambiente familiar. É a partir da construção desses vínculos de 

parentalidade e afetividade/afinidade que o ser humano alicerça seus valores, auto 

afirmando-se enquanto agente social, transformador de sua própria realidade. Essa 

valoração decorre justamente do reconhecimento de sua importância, no que 

concerne à preservação e defesa da dignidade da pessoa humana, principalmente 

para crianças e adolescentes, que são aqueles mais vulneráveis aos traumas por se 

encontrarem em situação de formação. 

 A valoração da convivência familiar como direito fundamental implica o 

saudável desenvolvimento da personalidade de seus membros, principalmente de 

crianças e adolescentes, o que pressupõe no plano internacional o reconhecimento 

desse direito enquanto um direito estabelecido na Declaração dos Direitos Humanos 

de 1948 e na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança e do 

Adolescente. 

 A Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente (1990) traz consigo 

um apurado de normas que tratam do Princípio da Proteção Integral da Criança e do 

Adolescente. De acordo com o artigo 1º da Convenção, “todo o ser humano com 

menos de 18 anos, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a 

maioridade seja alcançada antes” (BRASIL, 1990, p. 02) é tutelado pela proteção 

integral; estando interligado com o direito a convivência familiar, no qual os direitos e 

deveres dos pais é “cuidar de seus filhos, devendo o Estado intervir, de maneira 

subsidiária, nos casos em que os genitores não dispõem de condições suficientes 

para prover todas as necessidades de sua prole” (TACQUES, 2012, p.1). 

No plano nacional, a partir da Constituição Federal de 1988, a convivência 

familiar passa a ter caráter de direito fundamental, reconhecido pelo Estado, exposto 

no artigo 6º47 que trata da dignidade da pessoa humana; onde são assegurados os 

direitos jurídicos individuais e coletivos, dentre estes ao convívio familiar, concernente 

à proteção das entidades familiares e população infanto-juvenil, bem como da 

realidade vivenciada por estes sujeitos.  

 
47  Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (EC no 26/2000 e EC no 64/2010). 
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Falar do direito à convivência familiar é, pois, resgatar e abordar a defesa da 

dignidade do ser humano a partir da construção da subjetividade do indivíduo e dá 

guarida ao seu desenvolvimento enquanto agente político, social e profissional. A 

dignidade da pessoa humana é uma construção conceitual complexa, de difíceis 

parametrizações jurídicas e sociais. No que concerne à discussão da convivência 

familiar de crianças e adolescentes com genitores e avós enquanto direito hoje,  

requer um recuo na história para que possamos compreender o processo evolutivo da 

construção da família a partir das mudanças culturais, sociais e religiosas, desde sua 

origem até suas novas configurações na chamada sociedade moderna (ARRUDA, 

2011). 

 Nas primeiras décadas do século XX, a sociedade ainda respirava sob as 

ideias conservadoras do século XIX, mas ao passo em que o contexto político, 

econômico e cultural sofre alterações, a família também é impactada por esses 

acontecimentos. Dessen e Polonia (2007 apud RUSCH et. al, 2016, p. 2) ressaltam 

que “as transformações tecnológicas, sociais e econômicas favorecem as mudanças 

na estrutura, organização e padrões familiares e, também, nas expectativas e papéis 

de seus membros”. 

 Com a chegada dos anos 80, novas tecnologias reprodutivas como a 

inseminação artificial48 e a fertilização in vitro49, dissociam a gravidez da relação entre 

homens e mulheres, o que atinge diretamente a concepção de família. Já na década 

de 90, uma outra tecnologia propiciou o reconhecimento da paternidade: o exame de 

 
48  A inseminação artificial é um procedimento mais simples do que a FIV. A inseminação consiste 
em diminuir o caminho percorrido pelo espermatozoide até o óvulo. A técnica é eficaz em diversos 
casos, como quando o homem possui alterações leves no sêmen ou se a mulher apresenta um muco 
no colo uterino que impede a subida dos espermatozoides, além dos casos em que a mulher não ovula 
adequadamente. Na inseminação artificial, o sêmen é depositado diretamente na cavidade uterina, 
quando a mulher tenha ovulado para ser fecundado na tuba uterina. Para realizar o procedimento, o 
sêmen é coletado através da masturbação e separado em laboratório, afim de selecionar os 
espermatozoides com maior potencial. http://www.materprime.com.br/qual-a-diferenca-entre-
fertilizacao-in-vitro-e-inseminacao-artificial/, acesso em 13/06/18 às 13h)  
49  A fertilização in vitro já é um tratamento mais complexo, realizado totalmente em laboratório. 
Na técnica o óvulo é retirado do ovário através de uma punção por via transvaginal e é fecundado pelo 
espermatozoide no laboratório, fora do corpo feminino. Após alguns dias de desenvolvimento o embrião 
no laboratório é transferido para o útero, que foi previamente preparado para aceitar o embrião. A 
fertilização in vitro está indicada para casais em que a mulher apresenta alterações nas trompas ou 
nos casos do homem ter uma alteração importante no sêmen, como baixa concentração de 
espermatozoides ou baixa motilidade. http://www.materprime.com.br/qual-a-diferenca-entre-
fertilizacao-in-vitro-e-inseminacao-artificial/ acesso em 13/06/18 às 13h) 

http://www.materprime.com.br/qual-a-diferenca-entre-fertilizacao-in-vitro-e-inseminacao-artificial/
http://www.materprime.com.br/qual-a-diferenca-entre-fertilizacao-in-vitro-e-inseminacao-artificial/
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DNA50, que pôs fim a dúvida da paternidade, servindo inclusive para o fundamento da 

responsabilidade familiar que até então era relacionada com o vínculo maternal. 

Diante de todas essas mudanças, a família (FONSECA, 2001 apud SARTI, 

2012, p. 33) constitui-se em terreno ambíguo, onde seu mundo de significação 

humana não tem uma relação mecânica com as possibilidades materiais da 

existência, mediada por tradições sociais, culturais e psíquicas. Concomitante a essas 

mudanças, a família, a luz do direito, de acordo com Arruda (2011) e Sarti (2012), 

passa por alterações, sendo imperioso a adequação das leis brasileiras a essas 

mudanças. Sendo assim, a Constituição Federal de 1988, no que se refere a entidade 

familiar, no Capítulo VII – Da Família da Criança e Adolescente, do Jovem e do Idoso, 

define a família como uma entidade de afeto e solidariedade, fundada no 

desenvolvimento da pessoa humana. Em conformidade ao artigo 227,  

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (BRASIL, 1988, 30). 

 

 A Carta Magna de 1988 inova em questões como: a quebra da chefia conjugal, 

onde agora há a sociedade conjugal compartilhada em deveres e direitos entre 

homens e mulheres; o reconhecimento da união estável como entidade familiar, 

atribuindo-se a ela alguns dos efeitos do casamento civil, ainda que seja negada pelos 

mais conservadores; o reconhecimento da família formada pelos filhos e pais 

separados ou divorciados, como também o reconhecimento dos filhos havidos fora do 

casamento e os filhos adotivos, que passam a ser vistos de forma igualitária; a 

possibilidade da dissolução do vínculo do matrimônio após um ano de separação 

(ARRUDA, 2011; SARTI, 2012). 

 Uma das principais alterações apontadas na Constituição Federal de 1988 

sobre a família, diz respeito ao fim da diferenciação entre filhos legítimos e filhos 

ilegítimos, reiterada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que os define 

 
50  A sigla DNA significa, traduzindo para o português, ácido desoxirribonucleico. Por essa razão, 
é comum chamá-la de ADN. Essas moléculas se tratam de ácidos nucléicos e são encontradas, na sua 
maioria, no núcleo ou na região nucleóide da célula, sendo que também são encontradas nas 
mitocôndrias e nos cloroplastos https://www.infoescola.com/biologia/dna/ acesso em 13/06/18) às 
12:50m. 
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como sujeitos de direitos. Com a comprovação do exame de DNA, “qualquer criança 

nascida de uniões consensuais ou de casamentos legais podem ter garantido seus 

direitos de filiação, por parte do pai e da mãe” (SARTI, 2012, p. 35). Tanto o ECA, 

quanto a CF de 88, são instrumentos jurídicos que impulsionam a ideia de família a 

partir da perspectiva de sujeitos de direitos. 

 Em meio a discussão, percebemos que entre as mudanças há uma tendência 

ao processo “desidealização” (SARTI, 2012, p. 35) do conceito de família tradicional 

ou nuclear, ainda que se saiba que esse recurso legal é frequentemente utilizado para 

estigmatizar as famílias pobres, definidas como desestruturadas, “incapazes de dar 

continência a seus filhos”, sem a devida consideração do lugar dos filhos no universo 

simbólico dessas famílias pobres (Idem, 2012, p. 35). De acordo com o autor acima, 

algumas indagações surgem no que se refere ao adequado ou inadequado em relação 

à família: 
 

Não se sabe mais, de antemão, o que é adequado ou inadequado 
relativamente à família. No que se refere às relações conjugais, quem são os 
parceiros? Que família criaram? Como delimitar a família se as relações entre 
pais e filhos cada vez menos se resumem ao núcleo conjugal? Como se dão 
as relações entre irmãos, filhos de casamentos, divórcios, recasamentos de 
casais em situações tão diferenciadas? (Ibidem, 2012, p. 35). 

 

 Cada família tem uma versão de sua história e que nos exige abertura para 

uma escuta que localize os pontos de vulnerabilidade, como também os recursos 

disponíveis que deem conta de sua singularidade, subjetividade, seus mitos e o papel 

do simbolismo familiar. O que se percebe, ao trabalhar com famílias, é que essas 

mudanças têm sentidos diversos para os diferentes segmentos sociais, sendo 

percebida e vivenciada de forma desigual. O conceito de família e seu significado 

depende do ponto de quem a vive e será por eles reproduzidos e ressignificados a 

sua maneira, dados os seus distintos lugares e momentos na família. 

 Nesse jogo entre o mundo exterior e o mundo subjetivo, as construções 

simbólicas operam numa relação com os referenciais sociais e culturais de nossa 

época e de nossa sociedade, onde cada família terá uma versão de sua história, a 

qual dá significado à experiência vivida. 

 Amorim (2017) destaca o pluralismo familiar como um novo elemento na 

constituição das famílias, o que a autora destaca como múltiplas possibilidades de 
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arranjos familiares51 e que devem receber efetiva proteção do Estado. Esse pluralismo 

se apresenta nas seguintes entidades familiares, apontadas pela autora em sua obra 

Manual de Direito das Famílias: família matrimonial; família informal, configurada 

através da união estável; família homoafetiva; família monoparental; família parental 

ou anaparental; família pluriparental, mosaico, ou reconstruída; família paralela; 

família poliafetiva; família natural, extensa ou ampliada; família substituta e família 

unipessoal (singular)52. No entanto, para efeito de pesquisa, não trabalharemos 

conceitualmente cada um desses modelos, mas é preciso chamar atenção para esse 

fenômeno plural em que a família vem se apresentando, tendo em vista que impacta 

na elaboração das políticas públicas de atenção as famílias.  

 Hoje, a família  tradicional composta por pai mãe e filho/os, encontra 

dificuldades para a realização dos papéis dentro dos seus núcleos familiares; sofrendo 

de forma mais intensa essas transformações, com consequência direta na dissolução 

da união conjugal, com pedidos de divórcio ou constituição e dissolução de união 

estável, reconhecida pelo Código Civil de 2002, o que leva a redefinição dos papéis 

dos membros familiares que tramitam nas Varas de Família. 

 Sob esse novo prisma, a família tradicional encontra dificuldades para a 

realização dos papéis dentro do seu núcleo fundamental, entre filhos e genitores. 

Surgem aí outros sujeitos, como a figura dos/as avós/as e parentes próximos com os 

quais crianças e adolescentes convivem, sendo assim definida como família extensa 

ou ampliada (AMORIM, 2017). 

Nessa perspectiva, a família ampliada passa a ter papel fundamental nessas 

novas configurações familiares, sendo que a relação que se estabelece com os avós 

é bastante relevante e importante na garantia de convivência familiar e no 

fortalecimento desses vínculos.  

 
51  Apesar da autora ainda utilizar esse termo para definir a família hoje, estamos trabalhando com 
a perspectiva de novas configurações de famílias 
52  família matrimonial: é aquela lastreada no casamento heterossexual;  família informal (união 
estável): casamento por usucapião: família homoafetiva: casais do mesmo sexo; família monoparental: 
convivência com apenas um genitor responsável pela criação dos filhos; família parental ou 
anaparental: convivência entre parentes ou não parentes, mas que a afetividade é o elo que os liga; 
família pluriparental ou mosaico ou reconstruída: pluralidade de famílias: família paralela: mais de uma 
entidade familiar; família: poliafetiva: união com mais de duas pessoas; família natural, extensa ou 
ampliada: família que se estende para além da unidade biológica de pais e  filhos, formada por parentes 
próximos com as quais crianças e adolescentes convive; família substituta: prevista no Estatuto da 
Criança e do Adolescente em caso excepcional e família unipessoal (singular) uma única pessoa 
separada, solteira, divorciada ( AMORIM, 2011, p. 44-54) 
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Diante dessa difícil realidade de famílias empobrecidas, onde fenômenos 

como a drogadição, a gravidez precoce e o abandono se fazem presentes. Tacques 

(2012) afirma que, em geral, por parte de um ou ambos os genitores, têm-se a 

presença marcante dos avós, que se veem obrigados a auxiliar na criação de seus 

netos, o que propicia o fortalecimento de vínculos entre essas duas gerações, mas 

que em algumas situações encontram entraves como a questão da alienação parental.  

Muitas vezes ela não é identificada e, portanto, não é trabalhada na família que 

acessam as Varas de Família ou serviços socioassistenciais. Assim, identificamos 

rupturas ou fragilidades de vínculos mediante práticas veladas, ou não, de alienação 

parental, o que impulsionou a discussão sobre essa temática entre genitores e avós. 

 

4.2 ALIENAÇÃO PARENTAL E O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

 As repentinas mudanças na sociedade moderna provocam profundas 

alterações nas relações familiares, em especial a família nuclear, onde o fim do 

casamento passa a ser uma retórica, advindo de um desgaste natural da relação entre 

os cônjuges. Todas essas transformações fizeram com que a família deixasse de ser 

compreendida enquanto entidade formada por pai, mãe e filho, unidos por outros 

meios que não seja apenas a consanguinidade, tais como os laços de afetividade. A 

concepção de família hoje tem um conceito bem mais amplo e prioriza o laço de 

afetividade que une os seus membros (SILVA e SANTOS, 2013, p. 57).  

 A dissolução do casamento acontece independente da vontade de um dos 

cônjuges, pois muitas vezes ocorre do desgaste natural de uma relação, onde um ou 

ambos cônjuges não têm mais interesse no outro. Muitas dessas separações são 

marcadas por mágoas e ressentimentos que podem ser transferidos aos filhos, 

desencadeando assim o primeiro problema, que é a guarda dos menores. Junto com 

todas essas questões, se evidencia outro fenômeno bastante presente após a 

dissolução da sociedade conjugal e ou de relacionamentos frutos de união estável: a 

alienação parental.  

 A alienação parental significa, portanto, em programar crianças e 

adolescentes a odiar um dos genitores; ela acontece quando o “detentor da guarda 

do filho, que lança mão de artifícios baixos, como dificultar o contato com a criança 
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com o ex-parceiro, falar mal e contar mentiras, afastando assim a criança do convívio 

com um dos pais” (SILVA e SANTOS, 2013, p. 57).   

Segundo Figueredo e Alexandridis (2014, p. 43), é comum um dos genitores 

implantar nos filhos falsas ideias e memórias com relação ao outro genitor, minando 

toda e qualquer possibilidade do convívio social entre ambos, usando o falso discurso 

de protegê-lo de situações já vivenciadas pelo casal. Destaco que não é apenas nas 

relações entre pais e filhos que acontece ou se vivencia a alienação parental. Ela pode 

ocorrer em outros graus de parentesco, como dos genitores com os avós do alienado 

ou entre irmãos, que no processo de dissolução da união conjugal permaneceram 

com genitores diferentes. Figueredo e Alexandridis (2014, p. 44) apontam que,“o que 

se nota é que o universo de possibilidades em que se insere o fenômeno da alienação 

parental é tão amplo quanto a multiplicidade de relações familiares, de parentesco e 

por laços de afinidade [...]”. 

 Os estudos mais avançados encontrados na literatura sobre Alienação 

Parental e a Síndrome de Alienação Parental, datam de 1980 na área da Psiquiatria 

e da Psicologia norte americana, tendo seu percussor Richard Alan Gardher (apud 

Aquino, 2004), Sousa (2012) e Silva e Sousa (2013), a considerá-la como uma 

situação em que um dos genitores induz o rompimento dos laços afetivos com o outro 

genitor, criando falsas memórias na criança contra o genitor alienado. 

 A negação do direito a convivência familiar, fruto da separação conjugal, pode 

ser praticado por tutores, parentes, pais contra o genitor não guardião; definida como 

uma forma de interferência psicológica na vida de crianças e adolescentes e que pode 

ser provocada por qualquer parente, que os tenha sob sua guarda ou vigilância, contra 

um dos genitores. Quando esse fenômeno se faz presente nas relações de 

parentesco, não se consegue perceber os benefícios da manutenção da convivência 

como os parentes próximos, a exemplo dos genitores não detentores da guarda e 

avós, para a formação humana dos envolvidos. 

 Conforme Fávero (2011), citado por Lima (2013), a alienação parental se 

apresenta como uma das expressões da questão social em famílias que litigam entre 

si, projetando na criança e ou adolescente uma imagem negativa do genitor não 

guardião, na tentativa de destruir ou minar a relação com os filhos.  

 A alienação parental é um fenômeno socio-histórico, que se apresenta nos 

processos de divórcio com disputas de guarda dos filhos menores nas Varas de 

Família dos Tribunais de Justiça em todo país. Assim, tem ocorrido, nesse tipo de 
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prática, a negação dos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária. A garantia do direito à saudável convivência familiar é condição da 

dignidade da pessoa humana. O exercício desse direito, em sua plenitude, propicia 

um ambiente favorável e condigno à autodeterminação da individualidade dos sujeitos 

e também propicia o seu desenvolvimento emocional e afetivo, livre de danos e 

traumas, que poderiam violar sua dignidade e comprometer a sua personalidade.   

 O mundo da criança ou adolescente envolvidos nesse universo de conflitos e 

desejos pessoais do alienador de ferir, magoar e atacar a honra do genitor não 

guardião com falsas histórias, e em alguns casos com denúncias de abuso sexual, cai 

por terra. Ele passa a viver sobre a pressão desses interesses, podendo ser 

necessário o afastamento do alienado para não entrar em conflito com o seu 

guardião/a. 

 Para tanto, o Direito de Família e seus agentes públicos buscam proteger os 

direitos e prerrogativas fundamentais das crianças e adolescentes, já garantidos 

constitucionalmente; preservando dentre vários, o seu direito ao convívio com a 

família e a preservação moral desses sujeitos diante de um fato que por si só os 

atinge, como a dissolução do vínculo matrimonial do casal. O Direito de Família e a 

legislação brasileira, frente as evidências de alienação parental, tem pautado essa 

questão e avança no que concerne à garantia da convivência familiar de crianças e 

adolescentes envolvidos em processos de divórcio ou dissolução de união estável dos 

seus genitores.    

 Em consonância com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho, regulamenta-se um dispositivo jurídico 

de combate a alienação parental: a Lei de nº 12318/10 que altera o art. 23653 do ECA 

na defesa do melhor interesse de crianças e adolescentes. Essa lei, no regulamento 

jurídico brasileiro, estabelece limites e deveres dos genitores frente a situações de 

alienação. A referida lei, a priori significou um avanço no processo de proteção e 

garantia de direitos de crianças e adolescente, protegendo especificamente os que 

vivem situações de alienação parental durante toda a infância ou num dado momento 

de sua vida.  

 
53 TÍTULO VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas - CAPÍTULO I Dos Crimes - SEÇÃO II 
- Dos  crimes em Espécie  - art. 236 impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do 
Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de sua função prevista nesta lei: 
Pena – detenção de seis meses a dois anos( BRASIL 2017, p. 119). 
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 Ao se detectar indício de alienação parental em qualquer momento do 

processo judicial, segundo o dispositivo em questão, o juiz deverá determinar  

“medidas provisórias para preservação da integridade psicológica da criança ou do 

adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor alienado ou 

viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso” (Idem, 2010, p. 01), logo 

após ouvido o Ministério Público. Para assegurar a criança ou adolescente e ao genitor 

com denúncias ou suspeitas de alienação parental o mínimo de convivência até que 

se elucidem as questões, definiu-se que em casos em que há risco eminente à 

integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, inclusive atestado por 

profissional eventualmente designado pelo juiz, que se garanta o direito à visitação 

assistida, conforme exposto no parágrafo único do art. 4º da Lei que define a 

alienação: 

 

Art. 4o Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de 
ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou 
incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, 
com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias 
necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do 
adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou 
viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. 

 
E em seu parágrafo Único: 

 

Parágrafo único. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor 
garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há 
iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do 
adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz 
para acompanhamento das visitas (BRASIL, 2010, p.1). 

 

A garantia mínima da convivência é sempre uma possibilidade de ser mantida, 

mesmo que o processo esteja tramitando e que os envolvidos estejam sendo 

acompanhados por equipe biopsicossocial (psicólogos e assistentes sociais) na 

condição de peritos. Esses profissionais terão acesso ao processo, no qual farão a 

análise do mesmo, e que, dependendo do caso, será associado a “entrevistas com as 

crianças e adolescente vítima de alienação, dando oportunidade para se 

manifestarem acerca de possíveis acusações” (BRASIL, 2010, p. 01).  

 Nesse processo, cabe ao perito identificar através dos instrumentos e técnicas 

inerente ao profissional envolvido a efetivação do ato da prática de alienação parental; 

que de acordo com o art. 2º da Lei nº 12.318/2010, as formas de alienação parental 
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se apresentam em consonância com as declarações dos juízes ou constatados por 

perícia, são: 

 
Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a 
sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este ( 
BRASIL, 2010, p. 01)54. 

 

 No parágrafo único desse mesmo artigo, o legislador explicitou as formas mais 

frequentes de alienação que são: realizar campanha que desqualifique a conduta do 

genitor/a no exercício da paternidade ou maternidade; dificultar o exercício da 

autoridade parental e do contato de criança ou adolescente com genitor/a; dificultar o 

direito de convivência familiar com parentes; omitir deliberadamente ao/a genitor/a 

informações pessoais, inclusive escolares, médicas e possíveis alterações de 

endereço, em caso de mudança de domicílio, visando a dificultar a convivência; 

apresentar falsa denúncia contra genitor/a ou contra qualquer outro familiar de abuso 

sexual (BRASIL, 2010).  

 Todos esses atos praticados contra crianças e adolescentes prejudicam o seu 

desenvolvimento saudável, interfere nas relações de afeto junto ao genitor alienado, 

prejudicam o seu direito fundamental de convivência familiar e “constitui abuso moral 

contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à 

autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda” (BRASIL, 2010, p. 01).  

Com base nessa especificação, compreendemos que as formas de alienação 

são possíveis de identificação e de punição, entretanto, precisamos prevenir este ato, 

evitando os malefícios que esse tipo de prática pode causar nas crianças e 

adolescentes.  Todavia, a responsabilidade civil se tornou uma necessidade frente a 

constância com que esse tipo de prática vem ocorrendo, mesmo que ainda seja 

subnotificada.  
 
54  I. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade 
ou maternidade; II. Dificultar o exercício da autoridade parental; III Dificultar contato de criança ou 
adolescente com genitor. IV Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; V. 
Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, 
inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; VI Apresentar falsa denúncia contra genitor, 
contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou 
adolescente; VII Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a 
convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós (BRASIL, 
2010, p. 1). 
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 Portanto, entender, para além do aspecto normativo, o que envolve o ato da 

alienação é uma necessidade, visto que em alguns casos esse tipo de comportamento 

– alienador e alienado – ainda são pouco reconhecidos, o que dificulta não só a 

identificação, mas também a própria punição, haja vista que não basta apenas punir, 

pois isto é insuficiente quando os genitores e avós não tem a consciência de que o 

bem-estar da criança e adolescente, é o principal motivo de se pensar na qualidade 

das relações de convivência familiar. 
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5 RESPONSABILIDADE CIVIL E AS FORMAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL CIVIL 
EM MOSSORÓ  

 
 Para que possamos discorrer sobre a responsabilidade civil, nos é requerida 

uma breve abordagem do que significa esse processo de responsabilização do sujeito 

que comete o ato da alienação parental. Sendo assim, partimos do entendimento de 

que essa discussão tem implicações no âmbito sociojurídico, visto que a abordagem 

extrapola o viés jurídico, não se limitando apenas aos processos de alienação 

parental, mas abrangendo os espaços de poder na família e a culpabilização desta, 

assim como as respostas do Serviço Social para esta demanda, não esquecendo a 

participação dos demais profissionais que atuam no NPJ. 

  É imperioso discorrer sobre as premissas gerais em que são pautadas esse 

tipo de prática, seja pelo genitor/a ou pelos avós, ou em relação a estes. Muito embora 

seja uma temática que teve maior visibilidade nos últimos anos, não é algo novo, 

sempre existiu, principalmente em famílias que estão em processos de finalização do 

matrimônio ou da união estável. Isto é, o contexto em que geram a ruptura familiar, a 

aplicabilidade da família em meio a responsabilidade civil. 

Etimologicamente, Tartuce (2017) compreende que responsabilidade deriva 

do latim “respondere”, que nos remete à ideia de segurança, de garantia de restituição 

justa e equilibrada de um bem violado. Isso porque, ao estratificarmos o termo 

respondere, teremos que ‘res’ significa ‘coisa’ ou ‘bem’, ao passo em que ‘pondere’ 

nos remete à ideia de ‘equilíbrio’ e ‘ponderação’. Tal abordagem nos leva a 

compreender que o equilíbrio, quando afetado por ações individuais ou coletivas que 

denigrem a imagem do outro, gera desequilíbrio e com isso situações de desconforto 

ou de rejeição ao outro, independente de quem tem ou não, para si, a razão. 

Esse viés compreende uma abordagem de responsabilização, de aferir a 

alguém a culpa por algo, no entanto descaracteriza o todo, pois a alienação não é um 

fato isolado, em geral é fruto de um desgaste emocional que envolve mais de um 

sujeito. Envolve o sujeito que causou o dano a outrem, que deve assumir as 

consequências do ato lesivo que praticou, seja ele intencional ou não, com o dever de 

reparar os prejuízos dele decorrentes. Mas não é só isso, não é um ato puro e simples 

de punição, deve ser algo mais, visto que esta pode representar apenas a sentença 

sem nenhuma mudança qualitativa para os envolvidos, pode ser uma punição sem 

mudança efetiva no relacionamento.  
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As relações familiares não devem ser de responsabilidade de um único 

sujeito, é compromisso de todos, independentemente de estar ou não com a guarda 

da prole. A reparação do dano não deve ser compreendida apenas como obrigação 

de quem causou um dano de repará-lo e de garantir o retorno ao status quo do sujeito 

lesado, mas, muito mais que isso, no estabelecimento de uma relação jurídica 

equilibrada e eticamente correta, já que os danos provocados são muitas vezes 

irreparáveis e as rupturas geradas na alienação parental são de difícil recuperação.  

Se a responsabilidade civil, na ótica do agressor, é vista como um dever, tem-

se que a mesma responsabilidade, na ótica da vítima, é vista de forma diferente, a ver 

como uma garantia à reparação, isto é, o direito de ser restituído pelos danos que, 

injustamente, tenha suportado. A ideia é que, compelido juridicamente, o agente 

agressor possa restituir a vítima, na medida do possível, ao status anterior ao evento 

danoso, cujas relações possam ser reestabelecidas dentro de um juízo de ponderação 

e nos valores da ética.  

Frente ao exposto, compreendemos que entender esse desequilíbrio das 

relações familiares em que ocorrem a alienação parental requer um olhar crítico 

acerca de como são constituídas as relações familiares, as práticas de alienação 

parental e a efetivação da responsabilidade civil. Portanto, este não se limita a renda 

familiar ou ao bairro em que residem, sejam estes periférico ou não.  

Nesse espaço, adotamos como foco os casos submetidos ao Núcleo de 

Prática Jurídica da UERN, em que se efetivam a relação de alienação parental.  Nesse 

contexto, faz-se necessário a construção do perfil dos sujeitos envolvidos; cujo 

processo se deu a partir das informações contidas na ficha cadastral do NPJ, dos 

instrumentos de coleta de dados do Serviço Social, dos acordos extrajudiciais, das 

ações litigiosas, como também das falas dos assistidos, que são auto declaratórias.   

O universo da pesquisa consta de 14 famílias que tiveram situações de 

rupturas de laços afetivos e de práticas de relações de alienação parental, que nem 

sempre são veladas, mas que impactam principalmente na convivência familiar 

harmoniosa com os netos, o que pode gerar o fenômeno da alienação parental entre 

genitores e avós. Para tal, elencamos os sujeitos em categorias: a primeira, 

denominados de demandantes das ações e a segunda parte da peça, de 

demandados. Por outro lado, tivemos algumas dificuldades em contatar os 

demandados, visto que os demandantes, apesar de terem vivido uma vida conjugal, 

pouco sabem sobre estes atualmente. Com isso, compreendemos o quanto as 
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relações familiares são frágeis. Tal fato foi comprovado a partir das inúmeras 

investidas do NPJ em tentar contato com estes sujeitos, que quando localizados e 

entregue a carta convite, estes não compareciam a reunião de mediação. Entra em 

cena o trabalho do assistente social e da equipe do NPJ, que passam a lidar com as 

várias situações de vulnerabilidades da família, muito embora não seja a centralidade 

desta pesquisa. 

A reunião de mediação consiste em uma das “alternativas ao processo jurídico 

formal e que somente a letra da lei, em sua positividade, não é suficiente para dar 

conta da vontade e das necessidades das famílias [...]” (FÁVERO; MAZUELOS, 2010, 

p. 46). A mediação tem o objetivo de possibilitar à família, que busca o NPJ para 

resolver judicialmente ou extrajudicialmente seus problemas, alternativas para um 

conflito que vivencia em suas relações internas, ou seja, uma alternativa para 

resolução dos problemas entre as partes – demandantes e demandados.  

Tal processo deve ser efetivado entre a equipe do NPJ, composta por alunos 

estagiários de direito, um mediador55, professor/advogado e sempre  com a 

participação do profissional de Serviço Social, conforme ficou explicitado no capítulo 

três; momento em que pontuamos que no núcleo, além do atendimento de assistência 

jurídica gratuita, é espaço pedagógico de aprendizagem para discentes do curso de 

direito. Não estamos aqui fazendo alusão as reais condições de trabalho, assim como 

também à capacidade técnica para identificar os casos de alienação parental.  

Os sujeitos da pesquisa compreendem 14 famílias em que se encontram os 

demandantes que buscaram o setor de Serviço Social do NPJ, em que foi comprovado 

a prática da alienação parental. Destas, o Serviço Social encaminhou a carta convite 

a todos os demandados(as), tendo comparecido oito genitoras e um genitor, 

totalizando nove os que atenderam ao convite da assistente social. O perfil dos 

sujeitos se apresentam da seguinte forma,  

 14 demandantes, sendo 13 mulheres (04 avós maternas; 05 avós 

paternas e 04 genitoras) e 01 homem (genitor); 

 09 demandados que compareceram; 

 
55   Um técnico de nível superior com formação em processos de mediação conforme art. 2º da 
resolução 125 de Conselho Nacional de Justiça de 29 de novembro de 2010: Na implementação da 
Política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de 
pacificação social, serão observados: centralização das estruturas judiciárias, adequada formação e 
treinamento de servidores, conciliadores e mediadores, bem como acompanhamento estatístico 
específico (art. 2º).  
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 Destes, 05 não judicializaram e 08 judicializaram o processo, ocorrendo 

apenas 01 acordo. 

 

 O perfil dos sujeitos é essencial para compreender o quanto é fundante 

entender o contexto familiar, os tipos de ações que impulsionaram a sua ida ao NPJ, 

assim como os procedimentos adotados. Portanto, as ações que impulsionaram em 

primeira instância a busca pela assistência jurídica gratuita foram: o pedido de 

regulamentação de visitas, guarda e ou alimentos, sendo que uma delas deu entrada 

em processo de guarda e alimentos, regime de visita e paralelamente em ação 

declaratória de alienação parental; tendo em outros casos, a ação de alimentos 

avoengo.  

 As demais questões de alienação emergiram no diálogo durante o 

atendimento no setor de Serviço Social do Núcleo, visto que, no geral, esta é uma 

temática ainda pouco trabalhada, dado aos fatores considerados prioridade para a 

busca desses serviços, que sem dúvida ainda não é a alienação parental e, sim, as 

questões referentes a alimentação e direito de visita.  

 Outrossim, faz-se importante frisar que os processos em que a alienação 

parental é fruto de ação declaratória, dificilmente este chega a sua concretude, 

conforme veremos no decorrer deste estudo. Nesse interim, fez-se necessário a 

identificação do perfil dos demandantes das famílias através das fichas de cadastro 

do núcleo e aceite institucional em relação as regras da assistência jurídica gratuita 
(anexo 1), dos que buscam os serviços de assistência gratuita do NPJ/UERN no 

município de Mossoró.  

 No caso, optamos por analisar apenas as fichas que tem referenciada a 

alienação parental. Sendo assim, percebeu-se que as famílias são caracterizadas 

como monoparentais, onde geralmente as mulheres assumem sozinha as demandas 

da família, na qual os genitores nem sempre estão presentes e cobram o 

reconhecimento do poder familiar, como se fossem ainda pautado na perspectiva da 

pátrio poder. 

 A constituição das famílias são:  

 04 mães e filhos;  

 08 avós e netos; 

 01 avós, filhas e netos; 

 Bisavó, genitora e bisneto. 
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 Compreendemos que a presença da figura masculina não é identificada, 

cabendo as mulheres a responsabilidade pela criação e educação dos filhos, que são 

auxiliados por avós ou bisavó. Portanto, é importante compreender que, no geral, a 

maioria das crianças tem como um dos motivos dos conflitos a morte do pai ou da 

mãe. Isto é, quando a demandante é a avó, seja materna ou paterna, que tem seu 

direito a visita negado.  

 A partir desse espaço, faz-se necessário abordar a alienação parental entre 

genitores e avós, conforme veremos a seguir. 

 

5.1 ALIENAÇÃO PARENTAL ENTRE GENITORES E AVÓS 

 

 A alienação parental entre genitores e avós em Mossoró, implica na ampliação 

do leque de análise para a condição efetiva da convivência familiar e sua nova 

configuração no contexto atual. A convivência familiar entre genitores e avós tem 

gerado conflitos no tocante ao direito ao convívio dos avós para com os netos que 

extrapolam seu aspecto geracional. A prerrogativa de receber visitas ou afeto de seus 

ascendentes ou qualquer parente, pertence aos menores, sendo sempre analisado 

para a concessão da visita o melhor interesse da criança, como também as condições 

efetivas dos pais ou dos parentes, no caso os avós. 

 Os avós, segundo Barbosa (2015), desempenham uma função central ou 

periférica, perpassando por situações de hierarquia, autoridade, tradições e 

relacionamentos entre as gerações. Essa relação pode apresentar vantagens e 

desvantagens: de um lado tem-se a possibilidade de divisão de responsabilidades, 

tendo como consequência uma maior união entre os membros e o aumento dos 

recursos financeiros entre os familiares. Porém, essa convivência pode causar, por  

outro lado, a incidência de conflitos entre os avós e os pais no que concerne à 

educação dos netos e/ou o descompromisso por parte dos pais (LOPES, 2005 apud 

BARBOSA, 2015, 58).  

 Como estamos tratando de pessoas idosas, a literatura recorrente da 

gerontologia nos aponta que há inúmeras causas que levam os avós a assumirem as 

responsabilidades com os netos (BARBOSA, 2015). Dentre eles, a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho; dificuldades econômicas, como desemprego dos 

pais e necessidade de ajuda financeira por parte dos avós; divórcio do casal, com 

retorno para casa dos pais juntamente com os netos; gravidez precoce e despreparo 
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para cuidar dos filhos; morte precoce dos pais devido à violência ou doenças como 

AIDS; desordens emocionais ou neurológicas, uso de drogas ou envolvimento em 

situações ilícitas e problemas judiciais. 

 Ser avô/avó pode representar uma maneira de exercer um novo papel 

emocional, procurando se tornar melhores do que foram como pais. Esses novos 

papéis familiares podem trazer em sua essência um forte sentimento de dominação 

de ambos os lados – genitores e avós –, independente de decisões judiciais. Os 

motivos elencados parecem servir para explicar o desencadeamento de processos de 

alienação parental.  

Sobre isso, Barbosa (2011 apud  BARBOSA, 2015, p. 58) comenta que a 

alienação parental não se restringe apenas à motivações pós-separação conjugal. 

Outras situações podem desencadear ações alienantes, tendo como protagonistas 

avós, tios, padrinhos, entre outros; que por razões múltiplas, podem reforçar esse tipo 

de fenômeno, estabelecendo com o genitor guardião uma competição pela posse de 

crianças/adolescentes.  

No entanto, faz-se necessário maiores detalhes acerca de como se configura 

essa família, que na verdade tem a mulher com o papel de chefe familiar e que, no 

geral, vivem com filhos e/ou netos, conforme dados expressos na quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Composição familiar em relação ao demandante 

 
 
Demandantes 

Composição familiar 
   Filhos(as) Netos(as) 

0 a 6 7 a 12 13 a 17 0 a 6 7 a 12 13 a 17 

Genitoras 1 6 - - - - 

Avó materna - - - 5 - - 

Avó paterna - - - 4 - 1 

 
 

Considerando a composição familiar, os dados colhidos representaram o 

modelo monoparental feminino, que, segundo Batista (2016), é apenas uma das 

possibilidades dos arranjos familiares hoje. A família nuclear no contexto da sociedade 

ocidental é, dentre outras formas de se viver a família, apenas uma das possibilidades 

e vem passando por dificuldades em sua manutenção, haja vista que essas famílias 
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sofrem o forte recorte de gênero, com a presença marcante das mulheres na 

responsabilização de criar os filhos ou netos e na condução familiar.  

Essa realidade reflete inclusive na oferta de políticas públicas dentro do 

contexto neoliberal, que responsabiliza as mulheres pela organização doméstica e na 

condução efetiva da família, desresponsabilizando a figura do ser homem na 

responsabilização civil junto aos filhos e ou netos, já que mesmo entre os avós não se 

registrou o gênero masculino, permanecendo assim a predominância das avós nos 

pedidos de guarda ou regime de visitas dos netos. 

 As crianças envolvidas nesses conflitos tinham idade entre 0 e 12 anos, 

totalizando 17 crianças. Registrando um número maior de netos com idades entre 0 e 

6 anos, com laços familiares rompidos pelos menos há dois anos. Percebemos que 

as relações familiares dos genitores foram rompidas precocemente, seja por morte ou 

pela dissolução do matrimônio ou união estável, cujos dados serão apresentados a 

seguir. 

 

Quadro 2. Estado civil em relação aos demandantes 

  
 
Demandantes 

Estado civil 

União 

estável 
Viúva Casada Solteira Divorciada Separada 

Genitoras/genitor 2 - - 2 - - 

Avó paterna 3 - - - - 1 

Avó materna - 1 1 1 2 - 

 

 No que se refere às relações conjugais dos genitores, identificamos que estes 

mantiveram relacionamentos curtos e frágeis, tendo ou não convivido sob o mesmo 

teto com o/a outro/a. Durante esse relacionamento tiveram um a dois filhos, reflexo do 

tempo médio das uniões, que pelo motivo da dissolução e/ou morte de um dos 

genitores, houve o rompimento da convivência familiar, já que em média ficam juntos 

em um período que varia de um a dois anos. 

 Já no caso das avós, as relações conjugais indicam um certo grau de 

fragilidade no que se refere ao seu tempo médio, sendo elas com maior frequência a 

união estável ou relações rompidas pelo divórcio ou morte, como é o caso de uma que 
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é viúva. O rompimento das relações familiares é, de fato, quem determina que esses 

sujeitos procurem o serviço especializado do NPJ em busca de estabelecer guarda, 

alimentos e, principalmente, o direito a convivência familiar dos filhos e/ou netos, no 

caso das demandantes serem as avós, conforme o quadro 3: 

Quadro 3. Faixa etária dos demandantes 

 
 
 
Demandantes 

Faixa etária 

25
   

a 
30

 

31
 a

 3
6 

37
 a

 4
1 

42
 a

 4
6 

47
 a

 5
1 

52
 a

 5
6 

57
 a

 6
1 

62
 a

 6
6 

Genitoras 1 2 1 - - - - - 

Avó materna - - - -  2 2 - 

Avó paterna - - 1 1 1 1 - 1 

 
 Entre as demandantes genitoras, a idade varia de 25 a 41 anos, enquanto que 

a faixa etária entre as demandantes avós ficou entre 42 a 62 anos, nos revelando que 

as duas gerações, em especial as avós, foram mães jovens; o que impacta  

diretamente em sua vida e na vida dos seus filhos, o que pode gerar conflitos 

geracionais e a questão da alienação parental. 

 Nota-se que, tanto nas famílias que tinham como demandantes as genitoras, 

quantos as demandantes avós, a gravidez na adolescência se fez presente na vida 

dessas mulheres, que interrompem seus estudos para viver essa nova fase, abrindo 

mão de seus sonhos, desejos e realizações pessoais. Para a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a adolescência é a etapa que vai dos 10 aos 19 anos e o Estatuto da 

Criança e Adolescência (ECA), no Brasil, conceitua como a faixa etária de 12 a 18 

anos, sendo a adolescência um período de transformação profunda no corpo, na 

mente e na forma de relacionamento social do indivíduo.  

  Segundo Gurgel (2008), essa é uma etapa da vida em que os indivíduos 

passam por maturação sexual, onde também há a presença constante do acirramento 

dos conflitos familiares e a formação e cristalização de atitudes, valores e 

comportamentos que determinarão sua vida e onde também se inicia a cobrança de 

maiores responsabilidades e definição do campo profissional. 

  Com a gravidez precoce, esses sonhos são interrompidos e as adolescentes 

se veem compelidas a assumir a responsabilidade de constituir família. Por vezes, 
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essa responsabilidade não é uma decisão da adolescente, mas uma exigência da 

família, assim como nem sempre é acompanhada e apoiada pelo pai da criança ou 

seus familiares. É sem dúvida um momento de mudança de vida e hábitos, que são 

aceitos, ou não, como uma escolha ou fruto de uma relação ainda em construção.  

  Na verdade, a gravidez na adolescência em muitas famílias é um ciclo que se 

repete, daí muitas vezes essas serem compostas apenas por mulheres, as quais 

assumem o papel de chefe de família, responsáveis pelo sustento e pela condução e 

criação da prole. Moreira (2010) aponta alguns fatores determinantes e 

condicionantes desse processo e entre eles temos a baixa escolaridade, a imaturidade 

sexual, o uso incorreto de anticoncepcionais, a expectativa de uma união consensual 

com o parceiro, entre outros fatores, conforme veremos na quadro que se segue. 

   

Quadro 4. Escolaridade dos demandantes 

 

 
Demandante 

Escolaridade 

Ensino Fundamental Ensino médio 

 Completo Incompleto Completo Incompleto 

Genitoras - 1 3 - 

Avó materna 1 3 - - 

Avó paterna 1 4 - - 

 

  No grupo das demandantes, as duas gerações tiveram dificuldades de 

concluir seus estudos e cuidar dos filhos paralelamente. Nas famílias das genitoras, 

das cinco apenas três informaram ter concluído o ensino médio; as demais, uma não 

concluiu o ensino fundamental e outra o ensino médio. No que se refere as avós 

maternas e paternas, em quase sua totalidade não concluíram o ensino fundamental, 

sendo que apenas uma concluiu o ensino médio.  

 O fato é que a ausência de oportunidade dessas adolescentes as mantem na 

condição de vulneráveis em relação ao período de gravidez, envolvendo outros 

aspectos, dentre os quais se destacam a problemática da mãe adolescente, na 

maioria das vezes, não estar preparada para cuidar do filho/a, gerando conflitos 

geracionais dentro do próprio núcleo familiar, uma vez que permanecem residindo 

com seus pais ou até mesmo saindo de casa e levando o filho, o que traz divergências 
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na questão da convivência. Com relação aos sujeitos demandatários, não foi possível 

estabelecer um parâmetro referente a faixa etária, tendo em vista a ausência de 

informação proveniente do não comparecimento aos nossos serviços quando 

solicitado. 

 Diante desse quadro de escolarização apresentado pelos sujeitos e das 

próprias condições objetivas de cada núcleo familiar, as profissões e/ou ocupações 

informadas nos documentos do Serviço Social e do cadastro do NPJ, revelaram que 

as funções exigiam pouca ou quase nenhuma escolarização; limitando-se aos 

conhecimentos técnicos ou de aprendizagem na prática de ofícios, como é o caso de 

cabeleireira, manicure, auxiliar de cozinha, agricultora, pescadora, passadeira, entre 

outras, culminando na constituição da renda familiar.  

Quadro 5. Ocupações dos demandantes 
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GENITORES PAI - - - - - - - - - - - - 

MÃE - - - - 1 - 1 1 1 - 2 2 

 

AVÓS 

MATERNO - - - 1 - - - - 3 3 1 - 

PARTERNO - - - - - 1 - - 4 4 - 1 

 
 Os demais respondentes, frente os dados coletados, é possível perceber que 

as profissões ora elencadas revelam o quanto o nível de escolaridade e a ocupação 

estão relacionados; os trabalhos assumidos, em geral, são informais, precarizados e 

de renda que variam de um a dois salários mínimos. Entretanto, elencamos o fato de 

que ainda há entre as demandantes pessoas que são aposentadas ou não executam 

atividade que gerem renda, como no caso das que são do lar, ficando responsáveis 

pelos fazeres da casa e cuidar das proles ou netos/as.  

Todavia, entre os demandados a realidade não é muito diferente, tendo sido 

apresentadas as funções de taxista, vendedor e passadeira. Como as demais 

informações foram aferidas pelos demandantes, muitos não souberam informar. No 
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entanto, é notório que entre as duas categorias, demandantes e demandados, as 

rendas são semelhantes, assim como o subemprego, trabalhos autônomos, sem 

carteira assinada, de rentabilidade baixa e sem vínculos empregatícios. 

Esse espaço impacta diretamente na dificuldade financeira da família para 

com o sustento da prole ou netos/as, inclusive a solicitação da guardiã da criança e/ou 

adolescente ficar prejudicada, pelo fato de nem sempre a pensão alimentícia 

concedida ser efetivada, em virtude do devedor não conseguir cumprir pela ausência 

de uma renda estável comprovada; ocasionando a inserção no espaço em tela, os 

avós que passam a ser cumpridores dos alimentos dos netos na ausência ou 

impedimento de um ou ambos os genitores. 

Outro fator relevante para entender a vulnerabilidade das famílias que 

procuram os serviços de assistência jurídica gratuita no NPJ/UERN, é corroborada 

pela territorialidade desses sujeitos, que em geral são oriundos das áreas periféricas 

do município de Mossoró, “com maior caracterização de segregação sócio espacial 

[...]” (UFERSA, 2016 p. 55). Os bairros de onde usuários vieram são: Bom Jardim, Alto 

da Conceição, Ilha de Santa Luzia, Planalto, Aeroporto I, Barrocas, Sumaré, Abolição 

I, Santo Antônio, Belo Horizonte, Dom Jaime e Cidade Oeste. Isto é, são pessoas de 

todas as regiões do município. 

Desta feita, compreendemos que o município de Mossoró tem, na atualidade, 

uma expansão urbana dinâmica espacial, que, de acordo com Rocha (2005, p. 8), é 

“[...], reproduzida pelos ditames das contradições da sociedade capitalista”. Assim 

como também tem apresentado índices de violência, em que alguns destes bairros 

estão inseridos.  

 De acordo com o Observatório da Violência de Mortes Letais e Intencionais 

da UFERSA, alguns bairros se destacam pelo índice de violência, dentre estes: Santo 

Antônio, Abolição, Sumaré, Ilha Santa Luzia, Belo Horizonte, Aeroporto, Dom Jaime, 

Alto Conceição e Barrocas. Esses espaços, de modo geral, tiveram seu 

desenvolvimento urbano de forma desordenada, com índices crescentes de violência, 

de desemprego, exclusão da classe trabalhadora dos serviços públicos, como saúde 

e educação, ocasionada pela ausência de políticas públicas nesses espaços 

territoriais. Entre os sujeitos, temos também pessoas oriundas da zona rural e que 

trabalham na agricultura de subsistência, vivendo em condições precárias; portanto, 

fica evidente que, zona urbana ou rural, temos sujeitos em condições de 
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vulnerabilidade social, com baixo nível de escolaridade, dentre outras fragilidades 

sociais latentes.  

Em síntese, os demandantes e demandados, em geral, são dos mesmos 

bairros, vivenciando as mesmas situações de vulnerabilidade socioeconômica e 

cultural, refletidas no acesso a bens e serviços públicos existentes nesse espaço 

territorial, dentre elas o acesso e permanência na escola e aos serviços de saúde e 

aos equipamentos socioassistenciais que compõe a rede de atendimento da política 

de assistência social, com ênfase ao cadastro único, porta de entrada para os 

programas de transferência de renda. Todavia, não reconhecem o outro na mesma 

condição de vulnerabilidade, mas de culpabilidade pelo não cumprimento das 

responsabilidades para com a prole. 

  Ambas as partes precisam estar inseridas no processo de conciliação, por 

isso a ficha de cadastro do setor de Serviço Social adotou a ficha de identificação e 

estudo socioeconômico dos sujeitos que buscam a assistência jurídica gratuita do NPJ 

(anexo 2), os quais versam sobre: dados pessoais, composição familiar, relação de 

despesas, expressão que dá visibilidade a questão social e motivos que procuram o 

Núcleo de Pratica Jurídica, cujo resultado reforça o processo de vulnerabilidade social 

entre demandantes e demandados. Este instrumento é uma tentativa de minimizar a 

ausência de informações acerca da real condição do demandante e do demandado. 

Conhecer a realidade na sua integralidade é essencial para a elaboração do parecer 

social, para a efetivação da mediação ou mesmo para a concretização da ação judicial 

sobre a problemática que motivou a ida ao NPJ. 

 O perfil dos sujeitos demonstram que não podemos ser alheios a essa 

realidade socioeconômica dos demandante e demandados, visto que na aplicação da 

Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, não há como ignorar que não basta apenas 

analisar o processo, é preciso dialogar com as partes, entender suas problemáticas a 

partir de seu cotidiano, de suas relações de afetividades e convivências na família. 

Isso implica em uma percepção crítica entre o que a lei prega em termo de 

responsabilidade civil do alienador, que, em seu artigo 3º, trata da conduta ilícita e 

abusiva por parte do alienante, que justifica a propositura de ação por danos morais 

contra ele, além de outras medidas de caráter ressarcitório ou inibitório.  

Contudo, precisamos entender as causas dessa alienação ou como podemos 

intervir para mitigar ou eliminar essa prática, que é prejudicial à criança e ao 

adolescente, que precisam conviver em meio a relações saudável entre os membros 
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da família, independente de morar ou não sobre o mesmo teto. É notório que os 

vínculos de relacionamentos das famílias nem sempre são terminados de forma 

consensual, daí para compensar o abandono ou a perda da pessoa que ama, seja 

para outra/o, por morte ou por motivo não aceito por quem fica, acaba se tornando 

uma problemática de perda de algo, abandono ou fim de relacionamento.  

Diante dessa perspectiva, acabam proibindo que o pai ou a mãe veja seu filho, 

ou que os avós tenham contato com os netos. O sentimento de vingança, de alegação 

de casos ou atitudes que podem excluir ou criminalizar o outro, tendo em alguns casos 

veracidade e em outros não. Sendo assim, faz-se necessário tratar com seriedade a 

responsabilidade para com a imagem do outro e os sentimentos da criança e 

adolescente devem ser cuidadosamente abordados. Daí a discussão da 

responsabilidade civil no âmbito da família ser uma urgência frente ao aumento de 

casos de alienação parental.  

Assim, é imprescindível analisar a efetivação da responsabilidade civil em 

meio as práticas de alienação parental, buscando desvelar suas formas e impulsionar 

a discussão sobre esta temática de forma aberta, sem preconceito ou sentimento de 

vingança, conforme abordaremos a seguir. 

 

5.2 RESPONSABILIDADE CIVIL E AS FORMAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

No Sistema de Justiça, essa responsabilidade civil se traduz num dever que 

“[...] vai zelar pelo prejuízo sofrido, patrimonial ou moral e permitir sua respectiva 

indenização, ou seja, aquele que causar dano a outrem tem o dever de reparar [...]” 

(ZAMBERLAN, 2016, p. 09), de tal modo que ela pode ocorrer de dois modos: objetiva 

ou subjetiva. 

Segundo Zamberlan (2016), a responsabilidade civil objetiva se refere àquela 

imposta por dispositivos legais, ou quando agente da ação assume o risco; já a 

responsabilidade subjetiva, se dá com a culpa do agente, tornando necessário a 

apuração e a comprovação dos seus elementos constitutivos: ato ilícito, nexo causal, 

dano patrimonial ou extrapatrimonial e a culpa. 

Estando o dano moral previsto na Constituição de 1988 em seu artigo 5º, 

inciso V, onde “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem” (BRASIL, 1988, p. 02) e no inciso 

X, que considera que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
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das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação” (Idem, 1988, p. 02). Tal entendimento nos remete ao fato 

de que devemos nos preocupar em nos mantermos imparciais em nossas análises e 

não aferir juízos de valor sem conhecimento de causa, isto é, ser imparcial em função 

da garantia dos direitos da criança e do adolescente.  

Nesse interim, buscamos a aproximação aos avanços ocorridos em meio ao 

marco normativo. No início da década de 1990, a responsabilidade civil subjetiva dos 

pais começou a ser vista pelos Tribunais de Justiça, buscando a proteção e o reparo 

do dano causado pelos pais aos filhos em suas necessidades físicas e emocionais. 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, a 

proteção constitucional no tocante a responsabilidade civil conferida aos menores foi 

regulamentada a partir do artigo 17,  sendo que seu descumprimento em que: 

 
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica 
e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais (BRASIL, 2017, p. 26). 

 
  

 Na hipótese de descumprimento de tais preceitos, o legislador atenta para 

essa questão no artigo 249, estabelecendo as sanções penais: “descumprir, dolosa 

ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou 

guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar” (Idem, 

2017, p.125), que em caso de desobediência da lei, incorrerá em pena de multa de 

três a vinte salários de referência, e em caso de reincidência aplica-se o dobro. 

Recai este espaço na negação dos direitos fundamentais da criança e 

adolescente, assim como na negação do sistema de garantia de direitos, que se 

tornam ineficientes em fazer acontecer a proteção enquanto dever da família, da 

sociedade e do Estado. Retomamos, portanto, a título de resgate, que de acordo com 

o art. 227 da CF/1988, esses sujeitos têm “direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária”. Restam, claro, os deveres e 

obrigações do genitor para com o filho, entretanto, é importante ressaltar que este 

pagamento em multa não será revertido em benefício nenhum ao filho, tão somente 

ao poder público.  
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  Para que haja a responsabilidade e o dever de indenizar, é necessário, 

segundo Dias (2010, apud SILVA E SOUSA, 2016, p. 201), que no momento em que 

se caracteriza a alienação parental ou conduta que possa dificultar a convivência 

familiar, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal do suposto, possa o juiz 

advertir o alienador; ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor 

alienado; multar o alienador; inverter a guarda ou alterá-la para guarda compartilhada, 

podendo suspender o poder familiar. A responsabilidade civil no âmbito familiar não 

tem por objetivo quantificar em pecúnia os sentimentos, mas dizer para os agressores 

da moral e dos sentimentos alheios que eles não podem ficar impunes ante a agressão 

desferida, visando ao menos minorá-las.  

 Em Mossoró, de acordo com os dados coletados na ficha de identificação e 

estudos socioeconômico do Serviço Social (anexo 2), foi possível identificar e analisar 

a efetivação da responsabilidade civil em meio as práticas de alienação parental, 

tendo como indicadores de tal problemática as expressões da questão social, a 

relação de despesas e renda, assim como as motivações que levaram as 

demandantes a procurar o NPJ/UERN/Mossoró, sejam elas genitoras ou avós.  

 Através da escuta e registro durante o preenchimento do referido instrumental, 

identificou-se situações em que ocorre a alienação parental, em suas múltiplas 

manifestações. Dentre estas situações, identificamos: casos de violência doméstica; 

drogadição; alcoolismo; problemas de saúde, que impactam a entrada ou 

permanência no mercado de trabalho; baixo poder aquisitivo para manter a sua 

própria subsistência e de seus familiares, o que tem fragilizado o cumprimento da 

continuidade de pensões alimentícias. 

No geral, as situações de vulnerabilidade, não só financeira, mas social e 

cultural, tem contribuído para que a prole e netos abandonem a escola, por motivos 

que variam de negligência, abandono familiar ou por ausência de autoridade por parte 

dos genitores no exercício do poder familiar.   

A esse respeito, corroboramos com Cronemberger e Teixeira (2013) ao 

analisar o conceito de vulnerabilidade social em Yazbek (2001), que compreende ser 

aquele segmento formado por pessoas ou grupos que, por condições sociais, de 

classe, culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-

se por suas condições precárias de vida, implicando em “[...] redução de capacidades; 

fragilização de laços de convivência; rupturas de vínculos [...]” (Idem, 2013, p. 3). 
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  No tocante a redução de capacidades, inclui-se as difíceis condições de 

trabalho, as baixas remunerações ou a ausência de renda que impactam nas 

condições de proteção, crescimento e desenvolvimento da família decorrente do 

sistema socioeconômico e político capitalista. 

           Diante disso, a vulnerabilidade social em que as famílias estão inseridas 

contribui para a ruptura de laços de convivência social e familiar, levando ao 

abandono, ausência de cuidados, de vínculos relacionais e violação de direitos;  o que 

contribui para que essas famílias busquem os serviços de assistência jurídica com 

demandas de pensão alimentícia, guarda, regulamentação de visitas e alienação 

parental. 

 Os dados coletados na ficha de perfil socioeconômico, em conformidade com 

as falas dos sujeitos, contribuem para identificar as razões que motivam a questão da 

alienação parental entre genitores e avós. Compreendendo que ela pode ocorrer de 

forma explicita ou implícita, o que se evidencia durante as entrevistas com a assistente 

social. Nesse contexto, cabe fazer uma reflexão acerca da responsabilização da 

família nesse processo, sem contudo limitar-se a perspectiva equivocada de 

culpabilizá-los acerca da efetivação ou não desta. 

Zamberlan (2016), que ao tratar da responsabilidade civil, nos explica que 

esta pode ocorrer de forma objetiva ou subjetiva. Em ambos os casos 

compreendemos que nem sempre o demandante e demandado tem a consciência do 

ato em si, dado a naturalidade em que a violência está pautada na sociedade; assim 

como, ainda que de forma privada, a relação de pátrio poder (chefia masculina) ainda 

se efetivam. 

Em consonância com os dados analisados e organizados nas peças56, 

conforme a ação em que se apresentam a alienação parental, seja de forma indireta 

e subjacente ou direta e central. Destacamos que em qualquer um desses tipos de 

demanda ou ação, exige-se uma documentação básica para que o judiciário possa se 

basear para a condução do processo, que devidamente regulamentado instrui as 

medidas cabíveis. É necessário, no contexto em que ocorre a qualificação 

(demandantes, demandados e representados) das partes, a obtenção do máximo de 

informações, haja vista que envolve vários profissionais antes da peça chegar ao 

 
56  Termo utilizado para designar documento ou ações em que se dá entrada no judiciário. 



 
 
 

87 
 

magistrado, sendo necessário que todos possam entender a demanda e as questões 

normativas que envolvem a resolutividade exigida pela peça. 

 Os documentos iniciais em qualquer processo judicial são os que identificam 

os sujeitos, tais como RG, CPF, Registro de Nascimento ou Casamento, endereço 

residencial e/ou eletrônico. Outrossim, mesmo que sejam informados os endereços, 

há dificuldades em localizar o demandado; muitas vezes os dados não conferem, ou 

se mudaram e a demandante desconhece seu paradeiro, enfim, muitas são as 

dificuldades para que possamos entrar em contato com as duas partes. Uma tem 

interesse direto e a outra não considera relevante a ação, frustrando o processo de 

construção de um acordo ou considerando como uma ação não procedente. O contato 

com os usuários também é deficiente pela ausência de endereço eletrônico, devido 

ao fato de que essas famílias pouco têm acesso a internet.   

 Objetivando analisar os dados obtidos no setor de Serviço Social, os 

estruturamos em três tipos de ação conforme a demanda pela ordem de solicitação. 

Sendo em primeira demanda a ação de guarda, alimento e regulamentação de visita, 

que compreende ser a mais recorrente; a segunda ação, é de alimentos avoengos e 

a terceira, em menor proporção, a ação de alienação parental propriamente dita. 

Lembramos que esta ação pode ocorrer de forma implícita ou explícita. 

 

- Ação de guarda, alimento e regulamentação de visita 

 
 As ações de guarda, alimento e regulamentação de visita entre as famílias 

que judicializaram ações junto ao NPJ, foram demandadas tanto pelas avós maternas, 

quanto paternas. As avós maternas ao solicitar guarda dos netos buscam a 

responsabilização dos genitores após o fim do relacionamento ou do falecimento de 

um deles. No caso, as crianças e adolescentes permanecem sobre a responsabilidade 

das avós maternas. No caso de demandas de avós paternas, estas não foram 

efetivadas em virtude de que não judicializam ações aos seus filhos pela ausência de 

efetivação do seu papel de genitor. O que evidenciamos é a subnotificação das 

relações conflitantes entre genitores e avós, isto é, no geral algumas demandas não 

trazem de forma clara nos altos os conflitos que ocorrem no seio familiar, são 

explicitados no ato da conversa com o profissional do Serviço Social ou em conjunto 

com os profissionais e/ou estagiários do direito. 



 
 
 

88 
 

Em relação aos membros da família do lado materno, pudemos encontrar as 

seguintes situações entre os avós e genitores: os netos sempre tiveram uma 

aproximação com as avós ou passaram a residir na casa da avó materna, seja por 

questões financeiras, pela perda repentina da genitora ou pelo fim dos 

relacionamentos dos seus genitores; as avós passam então a ser as provedoras do 

sustento dos netos, tendo em vista que a ausência do genitor é uma constante na vida 

dos filhos/netos.  

 Ser avó nesse espaço, implica que o papel social dessas sujeitas extrapola a 

condição de família extensa e passa a ser de provedora, duplamente responsável pelo 

sustento dos netos, visto que passaram parte de suas vidas cuidando dos filhos. Uma 

geração em que o respeito à pessoa é algo fragilizado, que por ser avó não tem o 

mesmo poder de autoridade que os genitores em relação aos netos. Nisso, além da 

imposição do cuidar dos netos, estas convivem com a ausência de respeito e atitudes 

conflituosas em virtude da diferença geracional que as crianças e adolescentes tem 

em relação aos avós. 

Esses fatores impactam na relação familiar e na condução da criação dos 

netos frente a realidade de violência, de perda de direitos, de perda de poder 

aquisitivo, de ausência das condições mínimas a sobrevivência humana. Tais fatores 

impactam também em suas vidas pessoais, que por serem idosos ou na condição de 

avó, tem dificuldades em ter relacionamentos ou não mantém relacionamentos 

estáveis, mas que optaram, mesmo assim, em regularizar a guarda dos netos 

sozinhas.  

 Das nove demandantes, duas avós maternas têm relacionamentos estáveis, 

mas optaram por assumir a guarda sozinha, sem o envolvimento do companheiro; 

assim como a que se encontra na condição de separada, que também optou por 

assumir a guarda de seus netos. Entre estas, uma das genitoras faleceu, as demais 

continuam vivas, porém não tem papel ativo em relação a criação de seus filhos.  

 Nesse sentido, é oportuno afirmar que nos chamou atenção uma destas avós, 

que entrou com pedido de guarda, alimentos e regularização de visitas da neta contra 

sua filha e o seu ex-companheiro, que havia registrado a criança como sua filha, o que 

se configura, dentro do Direito, como adoção irregular ou adoção à brasileira, 
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realizada sem seguir os tramites legais da Justiça, como a inclusão no cadastro de 

adoção, conforme estabelece a Lei de nº 13.509, de 25 de outubro de 201757.  

 Percebe-se que há no seio familiar alguns acordos pouco discutidos, que no 

momento da decisão parecem acertados e sem consequências, mas na dissolução 

do relacionamento ocorrem as consequências de um direito inalienável e consolidado 

pelo processo de adoção. Emerge, pois, por parte do demandado o sentimento de que 

foi enganado, visto que se sabe que houve a adoção por conveniência da avó e depois 

é compelido a assumir o sustento deste.  

Por outro lado, também identificamos a omissão do pai biológico, que não tem 

nenhum envolvimento com a prole, ou seja, é uma relação complexa que demonstra 

a sua fragilidade de relacionamentos e convivência familiar, principalmente entre 

genitores, avós, filhos/netos.  

           Nos casos aqui expostos, as avós alegam que os genitores são ausentes da 

convivência familiar com os filhos na maioria do tempo e que nas vezes em que tentam 

uma aproximação, buscam impor seu poder de pai através de um comportamento 

hostil e ríspido com os filhos, como também ameaçam arrancar as crianças dos 

cuidados da avó e levá-los a força. Não contribuem com o sustento dos filhos e nem 

com os cuidados diários, mas se acham proprietários dos mesmos. Essa relação 

conflituosa tem rendido ameaças do demandado para com a avó materna e nessa 

hora tem-se instalado a alienação parental contra a avó, gerando sentimento de 

vingança por não está exercendo sua responsabilidade enquanto genitor, cujos 

motivos nos são desconhecidos, até porque não foram relatados pela demandante. 

 Em meio a esse espaço, compreendemos que é possível identificar, mesmo 

que de forma implícita, a alienação parental; ou seja, os dados analisados, 

organizados nas peças, em conforme a ação em que se apresenta, a alienação 

parental se mostra de forma indireta e subjacente e direta e central. Portanto, nos 

casos em que as avós maternas estão demandando a alienação parental, esta ocorre 

de forma indireta e subjacente, muitas vezes não identificada pela equipe de 

atendimento a assistência jurídica gratuita ou não é identificada como tal pela família, 

em virtude de situações mais “graves”, como a alimentação dos netos. 

 Assim, constatamos que nem sempre estamos preparados para entender a 

demanda a partir da alienação parental, visto que a peça tem como central o pedido 

 
57  http://www12.senado.leg.br. Acesso em: Out. 2018.  



 
 
 

90 
 

de guarda, de alimento e regulamentação de visita, sem objeto da ação. Nesse caso, 

a alienação passa a ser reconhecida pelo magistrado a partir das falas das partes ou 

não, visto que esta não fez parte da centralidade da peça. Quanto a seu desfecho, 

este não chega ao setor de Serviço Social do NPJ/UERN, o que é um complicador, 

uma limitação na ação do Núcleo, que só terá retorno da demandante se as medidas 

adotadas não forem cumpridas ou quando necessário serem revistas.  

 Esta reflexão nos leva a compreender as limitações do Núcleo, mas não nos 

tranquiliza em relação a negação do direito dessas pessoas. No entanto, 

compreendemos que o pouco estudo e o desconhecimento contribuem para o não 

entendimento das formas de alienação, muitas vezes as avós não identificam a 

alienação parental, é como se fosse um termo técnico ainda não compreendido como 

tal. Resulta desta a fragilidade da própria peça, da pouca visibilidade desta prática, da 

ausência de discussão sobre. Todavia, esta também faz parte da realidade das avós 

paternas conforme veremos a seguir. 

           Nas ações em que quem logram no judiciário são as avós paternas, as 

mesmas tinham como ponto em comum a busca pelo direito a convivência familiar 

com os netos. Nesse contexto, as ações que envolve o genitor que havia falecido, as 

crianças em questão estavam sobre os cuidados das genitoras e seus familiares, 

percebia-se assim que a demandante tinha como motivação junto ao NPJ manter os 

laços de afetividade com seus descendentes, assumindo para isso as 

responsabilidades dos filhos já falecidos.  

         Percebeu-se através das falas de uma das postulantes que a genitora 

apresentava infundada relutância em permitir a visitação e a convivência da menor 

com seus avós, por isso, torna-se necessário a intervenção do poder judiciário, a fim 

de assegurar o melhor interesse da criança e do adolescente, como também o direito 

que seus avós têm em desfrutar de sua companhia. Esse afastamento da convivência 

com os netos causa nas demandantes transtornos em seu estado de saúde, uma vez 

que a presença da criança no seio de sua família era motivo de muita alegria. O 

convívio com os netos, para muitas avós e avôs, se torna a única oportunidade de 

convivência, evitando a solidão e a ausência de seus filhos no cotidiano.  

É notório que os vínculos familiares são necessidades humanas de estar com 

o outro e estabelecer laços de pertencimento com os demais membros do convívio 

familiar. Isto é, a relação com os netos, no geral, são salutares e fazem parte da 

identidade dessas pessoas. Todavia, outros atores se configuram, além da genitora, 
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como contribuinte para o cerceamento das avós paternas. Essa situação foi 

constatada a partir da família onde a genitora, após o falecimento do genitor, retornou 

a conviver com a mãe e sua avó de idade já avançada, em função dos motivos 

financeiros, visto que a aposentadoria desta última contribui para o sustento da 

família. Sendo assim, a bisavó materna da criança só permitia à avó paterna a 

convivência com a neta para levar a criança até a escola todos os dias, o que para ela 

é insuficiente, já que gostaria de acompanhar a neta em outros espaços, como nos 

grupos de orações da igreja, buscando proporcionar momentos de lazer e afetividade.  

 Na fala da demandante, observou-se que a genitora da infante não se opõe 

as visitas e sempre colaborava para que a avó pudesse buscar a neta sem dificuldade, 

contudo, a bisavó materna, na ausência da mãe, sempre impedia que a criança saísse 

com a avó paterna. Uma relação conflituosa onde a criança estava envolvida, 

fragilizando laços que poderiam está sendo fortalecidos e tendo, nesse contexto, 

apoio para a criação com qualidade dos filhos/netos, neste caso, da bisneta. 

 Entra em cena uma outra instância de alienação, ou seja, uma quarta geração 

que disputa a atenção da bisneta. Há uma relação conflituosa entre a família materna 

e paterna, mesmo que a genitora não expresse isso, no entanto ainda ocorre relações 

de alienação parental. Percebe-se que, além dessas questões do direito de 

convivência que lhe é negado, a avó preocupa-se com o bem-estar da neta tendo em 

vista a baixa renda da mãe e, com isso, busca arcar com todas as despesas médicas, 

alimentícias, escolares e de vestuário da criança. 

Dos relatos apresentados pelas avós paternas, pudemos constatar que com 

o falecimento dos filhos as demandantes passam a viver um duplo perigo: o sofrimento 

da perda do filho e a possibilidade de ruptura dos laços de afetividade com os netos, 

quando as mesmas são impedidas de manter a convivência familiar saudável com 

seus descendentes. 

 Constata-se a multidimensionalidade desta problemática, visto que o fato de 

serem avós não significa que, em sua plenitude, são idosas; pois há na 

contemporaneidade um fenômeno de que cada vez mais jovens as mulheres estão 

sendo mães ou avós, o que requer pensar que nem sempre por ser avó estamos 

lidando com pessoas idosas, ou seja, que tenham mais de sessenta anos. Os dados 

aqui abordados revelaram que a condição de mãe teve início ainda na adolescência, 

assim como, em sua maioria, suas filhas ou filhos se tornaram pais ou mães também 

nessa faixa etária. No entanto, os motivos ou as dificuldades que contribuíram para 
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esta realidade não foram objeto de estudo, o que afere a este dado apenas a condição 

de constatação. 

 Esta realidade não é exclusiva apenas de quem demanda a ação de guarda, 

alimento e regulamentação de visita. Podemos identificar fatos semelhantes nas 

ações de alimentos avoengos, conforme veremos a seguir. 

 

- Ação de alimentos avoengos 

 

Nesse bloco de ações, temos como demandantes as genitoras que buscam a 

responsabilização dos/as avós frente a pensão alimentícia e o direito à convivência 

dos netos com os mesmos. Dos nove processos, dois eram de demandantes 

genitoras, sendo uma solteira, desempenhando funções como doméstica, mas que se 

encontrava vivendo à custa do seu genitor após o falecimento da esposa, que era a 

genitora da demandante; a segunda postulante informou ser agricultora, mas mora na 

cidade, criando a filha sozinha, sem ajuda financeira ou afetiva do pai ou dos avós 

paternos.  

Essas ações trazem em comum duas questões: primeiro que, após o fim do 

relacionamento ou morte do genitor, os alimentos que foram assumidos pelo genitor  

são negados de fato, ao não serem cumpridos, obrigando a genitora a entrar com o 

pedido de alimentos avoengo; um outro ponto diz respeito ao fato que, com a morte 

do genitor, os laços entre netos e avós são rompidos, sendo impactante nessa questão 

a negação dos direitos previdenciários quando não há repasse dos documentos 

necessários para solicitar pensão por morte, já que mesmo com atividade laboral 

autônoma, pois o genitor era moto-taxista, o mesmo contribuía com a previdência 

social. 

         Nas duas ações que trataram dos alimentos avoengos, percebeu-se que 

apesar das motivações das demandantes terem como fundamento os alimentos, elas 

nos trazem à tona a questão da ausência da convivência, como também da 

responsabilização do genitor vivo de uma das crianças e dos avós do genitor falecido, 

em garantir os elos familiares que são rompidos ou em processo de agravamento da 

ruptura.  
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 Esta ação, até então, também tem expressado de forma subjetiva a alienação, 

pois também não se constitui uma ação de alienação parental enquanto ação 

principal, aliás, nem emerge como tal no processo. São evidenciadas nas conversas 

com a assistente social, porém não são identificadas como tal em primeira instância. 

Os motivos são praticamente os mesmos, o desconhecimento e pouco esclarecimento 

para além do conhecimento cotidiano. 

 A subjetividade da alienação parental ocorre em virtude da ausência dos 

conflitos entre genitores e avós nos autos, porém durante as conversas com o 

profissional do Serviço Social, estas relataram o quanto as crianças sofrem 

constrangimentos quando a relação familiar é rompida, ficando apenas as relações de 

conflitos pela garantia de direitos, que é entendida pela outra parte como uma afronta, 

uma vingança por não ser o responsável direto pela criança ou adolescente. Como 

resultado, tem-se a ruptura de laços entre irmãos, entre avós, entre os pais, enfim, 

ausência de entendimentos, de diálogos e, consequentemente, a negação de direitos. 

 

- Ação declaratória de alienação parental  

                    

Dentro dos processos analisados, apenas uma ação declaratória de alienação 

parental foi protocolada junto ao judiciário entre os anos de 2015 e 2016. No entanto, 

o fato de só ter existido esse caso de forma objetiva, não descartamos os que ocorrem 

de forma subjetiva. Os consideramos importantes, visto que demanda ações que 

possam evitar a não declaração da alienação parental ou a ausência de identificação 

das formas em que esta se materializa, o que tem ocasionado a subnotificação 

anteriormente citada. 

Para a análise deste processo, faz-se necessário recuarmos um pouco para 

explicar a seguinte situação: a genitora incialmente deu entrada em ação de alimentos 

contra o genitor, mas já trazia subjacentes relatos de possíveis situações de alienação 

parental. Porém, na relação estabelecida junto ao genitor entrou com ação de pensão 

alimentícia e regulamentação de visitas dos filhos menores, pensando ser suficiente 

para resolver os conflitos envolvendo as duas partes. 

Durante o percurso da ação, outras questões foram acontecendo, sendo 

necessário a genitora entrar com ação explícita e central de alienação parental, 

envolvendo não só o genitor, mas também a avó paterna. As duas ações tramitaram 
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em Varas diferentes, sem haver incialmente diálogo entre estas. Os relatos da 

demandante via e-mail ao Serviço Social, nos aproximaram de situações bastante 

complexas e que evidenciaram a prática da alienação parental, tanto do genitor, 

quanto da sua mãe, a avó paterna.  

Em um dos relatos, a demandante diz que passou a ter problemas sérios com 

o filho envolvendo situações criada pela criança e que envolvia seu atual 

companheiro; o filho, já dentro de um processo de possível vítima da alienação 

parental, instigava o seu companheiro a perder o controle, confrontando-o  e 

mandando-o ir embora, defendo o território como pertencente ao seu genitor e que, 

portanto, o mesmo “não estava ali por causa dele”; fato este também instigado pela 

avó paterna, pois quando os meninos chegam na casa dos avós, esta pergunta: “e ai 

apanhou muito esses dias em casa?”, o que contribui para que a criança voltasse para 

casa revoltado com o padrasto e com a genitora, causando desconforto no convívio 

familiar; outra interferência da avó se dava quando a mesma chegava na residência 

da genitora, encontrava o neto de castigo por uma desobediência qualquer e 

desautorizava a mesma, instruindo o menino que “se eu o batesse ou o padrasto, o 

mesmo podia ligar para a polícia”.  
Diante dessa interferência a genitora solicitou a avó paterna que diminuísse 

suas idas até sua residência, o que provocou uma reação tanto na avó quanto no 

genitor, que prontamente presentearam a criança com um celular, o que fez com que 

os problemas se agravassem. O filho, já bastante enredado pela situação, através do 

aplicativo whatsapp fez um áudio para o pai, dizendo que o companheiro da genitora 

tinha lhe batido. Após o envio da mensagem, a criança começou a rir dizendo “meu 

pai vai vir e vai quebrar sua cara”. Ou seja, há aqui reações de manipulação de 

informações decorrentes do quadro conflituoso em que essa criança está inserida, 

onde já se evidenciam os efeitos da Síndrome da Alienação Parental, que por sua vez 

também não é objeto desse estudo. 

Além desses fatos, todas as vezes em que o filho retornava da casa da avó 

percebia-se que seu humor e respeito para com sua genitora oscilava, sempre 

questionando a mãe de possíveis maus tratos sofridos quando ele ainda era um bebê: 

“mainha eu era tão pequeno para apanhar não sei como a senhora não me matou”. 

Situações essas repassadas no contato que mantinha na casa da avó paterna, onde 

seu genitor também vivia na época.  
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 Ao analisar o caso em si, observou-se que, apesar da genitora ter dois filhos 

com o genitor, a situação de alienação estava centrada no filho varão, onde a criança 

passou questionar a ausência do pai em detrimento da conivência da genitora com o 

atual companheiro; eram frequentes situações onde o filho mostrava-se manipulado 

tanto pelo pai, quanto pela avó paterna, na tentativa de criar um ambiente hostil junto 

ao novo núcleo familiar formado pela mãe, os filhos e o companheiro. A interferência 

da ex-sogra na disciplina e na criação do neto impactaram consideravelmente a 

relação do filho com o padrasto, onde a criança, induzida ou não, externaria seus 

sentimentos negativos sobre a convivência familiar junto a mãe.   

 Os problemas causados pela relação conflitante ora identificados, revela o 

quanto esta situação está caminhando para a Síndrome da Alienação Parental, 

causando danos à personalidade desta criança. Todavia, limitando-se a alienação 

parental em relação a uma criança de nove anos e, ao mesmo tempo, ao 

companheiro, atual marido. Em resultado desta, a criança já apresenta problemas de 

relacionamento, inclusive culpabilizando o atual marido da sua genitora, como se este 

fosse o responsável do pai não morar com a mãe, pois o fim de relacionamentos está 

além da compreensão das crianças, sendo uma situação complexa.  

 O setor de Serviço Social elaborou uma correspondência convidando-o a 

comparecer ao NPJ. Ao comparecer ao Núcleo houve um diálogo com o genitor da 

criança, no qual esclarecemos as situações que se caracterizam como alienação 

parental. Na oportunidade, relatamos algumas considerações acerca da efetivação da 

alienação efetivada pelo pai e pela avó e o quanto essas ações prejudicam o 

desenvolvimento da criança, podendo ter consequências irreversíveis para a 

personalidade desta. 

 Por outro lado, os problemas de convivência estão chegando à casa da avó 

paterna, de acordo com depoimentos do pai e da avó da criança, onde ambos se 

recusam a ter a guarda compartilhada, pois afirmam que não conseguem, alegando 

que o consideram desobediente. Na verdade, não querem assumir as consequências 

dessa relação conflituosa em que tem se materializado a alienação parental. Há uma 

desconstrução do papel de mãe, ao mesmo tempo que estão desacreditando todos 

do convívio desta criança, que não tem mais parâmetro de autoridade do poder 

familiar. 

Sem dúvidas, este é o processo de maior gravidade do impacto que a 

alienação parental está causando à vida da criança. Todavia, ainda estamos sujeitas 
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as limitações do núcleo, pois não há o acompanhamento do caso de forma 

sistemática, assim como também temos um número limitado de profissionais atuando, 

além da própria dificuldade da família demandante e demandada de comparecerem 

ao Núcleo. É uma problemática relevante e que sofre forte invisibilidade, entretanto 

não devemos mais ficar alheios a esta realidade. Precisamos desvelar essa realidade 

e, com isso, contribuir para a discussão, tentando coibir as formas veladas ou não de 

alienação parental que continuem a acontecer. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A alienação parental e a responsabilidade civil da família entre genitores e/ou 

avós em famílias assistidas no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - Mossoró/RN, tem se 

constituído uma realidade que ora é velada ora não. O universo da vida privada das 

famílias nas quais se apresentam práticas de alienação parental ainda é bastante 

desconhecido pela maioria dos que labutam nesse campo. Sendo, portanto, 

necessário a compreensão e a identificação das múltiplas configurações da AP, 

apreendendo as razões que geram rupturas na convivência, como também na 

efetivação do poder familiar. 

As mudanças nas várias configurações de família são absorvidas pelas 

relações familiares, gerando insegurança, conflitos crescentes e aumentando, 

consequentemente, as vulnerabilidades sociais dos sujeitos, o que implica numa 

maior intervenção da assistência jurídica e social na área da Família. Esse espaço  

impulsiona os profissionais do Núcleo a refletirem de forma conjunta suas práticas. 

Não basta apenas o Serviço Social atuar e perceber as formas veladas ou não de AP, 

toda a equipe tem que está apta a partir da especificidade de suas áreas de 

conhecimento - Direito e Serviço Social – a ter “[...] relação de completaridade através 

da interlocução, realizando ações integradas com reciprocidade e troca do saber-

poder dessas profissões” (MACHADO, 2006, p. 110). 

A contribuição da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para a 

assistência Jurídica integral e gratuita, por meio do seu Núcleo de Prática de Jurídica, 

é imprescindível, sendo necessário abordar  com maior profundidade o diálogo e a 

interlocução do profissional de Direito e o Assistente Social, bem como a atuação 

desse último na efetivação dessa assistência que é realizada pelos discentes. Nesse 

momento, foi possível compreender que a percepção técnica do Serviço Social 

detecta as rupturas vivenciadas pelas famílias nos processos de alienação parental, 

dando embasamento para sua compreensão analítica pelos demais profissionais do 

Direito, como advogados, juízes e promotores, que se debruçam sobre os casos. Mas 

não é só isso; a atuação do Assistente Social, em contato próximo, direto e duradouro 

com as famílias, permite-o desenvolver um papel significativamente válido no que 

concerne à educação popular e enfrentamento dessas rupturas, uma vez que no 

âmbito do NPJ é esse profissional que toma a frente das tentativas de conciliações e 
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reconciliações entre as partes, na busca ativa do restabelecimento dos vínculos 

familiares saudáveis e que prezem pelo bem-estar físico, emocional e psíquico da 

criança e do adolescente.   

Na área Sociojurídica esse saber-poder se faz necessário tanto quanto nos 

demais espaços socio-ocupacionais em que o Serviço Social é chamado a participar 

e contribuir com a garantia de direitos socialmente conquistados, dentre eles o de 

crianças e adolescentes. Data daí, mesmo que tardiamente, a promulgação do ECA 

em 1990, que veio substituir a Doutrina da Segurança Nacional presente nos códigos 

de menores de 1923 e 1979, por uma política pública de proteção integral a crianças 

e adolescentes enquanto sujeitos de direito.  

É exatamente na perspectiva dessa política de assistência jurídica integral e 

gratuita que o Serviço Social passa a integrar as equipes dos núcleos de práticas 

jurídicas, atuando sobre as demandas que apontam para a utilidade e a necessidade 

do trabalho do Assistente Social como membro partícipe dessas equipes, cuja atuação 

é autônoma e interdependente. 

Especificamente na área de estudo, que foi o NPJ/UERN, o profissional do 

serviço social se depara com as mais variadas manifestações da questão social. A 

alienação parental e as rupturas da responsabilidade civil entre genitores e avós é 

uma delas, e, reveste-se de grande importância por ser ainda pouco explorada. O que 

essa problemática nos revelou é que sua manifestação nos contextos familiares nem 

sempre é simples e de fácil percepção. Isso porque ela pode se apresentar de forma 

subjacente, secundária ou indireta ou de forma central, direta e principal. 

Quando falamos nessas modalidades de manifestação da alienação parental, 

referimo-nos às formas como ela se expressa nas demandas atendidas pelo 

NPJ/UERN. Pela nossa amostra, foi possível perceber que a alienação parental nem 

sempre é o motivo para a procura da assistência sociojurídica. As partes, na maioria 

das vezes, procuram a regulamentação de outras questões e a efetivação de outros 

direitos, como a prestação de alimentos, a definição da guarda (compartilhada ou 

unilateral) e o ajuste da visitação à criança ou adolescente. Nesse ponto, percebeu-

se que a alienação parental é identificada a partir dos relatos de convivência familiar 

fragilizada. Ou seja, verifica-se que, pelo desconhecimento ou até mesmo pela 

naturalização das práticas de alienação parental, esta passa a ser desconsiderada ou 

até mesmo imperceptível para as vítimas, ficando num plano subjacente ou indireto. 
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O direito de convivência dos avós é, muitas vezes, negado. Mesmo já sendo 

um direito legalmente reconhecido pelo artigo 1589 do Código Civil de 2002, enfrenta 

bastantes entraves na sua efetivação, seja pelo desconhecimento por parte dos 

genitores ou dos avós da existência desse direito, seja pelo processo de alienação 

parental. Isso porque é bastante comum, como visto, que a alienação parental em 

face dos avós se dá por via reflexa, ou seja, porque a alienação parental em face de 

um dos genitores, praticada pelo outro, também se estende aos seus genitores, avós 

da criança.  

Nesse sentido, percebemos que a convivência familiar entre genitores e avós 

e o direito à convivência familiar dos avós e netos têm gerado conflitos entre os atores 

desse processo. Entretanto, a prerrogativa de receber visitas ou afeto de seus 

ascendentes ou qualquer outro parente pertence aos menores. São eles, 

prioritariamente, os titulares desse direito, muito embora também seja possível 

compreender que os avós também titularizem tal direito. Todavia, a perspectiva de 

efetivação de tal concessão da convivência o melhor interesse da criança ou 

adolescente. Ademais, não se pode descuidar, também, das condições efetivas dos 

avós.  

Sabe-se que a sociedade contemporânea tem modificado os papéis sociais 

dos integrantes das famílias e hoje os idosos/avós podem desempenhar tanto a 

função central quanto periférica no contexto familiar, onde os valores culturais e as 

hierarquias estabelecidas são em favor de uma nova realidade. No entanto, essas 

relações podem vir permeadas de conflitos, apresentando vantagens e desvantagens 

nessa convivência entre os sujeitos. As desvantagens dizem respeito aos conflitos 

entre genitores e avós que travam um diálogo em que se cobra dos genitores uma 

maior participação por parte dos pais. Tais situações podem desencadear situações 

de alienação parental tendo como protagonistas desse processo genitores e avós. 

A prática da alienação parental nas famílias inseridas num contexto de 

vulnerabilidade reveste-se como um dos fatores de ruptura das relações afetivas. 

Assim, esse contexto de dependência ou insuficiência econômica pode intensificar a 

alienação parental como uma das manifestações da questão social, definida por Milani 

et al. (2015) como: 

 
A Alienação Parental é a interferência de um dos genitores, tios, avós e outros 
parentes, que difamam e desmoralizam o outro genitor com o objetivo de 
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distanciar a criança ou o adolescente do convívio com esse genitor ou muitas 
vezes até romper o vínculo (MILANI et. al,2015, p. 9). 

 

A presença da alienação parental se intensifica, portanto, nas relações em 

que os avós são também protagonistas na criação dos netos, seja apenas por 

questões de afetividade ou por situações em que necessite participar ativamente da 

criação ou manutenção dos netos.      

Nos casos analisados percebe-se que a ruptura da responsabilidade civil 

encontra-se evidente, sendo esta a principal motivação para que as famílias acessem 

o serviço de assistência jurídica gratuita como o do NPJ/UERN, muitas vezes 

requerendo os alimentos e o direito à convivência familiar, sem haver a percepção de 

que, por trás do impedimento a convivência familiar, há uma violação de direitos, que 

pode a vir a se configurar como alienação parental.    

Precisamos desvelar essa realidade e com isso contribuir para a discussão 

dessa problemática na perspectiva de que as formas veladas ou não de alienação 

parental continuem a acontecer e a prejudicar uma convivência familiar saudável entre 

genitores e avós, prejudicando a afetividade para com os netos. Para isso faz-se 

necessário o investimento em políticas públicas que previnam de forma efetiva a 

alienação parental. 

Importa registrar ainda que o desenvolvimento da nossa pesquisa no âmbito 

do NPJ/UERN nos permitiu refletir sobre a nossa própria atuação profissional no 

contexto sociojurídico de assistência jurídica integral e gratuita. Indubitavelmente, 

essa oportunidade é um diferencial dessa pesquisa, uma vez que nos remete a uma 

reflexão sobre o papel do Serviço Social, não de forma geral, mas esmiuçada,  em um 

contexto interdisciplinar, não somente descrevendo-a. 

Destarte, foi imperiosa essa reflexão, porque a pesquisa se deu no âmbito da 

atuação do Serviço Social, a partir de seu cotidiano profissional. Além disso, essa 

reflexão se deu nos próprios procedimentos e métodos adotados pelo Assistente 

Social, quando de seu papel na assistência sociojurídica. Esse estudo pode ser 

compreendido, inclusive, para propostas de ação profissional para o Serviço Social 

frente a temática da alienação parental entre genitores e avós e as rupturas da 

responsabilidade civil, nas contemporâneas configurações familiares. 

Não obstante, estamos convictos que esse não é o fim. O estudo não tem a 

pretensão de exaurir o tema ou esgotar as possibilidades de enfrentamento social da 

temática. Sabemos que há ainda um longo caminho – científico, social, cultural, 
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jurídico e político – a percorrer. Percebemos, portanto, que temáticas como a que aqui 

foi analisada precisam de nossa atenção, de nosso empenho profissional, do nosso 

olhar crítico, reflexivo e propositivo, para que possamos enfrentar novos desafios, sem 

a naturalização do que seja prejudicial às relações familiares. Assim, dizemos que não 

encerramos, mas suscitamos questionamentos, fizemos apontamentos e instigamos 

à reflexão, especialmente, do Serviço Social, enquanto olhar técnico que se vale dos 

conhecimentos das ciências sociais aplicadas.  

Por fim, o estudo Alienação parental entre genitores e avós e a 

responsabilidade civil da família, resultou na identificação das formas de alienação 

parental no contexto da convivência familiar entre genitores e avós a partir do 

atendimento de assistência jurídica gratuita do NPJ. Todavia, há a necessidade de 

melhorar o aspecto da assistência jurídica, visto que é insuficiente o número de 

profisssionais para atender a demanda com qualidade, bem como fazer o 

acompanhamento as famílias que requerem os serviços do núcleo. 

Outro aspecto a ser considerado é a revisão do instrumental das fichas de 

cadastro e aceite institucional e da ficha de identificação e estudos socioeconômicos 

do Serviço Social, que resulta na construção do perfil socioeconômico das famílias, 

porém não aborda questões apuradas acerca da relação familiar; analisar 

conjuntamente as solicitações de regulamentação de visita e denúncias de alienação 

parental para identificar as determinações ou razões que geram rupturas na 

convivência na efetivação do poder familiar e da criminalização dos sujeitos 

envolvidos através da responsabilidade civil. 

O estudo demonstrou, sobretudo, as trajetórias dessas famílias e como a 

questão da alienação ainda é bastante desconhecida por esses sujeitos. Nem sempre 

as famílias demandantes e demandadas tem a real compreensão de que estão 

cometendo a alienação parental, visto que a naturalização dos conflitos e disputas 

familiares contribuem para a não notificação desta ação.  

Por fim, identificamos que há limitações no NPJ no acompanhamento 

sistemático dos casos de alienação diante da reduzida equipe técnica, da ausência 

de outros profissionais do Serviço Social para atuar com esta questão, o não 

acompanhamento dos processos quando tramitam na justiça, impedindo o 

monitoramento dos encaminhamentos e resolutividade, além da própria invisibilidade 

que a problemática vivencia na sociedade, o que impacta na elaboração de uma 

política de combate a alienação parental. 
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No entanto, esperamos ter contribuído para que a alienação parental seja uma 

temática a ser evidenciada; é importante e ao mesmo tempo um desafio à área 

sociojurídica espaço socio ocupacional do Serviço Social. 
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ANEXO I - FICHAS DE CADASTRO E ACEITE INSTITUCIONAL 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

 

FACULDADE DE DIREITO – FAD 
NÚCLEO DA PRÁTICA JURÍDICA – NPJ 

ASSISTÊNCIA GRATUITA 
  
Nº da Pasta   Data:   

  
Nome do Cliente:   Profissão:   
  
Data de Nascimento:   R.G.:   C.P.F.:   
  
Escolaridade: Nº de Filhos: Estado Civil: 

  
Renda Familiar: 

      
Endereço Completo:   
  
Ponto de Referência:   

            

Telefone p/ Contato:   E-mail   
            

Nome da Outra Parte:   
          

Escolaridade:   Profissão:   Renda Familiar: 
      
Data de Nascimento:   Nº de Filhos:  Estado Civil: 
       

Endereço Completo:   
  
Ponto de Referência:   
  
Telefone p/ Contato:   E-mail   
  

Atendimento Social 
Encaminhamentos 

Data: Tipo 

     

     
  

Data Procedimento Jurídico 
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ANEXO II - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS DO 
SERVIÇO SOCIAL 

 
         UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

       FACULDADE DE DIREITO – FAD 
  ASSISTÊNCIA GRATUITA 

               NÚCLEO DA PRÁTICA JURÍDICA DA UERN - NPJ  
SERVIÇO SOCIAL  

                                               
              
 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E ESTUDO SOCIOECONÔMICO 

 
 
 
DATA:   /     /     / 
 
CADASTRO:_________________________________________ 
 
1.DADOS PESSOAIS 
 
NOME DA PARTE:__________________________________ 
 
PROFISSÃO :________________ 
 
SITUAÇÃO: (  ) EMPREGADO(A) (  ) DESEMPREGADO(A)  
 
(  ) APOSENTADO(A)     (  )AUTÔNOMO(A) 
 
AFASTADO(A) POR: _____________________________________________________________ 
 
LOCAL DE TRABALHO:__________________________ 
 
SALÁRIO:___________________ 
 
PREVIDÊNCIA SOCIAL: (  ) SIM (  ) NÃO SINDICALIZADO(A): (  ) SIM (  ) NÃO 
SABE QUAL:______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 COMPOSIÇÃO FAMILIAR: 
 
Nº DE FILHOS:______ SOLTEIROS: ______ FILHOS CASADOS: _______ 
 

NOME PARENTESCO IDADE ESCOLARIDADE PROFISSÃO RENDA RENDA PER 
CAPITA 
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SITUAÇÃO HABITACIONAL: (  ) ZONA RURAL (  ) ZONA URBANA 
 (  ) CEDIDA   (  ) CASA PRÓPRIA  (  ) FINANCIADA   (  )ALUGADA  
 
(VALOR: R$__________) Nº DE CÔMODOS:_______________ 
 
POSSUI BENS?  ( ) SIM ( ) NÃO  
QUAIS: _________________________________ ___________________________________ 
 
O SEU BAIRRO OU A SUA RUA POSSUI:  
 
(  )SANEAMENTO (  )ILUMINAÇÃO  (  )RUA ASFALTADA  (  )CALÇADA  (  )CARROÇAL 
 
TEM ACESSO ALGUM EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL NO SEU BAIRRO?  
(  ) SIM  (  ) NÃO 
 
QUAIS: __________________________________________________ 
 
NA FAMÍLIA TEM IDOSO, GESTANTE OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA? (  ) SIM  (  ) NÃO SE SIM, 
QUAL(IS)? _______________________________________________ 
 
1.3 RELAÇÃO DE DESPESAS:  
 

DISCRIMINAÇÃO VALOR GASTO R$ 
ALIMENTAÇÃO  

HIGIENE  

TRANSPORTE  

EDUCAÇÃO  

ÁGUA  

LUZ  

ALUGUEL  

FINANCIAMENTO  

CON. MÉDICO  

TELEFONE  

MEDICAMENTOS  

OUTROS  
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TOTAL  
 
OUTROS: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 

1.4  MOTIVO DA PROCURA AO NPJ:  
 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
1.5 EXPRESSÃO QUE DÁ VISIBILIDADE A QUESTÃO SOCIAL: 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

1.6 RELATO DA SITUAÇÃO: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
1.7 PARECER SOCIAL: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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1.7 EVOLUÇÃO DO CASO: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 
 
1.8 ACORDO/AÇÃO: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________ 

 
 
 
ENCAMINHADO POR:____________________________________________________ 
 
ENTREVISTADO POR: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
 

 
___________________________________ 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL / CRESS nº: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Av. Rio Branco, S/N – CENTRO (ANTIGO FÓRUM) 
FONE: 3315-2519 
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RESUMO



O presente estudo,  Alienação Parental entre genitores e avós e a responsabilidade civil da família, busca analisar as formas de alienação parental no contexto da convivência familiar entre genitores e avós a partir do atendimento de assistência jurídica gratuita no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), da Faculdade de Direito, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN - Mossoró/RN, no período de 2015/2016. A alienação parental emerge a partir da década de 1980 nos Estados Unidos e vem se configurando enquanto expressão da questão social em suas múltiplas configurações, o que implica na necessidade da compreensão das razões que geram rupturas na convivência, na efetivação do poder familiar e da criminalização dos sujeitos, bem como na descrição das formas que esta problemática se apresenta e se efetiva entre genitores e avós, na perspectiva de compreender e identificar o perfil dessas famílias sobre a alienação parental e apreender a percepção dos genitores e avós assistidos no NPJ, a partir da fala registrada dos demandatários do Serviço Social. O procedimento metodológico adotado foi a revisão de literatura associada à pesquisa documental, tendo como norte a análise de conteúdo. As categorias de análise para dar conta do objeto da pesquisa foram: alienação parental, família e responsabilidade civil. A pesquisa documental compreendeu momentos distintos: a análise das legislações pertinentes à discussão em tela; a análise das fichas de cadastro e aceite institucional e da ficha de identificação e estudos socioeconômico do Serviço Social, que resultou na construção do perfil socioeconômico das famílias; análise dos processos com solicitação de regulamentação de visita e denúncias de alienação parental para identificar as determinações ou razões que geram rupturas na convivência na efetivação do poder familiar e da criminalização dos sujeitos envolvidos através da responsabilidade civil. O estudo demonstrou, sobretudo, as trajetórias dessas famílias e como a questão da alienação ainda é bastante desconhecida por esses sujeitos; as limitações do NPJ no acompanhamento sistemático dos casos de alienação diante da reduzida equipe técnica, além da própria invisibilidade que a problemática vivencia na sociedade, o que impacta na elaboração de uma política de combate a alienação parental.



Palavras-chave:  Alienação Parental. Família.  Responsabilidade Civil.



















ABSTRACT



The present study aims to analyze the applicability of civil responsibility to the alienator in cases of parental alienation between parents and/or grandparents in families through the provision of free legal assistance in the Law School’s Legal Practice Center of the State University of Rio Grande do Norte - UERN - Mossoró/RN in the period of 2015/2016. Parental alienation emerges like a social question in it’s multiple configurations in order to identify and comprehend the reasons that generate ruptures in the coexistence, the effectiveness of family power, and the criminalization of the subjects involved in parental alienation practices, as well as in the description of the forms which this problematic presents itself and develops between parents and grandparents. The analysis requires the profile identification of the families assisted by the nucleus that has referenced the practice of parental alienation, perceived by the apprehension of the assisted parents’ and grandparents’ speech. The methodological procedures were based on a review of the literature associated with documental research, with content analysis as it’s core. The categories of analysis accounted for the object’s research were: parental alienation, family and civil responsibility. The documental research comprised different moments: The analysis of legislation pertinent to the discussion on screen; The analysis of the registration records, institutional acceptance,  identification cards and socioeconomic studies of the social service, which resulted in the construction of the socioeconomic profile of the families, and; The analysis of the processes with visiting regulations requests and denunciations of parental alienation in order to identify the determinations or reasons that generate ruptures in the coexistence, effectiveness of family power and the criminalization of the subjects involved in parental alienation practices through civil responsibility. The study demonstrated, above all, the trajectories of these families and how parental alienation is still quite unknown by these subjects, the NPJ’s limitations into systematical monitoring of alienation cases due to the small proportions of the technical team, besides the invisibility experienced by this problematic, which impacts on the elaboration of parental alienation combat politics.



Keywords: Parental Alienation. Family. Civil Responsibility.
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1 INTRODUÇÃO



Constitui objeto de estudo desta pesquisa analisar a aplicabilidade da responsabilidade civil da família nos casos de alienação parental entre genitores e/ou avós, a partir da atuação do[footnoteRef:2] assistente social no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - Mossoró/RN. O espaço  escolhido refere-se ao âmbito da família, em suas múltiplas configurações; relações essas conflituosas, que envolvem vínculos afetivos rompidos ou em processo de ruptura, em geral de forma não consensual, gerando disputas entre os genitores e/ou avós, resultando em conflitos que impactam de forma negativa no convívio com os filhos (as) ou netos (as).  [2: 	 Por questões linguísticas utilizaremos o conectivo  de gênero no masculino independente do sexo.] 


	Nesse espaço, compreendemos a necessidade de identificar as determinações ou razões que geram rupturas na convivência  e na efetivação do poder familiar. Para isso, é fundamental desmistificar a criminalização dos sujeitos envolvidos através da responsabilidade civil, conforme normatização já definida na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002, que trata dos direitos e dignidade humana e prevista na Lei 12.318/2010, que trata da alienação parental no Brasil.  

	O interesse por esta temática deu-se em decorrência da inserção enquanto Assistente Social no Núcleo da Prática Jurídica (NPJ), que no atendimento as problemáticas suscitadas pelos requerentes, em suas várias configurações, demandam ações de intervenção junto às famílias, no tocante ao direito de pensão alimentícia, guarda e direito à convivência com os genitores e avós em relação aos filhos/netos[footnoteRef:3], dentre outras. [3: 	Faz-se necessário deixar claro que quando nos referimos a genitor está presente na discussão a genitora, assim como os filhos e netos está referindo-se também a filhas e netas, salvo quando estivermos nos referindo a um dos genitores.] 


	As famílias que buscam os serviços do Núcleo demandam intervenções no campo jurídico, resultando em processos que podem ser judicializados ou em acordos extrajudiciais. Essas demandas revelam formas de violências nem sempre identificadas, que geram acusações de negligência e abandono, onde por diversas vezes a questão da alienação se fez presente. 

	Para Calçada apud Aquino (2014, p. 02), a alienação parental consiste num “processo em que um dos genitores tende a modificar as percepções dos filhos em relação ao outro genitor através de atitudes que desqualifiquem ou destrua as relações entre genitor, alienado e filhos”. Esse processo ocorre em virtude da fragilidade dos vínculos familiares, podendo ser visibilizada na ruptura da relação de convivência familiar, envolvendo genitores com papeis distintos, sendo eles de guardião, que provoca o afastamento do genitor não guardião da convivência saudável com os filhos, não sendo restrito aos sujeitos envolvidos diretamente na separação conjugal, podendo ser praticado por tutores e/ou parentes próximos como tios e avós. 

	Essa problemática precisa ser analisada a partir das formas de convivência familiar, visto que este é um dos motivos da procura aos serviços do Núcleo. Nesse laços familiares fragilizados são feridos os princípios doutrinários de proteção integral à criança e ao adolescente, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, como também o exposto na Constituição Federal de 1988, o qual explicitaremos ao longo desse trabalho.

A família vem apresentando novas realidades, em que a participação dos avós na criação dos netos tem sido frequente. No entanto, quando ocorre a ruptura de laços afetivos entre os genitores, inicia-se, em muitos casos, o processo de negação de direitos, ocorrendo o distanciamento e a degradação da imagem do genitor não guardião e por extensão os avós. Tal prática é contrária ao Código Civil de 2002, que em seu art. 1.632, versa: 



Art. 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução estável não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos (BRASIL, 2008, p. 351).  



A garantia do direito a convivência é uma prerrogativa, principalmente no campo da convivência familiar e o exercício do poder familiar entre homens e mulheres, onde ambos são responsáveis e responsabilizados, independentemente da existência ou não da dissolução do casamento ou da união estável. Emerge nesse espaço de família as disputas pelos filhos enquanto propriedade privada, ou seja, a partir de uma relação de quem ganha ou perde a guarda deste, numa relação de punição ao outro, sem levar em consideração a relação do poder familiar, a necessidade do convívio familiar e da proteção da imagem pessoal do pai, mãe ou avós frente ao filho/neto (FÁVERO, 2012).

Os conflitos familiares materializados nas relações entre avós e genitores na disputa pela convivência familiar dos filhos ou netos, no caso das famílias assistidas pelo Núcleo de Prática jurídica da UERN, tem revelado a existência da alienação parental, viabilizada na identificação das alterações nas relações de família, com forte viés de distanciamento e rupturas de laços afetivos, dentre outros fatores.

O Código Civil de 2002, em seu art. 1.589, parágrafo único, estende aos avós o direito de visita aos netos, a critério do juiz, observado sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Tal extensão não está condicionada ao reconhecimento de que tenham os avós o papel de auxiliar financeiramente na criação dos netos – nem poderia estar, pois a relação afetiva e o direito de convívio não se consubstanciam em uma relação meramente econômica, tampouco se pode olvidar da importância que os avós podem desempenhar na formação do indivíduo enquanto cidadão e ser humano, bem como da importância que se reveste a manutenção do contato com os netos para aquelas que já se encontram na senilidade.   

Portanto, a relação afetiva entre netos e avós está para além do convívio dentro de um mesmo ambiente familiar (casa) ou mesmo da mera necessidade dos genitores de que os filhos sejam cuidados pelos avós por razões de ocupação profissional. Para os avós, especialmente para aqueles que já estão idosos, a manutenção de laços familiares é imprescindível para se prevenir os processos de abandono e preterização a que são submetidos.   

A Lei nº 12.318/2010, de 26 de agosto, que trata da alienação parental no Brasil, traz como consequência a alteração do art. 236º do   Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, garantindo o contato com ambos os pais após o processo de dissolução do vínculo conjugal: 



Art. 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este (BRASIL, 2010, p. 1)



Esse instrumento demarca uma nova abordagem reflexiva sobre o direito a convivência familiar, especificando o que é alienação parental e definindo-a enquanto crime contra os direitos de crianças e adolescentes em  conformidade com o ECA. Os casos de dissolução do vínculo conjugal e guarda dos filhos tem demandado ao Serviço Social no Núcleo de Prática Jurídica/UERN, situações em que a prática da alienação se faz presente enquanto uma das expressões da questão social e tem sido um desafio ao assistente social que atua na área sociojurídica. 

Frente a este desafio encontra-se a aplicabilidade no viés da culpabilização do sujeito, previsto na Lei 12.318/2010, que trata também da responsabilidade civil em relação a resolutividades das demandas postas ao setor, que não se configura apenas na aplicação da lei; existe toda uma relação social em que estão implícitos outros fatores como a composição familiar e a condição socioeconômica, cultural, entre outras.

Dessa forma, no que se refere à linha de reflexão desse estudo, nos aproximamos do tema através do estudo das relações e dos conflitos intrafamiliares que são demandados ao NPJ, que estão relacionadas ao acesso ao sistema de justiça, mais precisamente às Varas de Família, visto que em geral referem-se a perda do poder familiar e às várias formas de alienação parental, delimitadamente na relação entre avós e genitores.

Portanto, objetivamos analisar as formas de alienação parental no contexto da convivência entre avós e genitores nas famílias assistidas pelo Serviço Social do NPJ/UERN/Mossoró/RN, a qual requer a identificação do perfil das famílias assistidas pelo Núcleo que tem referenciada a prática da alienação parental, na apreensão da fala dos genitores e avós assistidos, demandatários do Serviço Social, bem como na descrição das formas como esta problemática se apresenta e se efetiva entre genitores e avós.

Nesse intuito, optamos por um procedimento metodológico que desse conta do processo investigativo, como a revisão de literatura associada a pesquisa documental, tendo como norte a análise de conteúdo, englobando as categorias de análise: alienação parental, família e responsabilidade civil. A pesquisa documental compreende momentos distintos: refere-se a análise das legislações anteriormente citadas; a análise das fichas de cadastro e aceite institucional, e análise da ficha de identificação e estudos socioeconômico do serviço social; análise dos processos com solicitação de regime de visita e denúncias de alienação parental, que resultou na construção do perfil socioeconômico das famílias atendidas de forma gratuita pelo Núcleo. 

A delimitação da quantidade de processos analisado teve como critério a existência da solicitação de regime de visita e denúncias de alienação parental, lembrando que no período de 2015 e 2016 tivemos um total de 711 famílias, dos quais 56 apresentam referência à alienação parental e, desses, 14 apontam casos envolvendo a relação entre genitores e avós, de acordo com o levantamento realizado nos registros de cadastro e aceite para os serviços do núcleo. 

Em seguida, adotamos como delimitador os dados declarados pelos sujeitos ao preencherem um formulário, um instrumental elaborado pelo setor de Serviço Social, que elenca alguns questionamentos necessários a elaboração do perfil da família, dentre estas, questões relacionadas a sua composição, além de dados sobre a situação de vulnerabilidade socioeconômica, dados sobre a área em que reside, detalhamento da problemática que o levou a requerer esses serviços. Por último, adotamos a análise crítica desses dados, mediante a revisão dos registros do Serviço Social em que foi identificado ou que traziam explícito a problemática em tela. 

Diante de sua relevância, sistematizamos  a presente dissertação em cinco partes, sendo a primeira a introdução. Na segunda abordaremos o Serviço Social no contexto sóciojurídico, destacando a efetivação da garantia da política de assistência jurídica gratuita e integral no Brasil, enquanto estratégia de enfrentamento da negação dos direitos a convivência familiar, frente às situações de vulnerabilidade social vivenciadas pelos sujeitos e práticas de alienação parental.

Na terceira parte abordaremos o lócus de atuação, o Núcleo de Pratica Jurídica da UERN, como espaço de efetivação e de concretização do acesso à justiça gratuita, pontuando o papel do núcleo enquanto espaço de formação acadêmica e profissional do Curso de Direito e, posteriormente para o Serviço Social, que faz a interlocução com o Serviço Social na garantia do direito à assistência jurídica gratuita.

Na quarta parte abordaremos as categorias família, alienação parental e responsabilidade civil, identificando o perfil familiar de quem demanda os serviços do núcleo, assim como as formas de relacionamento entre seus membros; estabelecimento das relações de convivência entre genitores/avós e direito a convivência familiar, tendo como foco o olhar sobre a responsabilidade civil e a instalação da alienação parental e suas múltiplas configurações, enaltecendo as disputa pela guarda dos filhos (as)/netos(as) e/ou do direito da convivência familiar, no qual a disputa ocorre na perspectiva de propriedade privada e da culpabilização de sujeito alienador. 

Na quinta parte, discutiremos a responsabilidade civil e as formas de alienação parental entre genitores e avós em Mossoró a partir do NPJ/UERN, instigando reflexões sob o olhar de quem demanda a ação. Nesse espaço  procuramos ouvir as partes (demandantes e demandados), desmistificando que esta prática é uma realidade frequente, mas que ainda se encontra invisível. Por fim, compreendemos que a negação do direito da convivência familiar entre genitores e avós, por conseguinte a boa convivência com as crianças e adolescentes, é fundante e não pode ser abordada apenas pelo viés da aplicabilidade da lei, conforme veremos nas considerações finais, momento em que concluiremos nossas arguições acerca desta temática. 

Todavia, iniciaremos o item seguinte abordando o Serviço Social no contexto sociojurídico, enquanto espaço socio-ocupacional do assistente social, assim como local de efetivação do acesso à justiça através da assistência Jurídica Integral e Gratuita.













































2  O SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO SOCIOJURIDICO 



As análises sobre o espaço socio-ocupacional do Serviço Social no contexto sociojurídico, exige-nos a compreensão das mediações construídas historicamente e que explicitam o significado da profissão nesse âmbito, como também na trilogia social, direito e poder judiciário. A inserção do assistente social e de outros profissionais nesse espaço socio-ocupacional, desde 1940 (BORGIANNI, 2010), tinha como objetivo fortalecer o trabalho junto às crianças e aos adolescentes atendidos pela política de proteção ao menor abandonado[footnoteRef:4] e ao menor delinquente, aplicada pelo Código de Menores, vigente no início do século XX (RIZINNI, 2004).  [4: 	 “Se a grande questão do Império brasileiro repousou na ilustração do povo, sob a perspectiva da formação da força de trabalho, da colonização do país e da contenção das massas desvalidas, no período republicano a tônica centrou-se na identificação e no estudo das categorias necessitadas de proteção e reforma, visando ao melhor aparelhamento institucional capaz de “salvar” a infância brasileira no século XX”( RIZINNI, 2004, p. 28).] 


Diante disso, faz-se necessário abordar o espaço sociojurídico no contexto em que se deu a inserção da profissão no sistema de justiça - desde a origem da profissão até os dias atuais; quais os espaços que foram consolidados ao longo do tempo e como o termo sociojurídico vem tomando forma no seio da categoria profissional nas últimas décadas. 



2.1 ESPAÇO SÓCIO-OCUPACIONAL DO(A) ASSISTENTE SOCIAL NO SOCIOJURÍDICO 



As primeiras décadas do século XX foram marcadas por significativas alterações na Política de Atenção a Assistência à Infância no Brasil. Até então, o país possuía uma vasta experiência na assistência à infância desvalida, fruto do regime político vigente, que adotava “[...] a perspectiva da formação da força de trabalho, da colonização do país e da contenção das massas desvalidas [...]” (RIZINNI, 2004, p. 28). No período republicano, a proteção da infância passou a centrar suas discussões “[...] na identificação e no estudo das categorias necessitadas de proteção e reforma, visando ao melhor aparelhamento institucional capaz de “salvar” (grifo da autora) a infância brasileira no século XX” (IDEM, 2004, p. 28).

Segundo Rizinni (2004), os debates tinham como referência, a partir de então, os congressos brasileiros e internacionais que discutiam sobre assistência social, médico-higienista e jurídica, como também a categoria menor abandonado. Entre os congressos destaca-se, em 1922, o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, “incorporando a referência dos asilos como o espaço do menor abandonado” (POLETTO, 2012, p. 4); o que contribuiu para que o Estado viesse a ter uma presença mais efetiva na elaboração e implementação de políticas de atendimento ao menor. O termo menor abandonado aborda aspectos de rupturas de laços e a culpabilização da família na sua condição de incapacidade de se gerir, exigindo a presença do Estado na implementação e execução de políticas sociais que trabalhe essas vulnerabilidades.

Segundo Poletto (2012), nesse período das primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um significativo crescimento de entidades privadas, destinadas à atenção aos órfãos, abandonados e delinquentes. Essas entidades tinham o intuito de prepará-los para o trabalho e ensinar doutrinamentos sobre a moral vinculada à Igreja Católica. Emergem críticas ao modelo de assistência à infância no viés do recolhimento de crianças para as instituições de reclusão enquanto principal instrumento de assistência à infância no país (RIZINNI, 2004). 

Nesse espaço, iniciou-se, por parte de vários segmentos especializados aos poderes públicos, a cobrança de uma centralidade na assistência; deixando seu caráter de mera caridade oficial e exigindo dos governantes ações de assistência à infância a partir dos avanços das ciências. Nesse período, as novas determinações exigiram que o aparato jurídico de proteção e assistência à infância tivesse suas leis redefinidas a partir da realidade social do país. A respeito disso, Rizinni afirma que



a movimentação em torno da elaboração de leis para a proteção e assistência à infância também é intensa, culminando na criação, no Rio de Janeiro, do primeiro Juízo de Menores do país e na aprovação do Código de Menores em 1927, idealizado por Mello Mattos – primeiro juiz de menores do país e de mais longa permanência, de 1924 até o ano de seu falecimento, em 1934 (RIZINNI, 2004, p.29).



É importante destacar que esse novo aparato jurídico foi sendo reproduzido nos demais estados brasileiros, adotando esse novo modelo de assistência a esses sujeitos, transcrito para a prática jurídica pelo minucioso inquérito médico-psicológico e social do menor, tendo como modelo o inquérito policial[footnoteRef:5] vigente do início do século XX. Aos poucos, foram incorporados conceitos e técnicas provenientes dos campos profissionais como a psiquiatria, a psicologia, as ciências sociais e a medicina higienista.  [5: 	 O Juizado consolidou um modelo de classificação e intervenção sobre o menor, herdado da ação policial, que, através das delegacias, identificava, encaminhava, transferia e desligava das instituições aqueles designados como menores (Vianna: 1999). Os juizados vieram a estruturar, ampliar e aprimorar o modelo, construindo e reformando estabelecimentos de internação. A instalação de colônias correcionais para adultos e menores, no início do século, é posteriormente seguida por ações que tentam abortar o ranço policialesco entranhado na assistência, levando à criação de escolas de reforma especiais para menores (RIZINNI, 2004, p.30).] 


Esse novo modelo de proteção à infância, inaugurado pelos Juízos de Menores, auxiliou na construção de novos saberes. A exemplo do Serviço Social, cuja formação iniciou-se na própria instituição de atenção ao menor, fora do meio acadêmico, o que permitiu, segundo Sierra (2011), a inserção do assistente social no sistema judiciário, no começo dos anos de 1940. 

A inserção profissional do assistente social no Sistema Judiciário data da própria origem da profissão em 1940. Segundo Iamamoto e Carvalho (1982, apud CFESS, 2014, p.13), esta foi incorporada como uma das estratégias do Estado em garantir o controle sobre os graves problemas sociais surgidos naquele contexto histórico, em especial aos “[...] problemas relacionados a infância pobre, a infância delinquente e a infância abandonada [...]” (Idem, 2014, p.13). A esse respeito, Fávero (2003), reafirma tal questão, dizendo que o assistente social ao iniciar seus trabalhos em meados da década de 1940[footnoteRef:6], tinha seus espaços ocupacionais na Justiça da Infância e da Juventude em São Paulo, como “perito da área social, atuando inicialmente como estagiário ou como membro do Comissariado de Vigilante” (FÁVERO, 2003, p. 20). [6: 	Os pioneiros do Serviço Social no TJSP foram também pioneiros do Serviço Social no Brasil, a exemplo da professora Helena Iracy Junqueira e do professor José Pinheiro Cortez. Ambos compuseram o grupo de professores da Escola de Serviço Social de São Paulo e militaram no Partido Democrata Cristão. Defendiam concepções de justiça social e de direitos com base no doutrinarismo católico, com um viés, ainda que embrionário, da social democracia, e tiveram participação decisiva na implantação do Serviço Social no primeiro Juizado de Menores da capital [...] (Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 115, p. 510, jul./set. 2013).] 


É importante destacar que, naquele momento, para responder “[...] as demandas colocadas pela ampliação das expressões da questão social [...]” (FAVERO, 2013, p. 511), o trabalho do assistente social se baseava numa forma de assistência social que estava diretamente “[...] vinculada ao ideário da doutrina social da Igreja Católica” (Idem, 2013, p. 511), o que não implicava em questionamentos à ordem burguesa, tendo em vista ser essa mesma ordem quem “[...] ditava a direção disciplinadora e controladora da ação profissional frente aos então chamados ‘desajustamentos sociais’” (grifo da autora) (Idem,  2013, p.511), o que poderia levar ao acolhimento institucional de uma criança ou adolescente. Destaca-se que já se aproximando do final dos anos 1940, o Serviço Social passou a ter espaço privilegiado de ação, se afastando dos comissários de menores e se inserindo nos juizados de menores da época. 

 Com essa nova postura dos juizados de menores, a problemática da atenção ao menor abandonado passou a ser alvo de discussões. Com isso, criou-se, em 1976, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para avaliar as denúncias de violência contra os menores; decorre daí a reelaboração do Código de Menores de 1927. Essa releitura possibilitou que, em 1979, um segundo código do menor fosse editado, onde há uma “visão mais terapêutica e/ou de tratamento relativa ao infrator” (SILVA, 2004), mesmo assim, ainda era a predominante a visão moralista, dentro dos estabelecimentos de internação, dos vícios e desvios dos menores que estavam em situações de abandono e de delinquência.

Registra-se que, neste Código de 1979, a situação irregular passa a ser compreendida como a privação das condições de subsistência, de saúde e de instrução, por omissão dos pais ou responsáveis. Essa ‘Doutrina da Situação Irregular’ (Idem, 2004, p. 293) era direcionada às crianças pobres e que, a partir desse novo instrumento, passou a ser objeto de intervenção do sistema de administração da Justiça de Menores. 

A partir desse novo contexto de assistência, proteção e vigilância ao menor, o profissional de Serviço Social passou a ter maior inserção no interior do Judiciário, em especial nos Juizados de Menores de São Paulo (FAVERO, 2003), haja vista a necessidade da realização do estudo de cada caso, onde seriam levados em conta, dentre outros elementos, as questões socioeconômicas e culturais do menor e de seus responsáveis. Esse estudo caberia a uma equipe técnica, entre eles, assistentes sociais, que passam ofertar conhecimento técnico da área. 

É válido salientar que esse momento histórico também foi de inúmeras mudanças para o Serviço Social. Estava em curso um processo de ruptura ao viés católico e a metodologia tradicional a partir do Movimento de Reconceituação[footnoteRef:7], que ao romper com esses dogmas da Igreja Católica tão presentes no conservadorismo político da sociedade vigente, propõe um novo projeto político para a profissão, voltado para a defesa dos direitos socialmente conquistados e em defesa da classe trabalhadora.     [7: 	 “Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que no marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à base do rearranjo de suas tradições (...), procurando investir-se como instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através de respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de valorização teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais” (NETTO, 2005, p. 131).  ] 


Essa política estruturada pelo Juízo de Menores, se manteve, ao longo da história da assistência à infância no país até meados da década 1980, funcionando como um órgão centralizador do atendimento oficial ao menor, fosse ele recolhido nas ruas ou levado pela família. O processo de democratização da sociedade brasileira a partir dos anos 80, com o advento da Constituição Federal 1988[footnoteRef:8], possibilitou, no que diz respeito à infância, “significativas alterações na proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente” (OLIVEIRA, 2013, p. 351). Essas mudanças tinham como meta compartilhar a responsabilidade plena do Estado sobre a proteção ao menor, atribuindo-a também à família e à sociedade.  [8: 	A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988, configurou uma opção política e jurídica que resultou na concretização do novo direito embasado na concepção de democracia (OLIVEIRA, 2013, p. 351).] 


O contexto histórico de transição política rumo ao processo de redemocratização do país, que antecede a promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe outro nível de conscientização para a sociedade, impulsionado por diversos fatores, dentre esses, segundo Rizinni (2004, p. 46), destaca-se: 



a) presença de movimentos sociais organizados, que reinauguraram a possibilidade de manifestação e participação popular [...]; (b) estudos que ressaltavam as consequências da institucionalização sobre o desenvolvimento das crianças e adolescentes e os elevados custos para a manutenção dos internatos [...]; (c) o interesse de profissionais de diversas áreas do conhecimento para atuação neste campo [...]; (d) os protestos dos meninos e meninas internados [...].



Os avanços dessa inclusão jurídica materializam-se na cena política através de um amplo processo de discussão sobre a lei que viria a substituir os Códigos de Menores (1927,1979), abrindo espaço para o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA em 1990, incorporando na Assistência à Infância e Juventude, a compreensão de que a intervenção estatal agora teria uma perspectiva de proteção integral da criança e do adolescente, solidificando mudanças em toda a estrutura institucional de atenção aos menores. Daí a importância do movimento de abertura política que se processava na sociedade brasileira, no sentido de compreender as causas históricas “[...] do processo de desenvolvimento político-econômico do país, tais como a má distribuição de renda e a desigualdade social” (RIZINNI, 2004, p. 47). 

  No caput dos artigos 4º e 5º[footnoteRef:9] das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 227º da Constituição Federal de 1988, a convivência familiar e comunitária ganha prioridade absoluta dado à condição peculiar da criança e do adolescente. [9: 	Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. ] 




Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 112).



Não podemos esquecer que nessa mesma década em que se promulga o ECA, o mundo vivenciou significativas alterações no seu modelo econômico com a instalação do neoliberalismo, onde a supremacia do capital financeiro se estende por toda a civilização. Mediante esse ideário neoliberal, ocorreu um “acirramento das desigualdades sociais, engendrada a extensão da violência, o menosprezo pelos direitos humanos e a inoperância dos direitos sociais” (MEDEIROS, 2013, p. 56). Esse retrocesso social leva a um aumento dos usuários pela busca de assistência jurídica, vislumbrando-a como a única saída para garantir o acesso aos serviços.

 A profissão passou a possuir caráter sociopolítico, crítico e interventivo junto a sociedade e, enquanto profissão crítica e generalista, se insere em vários espaços socio-ocupacionais, dentre eles, o sociojurídico. Nessa área, faz interface com diversas políticas que atuam no enfrentamento das refrações da questão social e tem como fito, a defesa e preservação incessante dos direitos dos usuários. Como exemplo temos a Vara da Infância e Juventude, que conta com uma equipe multiprofissional para garantir os direitos de crianças e adolescentes e, dentre esses profissionais, temos os/as Assistentes Sociais, como é estabelecido pelos artigos 150 e 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

 

Esse período da história, mais precisamente a década de 1990, fortalece ainda mais as conquistas da categoria no processo de ruptura com os fundamentos filosóficos e a direção social conservadora, oriunda ainda da gênese da profissão traduzidas em práticas dogmáticas da doutrina cristã alicerçada nos bons costumes da moral burguesa: 



Esses princípios éticos estão dispostos no atual Código de Ética Profissional e se contrapõem radicalmente àqueles estabelecidos no Código de Ética Profissional de 1948, que levavam a traduzir na prática dogmas doutrinários cristãos, ações na direção de ajustamentos de indivíduos à ordem social dominante, e valores moralizantes relacionados ao agir conforme “os bons costumes”. Isto é, ao que a moral burguesa, ditada pelos detentores dos meios de produção e do poder político, definia que deveria ser o comportamento da população trabalhadora, a serviço dos interesses do capital (FAVERO, 2013, p. 518, grifo da autora).



Se contrapondo a essa perspectiva, nasce um projeto profissional que rompe com esses princípios e demarca “a ruptura do projeto profissional com a direção conservadora” (FÁVERO, 2013, p. 518); o que implica a defesa intransigente dos direitos sociais como obrigação do Estado e direito dos cidadãos, rompendo o estigma de mera filantropia.

 Essa nova forma de enfrentar as questões de proteção à crianças e adolescentes trouxe, em meados da década de 1990, novas questões e novos espaços ocupacionais; nesse momento, o assistente social com seu saber especializado, também passou a ser mais expressivo e requisitado pelo Sistema Judicial. Esse espaço corrobora com a urgência do Serviço Social na área sociojurídica, de modo que, a intervenção possibilita a análise dos fatos concretos na dimensão socioeconômica dos envolvidos.

Com isso, a categoria profissional se debruçou de forma mais sistemática sobre as práticas desenvolvidas na execução das políticas de proteção à juventude, ampliando sua inserção nos tribunais de justiça, “[...], nas instituições de cumprimento de medidas socioeducativas nas defensorias públicas, nas instituições de acolhimentos institucional, entre outras” (CFESS, 2014, p. 13).

No sociojurídico, o Serviço Social firma-se como ação e direcionamento pertinente a esfera jurídica, ao passo que a atuação profissional deve basear-se na garantia intransigente dos direitos dos usuários, como preconizado no terceiro princípio fundamental do Código de Ética Profissional de 1993, com vistas a garantia da “proteção social e o atendimento às históricas reivindicações da classe trabalhadora” (MEDEIROS, 2015, p. 56).

 É fundamental destacar que essa mesma década foi, segundo Fávero, “marcada pelo avanço do neoliberalismo, da precarização do trabalho e pelo aumento considerável dos indicadores de pobreza, miséria e violência no Brasil” (FÁVERO, 2013, p. 519).

Concomitante a esse período da década de noventa, amplia-se a organização política da categoria, pois são promulgados o Código de Ética Profissional do Serviço Social, de 13 de março de 1993 e a Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993 – que trata da regulamentação profissional e das novas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) –; documentos que, juridicamente e politicamente, rompem com o projeto conservador, assumindo uma direção social a partir de outros princípios éticos[footnoteRef:10].  [10: 	Reconhecimento da liberdade como valor ético central, pela defesa intransigente dos direitos humanos, pela ampliação e consolidação da cidadania, pela defesa do aprofundamento da democracia, o posicionamento em favor da equidade e justiça social, pelo empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, pela garantia do pluralismo, pela opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária — sem dominaçãoexploração de classe, etnia e gênero, pela articulação com os movimentos de outras categorias, pelo compromisso com a qualidade dos serviços prestados e pelo exercício do Serviço Social sem ser discriminado nem discriminar (CFESS, 2011).] 


O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) – que pauta sua direção política como entidade representativa da categoria dos/as assistentes sociais – em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), tem como função precípua “[...] fiscalizar[footnoteRef:11] o exercício da profissão do Assistente Social, em seu âmbito de jurisdição, assegurando a defesa do espaço profissional e a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social” (CFESS, 2007, p. 02), participando também da “construção dos princípios éticos comuns aos trabalhadores sociais e, na atuação crítica  e propositiva da Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS” (RAMOS, 2006, p. 173 apud MEDEIROS 2013, p 54). [11: 	A Política Nacional de Fiscalização do Conjunto CFESS/CRESS, articula-se as dimensões: afirmativa de princípios e compromissos conquistados; político-pedagógica; normativo e disciplinadora (CFESS, 2007 art. 5º, Parágrafo Único).] 


O conjunto dessas entidades contribui, portanto, no sentido de construir algumas práxis emancipatórias que garantam a possibilidade de manter a direção social do projeto profissional, a qual sinaliza sua vinculação a um projeto societário comprometido com a emancipação humana, e “por uma nova ordem societária sem opressões […]” (Idem, 2013, p. 55). Vale salientar que esses vários acontecimentos abordados, de forma direta ou indireta, impactaram no avanço do espaço de atuação do Serviço Social no sociojurídico, mais especificamente no âmbito dos NPJ através da assistência aos sujeitos hipossuficientes.

Segundo Chauiri (2001), a necessidade dos serviços jurídicos está intimamente ligada às mudanças do mundo contemporâneo, da situação de crise social e das consequências da modernidade no cotidiano da sociedade, realidade essa que contribui para alterar ou produzir novas necessidades sociais. Diante disso, o Direito busca outras estratégias de enfrentamento dessa crescente crise social como o trabalho interdisciplinar. 

Essa interdisciplinaridade deve ser pautada numa prática profissional que busque “a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da participação política” (MACHADO, 2006, p. 60), tendo como pressuposto os conhecimentos das ciências humanas e de outros sujeitos profissionais como o assistente social, “como parte integrante da equipe interdisciplinar, contribuindo com seu conhecimento específico na construção de novas alternativas de ação no campo jurídico” (CHAUIRI, 2001, p. 137).

Vivemos em um mundo de constantes transformações e isso nos leva a percepção de que é importante a criação de espaços de reflexão, diálogo, partilha, pesquisa e parcerias na interação com o direito de família – que está em constante atualização –, tendo em vista a permanente evolução social que a sociedade capitalista vivencia.

Os anos 2000 se configurou, para a categoria dos assistentes sociais, como um período de resistência frente aos avanços da política neoliberal, que precariza o trabalho de forma desenfreada com sua política de custo social elevado, atingindo o trabalho dos assistentes sociais e sua luta pelos seus direitos profissionais, bem como pelo acesso da população aos bens e serviços públicos. 

Somente nos primeiros anos século XXI é que se consegue definir oficialmente as atribuições profissionais dos assistentes sociais no sociojurídico. A experiência inicial se deu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), apresentando-se, até aquele momento, como a experiência mais organizada na área do sociojurídico. Percebe-se com isso que a categoria estabelece uma “maior articulação com outras organizações sociais na busca da efetivação de direitos, sobretudo no que se refere aos direitos da criança e do adolescente” (FÁVERO, 2013, p. 520).

Ao refletir sobre cotidiano profissional no tempo presente, é importante indagar sobre como o Serviço Social, no Sistema de Justiça, pode contribuir para o acesso à justiça e aos direitos em meio à barbárie que permeia a realidade social e que chega nesse espaço socio-ocupacional fragmentada, geralmente como demandas individuais.

O termo sociojurídico é relativamente recente na história do Serviço Social, de acordo com Borgianni (2004 apud CFESS, 2014, p.11). Sua vinculação ao Serviço Social brasileiro deu-se inicialmente em setembro de 2001, no lançamento do número 67 da revista Serviço Social & Sociedade[footnoteRef:12], da série de números especiais desse periódico. A iniciativa de se trabalhar essa temática surge da própria categoria, que solicita ao editor-chefe da revista, José Xavier Cortez, uma proposta editorial com temas aos quais os/as assistentes sociais confrontavam-se diretamente em seu cotidiano profissional. Essa proposta editorial atingiria “tanto os assistentes sociais que fazem os laudos periciais para juízes das Varas da Infância e Juventude[footnoteRef:13], [...] Varas de Família e Sucessões, quanto aqueles que trabalham dentro do sistema prisional” (BORGIANNI, 2013, p. 407).  [12: 	 Revista Serviço Social & Sociedade: Temas socio-jurídico, Cortez editora, nº 67, ano XXII, 2001.]  [13: 	 Assistentes Sociais que trabalham com casos de adoção, violência contra crianças, ato infracional de adolescentes etc. (BORGIANNI, 2013, p. 3).] 


Essa edição especial da revista foi lançada no 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), realizado no Rio de Janeiro, no ano de 2001; que teve pela primeira vez “na história de nossos congressos, uma seção temática, ou um painel específico, para aglutinar os profissionais que trabalham no sistema penitenciário e no Judiciário, […]” (Idem, 2013, p. 409). Dos trabalhos apresentados no painel do referido Congresso, 06 (seis) artigos traziam experiências profissionais nas Varas de Famílias; os demais trabalhos apresentados versavam sobre a intervenção do assistente social no sistema penal ou delegacias especializadas. 

 Sierra (2011), aponta que a área sociojurídica, a partir da década de 1990, tornou-se mais expressiva para a profissão, sendo o Serviço Social frequentemente requisitado a intervir junto ao Poder Judiciário, que amplia de forma significativa o conjunto das ações desenvolvidas pelo sistema de justiça. Cite-se aí as seguintes Varas:



Varas de Infância, Juventude e Família, Órfãos e Sucessões, Execuções Penais, Central de Penas Alternativas, Ministério Público, Delegacias de Polícia especializadas, Defensorias Públicas, Escritórios de Práticas Jurídicas e [...] Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos” (SIERRA, 2011, p. 261). 



É necessário considerar que apesar da terminologia sociojurídico não estar circunscrito ao Poder Judiciário, o processo de trabalho dos assistentes sociais que atuam nesse espaço realiza-se mediante a autoridade judicial; o que faz com que esses profissionais sejam absorvidos no processo de judicialização da questão social, o que hoje se coloca como um desafio a ser enfrentado pelos assistentes sociais nesses espaços do Sistema de Justiça.

Entre os anos de 2002 e 2005, o CFESS e o CRESS Paraná já atentos a essa questão de forma mais sistemática, organizaram o “I Seminário Nacional do Serviço Social no Campo Sociojurídico, que ocorreu em 2004, em Curitiba” (BORGIANNI, 2013, p. 410). A autora ressalta que esse encontro foi o momento em que se usou pela primeira vez o termo Serviço Social Sociojurídico, não havendo, naquela ocasião, um debate na instância do CFESS sobre qual expressão seria utilizada: campo ou área, mas se tinha clareza na questão de que não se instalasse um sentimento de que haveria um serviço social sociojurídico. Precisava-se explicitar que a profissão é uma só e atua em diferentes espaços sócio-ocupacionais, sendo o sociojurídico o espaço de interface entre o serviço social e o direito.

A agenda política da categoria de assistentes sociais foi de fundamental importância para a construção dos CBAS de 2004 e 2007. Outros eventos contribuíram com esse processo, tais como: o II Seminário do Serviço Social Sociojurídico, realizado em 2009, em Cuiabá/MT; o encontro ocorrido em Natal/RN, no ano de 2002, promovido pela base da pesquisa sobre Trabalho Profissional e Proteção Social, sob a coordenação da Professora Doutora Maria Célia Nicolau e intitulado de “Assistência Sociojurídica na Área da Criança e do Adolescente: Demandas e Fazer Profissional” (BORGIANNI, 2013, p. 412). 

Nessa perspectiva, reconhecemos a importância da participação do Judiciário na luta pela afirmação e reconhecimento da cidadania. Porém, como muitos estudiosos do Serviço Social e de outras áreas demonstram certo receio na estrutura do Poder Judiciário, que traz em si fortes marcas de um saber burocrático “próprio dos aparelhos estatais, o que se espraia na cultura das repartições públicas e de seus agentes, que pode impregnar os profissionais que aí atuam”[footnoteRef:14] (IAMAMOTO, 2004 apud SIERRA, 2011, p. 259), como também os códigos disciplinares de cada profissão. [14: 	 “Outros trabalhos na linha dos direitos humanos que enfatizam o aumento da legislação e do Poder Judiciário, produzidos pelo Serviço Social, realizam críticas relacionadas ao endurecimento das penas e à ampliação do controle social, exercido pelos Juizados Criminais, Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Juizados da Infância, da Juventude e do Idoso, Varas de Família e Conselhos Tutelares” (SIERRA, 2011, p. 259). ] 


É nesse espaço de correlação de força que o Serviço Social constrói sua interface histórica com o Direito, à medida que sua ação profissional ao tratar das manifestações e enfrentamento da questão social, coloca a cidadania, a defesa, preservação e conquista de direitos, bem como sua efetivação social, como foco do trabalho. O serviço social aplicado ao contexto jurídico configura-se como uma área de trabalho especializado, que atua nas manifestações da questão social, contribuindo em diferentes áreas do Direito como: Família, Civil, Menor, Trabalho, Penal (CFESS, 2014).

Essa interface entre o Direito, a família e o Serviço Social deve acontecer na perspectiva interdisciplinar, havendo uma integração entre áreas de conhecimento; visando um objetivo comum na interação de saberes, metodologias e procedimentos que devem refletir suas especificidades em função de um bem comum, que é a construção da cidadania e a garantia de direitos socialmente conquistado.

Percebe-se que, nesses lócus que os conflitos se resolvem pela impositividade do Estado, o jurídico é, na verdade, uma das mediações entre o Serviço Social e o Direito nessa área[footnoteRef:15]. Cabe ao Serviço Social, através de uma ação interventiva junto aos autos de um processo ou decisão judicial, apresentar os “[...] fatos que formam a tessitura contraditória das relações sociais nessa sociedade, em que predominam os interesses privados e de acumulação, buscando a cada momento, revelar o real […]” (BORGIANNI,  2013, p .423), sendo a questão social, enquanto expressão da luta de classes, a prioridade ontológica do fazer profissional no universo jurídico:  [15: 	 A autora justifica a partir daqui sua escolha por área Sociojurídica em detrimento de outras nomenclaturas principalmente a expressão campo jurídico abordado por ela no item 2.1. (Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 115, p. 407-442, jul./set. 2013).] 




[…] a questão social é a expressão da luta de classes, da alienação do trabalho, da necessidade que o capital tem de manter a propriedade privada (que, essa sim, é uma categoria jurídica) etc., e que gera o movimento da história e de todas as demais objetivações do ser social no mundo burguês, ela tem prioridade ontológica em relação às objetivações que se plasmam a partir de teleologias secundárias como o direito e a política (idem, p. 424).



Diante dessa especificidade histórica da questão social no seio da categoria profissional e por entender ser o uso do social como um termo condessado dessa mesma questão, é que a autora, após seus estudos, opta pela expressão Serviço Social na área Sociojurídica. Após suas análises, compreende ser essa terminologia a mais adequada para este espaço socio-ocupacional do serviço social. 

Pode-se dizer que o trabalho do assistente social na área Sociojurídica é aquele que se desenvolve não só no interior das instituições estatais que formam o sistema de justiça, tais como: Tribunais, Ministério Público, Defensorias, Ministério de Justiça e Sistema de Segurança Pública; mas também o Sistema de Garantias de Direitos Sociais, que no momento de resolver seus conflitos, oriundos da negação de direitos individuais e/ou coletivos, se entrelaçam com o mundo jurídico, fazendo com que os agentes públicos e sujeitos detentores desses direitos lancem mão da impositividade do Estado e do universo jurídico. 

Neste sentido, os assistentes sociais que atuam em instituições de acolhimento institucional de crianças e adolescentes que estão sob a medida protetiva do Estado, e os assistentes sociais que atuam nos Conselhos de Fiscalização Profissional do conjunto CFESS/CRESS, enquanto agentes fiscais e membros da diretoria, como também aqueles/as que atuam em uma Vara de Infância ou em uma Defensoria Pública, atuarão no universo sociojurídico ou na interface com ele. A interface desse sistema de garantias de direitos na área Sociojurídica, depende exclusivamente do caso que a originou, ou seja, enquanto permanecer o litigio haverá conflitos, lide[footnoteRef:16] entre os sujeitos. [16: 	“ […] a existência da lide, que significa “pretensão resistida” (cf. DELFINO, 2013) e de um processo judicial (seja ele civil, criminal, penal ou da área dos direitos da infância e juventude e dos relativos aos direitos humanos e aos direitos sociais) é um demarcador quase que obrigatório para considerarmos que se está em face ou não do universo sociojurídico” (trecho extraído da Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 115, p. 424, 2013). ] 


Para enfrentar esse processo de negação de direitos, a população entra com ações junto ao judiciário. Embora essa judicialização seja uma estratégia de aquisição de direitos, ela também deve ser vista dentro da perspectiva da questão social, “[...] enquanto parte constitutiva das relações capitalistas, é apreendida como as expressões ampliada das desigualdades sociais [...]” (IAMAMOTO, 2001, p. 10). 

 A maior parcela dessa população, como já demonstrado, são oriundas de famílias que em algum momento de suas vidas estiveram ou estão em situação de vulnerabilidade social[footnoteRef:17], “[...] com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, [...] exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas [...]” (BRASIL, 2005, p.33) e que portanto, para ingressar com uma ação no judiciário, necessitam da interface da Assistência Jurídica Integral e Gratuita, como as que são ofertadas pelos Núcleos de Práticas Jurídicas ligadas as Universidades Públicas e Privadas.  A negação dos direitos socialmente garantidos, leva a população à busca do judiciário como uma ou única alternativa para a solução dos seus conflitos ou garantia de seus direitos, vez que enxerga nele o espaço em que esses direitos podem ser restabelecidos e os danos reparados.  [17: 	Segundo Yazbek (2001), “vulneráveis são as pessoas ou grupos que, por condições sociais, de classe, culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-se por suas condições precárias de vida. O que implica: suscetibilidade à exploração; restrição à liberdade; redução da autonomia e da autodeterminação; redução de capacidades; fragilização de laços de convivência; rupturas de vínculos e outras” (TEIXEIRA. 2013, p. 19).] 


É exatamente no estabelecimento do acesso dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social ao judiciário, à justiça integral e gratuita, em que os núcleos de prática jurídica se apresentam enquanto importantes instrumentos institucionais. Porém, é importante delinear que entendemos por vulnerabilidade social a situação das pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos, concepção adotada pela Política de Assistência Social, que



define situações de vulnerabilidade social tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social (PNAS, 2004, p. 33).



No caso deste estudo, compreendemos que esta vulnerabilidade, que não significa a mera insuficiência de renda, mas que esta também faz parte de sua caracterização, refere-se às pessoas e famílias em situação de hipossuficiência – sendo esta a terminologia juridicamente adotada para caracterizar os usuários dos serviços de assistência jurídica gratuita, conforme veremos a seguir.



2.2 A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA E ACESSO À JUSTIÇA 



A assistência social e jurídica do Estado aos socialmente desfavorecidos e excluídos existe desde a antiguidade e assume em cada momento histórico uma determinada forma de atendimento, sendo Atenas, na Grécia, a primeira cidade a registrar tal feito. Já na Idade Média, a Igreja Católica através de seus valores éticos e da expansão do cristianismo, teve papel relevante na garantia de advogados à população carente. Países como Inglaterra, França, Espanha e Portugal, procuraram estabelecer seus próprios sistemas de assistência judiciária àqueles que dela necessitavam (CHUAIRI, 2001).

Com o advento da sociedade moderna, a Assistência Jurídica Integral e Gratuita passa a ser concebida como um direito social e uma ampliação dos direitos de cidadania, conforme aponta Chuairi (2001, p. 129). Cabe ao poder público, garantir essa assistência através das Defensorias Públicas que, em determinados momentos, realizam convênios com outros órgãos estatais e paraestatais para a execução desses serviços. O NPJ/UERN, na cidade de Mossoró, vem a somar com a Defensoria Pública na garantia do acesso à justiça através da Assistência Jurídica aos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

No Brasil, o acesso à Justiça e à Assistência Jurídica Integral e Gratuita enquanto direito de cidadania, nem sempre foi algo que pudesse ser acessado de forma simples. Desde a sua colonização pelos portugueses que a “defesa das pessoas pobres perante os tribunais era considerada uma obra de caridade, com fortes traços religiosos” (DANTAS, 2011, p.2).

Para Dantas (2011, p.2) a seguinte situação nos chama atenção:



Acesso à justiça é mais do que acesso à jurisdição. É preciso pensar além do processo. […]. É preciso reparar a nova realidade social e o papel que desempenha a Constituição nos ordenamentos contemporâneos. […]. A grande relevância desse artigo está no fato de garantir aos carentes não apenas a assistência judicial, mas a assistência jurídica, que engloba orientação, postulação e defesa de seus interesses e direitos, bem como valoriza a resolução dos conflitos também pela via extrajudicial.



O acesso à Justiça tem como princípio norteador a solução dos problemas sobre a proteção do Estado, CAPPELLETTI e GARTH (1988 apud MORAES, 2009, p. 17), destacam que apesar da dificuldade em se conceituar esse acesso, ele permite que as pessoas tenham seus direitos/litígios garantidos a partir da proteção do Estado, devendo ser acessível a todos e que produza resultados “[…] que sejam individuais e socialmente justos” (MORAES, 2009, p. 17).

A medida em que a sociedade evolui, o acesso à Justiça passou por transformações, deixando de ter uma “[…] conotação meramente formal para […] atuar positivamente para assegurar os direitos básicos da população, como na saúde, na educação e na segurança, incluindo o acesso à justiça” (Idem, 2009, p. 17).

Esse reconhecimento do direito à Justiça tem sido de fundamental importância para a garantia de novos direitos individuais e sociais, não se limitando apenas o acesso ao Poder Judiciário, mas “acesso a ordem jurídica justa” (WATANABE, 2003 apud MORAES, 2009, p.18), incluindo o acesso à informação e a orientação jurídica, como também aos meios alternativos de composição de conflitos, o que se configura enquanto “questão de cidadania” (MARINONI, 1994 apud MORAES  2009, p.18). 

 Segundo Castro (1987 apud PIERRI, 2008, p. 11), “os conceitos de justiça gratuita e de assistência judiciária [...]” são utilizados como sinônimo e isso se originou nas próprias leis, que empregam as duas expressões sem fazer a distinção entre ambas. No entanto, existem características e diferenças entre eles que devem ser esclarecidas e que ao longo desse tópico serão evidenciadas, face a isso faz-se necessário diferenciar a assistência gratuita e justiça gratuita:



Por justiça gratuita, deve ser entendida a gratuidade de todas as custas e despesas, judiciais ou não, a serem suportadas pelo cidadão para o correto desenvolvimento do processo. A assistência judiciária envolve o patrocínio gratuito da causa por advogado. É, pois, um munus público, consistente na defesa do assistido, em juízo, que deve ser oferecido pelo Estado, mas que pode ser desempenhado por entidades não-estatais, conveniadas ou não com o poder público. [...] assistência judiciária, devemos entender ali inserido, todo agente que tenha por finalidade principal a prestação do serviço, ou que o faça com frequência, por determinação judicial ou mediante convênio com o poder público (Idem, 2008, p.11).



Contudo, o acesso ao qual se alude acima esbarra em alguns entraves, como aponta Chuairi (2001), Capelletti e Garth (1988); a exemplo dos obstáculos financeiros no tocante as elevadas custas processuais e gastos com honorários advocatícios e a possibilidade das partes em manter essas custas processuais enquanto durar a lide.

É importante demarcar que, sendo o Judiciário um Poder de Estado e privilégios dos afortunados com o objetivo principal de manter a sociedade em harmoniosa convivência, não se poderia esperar que um de seus braços não fosse conservador[footnoteRef:18] e que permanecesse afastado do real poder econômico da grande maioria da população, que não têm condição de arcar com as altas custas que envolvem uma demanda judicial.  [18: 	https://nova-criminologia.jusbrasil.com.br/noticias/2495098/o-prejuizo-de-um-poder-judiciario-conservador-para-a-sociedade-democratica acesso> em 20/06/2018.] 


Segundo Sadek (2010), o Sistema de Justiça envolve diferentes agentes:  advogados (pago ou dativo); o delegado de polícia; funcionários de cartório; o promotor público e, por último, o juiz. Cada um desses atores tem suas especificidades e exige diferentes tomadas de decisões, ao juiz cabe examinar a “questão quando ela deixou de ser uma disputa entre particulares, ou entre particulares e órgãos públicos, ou entre diferentes órgãos públicos e transformou-se em uma ação” (SADEK, 2010, p.10).

Na organização desse Sistema de Justiça, o território entra como critério definidor espacial das comarcas, que variam da menor para a maior, de primeira instância, inicial ou de primeiro grau, de segunda instância, de segundo grau ou recursal. Não cabe aqui nos prolongarmos sobre esse Sistema de Justiça, porém faz-se necessário destacar que esse complexo sistema judicial é bastante desconhecido da população em geral, não havendo correlação positiva entre escolaridade e conhecimento, como aponta Sade:



Para a maior parte da população a figura do juiz resume todo o sistema de justiça. O judiciário é percebido não apenas como o poder que profere sentenças, julgando, mas, também, como uma instituição responsável por fornecer respostas às mais variadas demandas por justiça (2010, p.10).



Diante disso, Fontainha (2009) diz que há a necessidade de garantir o efetivo acesso à justiça, portanto, 



Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” desse movimento novo foi a assistência judiciária; a segunda diz respeito às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses “difusos”, especialmente nas áreas de proteção ambiental e direito do consumidor; e o terceiro – e o mais recente – é o que nos propomos a chamar simplesmente: enfoque de acesso à justiça, porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, representado, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo ( FONTAINHA, 2009 apud MORAES, 2009, p. 24, grifo do autor).



Dessa divisão de três ondas, a que se relaciona diretamente com o NPJ é a que foi denominada de terceira onda, que se refere ao acesso à justiça, à assistência judiciária e que não se restringe somente a viabilização das pessoas ao Poder Judiciário, mas também a possibilidade de novos modos de acesso à Justiça. Pensar além dos ritos processuais, estabelecendo uma relação de totalidade frente a situações de vulnerabilidade social, que garanta a assistência judicial, como também a assistência jurídica, que engloba orientação, postulação e defesa de seus interesses e direitos, bem como valoriza a resolução dos conflitos também pela via extrajudicial.

Segundo Chuairi (2001), a assistência judiciária às pessoas carentes teve seu marco inicial com as Ordenações Filipinas no ano de 1603. Esse ordenamento jurídico permaneceu ainda vigente no Brasil República até 1916, por força de um dispositivo datado de 1823. Nele previam-se algumas isenções para os que comprovassem a pobreza, como expresso abaixo:



E sendo o agravante tão pobre, que jure que não tem bens móveis, nem de raiz; nem por onde pague o agravo, e dizendo na audiência uma vez o “Pater noster póla alma delRey” (grifo do legislador) Dom Diniz, ser-lhe-á havido, como que pagasse os novecentos reis, com tanto que tire dentro no tempo, em que havia de pagar o agravo (FILIPINAS apud, MORAES, 2009, p. 26).



A Constituição do Brasil de 1891 não trazia nenhuma alusão de assistência jurídica gratuita ou da instituição hoje conhecida como Defensoria Pública. Até meados dos anos 20 do século XX, a assistência judiciária aos carentes estava ligada aos ideais abolicionistas de libertação dos escravos e deles se alimentava.

O Brasil só introduziu a assistência judiciária na condição de garantia constitucional a partir da Constituição de 1934, num momento em que essa assistência deixa de ser encarada como caridade e passa a ser integrada a categoria do direito do homem “com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, a assistência passa a ser um dever função para atender esta população” (CHUAIRI, 2001, p. 129). Já se percebe que essa Constituição já trazia em seu escopo um esboço das garantias fundamentais dos direitos dos homens e teve sua singular importância, haja vista ter sido desbravadora em relação à assistência judiciária aos necessitados social e economicamente, sendo este preceito garantido no Capítulo II – Dos Direitos e Garantias Individuais, art. 113, inciso 32, da antedita constituição “a União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos[footnoteRef:19], custas, taxas e selos” (BRASIL, 1934)[footnoteRef:20]. [19: 	 Emolumentos são taxas remuneratórias de serviços públicos, tanto notarial, quanto de registro, configurando uma obrigação pecuniária a ser paga pelo próprio requerente. https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/997/Emolumentos (acesso em 22/12/2017 às 9:06).]  [20: 	 http://direitoconstitucional.blog.br/defensoria-publica-origem-estrutura-e-evolucao/ Acesso em 06 de abril de 2018.] 


Segundo Dantas (2011), ao substituir o termo “benefício” por “direito” (grifo do autor) a assistência ascende para o patamar constitucional. Essa mudança não foi uma simples mudança de termo e trouxe consigo significativas mudanças no acesso aos serviços enquanto direito dos/as cidadão/ãs, como também teve sua inclusão na parte das garantias no capítulo de direitos e garantias individuais da Constituição de 1934, conforme exposto acima. Como consequência, são criados órgãos especiais para prestar assistência judiciária aos necessitados. De acordo com Júnior (2013), o Estado de São Paulo, em 1935, foi o primeiro a adotar o serviço de Assistência Judiciária do Brasil para pessoas em situação de hipossuficiência, sem ainda contar com uma Instituição específica para esta prestação como estabelecido na Constituição Brasileira de 1934. 

Destaca-se que essa garantia constitucional da assistência jurídica pelo Estado, nada mais é do que o reconhecimento das suas funções sociais junto aos cidadãos e está presente nas Constituições brasileiras, exceto a de 1937, que corresponde ao período da “ditadura do Estado Novo entre os anos 1937-1945, instaurada por um golpe de Estado que garantiu a continuidade de Getúlio Vargas à frente do governo central” (SANTOS et. al, 2011, p. 348).  

Nesse período, foi promulgada a Constituição de 1937, denominada de Constituição Polaca por ter sido outorgada pelo chefe do Poder Executivo, o então Presidente da República Getúlio Vargas, momento em que o mesmo implantou a ditadura militar no país. Essa Constituição tinha como característica principal a redução da esfera dos direitos individuais, excluindo a previsão da Assistência Judiciária, a qual foi retomada, mas com natureza infraconstitucional[footnoteRef:21], no Código de Processo Civil de 1939.  [21: 	 “É a norma, preceito, regramento, regulamento e lei que estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal. A constituição Federal é considerada a Lei Maior do Estado, e as demais normas jurídicas são consideradas infraconstitucionais, pois são inferiores as regras previstas na Constituição” (https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/932/infraconstitucional>acesso em 02/06/2018 ás 11:35>] 


É mister destacar que mesmo nesse processo de Estado Novo, com a ditadura varguista, o Estado editou, em 1943, o Decreto-lei nº 5.452/1943, que aprova a Consolidação das Leis Trabalhistas e que previa como dever do sindicato oferecer assistência judiciária a seus associados, como forma de controle da luta de classe.

Após a queda de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo em 1945, se inicia um período de redemocratização que culminou na promulgação da Constituição de 1946, na qual a assistência judiciária é novamente inserida no texto constitucional. “Art.141, § 35. O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados” (ANDRADE, 2004, apud DANTAS, 2011, p. 4), que comprovem a partir de indicadores econômicos e sociais, não poder arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

Apesar dessa política ter sido recepcionada na Constituição ora citada, a sua regulamentação deu-se através de uma Lei extravagante de nº 1060, de 5 de fevereiro de 1950[footnoteRef:22], no qual se estabeleceu normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitado: “os poderes públicos federal e estadual concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei” (BRASIL, 1950), com amplo acesso à justiça e ao devido processo, enquanto princípios norteadores dessa assistência jurídica (CHUAIRI, 2001) e dever do Estado, mesmo não havendo mais a previsão de criação de órgãos com essa função, apesar dos avanços na discussão e regulamentação dos direitos individuais e coletivos como estava previsto na Constituição Federal de 1934. [22: 	 A lei em comento passou por várias alterações em seu texto original, sendo a última ocorrida em 2015, através da Lei 13.015, encontra-se ainda em vigor na legislação brasileira (DANTAS, 2011, p. 4).] 


Subsequentemente, a Constituição Federal de 1967, em seu art. 150 § 32 no Capítulo IV – Dos Direitos e Garantias Individuais, prevê que “será concedida assistência judiciária aos necessitados, na forma da lei”, sem especificar a quem caberia essa assistência, permanecendo assim sob a vigência da Lei Nº 1.060 de 05 de fevereiro de 1950. 

As Constituições de 1946 e de 1967 em pouco avançaram no aspecto da assistência jurídica gratuita. Com exceção do estado de Santa Catarina, todas as outras unidades da federação passaram a contar com algum tipo de serviço público de assistência judiciária, geralmente na estrutura das Procuradorias do Estado, nas Secretarias de Justiça ou – em alguns casos – dentro da estrutura do Ministério Público como é observado por Andrade (2004, apud DANTAS, 2011, p. 4).

A Carta Magna de 1988 estabelece que o Estado, no seu dever-função de garantir a dignidade da pessoa humana em seu núcleo dos direitos fundamentais, regulamenta as leis que regem “o direito do acesso à justiça, democratizando e viabilizando o processo judicial, permitindo às pessoas carentes o pleno exercício do direito constitucional à ampla defesa” (CHUAIRI, 2001, p. 130). A Assistência Jurídica Integral e Gratuita está prevista no artigo 5º inciso LXXIV[footnoteRef:23] da Constituição, que tem como premissa o Estado Democrático de Direito Social; e a medida em que é instrumento que viabiliza a cidadania, “trata-se de um direito fundamental e não apenas de um benefício social” (BUSCHEL, 2009, p. 151). [23: 	 Art., inciso LXXIV. “Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” ] 


Assim, é comum haver uma divergência na interpretação do que significa assistência jurídica gratuita e gratuidade de justiça, como já exposto antes; o que pode impactar no acesso aos serviços ofertados pelo NPJ e um atendimento realizado por um profissional especializado. Hudler e Furtado (2015, p. 2) fazem uma distinção didática para os dois termos:



De forma bem sintética, afirma-se que assistência judiciária gratuita é termo utilizado para definir o patrocínio de causa por um profissional qualificado, sem que sejam cobrados honorários do assistido; já gratuidade de justiça é empregado atualmente para efeitos de isenção das custas do processo, taxas judiciárias, ou dos emolumentos de cartório, que são os valores pagos ao Estado enquanto prestador da atividade jurisdicional e extrajudicial [...] (HUDLER; FURTADO, 2018, p. 2).



A bem da verdade, a expressão assistência judiciária foi expressa nas Constituições mais antigas, sendo substituída por assistência jurídica integral e gratuita, presente na Constituição Federal de 1988. Essa alteração é fruto dos avanços ocorridos na sociedade contemporânea e das mudanças sociais que provocaram alterações na concepção de acesso à justiça. Deve-se pensar esse acesso para além do âmbito judicial, compreendendo que não basta o patrocínio de causas judiciais ou, utilizando um termo mais atual, a isenção das custas processuais, para fazer valer o direito das partes envolvidas.

Esse processo de mudança no modelo de assistência jurídica vem para dar respostas a massificação das demandas sociais e a incapacidade estrutural do Estado, representado pela figura do Poder Judiciário. Mudanças que provocam celeridade nas respostas às demandas da população assistida; que, por questões culturais e sociais, chegam até esse serviço ofertado sem saber ao menos que direitos possuem e os que sabem que possuem, somente tem uma vaga ideia, o que acaba impossibilitando ou dificultando a sua garantia. E para que suas necessidades sejam atendidas, precisam de um profissional especializado para orientar sobre os caminhos juridicamente possíveis. 

Diante disso, compreende-se que a melhor solução, em muitos casos, está na garantia do acesso a um atendimento extrajudicial, sem que haja a imposição de um processo jurídico ou mesmo da intervenção de um juiz, que a rigor é apenas uma peça de um todo maior, que é o Sistema de Justiça.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que cabe ao Estado o dever de prestar Assistência Judiciária por meio de órgão próprio: a Defensoria Pública. Todavia, de acordo com Ribeiro (1988-1989 apud MORAES, 2009, p. 46), este documento não se limitou apenas a consignar o dever de prestar a Assistência Jurídica, ela também deixou claro a quem compete fornecê-la, como previsto em seu artigo 134 abaixo descrito:



A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal  (BRASIL, 1988, p. 84).



As Defensorias Públicas (da União, do Distrito Federal e dos Territórios Estaduais) organizadas a partir de Lei Complementar, estabeleceram a provisão em cargos de carreira, “[…] mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais” (§ 1º do art. 134, CF. 1988). Essa inovação, no tocante ao modelo público, traz uma evolução sem precedente para a história da assistência jurídica, na medida em que as “demandas individuais ou coletivas tradicionalmente negligenciadas passam a ser institucionalizadas e juridicamente exigidas” (HUDLER; FURTADO, 2015, p. 3), ficam a cargo do trabalho de funcionários públicos capacitados para atuarem em diversas áreas como a de família e sucessões, área de habitação e urbanismo.

A estrutura administrativa da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte foi instituída mediante a Lei Complementar Estadual de nº 251, de 07 de setembro de 2003[footnoteRef:24]. Segundo dados do site oficial da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, o Estado conta com 38 Defensores Públicos, atuando nas áreas Cíveis e Criminal. O município de Mossoró, com um contingente populacional de 259.815[footnoteRef:25] habitantes, tem instalado um Núcleo da Defensoria Pública Estadual para garantir o acesso à assistência jurídica gratuita enquanto preceito constitucional. Atualmente os munícipes contam com quatro (04) Defensorias Criminais e quatro (04) Defensorias Cíveis, atuando com três (03) membros titulares e um substituto, respectivamente[footnoteRef:26].  [24: 	 Art. 1º Fica criada a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte como instituição permanente, função essencial à justiça, incumbindo-lhe a orientação jurídica e assistência judicial e extrajudicial integral e gratuita aos necessitados, em qualquer juízo ou instância, na forma desta Lei Complementar excetuado os casos incluídos na competência da Defensoria Pública da União. Parágrafo único. A Defensoria Pública do Estado, com autonomia funcional, e administrativa e orçamentária, integra a estrutura do Poder Executivo e constitui órgão diretamente subordinado ao Governador do Estado.]  [25: 	 http:/ www.ibge.gov.br> acesso em11/04/18 às 5:30.]  [26: 	 http://www.defensoriarn.gov.br> acesso 29/12/2017 às 7:20.] 


A despeito desse modelo que, em tese, vigora no Brasil, (REIS; JUNQUEIRA; ZVEIBIL apud HUDLER; FURTADO, 2015, p. 3), há algumas críticas referentes a necessidade de altos investimentos pelo Estado para aparelhamento da instituição, acerca das dificuldades no atendimento individualizado, diante poucos recursos humanos frente a uma esmagadora demanda dos usuários. Nesta toada, a Defensoria Pública assume papel relevante, mas não exclusivo, de promover uma mentalidade emancipatória à população.

É possível ainda encontrar dois modelos de atendimento à população: o privado e o misto. Em linhas gerais, o modelo privado, ou sistema judiciário, se caracteriza por uma assistência jurídica prestada por advogados particulares. Essa contraprestação dá-se de forma voluntária ou obrigatória, onde não são cobrados os honorários advocatícios (CAPPELLETTI; GARTH, 1988 apud HUDLER; FURTADO, 2015, p. 3; CAPPELLETTI; GARTH apud MORAES, 2009, p. 43).

 Tanto o Modelo Público, aqui representado pela Defensoria Pública, quanto o Modelo Privado, composto por advogados particulares que prestam assistência jurídica aos menos favorecidos[footnoteRef:27], têm como função precípua a garantia do acesso à Justiça;  [27: 	 Art. 30 § 2º do Código de Ética do Advogado: § 2º A advocacia Pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. https://www.conjur.com.br/2015-jun-14/codigo-etica-advocacia-liberara-pro-bono-pessoa-fisica.] 




contudo,[…] não podem depender única e exclusivamente da caridade de Advogados Voluntários ou da disponibilidade financeira do Estado para arcar com os Advogados Dativos[footnoteRef:28], […] dos recursos humanos e materiais por parte da Defensoria Pública (HUDLER; FURTADO, 2015, p. 4).  [28: 	 Pagos pelo Estado.] 




Para suprir essa lacuna tem-se o modelo misto ou combinado, onde coexistem, através de convênios, os modelos privado e público, na perspectiva de promover “o direito fundamental à justiça […] visando ao atendimento mínimo de demandas que um país com tamanha desigualdade social como o Brasil lhe impõe” (Idem, 2015, p. 4).

De acordo com Cappelletti e Garth (1988, p. 16), a combinação desses dois modelos permite aos indivíduos a escolha entre

os serviços personalizados de um advogado particular e a capacitação especial dos advogados de equipe, mais sintonizados com os problemas dos pobres. Dessa forma, tanto as pessoas menos favorecidas, quanto os pobres como grupo, podem ser beneficiados. 



Apesar dessa nomenclatura ser usual dentro das instituições que tem interface com o Poder Judiciário, utilizaremos o termo em situação de vulnerabilidade social, por compreender que essa categoria dá conta das diversas dificuldades – sociais, econômica, culturais e políticas – que os sujeitos assistidos pela política de assistência jurídica gratuita estão vivenciando em seu cotidiano, no que se refere a essa combinação estabelecida através de convênios entre a Defensoria Pública e demais instituições, públicas ou privada, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Instituições de Ensino Superior (IES), que passam a contribuir com a sociedade. 

Os Convênios celebrados com as Universidades dão-se através das Faculdades de Direito e de seus respectivos NPJ, que se configuram como espaço de aproximação política com a comunidade. Corroborando com essa perspectiva, Alencastro (2009, p. 3) aponta que os NPJs são espaços “por excelência de efetivação de uma relação política com a comunidade concreta de uma sociedade melhor”. Frente ao exposto, abordaremos a relação institucional entre o Serviço Social e o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UERN.







































3 NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UERN EM MOSSORÓ E O SERVIÇO SOCIAL



Antes de entrar na discussão acerca dos NPJ e o papel do Serviço Social, faz-se necessário trazer um breve relato sobre as funções da Universidade Pública Brasileira, destacando a história de criação da UERN, que permanentemente mantiveram uma vinculação no campo político-educacional, por novas teorias e práticas transformadoras da Sociedade e do Estado. Ou seja, “refletir e resgatar as relações travadas em seu interior para com a Sociedade e para com o Estado, no tocante às questões que vão desde a forma de administração adotada até a proposta educativa da instituição” (FORPROEX, 2006, p. 36).



3.1. A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA



É possível identificar a vigência de dois projetos de universidade, que resultam em projetos de formação distintos, destacando as abordagens, quem as defende e onde se encontra a sua proposta. Entre os anos de 1940 e 1950, a visão técnico-burocrático instaurada a partir do projeto ideológico dominante da época, atribuiu à educação o papel de atender às necessidades do processo de industrialização. 

Nessa perspectiva, a universidade tinha o papel de responder às necessidades de desenvolvimento industrial, formando recursos humanos para o mercado de trabalho. Um projeto de universidade que visava um currículo limitado a uma grade, com disciplinas em regime seriado “apresentando ao estudante um elenco variado de informações, imprimindo uma visão linear e rígida de formação” (FORPROEX, 2006, p. 37), marginalizando os que não se adequavam a esse sistema. 

Nas duas décadas seguintes, com o surgimento do ideário neoliberal[footnoteRef:29], o processo de modernização administrativa universitária começa a aproximar-se de modelos e práticas gerenciais que buscam aumentar a qualidade e a eficiência dos serviços oferecidos a comunidade acadêmica: [29: 	 [...] uma das características centrais do neoliberalismo é fazer do mercado uma religião. A sacralização do mercado transformou-se numa vitória ideológica do neoliberalismo, talvez a maior delas. A lógica mercantil está sendo aceita como uma lei da natureza, como um dado inquestionável […]” (LÖWY, 1999, p. 10).] 




O entendimento da necessidade de implantação da ‘qualidade total’, a ideia de ‘eficácia’ […] permeia a universidade e a formação […], marcando sobremaneira, as ações norteadoras do Currículo, atreladas à lógica do mercado (FORPROEX, 2006, p. 39. grifo do autor).



	Hoje, no chamado mundo globalizado, a competência profissional envolve o domínio não apenas do conhecimento acumulado e suas aplicações mais imediatas, mas também como esse conhecimento é produzido. A busca por essa competência passa necessariamente pelo desenvolvimento de uma atitude investigativa e questionadora dos sujeitos, ampliando a capacidade dos indivíduos de (re)criar o conhecimento e qualificar essa competência. 

Em meio a essas duas concepções de universidade, surge a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –  UERN, mantida pela Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte - FURRN[footnoteRef:30], através da Lei Municipal Nº 20/68 de 28 de setembro de 1968 e tem como missão formar profissionais “com competência técnica, ética e política, [...] difundir conhecimentos científicos, técnicos e culturais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região e do País”  (UERN, 2016, p. 24).  [30: 	 A FURRN criada “em 06 de março de 1964 [...] com o objetivo de implantar progressivamente e manter a Universidade  Regional do Rio Grande do Norte” (JOUERN, 2018, p. 1)] 


	Durante esse meio século, a Universidade passou por dois momentos bastante significativos para sua história. O primeiro refere-se às questões jurídicas da Instituição, que vai desde a sua criação enquanto instituição municipal, passando pela sua estadualização em 1987 e seu reconhecimento como Universidade pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC), em 1993. Antes da sua estadualização, a universidade era privada e contava apenas com “quatro faculdades isoladas já existentes, criadas em 1943” (UERN, 2016, p. 18), não contando ainda com um corpo docente qualificado.

Nesse espaço, a UERN conseguiu realizar sua primeira expansão geográfica, criando os Campi Avançados de Assú (1974), Pau dos Ferros (1976) e Patu (1980). Foi também nesse período que se criou, através da Resolução n° 010/76 – CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), em 06 de setembro de 1976, o Curso de Ciências Jurídicas, integrando ao Instituto de Ciências Humanas (ICH), com instalação em 01 de março de 1977.

Com a estadualização, o ensino de graduação passou a ser gratuito, podendo ser estruturada em carreiras docentes e corpo técnico-administrativo, “um concurso público para docentes e a consequente elaboração de planos de carreira para docentes e técnicos administrativos” (Idem, 2016, p.19), potencializando uma universidade moderna e produtora de conhecimento, pautada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A segunda fase, que se inicia em 2002, remete à verticalização de seus cursos, ou seja, seu crescimento interno; momento esse marcado tanto por uma nova expansão geográfica e acadêmica da universidade, com a criação dos cursos de Física, Química, Biologia e Computação, como também pelo seu reconhecimento como Universidade pelo Conselho Federal de Educação (MEC), no ano de 1993. O que permitiu a UERN emitir seus próprios diplomas, já que até então, dependia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Logo após o seu reconhecimento, já em 2002, foram criados novos cursos  de Graduação e Pós-graduação Stricto Sensu e iniciou-se a instalação de Núcleos Avançados de Educação Superior[footnoteRef:31]. Ampliando o processo de interiorização, em 2008 a Universidade dá início aos Mestrados Acadêmicos no Campus Central, que logo depois são expandidos para o Campus de Pau dos Ferros. Atualmente esta instituição de ensino superior é estruturada por onze (11) Faculdades e seus respectivos Departamentos[footnoteRef:32] a elas subordinados, dentre elas está a Faculdade de Direito-FAD.  [31: 	O primeiro Núcleo Avançado de Educação Superior, em Macau foi criado em 2002; após esse até, até 2005, mais 10 dessas unidades são instaladas no interior do Estado.]  [32: 	A UERN possui 24 departamentos, tendo em vista que algumas faculdades possuem mais de um curso como a Faculdade de Ciência Econômicas – FACS e a Faculdade de Ciências Naturais – FANAT.] 


	O curso de graduação em Direito, ou de Ciências Jurídicas, da UERN foi regulamentado pela Resolução N° 10/76 - CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) (UERN, 1976 apud UERN, 2006), em 06 de setembro de 1976 e passou a integrar o Instituto de Ciências Humanas (ICH). Em 04 de setembro de 1986, foi criado o Departamento de Ciências Jurídicas, conquistando seu reconhecimento através da Portaria Ministerial Nº 405 de 29 de junho de 1987, ano em que também vivenciou sua estadualização. Esta Portaria Ministerial trouxe outras perspectivas para a afirmação do Curso de Ciências Jurídicas[footnoteRef:33], que culminou com a necessidade de desmembrá-lo do ICH e, consequentemente, a criação da Faculdade de Direito (FAD), em 1994[footnoteRef:34]. [33: 	Ao longo de quase uma década o curso de Ciências Jurídica da UERN passou por diversos processos que resultaram na criação de núcleos que passaram a celebrar convênios para fins de estágio, com a OAB - RN e Ministério Público, dentre outros. ]  [34: 	 Este fato não ocorreu apenas com o curso de direito, mas foi uma reestruturação em todos os cursos como exposto nos documentos oficiais da Universidade.] 


	No Projeto Político Pedagógico da FAD, nas suas versões de 2001, 2005 e  2012 – este último disponível no sítio oficial da universidade – pode-se verificar as mudanças ocorridas no curso de Direito, entre elas os “convênios com diversas entidades como a OAB/RN, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), […]” (UERN, 2012, p. 5), o que propiciou projetos de Extensão nos bairros de Mossoró.

Nos primeiros anos, a Faculdade de Direito experimentou mudanças significativas: em 2001, seu primeiro Projeto Político Pedagógico foi alterado para atender a Portaria de Nº 1.886/94 do MEC, a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais de Nº 9.394/96 e a Resolução Nº 01/2001 do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (CEE/RN); em 2005, redimensionou-se esse projeto “para atender às determinações da Resolução Nº 09/2004-CNE/CES (Conselho Nacional Educação/Câmara de Educação Superior), de 29 de setembro de 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito” (UERN, 2012, p. 5)[footnoteRef:35]. [35: 	 Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso como componente curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico( Resolução Nº 09/2004-CNE/CES).
] 


	Dentre as exigências postas por esses novos instrumentos estava a questão de como as faculdades, que até então mantiveram por muito tempo escritórios de advocacia modelos, para garantir a “função operadora do direito aos seus alunos […] funcionando, historicamente e mediante convênio com o poder público, como uma instância de acesso ao poder judiciário” (ALENCASTRO, 2009, p.35) para a população hipossuficiente[footnoteRef:36], teria que atuar a partir de agora para atender exigências da Lei 1.060/50 e da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, no tocante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (Idem, 2009). A portaria de nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, do Ministério da Educação e Desporto, fixa as Diretrizes Curriculares dos cursos jurídicos, estabelecendo o marco legal para o surgimento dos Núcleos de Práticas Jurídicas: [36: 	 De acordo com o dicionário Aurélio o significado jurídico diz que aquele que não dispõe de recursos financeiros para se sustentar (http://www.dicio.com.br/hipossuficiente/ Acesso em 04/03/2018.] 




Art. 10. O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino superior, será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total de 300 horas de atividades práticas simuladas e reais desenvolvidas pelo aluno sob controle e orientação do núcleo correspondente. § 1º O núcleo de prática jurídica, coordenado por professores do curso, disporá instalações adequadas para treinamento das atividades de advocacia, magistratura, Ministério Público, demais profissões jurídicas e para atendimento ao público. § 2º As atividades de prática jurídica poderão ser complementadas mediante convênios com a Defensoria Pública outras entidades públicas judiciárias empresariais, comunitárias e sindicais que possibilitem a participação dos alunos na prestação de serviços jurídicos e em assistência jurídica, ou em juizados especiais que venham a ser instalados em dependência da própria instituição de ensino superior. 

Art. 11. As atividades do estágio supervisionado serão exclusivamente práticas, incluindo redação de peças processuais e profissionais, rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos e técnicas de negociações coletivas, arbitragens e conciliação, sob o controle, orientação e avaliação do núcleo de prática jurídica.



Segundo Aguiar (1996 apud OLIVEIRA, 2005), a importância dessa portaria dá-se pelo fato da mesma vir a enfrentar um dos maiores problemas dos cursos jurídicos, preenchendo uma lacuna na formação dos alunos no tocante ao estágio curricular que apenas preparava os alunos para prática advocatícia, negligenciando outras áreas de atuação dos bacharéis em Direito, como a magistratura e o Ministério Público, que pode ocorrer – de forma complementar – com celebrações de convênios com Defensorias Públicas, Juizados Especiais, entidades sindicais, etc., possibilitando “a participação dos alunos na prestação de serviços jurídicos e em assistência jurídica” (OLIVEIRA, 2005, p. 1). 

Decorridos 10 (dez) anos dessa portaria, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE – MEC), emite a Resolução de Nº 09/2004, estabelecendo em seu art. 7º § 1º, que em todas as Universidades e Faculdades de Direito do Brasil, sejam criados os Núcleos de Práticas Jurídicas ligadas a esta unidade de ensino, espaço de execução do estágio supervisionado, o qual se constitui num: 



[...] componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização.

§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, através do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho competente; […] (CES/CNE – MEC, 2004) (BRASIL, 2004, p. 02). 



	Em consonância com esses preceitos, a Ordem dos Advogados do Brasil, através do Regimento Geral do seu Estatuto, no artigo 1º, parágrafo 1º, faculta às instituições de ensino a criação dos Núcleos de Prática Jurídica, em relação ao estágio profissional, conforme veremos a seguir: 



Art. 27. O estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, é requisito necessário à inscrição no quadro de estagiários da OAB e meio adequado de aprendizagem prática. 

§ 1º O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior autorizada e credenciada, em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária do estágio curricular supervisionado com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 (trezentas) horas, distribuído em dois ou mais anos (OAB, 1994, p.5).



	Alencastro (2009) defende que a atuação de um núcleo vá além do espaço de formação de profissional do Direito, superando a “assistência judiciário/jurídica para além da operacionalidade legalista, estabelecendo [...] diálogo com outros atores sócio-políticos” (Idem, 2009, p.04). Significa dizer que os núcleos devem caminhar na direção da compreensão de que as demandas dos assistidos, antes de serem jurídicas, são de fato demandas sociais e que devem ser vistas como fundamentais para a garantia da cidadania. 

Compreendendo ser esse espaço um local de reflexão crítica, extrapolando a mera aplicação da lei que representa os sujeitos e seus respectivos interesses, na garantia e defesa de seus direitos, que o autor o define como um espaço de troca de saberes e de interlocução com outros atores sociais, conforme se depreende  a citação abaixo: 



Comungamos da defesa de uma atuação mais ampla de um Núcleo de Prática Jurídica, que vá além do espaço de formação profissional, em uma área, que seria do Direito. Um Núcleo deve caminhar na perspectiva de consolidação de um campo que supere a “assistência Judiciário-jurídica”, assumindo um novo papel e novas atribuições para além de uma operacionalidade legalista, estabelecendo novas relações com a esfera pública e, a partir do diálogo com outros atores sócio-políticos presentes tanto no âmbito da sociedade civil, quanto no âmbito governamental, deflagre um novo modo de enfrentar as demandas populares que, antes ou associadas às jurídicas, são preponderantemente sociais (ALENCASTRO, 2009, p. 4).



Assim, vê-se no NPJ um espaço extensionista em que a universidade abre suas portas à comunidade, compreendendo ser uma via de mão dupla, onde a comunidade acadêmica em contato direto com a sociedade produz um conhecimento a partir das práxis dos indivíduos. Assim, esse fluxo que “[…] estabelece que a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do conhecimento […] e a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade” (FORPROEX, 2012, p. 28).

A UERN, dentro do processo de adequação à Política Nacional de Extensão Universitária, instituída em maio de 2012 pelo FORPROEX, regula suas atividades de extensão através da Resolução de Nº 14/2014 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão–CONSEPE. Essa regulamentação prevê a criação da Unidade de Extensão de Prestação de Serviços que, de acordo com o artigo 26, inciso I, II, III e IV, classifica-as em Núcleos de Extensão, Grupo Cultural Universitário, Escola de Extensão e Centro de Prestação de Serviços. 

Os Centros de Prestação de Serviços, segundo a Resolução em questão, são espaços culturais como museus e galerias, meios de comunicação, ambulatórios médicos, espaços para assistência jurídica, espaços para a prática de modalidades esportivas, entre outros (Art. 26, IV, Resolução nº 14/2017 – CONSEPE),  que devem atuar de forma contínua e regular como atividade de Extensão na UERN.

	No que se refere aos espaços para assistência jurídica, o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito - UERN se constitui enquanto espaço privilegiado de interlocução entre a Universidade e a comunidade assistida, através da assistência jurídica gratuita. A Universidade conta com dois Núcleos de Práticas Jurídicas, ligados respectivamente as Unidades Acadêmicas do Curso de Direito, um no município de Mossoró, onde fica o Campus Central e outro no Campus localizado em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. 

	O NPJ, enquanto espaço de materialidade entre saberes jurídico e social, será trabalhado, a partir de então, enquanto garantia de direito à assistência jurídica em que há a efetiva intervenção do assistente social, seja atuando em equipe multiprofissional ou no atendimento individual ou familiar no setor de Serviço Social. Sabendo que, majoritariamente, o Direito tem maior poder de articulação – quem busca o serviço sociojurídico, busca o serviço jurídico –, o profissional do Serviço Social é inserido, nessa perspectiva, enquanto um auxiliar desse processo, mas não nos atenhamos a condição de subordinação, pois temos um conhecimento específico, com técnicas e instrumentos também específicos que aferem à profissão uma relação de complementariedade.

Diante disso, faz-se necessário explicitar o diálogo entre essas duas áreas de conhecimento, o Serviço Social e o Direito, muito embora reconheçamos que na área jurídica, o direito exerce um destaque em função da própria característica da assistência jurídica promovida nos Núcleos de Prática Jurídica.

Partimos de nossa inserção no NPJ, ligado à Faculdade de Direito da UERN, enquanto órgão que garante a Assistência Integral e Gratuita aos que dela necessita. O Núcleo “[…] é o órgão de disciplinamento, controle, acompanhamento, supervisão geral e avaliação do estágio” (CONSEPE, 2005, p.05), que desenvolve um trabalho de Assistência Jurídica à população hipossuficiente, prioritariamente, com demandas para as Varas de Família da Comarca de Mossoró. 

O NPJ[footnoteRef:37] da FAD/Campus Central, tem o mesmo raio de abrangência da Vara da Família Comarca de Mossoró. Este núcleo dispõe de uma equipe composta por professores/supervisores do Curso de Direito, técnicos especializados (advogados e assistentes sociais), estudantes de direito, como também técnicos administrativos (CONSEPE, art.19 da Resolução nº 44/05), que dão encaminhamentos às diversas demandas oriundas dos usuários dos serviços.  [37: 	 Não foi possivel ter acesso a documentos que delimitam o momento de criação do NPJ. Sabe-se que formalmente o mesmo tem sua regulamentação  a partir da Reslução nº 44 de 2005] 


O estágio supervisionado em Direito, segundo o Projeto Político Pedagógico do curso, realizar-se-á “com a participação de um corpo de professores supervisores, de servidores técnico-administrativos, incluindo um assistente social e advogados, subordinados à coordenação do NPJ” (UERN, 2012, p.110), nos termos do regimento interno, os estagiários ficam vinculados aos professores supervisores, para efeito de orientação técnica nas mediações e conciliações realizadas pelo núcleo, como também no controle, inclusive do andamento e resultado final dos processos, e avaliação de desempenho do estágio.

Dentre os professores, o NPJ conta com um coordenador eleito em plenária departamental e vinculado à Direção do Curso de Direito, para coordenar as atividades do núcleo, “cujas atribuições estão delineadas no Regulamento do Núcleo da Prática Jurídica” (UERN, 2012, p.110). A Secretaria do NPJ tem a função primordial de efetivar o trabalho administrativo burocrático do Núcleo, auxiliando os alunos, professores, advogados, assistentes sociais e a população, orientando-a aos procedimentos necessários ao funcionamento das atividades de assistência jurídica gratuita.

No que se refere ao Serviço Social, a sua inserção no NPJ é datada do ano de 1979[footnoteRef:38]. Todavia, em alguns momentos, o Setor Social[footnoteRef:39] não se fez presente, fato este possível, tendo em vista que os servidores tinham vínculos temporários com a UERN impedindo que a permanência desse profissional de forma constante.  [38: 	 Esse dado só foi possível, através dos relatos de funcionários mais antigos do NPJ, que estão há muito tempo na instituição e de relatórios antigos.]  [39: 	 No que se refere a nomenclatura utilizada na Resolução CONSEPE nº44 de 2005 a expressão setor social refere-se à intervenção do assistente social no NPJ.] 


No regulamento do NPJ/UERN estão previstas as atribuições do/a assistente social através do Setor Social. Nesse regulamento, cabe ao Serviço Social um contato prévio com os assistidos, realizando triagem econômico-social[footnoteRef:40] dos indivíduos, cujas funções estão especificamente detalhadas:  [40: 	 No cotidiano do NPJ essa chamada triagem não se configura da forma posta no documento. Realizamos uma escuta qualificadas dos sujeitos e a partir daí sugerimos o melhor encaminhamento social como também em equipe buscamos a melhor proposta jurídica para os assistidos. Desde 2015 que internamente buscamos redefinir nossas atribuições no NPJ. Já existe uma proposta de modificação no regulamento, onde propusemos as alterações pertinentes ao serviço social.] 




Art. 29 – Compete ao Setor Social fazer triagem de carência individual das partes interessadas que procuram os Serviços de Assistência Judiciária gratuito, realizado pelos estagiários da Prática Jurídica. § 1º - a triagem prevista no caput deste artigo será realizada por assistentes sociais, que farão levantamento completo da situação econômico-financeira dos requerentes. § 2º - a triagem serve também para operacionalização do estágio, fazendo com que o estagiário só atenda a quem realmente está necessitando de Serviços Jurídicos gratuitos. Art. 30 – O Setor Social do Núcleo de Prática Jurídica é composto por duas (02) Assistentes Sociais, que darão expediente em tempo integral de 40 horas semanais (CONSEPE, 2005, p. 05).



 De certo que durante algum tempo entre 2005 e 2010, o Serviço Social era executado conforme estabelecido neste regulamento e por profissionais contratados como cargo comissionado, o que fragilizava a continuidade do serviço e, consequentemente, a qualificação do atendimento sociojurídico. No entanto, em meados de 2010, com a abertura de concurso público para diversas áreas na Universidade, o NPJ foi contemplado com assistente social e advogados, sendo estes empossados em 2011. Além da vaga através concurso, houve o remanejamento de uma outra servidora, também assistente social, e juntas foram construindo os instrumentais de intervenção do Serviço Social nesse espaço. Iniciamos o processo de elaboração do Plano de Trabalho do Serviço Social, onde são explicitadas as suas competências e atribuições[footnoteRef:41]. [41: 	 Compete ao Serviço Social do NPJ: Acolhimento aos usuários da Prática; Viabilizar a garantia do bom atendimento aos usuários  dos serviços; Escuta qualificada com atendimento individualizado garantindo o sigilo profissional; Realizar Conciliações ou mediações entre as partes assistidas pelo NPJ; Realizar encaminhamentos dos usuários para a rede de Serviços socioassistenciais ( Saúde, Assistência, Educação, Jurídica); Planejamento das atividades do setor ( quinzenalmente); Participação em reuniões e atividades com outros parceiros; Elaboração de relatórios, projetos, pareceres; Estágio supervisionado; Realizar acompanhamento, quando necessário, a processos judiciais para garantir a efetividade dos direitos violados dos  hipossuficientes; Participação em audiências nas Varas; Visitas domiciliares em casos específicos. Todos os serviços e atividades executados pelo/a Assistente Social do NPJ deverão ter como parâmetro a Lei de Regulamentação da Profissão a Lei 8662/93 e o Código de Ética.] 


É válido destacar que, diante das necessidades postas pelo cotidiano institucional, a equipe do núcleo em conjunto com o colegiado da FAD, vem trabalhando numa proposta de alteração no regimento da Prática Jurídica, incluindo nessa proposta a supervisão de estágio em Serviço Social, que não fora contemplada no Capítulo V, artigo nº 29, da Resolução Nº 44/05 do CONSEPE. No NPJ, algumas alterações propostas para a resolução acima, mesmo que de forma não oficial, já estão sendo efetivadas no cotidiano institucional; como por exemplo, a expressão Setor Social para Serviço Social no artigo, haja vista as dificuldades internas da Faculdade de Direito em encaminhar tais alterações.

O NPJ está localizado, atualmente, na antiga sede do Fórum Municipal de Mossoró Doutor Silveira Martins, situado na Avenida Rio Branco, s/n, no bairro Centro, num sistema de comodato entre a UERN e o Poder Judiciário. Esse comodato favoreceu os serviços, já que o NPJ não dispunha de sede própria[footnoteRef:42], o que dificultava a adequação sobre as normas das instalações previstas na Resolução CONSEPE de nº 44/2005, que trata da regulamentação do Núcleo:  [42: 	 A sede está sendo construída no Campus Central UERN sem previsão de conclusão.] 




Art. 20 - as instalações do Núcleo de Prática Jurídica, devem ser   compatíveis com o número de alunos matriculados no estágio supervisionado, deverão apresentar: I – secretaria própria; II – disponibilidade de salas para atividades práticas reais e simuladas; III – computadores com acesso à INTERNET; IV – espaço adequado para atendimento ao público; V – arquivo de cópias de autos findos; VI – fichário individualizado dos alunos; VII – pessoal técnico-administrativo qualificado; VIII – acervo mínimo de legislação e espaço destinado aos professores supervisores para atendimento a alunos (CONSEPE, 2005, p. 03).



 Antes da mudança para a sede atual, o espaço físico era incompatível para o desenvolvimento do trabalho com os usuários. Existiam problemas com acessibilidade, o fluxograma da instituição não era claro para a maioria dos usuários, como também os espaços não comportavam equipamentos, como computadores e cabines, suficientes para a realização de atendimentos simultâneos.

 No atual contexto estrutural do núcleo foi possível dar celeridade aos atendimentos. No fluxograma definiu-se os espaços com atividades distintas: ampliou-se os espaços para que o aluno do curso Direito pudesse encaminhar as demandas dos nossos usuários de forma individualizada e com a garantia do sigilo profissional, contemplando também o espaço para a prática da mediação via unidade externa do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC)[footnoteRef:43]. [43: 	 Centro Judiciário de Solução de Conflitos – unidade externa instalada através do convênio entre UERN e TJRN, atendendo a Resolução 125 de 2010.] 


Foram também pensadas as demais atividades de cunho administrativo e especializado, como o atendimento jurídico e social, que no processo de mudança tiveram seus espaços garantidos na nova estrutura. Para além das atividades acima elencadas, passamos também a contar com um setor apropriado para guarda e consulta dos processos encaminhados ao judiciário através do NPJ e uma sala de aula ampla, onde são realizadas diversas atividades, como palestras, reuniões, encontros das assistentes sociais no sociojurídico – realizamos atividades coletivas com nossos parceiros, as atividades dos fóruns sociojurídico, espaços esses que contribuem para publicizar nossas ações na sociedade local –. 

O Serviço Social hoje desempenha suas ações garantindo um atendimento de qualidade, pois conta com um ambiente equipado com iluminação adequada, climatizada, armário com tranca para a guarda de documentos de caráter sigiloso, equipamentos de informática e acesso à internet para auxiliar no desenvolvimento das funções, conforme preconiza a Resolução nº 493 de 26 de agosto de 2006, do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, que trata das condições técnicas e éticas do Serviço Social. O papel dessa resolução foi de extrema importância para que pudéssemos, de forma política, negociar condições objetivas de atendimento à população ali assistida, com a gestão da Universidade; como resultado garantiu-se as prerrogativas do atendimento profissional de forma sigilosa. 

A partir disso também foi possível incluir nas atribuições o estágio supervisionado, ferramenta que possibilita contribuir para a formação de novos assistentes sociais, egressos da universidade e extrair desses processos de supervisão de campo, ideias que redimensionem o fazer profissional, exemplo disso temos a melhoria significativa dos instrumentais de coleta de dados do Serviço Social.

	Uma outra questão que vem comprometendo as ações da profissão e do serviço, se deu com a redução do quadro funcional de assistentes sociais do NPJ, motivada por questões de adequação funcional, como também por questões jurídicas da própria Universidade. Isso gerou impacto direto no número de atendimentos realizados pelo setor de Serviço Social, haja vista que, com isso, a demanda reprimida passou a ser mais visível, no sentido de que a assistente envolvida tem uma carga horária de trinta (30) horas semanais.  

Diante de todas essas questões, compreendemos que o papel do Núcleo se justifica pela importância que este possui para o processo de formação dos alunos da Faculdade de Direito, permitindo que os discentes se aproximem do contexto socioeconômico das famílias ali atendidas. No contexto sociojurídico, essa aproximação com a realidade dos sujeitos da pesquisa nos possibilita a compreensão dos fenômenos sociais que perpassam a realidade das famílias, entrando em contato com o seu cotidiano, permeado por sentimentos, vivências e valores singulares dos sujeitos, o que nos exige a oferta de uma intervenção capaz de compreendê-la em sua totalidade.

As demandas que chegam para o assistente social são reflexos do cotidiano das famílias, da forma em que se organizam as várias configurações de família, que se constituem dentro do ciclo de vulnerabilidade socioeconômica como hipossuficientes, exigindo a intervenção do Estado através da oferta de serviços em órgãos especializados nas questões de Direito de Família. 

Todavia, a atuação do assistente social não é simples e, por isso, faz-se necessário fazer uma breve abordagem acerca do espaço socio-ocupacional de intervenção do Serviço Social junto aos usuários que buscam a assistência jurídica gratuita.

 







3.2. A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA UERN 



	O Assistente Social na área sociojurídica é o profissional que identifica as necessidades do usuário e a realidade social em que eles estão inseridos, a partir de seu cotidiano familiar e social. Requer do profissional habilidades, competências e compromissos ético-políticos que o permitem transitar no meio dos encaminhamentos burocráticos que a assistência jurídica exige para a garantia de direitos sociais e jurídicos, exercendo suas atividades no sistema jurídico junto ao Poder Judiciário, aos serviços de assistência judiciária ou como trabalhadores autônomos. 

	Os assistentes sociais que trabalham nos serviços de assistência judiciária, como a Procuradoria, Assistência Judiciária do Estado e os escritórios Experimentais das Faculdades de Direito ou trabalhadores autônomos, não têm sua intervenção necessariamente vinculada ao atendimento de processos, estando suas funções geralmente ligadas à prestação de serviços, supervisão e planejamento de programas ligado a essa área. 

	Trindade e Soares (2011) nos chamam atenção para a formação técnica dos operadores de direito, no tocante as matrizes teóricas formalistas do curso que se limita a procedimentos e ritos processuais, 



de tal modo que não conseguem dar conta da dinamicidade das transformações contemporâneas em curso, sobretudo ao se depararem cotidianamente com situações complexas decorrentes dos problemas sociais (TRINDADE; SOARES, 2011, p. 226). 





	Essa complexa realidade social demanda, segundo as autoras, uma série de desafios para a função jurisdicional do Estado, aqui representado pelo Poder Judiciário; dentre eles podemos citar a escassez de recursos econômicos e sociais e a deficiente formação dos operadores jurídicos no trato dos conflitos. 

	Os operadores de direito[footnoteRef:44], diante dessa situação, passam a solicitar a atuação de outros profissionais, dentre eles o assistente social e o psicólogo, para colaborarem nas decisões judiciais em que pesem os diversos conflitos que chegam ao judiciário. O Serviço Social é requisitado para atuar nos conflitos familiares de sua competência, utilizando seu saber-poder e sua competência profissional para decifrar as diversas nuances dos conflitos sociais.  [44: 	 Profissionais do Direito que desempenham funções de Juiz, Promotor, Defensor Público.] 


	Bosi (1996 apud TRINDADE; SOARES, 2011) compreende que a relação saber-poder deve ser analisada considerando seus atributos conquistados ao longo do seu desenvolvimento, como também o conjunto de relações históricas inseridas nesse processo. Isso significa que a organização política de um segmento profissional “[...] e o saber quando conquistado, é uma propriedade indiscutível, resultando, juntamente com outros atributos, de uma autonomia técnica” (TRINDADE; SOARES, 2011, p. 227), possibilitando assim uma articulação entre a esfera do conhecimento e a do poder. 

	Portanto, “o saber está integrado à prática das profissões, assim como o poder está nas relações das profissões e dos profissionais, por isso poder e saber circulam interligados nas ações” (Idem, 2011, p. 227). No entanto, o cotidiano institucional dos serviços de prestação de assistência jurídica, deixa evidente a existência de um conjunto de demandas que apontam para a utilidade e a necessidade do trabalho do assistente social como membro integrante de uma equipe interdisciplinar. A complexidade do trabalho social é dada pelas inter-relações existentes, não só entre elementos que precisam ser considerados no atendimento das necessidades do sistema jurídico e suas instituições, mas também dos elementos que conformam a estrutura da sociedade.

	É mister destacar que, quando o assistente social trabalha em equipes interdisciplinares, termina por estabelecer uma relação de interface entre áreas de conhecimento. Na equipe interdisciplinar esse profissional procura analisar, estudar e planejar as ações que vão ser empreendidas com os sujeitos de nossa intervenção. Essa autonomia e autoridade profissional para realizar o seu trabalho com competência técnica e política é fundamental nas ações profissionais dos assistentes sociais em todas as áreas. 

	Na área sociojurídica essa relativa autonomia se faz necessária, visto que, ao sugerir uma determinada medida sobre uma situação de conflito, essa sugestão, quando acatada pelo profissional do Serviço Social, contribui em decisões que selam o destino das pessoas das envolvidas. Costuma-se dizer que o assistente social tem uma relativa autonomia, mas que ela, conforme Trindade e Soares (2011, p.227) afirmam, “engloba a esfera do conhecimento, do saber, do poder e da ética, conferindo uma dimensão técnica com legitimidade ao exercício”, a partir dos instrumentos normativos da profissão, como o Código de Ética Profissional e a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº. 8.662, de 7 de junho de 1993). 

	Além desses instrumentos, conta também com o posicionamento do conjunto CFESS/CRESS através de resoluções[footnoteRef:45] que normatizam e disciplinam, tanto as ações cotidianas ao exercício profissional, quanto no sociojurídico. Nessa área, este conselho vem atuando de forma a normatizar algumas questões consideradas gargalos do fazer profissional, emitindo opiniões técnicas na perspectiva de contribuir com a categoria.  [45: 	 493/06 - Trata das condições técnicas e éticas do exercício profissional; 554/09 - Dispõe sobre o não reconhecimento da inquirição das vítimas crianças e adolescentes no processo judicial, sobre a Metodologia de Depoimento sem Dano/DSD (efeito suspenso por decisão judicial);556/09 -Procedimento para efeito de Lacração de material Técnico – Sigiloso do Serviço Social;557/09 - Emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o Assistente Social e outros profissionais;  559/0 -  Que trata da atuação do Assistente Social, inclusive como perito judicial ou assistente técnico, quando convocado a prestar depoimento como testemunha, pela autoridade competente (efeito suspenso por decisão judicial).] 


	Alinhado ao projeto profissional, conectado com a ética, a democracia e a realização da justiça social, estes que são valores basilares da profissão, o assistente social precisa ter a clareza de que os interesses institucionais não devem estar em confronto com tais valores. 

	O compromisso funcional com a instituição pública deve estar alinhado com a perspectiva de que os agentes do direito são imprescindíveis na efetivação da assistência jurídica. Dessa forma, precisa-se vislumbrar um campo de convergência entre os interesses institucionais e dos assistidos. Ademais, o profissional precisa atuar com discernimento dos processos ideológicos e culturais que formam e conformam sua postura, bem como a compreensão de que a emissão de suas opiniões técnicas, sejam elas verbalizadas ou textuais, emanam de espaço socio-ocupacional permeado pelas relações de forças e saber-poder (FÁVERO, 2018).

	Entre as várias atribuições e requisições que demandam atualmente o trabalho do assistente social no mundo jurídico, podemos citar as práticas de assessoria e prestação de consultoria aos órgãos públicos judiciais e demais profissionais dessa área, em questões específicas de sua profissão; realização de perícias e estudos sociais, bem como informações e pareceres da área de sua competência, em consonância com os princípios éticos de sua profissão; planejamento e execução de programas destinados à preservação e integração social de pessoas e/ou grupos envolvidos em questões jurídicas; planejamento, execução e avaliação de pesquisas que possam contribuir para a análise social, dando subsídios para ações e programas no âmbito jurídico; participação em programas de prevenção e informação de direitos à população usuária dos serviços jurídicos; treinamento, supervisão e formação de profissionais e estagiários nesta área.

De acordo com Trindade e Soares (2011), as instituições judiciárias se apropriam do saber técnico e da competência profissional do assistente social para examinar, classificar, registrar, observar e analisar o comportamento dos indivíduos. Esses elementos dão especificidades próprias ao fazer profissional no sociojurídico, pois são fundamentais na elaboração de um estudo social ou parecer social que subsidiará uma decisão judicial. Ao ser solicitado um estudo social ou parecer social, o assistente social vai in lócus observar e analisar a realidade social em que os sujeitos estão inseridos, possibilitando que o profissional traga para o âmbito do judiciário uma visão esclarecedora da realidade, capaz de subsidiar a decisão judicial.

É importante salientar que a atuação profissional do assistente social se polariza entre os objetivos institucionais de controle, disciplinamento e ajustamento, além da demanda da população usuária, que busca ter acesso aos direitos humanos e sociais garantidos constitucionalmente. O papel do perito social na área sociojurídica se entrelaça, como relatam Trindade e Soares (2011), em um misto de aspectos oriundos da questão social com as práticas jurídicas, mas que tem a capacidade de intervir junto às ações concretas do cotidiano das relações familiares e sociais.

As atribuições, para além das previstas na lei que regulamenta a profissão, no NPJ são tensionadas pela demanda institucional e pela função a qual esse núcleo responde junto ao processo de formação dos alunos do curso de Direito da UERN, prevista na Resolução CONSEPE Nº 44/05, anteriormente citada. Essa atividade pedagógica efetiva-se com o atendimento direto às famílias que acessam nossos serviços e que, na maioria das vezes ou prioritariamente, necessitam da intervenção do Serviço Social.

	As demandas que chegam para o assistente social são reflexos do cotidiano das famílias, da forma como se organizam e de como elas se constituem dentro do ciclo de vulnerabilidade socioeconômico em que vivem; exigindo a intervenção do Estado através da oferta de serviços, compreendendo esse ciclo de vulnerabilidade que, segundo Yazbek (2010), define que a pobreza é expressão direta dessas relações extremamente desiguais, produtoras de riquezas e miséria social[footnoteRef:46]. [46: 	 Pobreza é expressão direta das relações vigentes na sociedade, relações extremamente desiguais, em que convivem acumulação e miséria. […] produto dessas relações que, em nossa sociedade, a produzem e reproduzem, quer no plano socioeconômico, quer nos planos político e cultural, constituindo múltiplos mecanismos que “fixam”, os pobres em seu lugar na sociedade (YAZBEK, 2010, p 153.).] 


	O Serviço Social no NPJ/UERN depara-se com as mais diversas manifestações da questão social que afetam às famílias assistidas. No cotidiano institucional, o cidadão ao ser identificado como possível assistido é encaminhado para a realização de um cadastro e, após isso, direcionado para o setor social ou jurídico. São diversas situações apresentadas, dentre elas, as mais frequentes são: alimentos, separação, violência doméstica, adultério, maus tratos, abandono na gravidez, incapacidade para a vida cível, partilha de bens, registro de óbito fora de prazo, reconhecimento de paternidade, dentre outros. Demandas essas que geram diferentes ações judiciais: divórcio consensual, divórcio litigioso, guarda, pensão alimentícia, alimentos grávidos, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade, curatela, registro de nascimento fora do prazo, declaração de óbito fora do prazo, em conformidade com as demandas apresentadas no período em tela, de 2015 e 2016.

	Diante dessa realidade complexa, adotou-se como norte o Plano de Trabalho do Serviço Social, elaborado pelos profissionais desse setor do NPJ, pautando-se nas diretrizes do atendimento de assistência jurídica gratuita e com as normativas que regulamentam a profissão, principalmente em relação as dimensões teórico-metodológicas, ético-política e técnico-operativa definidas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), através das Diretrizes Curriculares do curso de Serviço Social. 

	Tendo por base as atribuições e competências previstas na Lei nº 8.662/93 e os demais regulamentos citados acima, o Plano de Trabalho do Serviço Social no NPJ estabeleceu as atribuições desta categoria profissional junto ao Núcleo, das quais destacamos: acolhimento aos usuários; escuta qualificada com atendimento individualizado, na perspectiva do sigilo profissional; participação de conciliações ou mediações entre as partes assistidas pelo NPJ;  encaminhamentos dos usuários para a rede de serviços socioassistenciais (Saúde, Assistência, Educação, Jurídica); planejamento quinzenal das atividades do setor; participação em reuniões e atividades com outros parceiros; elaboração de relatórios, projetos, pareceres; supervisão de estágio;  acompanhamento a processos judiciais, quando necessário, para garantir a efetividade dos direitos violados dos hipossuficientes; participação em audiências nas Varas; visitas domiciliares em casos específicos[footnoteRef:47]. [47: 	  Essas atribuições estão sendo propostas na reformulação da Resolução  do NPJ/UERN junto ao colegiado da FAD.] 


As atividades que rotineiramente são executadas em defesa dos direitos dos assistidos tem início no acolhimento institucional da demanda, onde toma-se ciência das motivações que o trouxeram até ali, possibilitando uma escuta qualificada e a garantia do sigilo profissional; em seguida vê-se a possibilidade da conciliação ou mediação entre as partes; encaminhamento da demanda, pós contato prévio das partes, para o setor jurídico, onde é realizado um acompanhamento da demanda, na perspectiva da garantia dos direitos violados dos hipossuficientes e, quando necessário, encaminhamento das partes à rede de serviços socioassistenciais do município. 

Diante das mudanças que a família vem vivenciando hoje, é fundamental ser um profissional criativo, no sentido de desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho capaz de preservar direitos, a partir das demandas emergentes no cotidiano, como aponta Iamamoto (1998), o que difere de um profissional apenas executor de tarefas terminais dentro do processo de trabalho desenvolvido. 

E para que ocorra a sua efetivação, precisamos inicialmente conhecer os usuários dos nossos serviços, buscando compreender as múltiplas configurações que a família hoje apresenta, decifrando quem são, de onde vêm e que demandas são apresentadas ao Serviço Social, como também, que estratégias de sobrevivência são estabelecidas para o enfrentamento das transformações societárias. Tratando-se de suas múltiplas configurações, o assistente social se depara com desafios que extrapolam os conhecimentos inerentes a profissão, ampliando-o para a discussão com a família ou as famílias, no contexto da alienação parental e da responsabilidade civil.





4 A FAMÍLIA, ALIENAÇÃO PARENTAL E A RESPONSABILIDADE CIVIL 



A contextualização da família na sociedade possui arcabouço diversificado de conceitos. A concepção de família que historicamente foi sendo construída é fruto da trajetória de sua existência na sociedade (Oliveira, 2009, p.23). Podemos afirmar que nesse contexto, a família não se configura enquanto instituição natural, sendo ela construída socialmente e influenciada pelas normas culturais vigentes, redefinindo sua composição e as relações estabelecidas entre seus membros.

Souza (2013),  explicita que o conceito de família pode ser compreendido “[...] pela formação de laços consanguíneos ou não, convivendo sob mesmo teto, de forma que o modelo de organização, a função dos papéis familiares e as relações de afeto determinem a configuração a qual está inserida” (SOUZA et. al, 2013, p. 107), ou seja, as famílias hoje não se definem somente pela possibilidade do casamento ou do envolvimento do ato sexual, mas sim pelo afeto que permeia o relacionamento entre os sujeitos, sendo a questão da afetividade elemento essencial a essas novas configurações familiares.  

O mesmo entendimento nos traz Arruda (2011) ao apontar que o século XX trouxe mudanças significavas para o instituto família, sendo elas constituídas “nas suas mais variadas formas” (Idem, 2011, p. 02), e consequentemente mais informal; permitindo as pessoas se ligarem não só por laços de sangue ou patrimoniais e sim por laços afetivos, que vão sendo estabelecidos na medida em que a sociedade experimenta o novo século. Com isso, são estabelecidas novas formas de convivência entre os sujeitos do núcleo familiar e, no caso aqui em discussão, entre genitores e avós.



4.1 CONVIVÊNCIA FAMILIAR ENTRE GENITORES/AVÓS  



Segundo Tacques (2012), a convivência familiar é na verdade pressuposto básico para um adequado desenvolvimento humano, sendo esta, capaz de influenciar drasticamente na formação de nossa sociedade. Todavia, as crianças privadas deste direito, sejam porque trazem consigo mazelas originadas no âmbito familiar ou da negligência do Estado em ofertar programas e serviços socioassistenciais adequados às famílias em situação de vulnerabilidade social, desenvolvem condutas reprováveis durante sua infância, o que pode levá-las a se tornarem adultos desprovidos de valores éticos e morais.

	O saudável desenvolvimento da personalidade do indivíduo dá-se, sobretudo, no seio do ambiente familiar. É a partir da construção desses vínculos de parentalidade e afetividade/afinidade que o ser humano alicerça seus valores, auto afirmando-se enquanto agente social, transformador de sua própria realidade. Essa valoração decorre justamente do reconhecimento de sua importância, no que concerne à preservação e defesa da dignidade da pessoa humana, principalmente para crianças e adolescentes, que são aqueles mais vulneráveis aos traumas por se encontrarem em situação de formação.

	A valoração da convivência familiar como direito fundamental implica o saudável desenvolvimento da personalidade de seus membros, principalmente de crianças e adolescentes, o que pressupõe no plano internacional o reconhecimento desse direito enquanto um direito estabelecido na Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança e do Adolescente.

	A Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente (1990) traz consigo um apurado de normas que tratam do Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente. De acordo com o artigo 1º da Convenção, “todo o ser humano com menos de 18 anos, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes” (BRASIL, 1990, p. 02) é tutelado pela proteção integral; estando interligado com o direito a convivência familiar, no qual os direitos e deveres dos pais é “cuidar de seus filhos, devendo o Estado intervir, de maneira subsidiária, nos casos em que os genitores não dispõem de condições suficientes para prover todas as necessidades de sua prole” (TACQUES, 2012, p.1).

No plano nacional, a partir da Constituição Federal de 1988, a convivência familiar passa a ter caráter de direito fundamental, reconhecido pelo Estado, exposto no artigo 6º[footnoteRef:48] que trata da dignidade da pessoa humana; onde são assegurados os direitos jurídicos individuais e coletivos, dentre estes ao convívio familiar, concernente à proteção das entidades familiares e população infanto-juvenil, bem como da realidade vivenciada por estes sujeitos.  [48: 	 Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (EC no 26/2000 e EC no 64/2010).] 


Falar do direito à convivência familiar é, pois, resgatar e abordar a defesa da dignidade do ser humano a partir da construção da subjetividade do indivíduo e dá guarida ao seu desenvolvimento enquanto agente político, social e profissional. A dignidade da pessoa humana é uma construção conceitual complexa, de difíceis parametrizações jurídicas e sociais. No que concerne à discussão da convivência familiar de crianças e adolescentes com genitores e avós enquanto direito hoje,  requer um recuo na história para que possamos compreender o processo evolutivo da construção da família a partir das mudanças culturais, sociais e religiosas, desde sua origem até suas novas configurações na chamada sociedade moderna (ARRUDA, 2011).

	Nas primeiras décadas do século XX, a sociedade ainda respirava sob as ideias conservadoras do século XIX, mas ao passo em que o contexto político, econômico e cultural sofre alterações, a família também é impactada por esses acontecimentos. Dessen e Polonia (2007 apud RUSCH et. al, 2016, p. 2) ressaltam que “as transformações tecnológicas, sociais e econômicas favorecem as mudanças na estrutura, organização e padrões familiares e, também, nas expectativas e papéis de seus membros”.

	Com a chegada dos anos 80, novas tecnologias reprodutivas como a inseminação artificial[footnoteRef:49] e a fertilização in vitro[footnoteRef:50], dissociam a gravidez da relação entre homens e mulheres, o que atinge diretamente a concepção de família. Já na década de 90, uma outra tecnologia propiciou o reconhecimento da paternidade: o exame de DNA[footnoteRef:51], que pôs fim a dúvida da paternidade, servindo inclusive para o fundamento da responsabilidade familiar que até então era relacionada com o vínculo maternal. [49: 	 A inseminação artificial é um procedimento mais simples do que a FIV. A inseminação consiste em diminuir o caminho percorrido pelo espermatozoide até o óvulo. A técnica é eficaz em diversos casos, como quando o homem possui alterações leves no sêmen ou se a mulher apresenta um muco no colo uterino que impede a subida dos espermatozoides, além dos casos em que a mulher não ovula adequadamente. Na inseminação artificial, o sêmen é depositado diretamente na cavidade uterina, quando a mulher tenha ovulado para ser fecundado na tuba uterina. Para realizar o procedimento, o sêmen é coletado através da masturbação e separado em laboratório, afim de selecionar os espermatozoides com maior potencial. http://www.materprime.com.br/qual-a-diferenca-entre-fertilizacao-in-vitro-e-inseminacao-artificial/, acesso em 13/06/18 às 13h) ]  [50: 	 A fertilização in vitro já é um tratamento mais complexo, realizado totalmente em laboratório. Na técnica o óvulo é retirado do ovário através de uma punção por via transvaginal e é fecundado pelo espermatozoide no laboratório, fora do corpo feminino. Após alguns dias de desenvolvimento o embrião no laboratório é transferido para o útero, que foi previamente preparado para aceitar o embrião. A fertilização in vitro está indicada para casais em que a mulher apresenta alterações nas trompas ou nos casos do homem ter uma alteração importante no sêmen, como baixa concentração de espermatozoides ou baixa motilidade. http://www.materprime.com.br/qual-a-diferenca-entre-fertilizacao-in-vitro-e-inseminacao-artificial/ acesso em 13/06/18 às 13h)]  [51: 	 A sigla DNA significa, traduzindo para o português, ácido desoxirribonucleico. Por essa razão, é comum chamá-la de ADN. Essas moléculas se tratam de ácidos nucléicos e são encontradas, na sua maioria, no núcleo ou na região nucleóide da célula, sendo que também são encontradas nas mitocôndrias e nos cloroplastos https://www.infoescola.com/biologia/dna/ acesso em 13/06/18) às 12:50m.] 


Diante de todas essas mudanças, a família (FONSECA, 2001 apud SARTI, 2012, p. 33) constitui-se em terreno ambíguo, onde seu mundo de significação humana não tem uma relação mecânica com as possibilidades materiais da existência, mediada por tradições sociais, culturais e psíquicas. Concomitante a essas mudanças, a família, a luz do direito, de acordo com Arruda (2011) e Sarti (2012), passa por alterações, sendo imperioso a adequação das leis brasileiras a essas mudanças. Sendo assim, a Constituição Federal de 1988, no que se refere a entidade familiar, no Capítulo VII – Da Família da Criança e Adolescente, do Jovem e do Idoso, define a família como uma entidade de afeto e solidariedade, fundada no desenvolvimento da pessoa humana. Em conformidade ao artigo 227, 



É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, 30).



	A Carta Magna de 1988 inova em questões como: a quebra da chefia conjugal, onde agora há a sociedade conjugal compartilhada em deveres e direitos entre homens e mulheres; o reconhecimento da união estável como entidade familiar, atribuindo-se a ela alguns dos efeitos do casamento civil, ainda que seja negada pelos mais conservadores; o reconhecimento da família formada pelos filhos e pais separados ou divorciados, como também o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento e os filhos adotivos, que passam a ser vistos de forma igualitária; a possibilidade da dissolução do vínculo do matrimônio após um ano de separação (ARRUDA, 2011; SARTI, 2012).

	Uma das principais alterações apontadas na Constituição Federal de 1988 sobre a família, diz respeito ao fim da diferenciação entre filhos legítimos e filhos ilegítimos, reiterada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que os define como sujeitos de direitos. Com a comprovação do exame de DNA, “qualquer criança nascida de uniões consensuais ou de casamentos legais podem ter garantido seus direitos de filiação, por parte do pai e da mãe” (SARTI, 2012, p. 35). Tanto o ECA, quanto a CF de 88, são instrumentos jurídicos que impulsionam a ideia de família a partir da perspectiva de sujeitos de direitos.

	Em meio a discussão, percebemos que entre as mudanças há uma tendência ao processo “desidealização” (SARTI, 2012, p. 35) do conceito de família tradicional ou nuclear, ainda que se saiba que esse recurso legal é frequentemente utilizado para estigmatizar as famílias pobres, definidas como desestruturadas, “incapazes de dar continência a seus filhos”, sem a devida consideração do lugar dos filhos no universo simbólico dessas famílias pobres (Idem, 2012, p. 35). De acordo com o autor acima, algumas indagações surgem no que se refere ao adequado ou inadequado em relação à família:



Não se sabe mais, de antemão, o que é adequado ou inadequado relativamente à família. No que se refere às relações conjugais, quem são os parceiros? Que família criaram? Como delimitar a família se as relações entre pais e filhos cada vez menos se resumem ao núcleo conjugal? Como se dão as relações entre irmãos, filhos de casamentos, divórcios, recasamentos de casais em situações tão diferenciadas? (Ibidem, 2012, p. 35).



	Cada família tem uma versão de sua história e que nos exige abertura para uma escuta que localize os pontos de vulnerabilidade, como também os recursos disponíveis que deem conta de sua singularidade, subjetividade, seus mitos e o papel do simbolismo familiar. O que se percebe, ao trabalhar com famílias, é que essas mudanças têm sentidos diversos para os diferentes segmentos sociais, sendo percebida e vivenciada de forma desigual. O conceito de família e seu significado depende do ponto de quem a vive e será por eles reproduzidos e ressignificados a sua maneira, dados os seus distintos lugares e momentos na família.

	Nesse jogo entre o mundo exterior e o mundo subjetivo, as construções simbólicas operam numa relação com os referenciais sociais e culturais de nossa época e de nossa sociedade, onde cada família terá uma versão de sua história, a qual dá significado à experiência vivida.

	Amorim (2017) destaca o pluralismo familiar como um novo elemento na constituição das famílias, o que a autora destaca como múltiplas possibilidades de arranjos familiares[footnoteRef:52] e que devem receber efetiva proteção do Estado. Esse pluralismo se apresenta nas seguintes entidades familiares, apontadas pela autora em sua obra Manual de Direito das Famílias: família matrimonial; família informal, configurada através da união estável; família homoafetiva; família monoparental; família parental ou anaparental; família pluriparental, mosaico, ou reconstruída; família paralela; família poliafetiva; família natural, extensa ou ampliada; família substituta e família unipessoal (singular)[footnoteRef:53]. No entanto, para efeito de pesquisa, não trabalharemos conceitualmente cada um desses modelos, mas é preciso chamar atenção para esse fenômeno plural em que a família vem se apresentando, tendo em vista que impacta na elaboração das políticas públicas de atenção as famílias.  [52: 	 Apesar da autora ainda utilizar esse termo para definir a família hoje, estamos trabalhando com a perspectiva de novas configurações de famílias]  [53: 	 família matrimonial: é aquela lastreada no casamento heterossexual;  família informal (união estável): casamento por usucapião: família homoafetiva: casais do mesmo sexo; família monoparental: convivência com apenas um genitor responsável pela criação dos filhos; família parental ou anaparental: convivência entre parentes ou não parentes, mas que a afetividade é o elo que os liga; família pluriparental ou mosaico ou reconstruída: pluralidade de famílias: família paralela: mais de uma entidade familiar; família: poliafetiva: união com mais de duas pessoas; família natural, extensa ou ampliada: família que se estende para além da unidade biológica de pais e  filhos, formada por parentes próximos com as quais crianças e adolescentes convive; família substituta: prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente em caso excepcional e família unipessoal (singular) uma única pessoa separada, solteira, divorciada ( AMORIM, 2011, p. 44-54)] 


	Hoje, a família  tradicional composta por pai mãe e filho/os, encontra dificuldades para a realização dos papéis dentro dos seus núcleos familiares; sofrendo de forma mais intensa essas transformações, com consequência direta na dissolução da união conjugal, com pedidos de divórcio ou constituição e dissolução de união estável, reconhecida pelo Código Civil de 2002, o que leva a redefinição dos papéis dos membros familiares que tramitam nas Varas de Família.

	Sob esse novo prisma, a família tradicional encontra dificuldades para a realização dos papéis dentro do seu núcleo fundamental, entre filhos e genitores. Surgem aí outros sujeitos, como a figura dos/as avós/as e parentes próximos com os quais crianças e adolescentes convivem, sendo assim definida como família extensa ou ampliada (AMORIM, 2017).

Nessa perspectiva, a família ampliada passa a ter papel fundamental nessas novas configurações familiares, sendo que a relação que se estabelece com os avós é bastante relevante e importante na garantia de convivência familiar e no fortalecimento desses vínculos. 

Diante dessa difícil realidade de famílias empobrecidas, onde fenômenos como a drogadição, a gravidez precoce e o abandono se fazem presentes. Tacques (2012) afirma que, em geral, por parte de um ou ambos os genitores, têm-se a presença marcante dos avós, que se veem obrigados a auxiliar na criação de seus netos, o que propicia o fortalecimento de vínculos entre essas duas gerações, mas que em algumas situações encontram entraves como a questão da alienação parental.  Muitas vezes ela não é identificada e, portanto, não é trabalhada na família que acessam as Varas de Família ou serviços socioassistenciais. Assim, identificamos rupturas ou fragilidades de vínculos mediante práticas veladas, ou não, de alienação parental, o que impulsionou a discussão sobre essa temática entre genitores e avós.



4.2 ALIENAÇÃO PARENTAL E O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR



	As repentinas mudanças na sociedade moderna provocam profundas alterações nas relações familiares, em especial a família nuclear, onde o fim do casamento passa a ser uma retórica, advindo de um desgaste natural da relação entre os cônjuges. Todas essas transformações fizeram com que a família deixasse de ser compreendida enquanto entidade formada por pai, mãe e filho, unidos por outros meios que não seja apenas a consanguinidade, tais como os laços de afetividade. A concepção de família hoje tem um conceito bem mais amplo e prioriza o laço de afetividade que une os seus membros (SILVA e SANTOS, 2013, p. 57). 

	A dissolução do casamento acontece independente da vontade de um dos cônjuges, pois muitas vezes ocorre do desgaste natural de uma relação, onde um ou ambos cônjuges não têm mais interesse no outro. Muitas dessas separações são marcadas por mágoas e ressentimentos que podem ser transferidos aos filhos, desencadeando assim o primeiro problema, que é a guarda dos menores. Junto com todas essas questões, se evidencia outro fenômeno bastante presente após a dissolução da sociedade conjugal e ou de relacionamentos frutos de união estável: a alienação parental. 

	A alienação parental significa, portanto, em programar crianças e adolescentes a odiar um dos genitores; ela acontece quando o “detentor da guarda do filho, que lança mão de artifícios baixos, como dificultar o contato com a criança com o ex-parceiro, falar mal e contar mentiras, afastando assim a criança do convívio com um dos pais” (SILVA e SANTOS, 2013, p. 57).  

Segundo Figueredo e Alexandridis (2014, p. 43), é comum um dos genitores implantar nos filhos falsas ideias e memórias com relação ao outro genitor, minando toda e qualquer possibilidade do convívio social entre ambos, usando o falso discurso de protegê-lo de situações já vivenciadas pelo casal. Destaco que não é apenas nas relações entre pais e filhos que acontece ou se vivencia a alienação parental. Ela pode ocorrer em outros graus de parentesco, como dos genitores com os avós do alienado ou entre irmãos, que no processo de dissolução da união conjugal permaneceram com genitores diferentes. Figueredo e Alexandridis (2014, p. 44) apontam que,“o que se nota é que o universo de possibilidades em que se insere o fenômeno da alienação parental é tão amplo quanto a multiplicidade de relações familiares, de parentesco e por laços de afinidade [...]”.

	Os estudos mais avançados encontrados na literatura sobre Alienação Parental e a Síndrome de Alienação Parental, datam de 1980 na área da Psiquiatria e da Psicologia norte americana, tendo seu percussor Richard Alan Gardher (apud Aquino, 2004), Sousa (2012) e Silva e Sousa (2013), a considerá-la como uma situação em que um dos genitores induz o rompimento dos laços afetivos com o outro genitor, criando falsas memórias na criança contra o genitor alienado.

	A negação do direito a convivência familiar, fruto da separação conjugal, pode ser praticado por tutores, parentes, pais contra o genitor não guardião; definida como uma forma de interferência psicológica na vida de crianças e adolescentes e que pode ser provocada por qualquer parente, que os tenha sob sua guarda ou vigilância, contra um dos genitores. Quando esse fenômeno se faz presente nas relações de parentesco, não se consegue perceber os benefícios da manutenção da convivência como os parentes próximos, a exemplo dos genitores não detentores da guarda e avós, para a formação humana dos envolvidos.

	Conforme Fávero (2011), citado por Lima (2013), a alienação parental se apresenta como uma das expressões da questão social em famílias que litigam entre si, projetando na criança e ou adolescente uma imagem negativa do genitor não guardião, na tentativa de destruir ou minar a relação com os filhos. 

	A alienação parental é um fenômeno socio-histórico, que se apresenta nos processos de divórcio com disputas de guarda dos filhos menores nas Varas de Família dos Tribunais de Justiça em todo país. Assim, tem ocorrido, nesse tipo de prática, a negação dos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. A garantia do direito à saudável convivência familiar é condição da dignidade da pessoa humana. O exercício desse direito, em sua plenitude, propicia um ambiente favorável e condigno à autodeterminação da individualidade dos sujeitos e também propicia o seu desenvolvimento emocional e afetivo, livre de danos e traumas, que poderiam violar sua dignidade e comprometer a sua personalidade.  

	O mundo da criança ou adolescente envolvidos nesse universo de conflitos e desejos pessoais do alienador de ferir, magoar e atacar a honra do genitor não guardião com falsas histórias, e em alguns casos com denúncias de abuso sexual, cai por terra. Ele passa a viver sobre a pressão desses interesses, podendo ser necessário o afastamento do alienado para não entrar em conflito com o seu guardião/a.

	Para tanto, o Direito de Família e seus agentes públicos buscam proteger os direitos e prerrogativas fundamentais das crianças e adolescentes, já garantidos constitucionalmente; preservando dentre vários, o seu direito ao convívio com a família e a preservação moral desses sujeitos diante de um fato que por si só os atinge, como a dissolução do vínculo matrimonial do casal. O Direito de Família e a legislação brasileira, frente as evidências de alienação parental, tem pautado essa questão e avança no que concerne à garantia da convivência familiar de crianças e adolescentes envolvidos em processos de divórcio ou dissolução de união estável dos seus genitores.	  

	Em consonância com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho, regulamenta-se um dispositivo jurídico de combate a alienação parental: a Lei de nº 12318/10 que altera o art. 236[footnoteRef:54] do ECA na defesa do melhor interesse de crianças e adolescentes. Essa lei, no regulamento jurídico brasileiro, estabelece limites e deveres dos genitores frente a situações de alienação. A referida lei, a priori significou um avanço no processo de proteção e garantia de direitos de crianças e adolescente, protegendo especificamente os que vivem situações de alienação parental durante toda a infância ou num dado momento de sua vida.  [54: 	TÍTULO VII Dos Crimes e Das Infrações Administrativas - CAPÍTULO I Dos Crimes - SEÇÃO II - Dos  crimes em Espécie  - art. 236 impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de sua função prevista nesta lei: Pena – detenção de seis meses a dois anos( BRASIL 2017, p. 119).] 


	Ao se detectar indício de alienação parental em qualquer momento do processo judicial, segundo o dispositivo em questão, o juiz deverá determinar  “medidas provisórias para preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor alienado ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso” (Idem, 2010, p. 01), logo após ouvido o Ministério Público. Para assegurar a criança ou adolescente e ao genitor com denúncias ou suspeitas de alienação parental o mínimo de convivência até que se elucidem as questões, definiu-se que em casos em que há risco eminente à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, inclusive atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz, que se garanta o direito à visitação assistida, conforme exposto no parágrafo único do art. 4º da Lei que define a alienação:



Art. 4o Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.



E em seu parágrafo Único:



Parágrafo único. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas (BRASIL, 2010, p.1).



A garantia mínima da convivência é sempre uma possibilidade de ser mantida, mesmo que o processo esteja tramitando e que os envolvidos estejam sendo acompanhados por equipe biopsicossocial (psicólogos e assistentes sociais) na condição de peritos. Esses profissionais terão acesso ao processo, no qual farão a análise do mesmo, e que, dependendo do caso, será associado a “entrevistas com as crianças e adolescente vítima de alienação, dando oportunidade para se manifestarem acerca de possíveis acusações” (BRASIL, 2010, p. 01). 

 Nesse processo, cabe ao perito identificar através dos instrumentos e técnicas inerente ao profissional envolvido a efetivação do ato da prática de alienação parental; que de acordo com o art. 2º da Lei nº 12.318/2010, as formas de alienação parental se apresentam em consonância com as declarações dos juízes ou constatados por perícia, são:



Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este ( BRASIL, 2010, p. 01)[footnoteRef:55]. [55: 	 I. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; II. Dificultar o exercício da autoridade parental; III Dificultar contato de criança ou adolescente com genitor. IV Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; V. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; VI Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; VII Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós (BRASIL, 2010, p. 1).
] 




	No parágrafo único desse mesmo artigo, o legislador explicitou as formas mais frequentes de alienação que são: realizar campanha que desqualifique a conduta do genitor/a no exercício da paternidade ou maternidade; dificultar o exercício da autoridade parental e do contato de criança ou adolescente com genitor/a; dificultar o direito de convivência familiar com parentes; omitir deliberadamente ao/a genitor/a informações pessoais, inclusive escolares, médicas e possíveis alterações de endereço, em caso de mudança de domicílio, visando a dificultar a convivência; apresentar falsa denúncia contra genitor/a ou contra qualquer outro familiar de abuso sexual (BRASIL, 2010). 

	Todos esses atos praticados contra crianças e adolescentes prejudicam o seu desenvolvimento saudável, interfere nas relações de afeto junto ao genitor alienado, prejudicam o seu direito fundamental de convivência familiar e “constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda” (BRASIL, 2010, p. 01). 

Com base nessa especificação, compreendemos que as formas de alienação são possíveis de identificação e de punição, entretanto, precisamos prevenir este ato, evitando os malefícios que esse tipo de prática pode causar nas crianças e adolescentes.  Todavia, a responsabilidade civil se tornou uma necessidade frente a constância com que esse tipo de prática vem ocorrendo, mesmo que ainda seja subnotificada. 

	Portanto, entender, para além do aspecto normativo, o que envolve o ato da alienação é uma necessidade, visto que em alguns casos esse tipo de comportamento – alienador e alienado – ainda são pouco reconhecidos, o que dificulta não só a identificação, mas também a própria punição, haja vista que não basta apenas punir, pois isto é insuficiente quando os genitores e avós não tem a consciência de que o bem-estar da criança e adolescente, é o principal motivo de se pensar na qualidade das relações de convivência familiar.























































5 RESPONSABILIDADE CIVIL E AS FORMAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL CIVIL EM MOSSORÓ 



	Para que possamos discorrer sobre a responsabilidade civil, nos é requerida uma breve abordagem do que significa esse processo de responsabilização do sujeito que comete o ato da alienação parental. Sendo assim, partimos do entendimento de que essa discussão tem implicações no âmbito sociojurídico, visto que a abordagem extrapola o viés jurídico, não se limitando apenas aos processos de alienação parental, mas abrangendo os espaços de poder na família e a culpabilização desta, assim como as respostas do Serviço Social para esta demanda, não esquecendo a participação dos demais profissionais que atuam no NPJ.

		É imperioso discorrer sobre as premissas gerais em que são pautadas esse tipo de prática, seja pelo genitor/a ou pelos avós, ou em relação a estes. Muito embora seja uma temática que teve maior visibilidade nos últimos anos, não é algo novo, sempre existiu, principalmente em famílias que estão em processos de finalização do matrimônio ou da união estável. Isto é, o contexto em que geram a ruptura familiar, a aplicabilidade da família em meio a responsabilidade civil.

Etimologicamente, Tartuce (2017) compreende que responsabilidade deriva do latim “respondere”, que nos remete à ideia de segurança, de garantia de restituição justa e equilibrada de um bem violado. Isso porque, ao estratificarmos o termo respondere, teremos que ‘res’ significa ‘coisa’ ou ‘bem’, ao passo em que ‘pondere’ nos remete à ideia de ‘equilíbrio’ e ‘ponderação’. Tal abordagem nos leva a compreender que o equilíbrio, quando afetado por ações individuais ou coletivas que denigrem a imagem do outro, gera desequilíbrio e com isso situações de desconforto ou de rejeição ao outro, independente de quem tem ou não, para si, a razão.

Esse viés compreende uma abordagem de responsabilização, de aferir a alguém a culpa por algo, no entanto descaracteriza o todo, pois a alienação não é um fato isolado, em geral é fruto de um desgaste emocional que envolve mais de um sujeito. Envolve o sujeito que causou o dano a outrem, que deve assumir as consequências do ato lesivo que praticou, seja ele intencional ou não, com o dever de reparar os prejuízos dele decorrentes. Mas não é só isso, não é um ato puro e simples de punição, deve ser algo mais, visto que esta pode representar apenas a sentença sem nenhuma mudança qualitativa para os envolvidos, pode ser uma punição sem mudança efetiva no relacionamento. 

As relações familiares não devem ser de responsabilidade de um único sujeito, é compromisso de todos, independentemente de estar ou não com a guarda da prole. A reparação do dano não deve ser compreendida apenas como obrigação de quem causou um dano de repará-lo e de garantir o retorno ao status quo do sujeito lesado, mas, muito mais que isso, no estabelecimento de uma relação jurídica equilibrada e eticamente correta, já que os danos provocados são muitas vezes irreparáveis e as rupturas geradas na alienação parental são de difícil recuperação. 

Se a responsabilidade civil, na ótica do agressor, é vista como um dever, tem-se que a mesma responsabilidade, na ótica da vítima, é vista de forma diferente, a ver como uma garantia à reparação, isto é, o direito de ser restituído pelos danos que, injustamente, tenha suportado. A ideia é que, compelido juridicamente, o agente agressor possa restituir a vítima, na medida do possível, ao status anterior ao evento danoso, cujas relações possam ser reestabelecidas dentro de um juízo de ponderação e nos valores da ética. 

Frente ao exposto, compreendemos que entender esse desequilíbrio das relações familiares em que ocorrem a alienação parental requer um olhar crítico acerca de como são constituídas as relações familiares, as práticas de alienação parental e a efetivação da responsabilidade civil. Portanto, este não se limita a renda familiar ou ao bairro em que residem, sejam estes periférico ou não. 

Nesse espaço, adotamos como foco os casos submetidos ao Núcleo de Prática Jurídica da UERN, em que se efetivam a relação de alienação parental.  Nesse contexto, faz-se necessário a construção do perfil dos sujeitos envolvidos; cujo processo se deu a partir das informações contidas na ficha cadastral do NPJ, dos instrumentos de coleta de dados do Serviço Social, dos acordos extrajudiciais, das ações litigiosas, como também das falas dos assistidos, que são auto declaratórias.  

O universo da pesquisa consta de 14 famílias que tiveram situações de rupturas de laços afetivos e de práticas de relações de alienação parental, que nem sempre são veladas, mas que impactam principalmente na convivência familiar harmoniosa com os netos, o que pode gerar o fenômeno da alienação parental entre genitores e avós. Para tal, elencamos os sujeitos em categorias: a primeira, denominados de demandantes das ações e a segunda parte da peça, de demandados. Por outro lado, tivemos algumas dificuldades em contatar os demandados, visto que os demandantes, apesar de terem vivido uma vida conjugal, pouco sabem sobre estes atualmente. Com isso, compreendemos o quanto as relações familiares são frágeis. Tal fato foi comprovado a partir das inúmeras investidas do NPJ em tentar contato com estes sujeitos, que quando localizados e entregue a carta convite, estes não compareciam a reunião de mediação. Entra em cena o trabalho do assistente social e da equipe do NPJ, que passam a lidar com as várias situações de vulnerabilidades da família, muito embora não seja a centralidade desta pesquisa.

A reunião de mediação consiste em uma das “alternativas ao processo jurídico formal e que somente a letra da lei, em sua positividade, não é suficiente para dar conta da vontade e das necessidades das famílias [...]” (FÁVERO; MAZUELOS, 2010, p. 46). A mediação tem o objetivo de possibilitar à família, que busca o NPJ para resolver judicialmente ou extrajudicialmente seus problemas, alternativas para um conflito que vivencia em suas relações internas, ou seja, uma alternativa para resolução dos problemas entre as partes – demandantes e demandados. 

Tal processo deve ser efetivado entre a equipe do NPJ, composta por alunos estagiários de direito, um mediador[footnoteRef:56], professor/advogado e sempre  com a participação do profissional de Serviço Social, conforme ficou explicitado no capítulo três; momento em que pontuamos que no núcleo, além do atendimento de assistência jurídica gratuita, é espaço pedagógico de aprendizagem para discentes do curso de direito. Não estamos aqui fazendo alusão as reais condições de trabalho, assim como também à capacidade técnica para identificar os casos de alienação parental.  [56: 	  Um técnico de nível superior com formação em processos de mediação conforme art. 2º da resolução 125 de Conselho Nacional de Justiça de 29 de novembro de 2010: Na implementação da Política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão observados: centralização das estruturas judiciárias, adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores, bem como acompanhamento estatístico específico (art. 2º). ] 


Os sujeitos da pesquisa compreendem 14 famílias em que se encontram os demandantes que buscaram o setor de Serviço Social do NPJ, em que foi comprovado a prática da alienação parental. Destas, o Serviço Social encaminhou a carta convite a todos os demandados(as), tendo comparecido oito genitoras e um genitor, totalizando nove os que atenderam ao convite da assistente social. O perfil dos sujeitos se apresentam da seguinte forma, 

· 14 demandantes, sendo 13 mulheres (04 avós maternas; 05 avós paternas e 04 genitoras) e 01 homem (genitor);

· 09 demandados que compareceram;

· Destes, 05 não judicializaram e 08 judicializaram o processo, ocorrendo apenas 01 acordo.



	O perfil dos sujeitos é essencial para compreender o quanto é fundante entender o contexto familiar, os tipos de ações que impulsionaram a sua ida ao NPJ, assim como os procedimentos adotados. Portanto, as ações que impulsionaram em primeira instância a busca pela assistência jurídica gratuita foram: o pedido de regulamentação de visitas, guarda e ou alimentos, sendo que uma delas deu entrada em processo de guarda e alimentos, regime de visita e paralelamente em ação declaratória de alienação parental; tendo em outros casos, a ação de alimentos avoengo. 

	As demais questões de alienação emergiram no diálogo durante o atendimento no setor de Serviço Social do Núcleo, visto que, no geral, esta é uma temática ainda pouco trabalhada, dado aos fatores considerados prioridade para a busca desses serviços, que sem dúvida ainda não é a alienação parental e, sim, as questões referentes a alimentação e direito de visita. 

	Outrossim, faz-se importante frisar que os processos em que a alienação parental é fruto de ação declaratória, dificilmente este chega a sua concretude, conforme veremos no decorrer deste estudo. Nesse interim, fez-se necessário a identificação do perfil dos demandantes das famílias através das fichas de cadastro do núcleo e aceite institucional em relação as regras da assistência jurídica gratuita (anexo 1), dos que buscam os serviços de assistência gratuita do NPJ/UERN no município de Mossoró. 

	No caso, optamos por analisar apenas as fichas que tem referenciada a alienação parental. Sendo assim, percebeu-se que as famílias são caracterizadas como monoparentais, onde geralmente as mulheres assumem sozinha as demandas da família, na qual os genitores nem sempre estão presentes e cobram o reconhecimento do poder familiar, como se fossem ainda pautado na perspectiva da pátrio poder.

	A constituição das famílias são: 

· 04 mães e filhos; 

· 08 avós e netos;

· 01 avós, filhas e netos;

· Bisavó, genitora e bisneto.

	Compreendemos que a presença da figura masculina não é identificada, cabendo as mulheres a responsabilidade pela criação e educação dos filhos, que são auxiliados por avós ou bisavó. Portanto, é importante compreender que, no geral, a maioria das crianças tem como um dos motivos dos conflitos a morte do pai ou da mãe. Isto é, quando a demandante é a avó, seja materna ou paterna, que tem seu direito a visita negado. 

	A partir desse espaço, faz-se necessário abordar a alienação parental entre genitores e avós, conforme veremos a seguir.



5.1 ALIENAÇÃO PARENTAL ENTRE GENITORES E AVÓS



	A alienação parental entre genitores e avós em Mossoró, implica na ampliação do leque de análise para a condição efetiva da convivência familiar e sua nova configuração no contexto atual. A convivência familiar entre genitores e avós tem gerado conflitos no tocante ao direito ao convívio dos avós para com os netos que extrapolam seu aspecto geracional. A prerrogativa de receber visitas ou afeto de seus ascendentes ou qualquer parente, pertence aos menores, sendo sempre analisado para a concessão da visita o melhor interesse da criança, como também as condições efetivas dos pais ou dos parentes, no caso os avós.

 Os avós, segundo Barbosa (2015), desempenham uma função central ou periférica, perpassando por situações de hierarquia, autoridade, tradições e relacionamentos entre as gerações. Essa relação pode apresentar vantagens e desvantagens: de um lado tem-se a possibilidade de divisão de responsabilidades, tendo como consequência uma maior união entre os membros e o aumento dos recursos financeiros entre os familiares. Porém, essa convivência pode causar, por  outro lado, a incidência de conflitos entre os avós e os pais no que concerne à educação dos netos e/ou o descompromisso por parte dos pais (LOPES, 2005 apud BARBOSA, 2015, 58). 

	Como estamos tratando de pessoas idosas, a literatura recorrente da gerontologia nos aponta que há inúmeras causas que levam os avós a assumirem as responsabilidades com os netos (BARBOSA, 2015). Dentre eles, a inserção das mulheres no mercado de trabalho; dificuldades econômicas, como desemprego dos pais e necessidade de ajuda financeira por parte dos avós; divórcio do casal, com retorno para casa dos pais juntamente com os netos; gravidez precoce e despreparo para cuidar dos filhos; morte precoce dos pais devido à violência ou doenças como AIDS; desordens emocionais ou neurológicas, uso de drogas ou envolvimento em situações ilícitas e problemas judiciais.

	Ser avô/avó pode representar uma maneira de exercer um novo papel emocional, procurando se tornar melhores do que foram como pais. Esses novos papéis familiares podem trazer em sua essência um forte sentimento de dominação de ambos os lados – genitores e avós –, independente de decisões judiciais. Os motivos elencados parecem servir para explicar o desencadeamento de processos de alienação parental. 

Sobre isso, Barbosa (2011 apud  BARBOSA, 2015, p. 58) comenta que a alienação parental não se restringe apenas à motivações pós-separação conjugal. Outras situações podem desencadear ações alienantes, tendo como protagonistas avós, tios, padrinhos, entre outros; que por razões múltiplas, podem reforçar esse tipo de fenômeno, estabelecendo com o genitor guardião uma competição pela posse de crianças/adolescentes. 

No entanto, faz-se necessário maiores detalhes acerca de como se configura essa família, que na verdade tem a mulher com o papel de chefe familiar e que, no geral, vivem com filhos e/ou netos, conforme dados expressos na quadro abaixo:



Quadro 1. Composição familiar em relação ao demandante



		

Demandantes

		Composição familiar



		

					Filhos(as)

		Netos(as)



		

		0 a 6

		7 a 12

		13 a 17

		0 a 6

		7 a 12

		13 a 17



		Genitoras

		1

		6

		-

		-

		-

		-



		Avó materna

		-

		-

		-

		5

		-

		-



		Avó paterna

		-

		-

		-

		4

		-

		1









Considerando a composição familiar, os dados colhidos representaram o modelo monoparental feminino, que, segundo Batista (2016), é apenas uma das possibilidades dos arranjos familiares hoje. A família nuclear no contexto da sociedade ocidental é, dentre outras formas de se viver a família, apenas uma das possibilidades e vem passando por dificuldades em sua manutenção, haja vista que essas famílias sofrem o forte recorte de gênero, com a presença marcante das mulheres na responsabilização de criar os filhos ou netos e na condução familiar. 

Essa realidade reflete inclusive na oferta de políticas públicas dentro do contexto neoliberal, que responsabiliza as mulheres pela organização doméstica e na condução efetiva da família, desresponsabilizando a figura do ser homem na responsabilização civil junto aos filhos e ou netos, já que mesmo entre os avós não se registrou o gênero masculino, permanecendo assim a predominância das avós nos pedidos de guarda ou regime de visitas dos netos.

	As crianças envolvidas nesses conflitos tinham idade entre 0 e 12 anos, totalizando 17 crianças. Registrando um número maior de netos com idades entre 0 e 6 anos, com laços familiares rompidos pelos menos há dois anos. Percebemos que as relações familiares dos genitores foram rompidas precocemente, seja por morte ou pela dissolução do matrimônio ou união estável, cujos dados serão apresentados a seguir.



Quadro 2. Estado civil em relação aos demandantes

 

		

Demandantes

		Estado civil



		

		União estável

		Viúva

		Casada

		Solteira

		Divorciada

		Separada



		Genitoras/genitor

		2

		-

		-

		2

		-

		-



		Avó paterna

		3

		-

		-

		-

		-

		1



		Avó materna

		-

		1

		1

		1

		2

		-







	No que se refere às relações conjugais dos genitores, identificamos que estes mantiveram relacionamentos curtos e frágeis, tendo ou não convivido sob o mesmo teto com o/a outro/a. Durante esse relacionamento tiveram um a dois filhos, reflexo do tempo médio das uniões, que pelo motivo da dissolução e/ou morte de um dos genitores, houve o rompimento da convivência familiar, já que em média ficam juntos em um período que varia de um a dois anos.

	Já no caso das avós, as relações conjugais indicam um certo grau de fragilidade no que se refere ao seu tempo médio, sendo elas com maior frequência a união estável ou relações rompidas pelo divórcio ou morte, como é o caso de uma que é viúva. O rompimento das relações familiares é, de fato, quem determina que esses sujeitos procurem o serviço especializado do NPJ em busca de estabelecer guarda, alimentos e, principalmente, o direito a convivência familiar dos filhos e/ou netos, no caso das demandantes serem as avós, conforme o quadro 3:

Quadro 3. Faixa etária dos demandantes



		



Demandantes

		Faixa etária



		

		25   a 30

		31 a 36

		37 a 41

		42 a 46

		47 a 51

		52 a 56

		57 a 61

		62 a 66



		Genitoras

		1

		2

		1

		-

		-

		-

		-

		-



		Avó materna

		-

		-

		-

		-

		

		2

		2

		-



		Avó paterna

		-

		-

		1

		1

		1

		1

		-

		1







	Entre as demandantes genitoras, a idade varia de 25 a 41 anos, enquanto que a faixa etária entre as demandantes avós ficou entre 42 a 62 anos, nos revelando que as duas gerações, em especial as avós, foram mães jovens; o que impacta  diretamente em sua vida e na vida dos seus filhos, o que pode gerar conflitos geracionais e a questão da alienação parental.

	Nota-se que, tanto nas famílias que tinham como demandantes as genitoras, quantos as demandantes avós, a gravidez na adolescência se fez presente na vida dessas mulheres, que interrompem seus estudos para viver essa nova fase, abrindo mão de seus sonhos, desejos e realizações pessoais. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência é a etapa que vai dos 10 aos 19 anos e o Estatuto da Criança e Adolescência (ECA), no Brasil, conceitua como a faixa etária de 12 a 18 anos, sendo a adolescência um período de transformação profunda no corpo, na mente e na forma de relacionamento social do indivíduo. 

		Segundo Gurgel (2008), essa é uma etapa da vida em que os indivíduos passam por maturação sexual, onde também há a presença constante do acirramento dos conflitos familiares e a formação e cristalização de atitudes, valores e comportamentos que determinarão sua vida e onde também se inicia a cobrança de maiores responsabilidades e definição do campo profissional.

		Com a gravidez precoce, esses sonhos são interrompidos e as adolescentes se veem compelidas a assumir a responsabilidade de constituir família. Por vezes, essa responsabilidade não é uma decisão da adolescente, mas uma exigência da família, assim como nem sempre é acompanhada e apoiada pelo pai da criança ou seus familiares. É sem dúvida um momento de mudança de vida e hábitos, que são aceitos, ou não, como uma escolha ou fruto de uma relação ainda em construção. 

		Na verdade, a gravidez na adolescência em muitas famílias é um ciclo que se repete, daí muitas vezes essas serem compostas apenas por mulheres, as quais assumem o papel de chefe de família, responsáveis pelo sustento e pela condução e criação da prole. Moreira (2010) aponta alguns fatores determinantes e condicionantes desse processo e entre eles temos a baixa escolaridade, a imaturidade sexual, o uso incorreto de anticoncepcionais, a expectativa de uma união consensual com o parceiro, entre outros fatores, conforme veremos na quadro que se segue.

  

Quadro 4. Escolaridade dos demandantes



		

Demandante

		Escolaridade



		

		Ensino Fundamental

		Ensino médio



		

		Completo

		Incompleto

		Completo

		Incompleto



		Genitoras

		-

		1

		3

		-



		Avó materna

		1

		3

		-

		-



		Avó paterna

		1

		4

		-

		-







		No grupo das demandantes, as duas gerações tiveram dificuldades de concluir seus estudos e cuidar dos filhos paralelamente. Nas famílias das genitoras, das cinco apenas três informaram ter concluído o ensino médio; as demais, uma não concluiu o ensino fundamental e outra o ensino médio. No que se refere as avós maternas e paternas, em quase sua totalidade não concluíram o ensino fundamental, sendo que apenas uma concluiu o ensino médio. 

	O fato é que a ausência de oportunidade dessas adolescentes as mantem na condição de vulneráveis em relação ao período de gravidez, envolvendo outros aspectos, dentre os quais se destacam a problemática da mãe adolescente, na maioria das vezes, não estar preparada para cuidar do filho/a, gerando conflitos geracionais dentro do próprio núcleo familiar, uma vez que permanecem residindo com seus pais ou até mesmo saindo de casa e levando o filho, o que traz divergências na questão da convivência. Com relação aos sujeitos demandatários, não foi possível estabelecer um parâmetro referente a faixa etária, tendo em vista a ausência de informação proveniente do não comparecimento aos nossos serviços quando solicitado.

	Diante desse quadro de escolarização apresentado pelos sujeitos e das próprias condições objetivas de cada núcleo familiar, as profissões e/ou ocupações informadas nos documentos do Serviço Social e do cadastro do NPJ, revelaram que as funções exigiam pouca ou quase nenhuma escolarização; limitando-se aos conhecimentos técnicos ou de aprendizagem na prática de ofícios, como é o caso de cabeleireira, manicure, auxiliar de cozinha, agricultora, pescadora, passadeira, entre outras, culminando na constituição da renda familiar. 

Quadro 5. Ocupações dos demandantes



		



DEMANDANTE

		PROFISSÃO

		RENDA



		

		Vendedor

		Passadeira

		Taxista

		Pescadora

		Auxiliar de cozinha

		Manicure

		Cabeleireira

		Agricultora

		Não informou

		Sem rendimento

		Até um salário mínimo

		De um a dois salários mínimos



		GENITORES

		PAI

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		MÃE

		-

		-

		-

		-

		1

		-

		1

		1

		1

		-

		2

		2



		

AVÓS

		MATERNO

		-

		-

		-

		1

		-

		-

		-

		-

		3

		3

		1

		-



		

		PARTERNO

		-

		-

		-

		-

		-

		1

		-

		-

		4

		4

		-

		1







	Os demais respondentes, frente os dados coletados, é possível perceber que as profissões ora elencadas revelam o quanto o nível de escolaridade e a ocupação estão relacionados; os trabalhos assumidos, em geral, são informais, precarizados e de renda que variam de um a dois salários mínimos. Entretanto, elencamos o fato de que ainda há entre as demandantes pessoas que são aposentadas ou não executam atividade que gerem renda, como no caso das que são do lar, ficando responsáveis pelos fazeres da casa e cuidar das proles ou netos/as. 

Todavia, entre os demandados a realidade não é muito diferente, tendo sido apresentadas as funções de taxista, vendedor e passadeira. Como as demais informações foram aferidas pelos demandantes, muitos não souberam informar. No entanto, é notório que entre as duas categorias, demandantes e demandados, as rendas são semelhantes, assim como o subemprego, trabalhos autônomos, sem carteira assinada, de rentabilidade baixa e sem vínculos empregatícios.

Esse espaço impacta diretamente na dificuldade financeira da família para com o sustento da prole ou netos/as, inclusive a solicitação da guardiã da criança e/ou adolescente ficar prejudicada, pelo fato de nem sempre a pensão alimentícia concedida ser efetivada, em virtude do devedor não conseguir cumprir pela ausência de uma renda estável comprovada; ocasionando a inserção no espaço em tela, os avós que passam a ser cumpridores dos alimentos dos netos na ausência ou impedimento de um ou ambos os genitores.

Outro fator relevante para entender a vulnerabilidade das famílias que procuram os serviços de assistência jurídica gratuita no NPJ/UERN, é corroborada pela territorialidade desses sujeitos, que em geral são oriundos das áreas periféricas do município de Mossoró, “com maior caracterização de segregação sócio espacial [...]” (UFERSA, 2016 p. 55). Os bairros de onde usuários vieram são: Bom Jardim, Alto da Conceição, Ilha de Santa Luzia, Planalto, Aeroporto I, Barrocas, Sumaré, Abolição I, Santo Antônio, Belo Horizonte, Dom Jaime e Cidade Oeste. Isto é, são pessoas de todas as regiões do município.

Desta feita, compreendemos que o município de Mossoró tem, na atualidade, uma expansão urbana dinâmica espacial, que, de acordo com Rocha (2005, p. 8), é “[...], reproduzida pelos ditames das contradições da sociedade capitalista”. Assim como também tem apresentado índices de violência, em que alguns destes bairros estão inseridos. 

	De acordo com o Observatório da Violência de Mortes Letais e Intencionais da UFERSA, alguns bairros se destacam pelo índice de violência, dentre estes: Santo Antônio, Abolição, Sumaré, Ilha Santa Luzia, Belo Horizonte, Aeroporto, Dom Jaime, Alto Conceição e Barrocas. Esses espaços, de modo geral, tiveram seu desenvolvimento urbano de forma desordenada, com índices crescentes de violência, de desemprego, exclusão da classe trabalhadora dos serviços públicos, como saúde e educação, ocasionada pela ausência de políticas públicas nesses espaços territoriais. Entre os sujeitos, temos também pessoas oriundas da zona rural e que trabalham na agricultura de subsistência, vivendo em condições precárias; portanto, fica evidente que, zona urbana ou rural, temos sujeitos em condições de vulnerabilidade social, com baixo nível de escolaridade, dentre outras fragilidades sociais latentes. 

Em síntese, os demandantes e demandados, em geral, são dos mesmos bairros, vivenciando as mesmas situações de vulnerabilidade socioeconômica e cultural, refletidas no acesso a bens e serviços públicos existentes nesse espaço territorial, dentre elas o acesso e permanência na escola e aos serviços de saúde e aos equipamentos socioassistenciais que compõe a rede de atendimento da política de assistência social, com ênfase ao cadastro único, porta de entrada para os programas de transferência de renda. Todavia, não reconhecem o outro na mesma condição de vulnerabilidade, mas de culpabilidade pelo não cumprimento das responsabilidades para com a prole.

		Ambas as partes precisam estar inseridas no processo de conciliação, por isso a ficha de cadastro do setor de Serviço Social adotou a ficha de identificação e estudo socioeconômico dos sujeitos que buscam a assistência jurídica gratuita do NPJ (anexo 2), os quais versam sobre: dados pessoais, composição familiar, relação de despesas, expressão que dá visibilidade a questão social e motivos que procuram o Núcleo de Pratica Jurídica, cujo resultado reforça o processo de vulnerabilidade social entre demandantes e demandados. Este instrumento é uma tentativa de minimizar a ausência de informações acerca da real condição do demandante e do demandado. Conhecer a realidade na sua integralidade é essencial para a elaboração do parecer social, para a efetivação da mediação ou mesmo para a concretização da ação judicial sobre a problemática que motivou a ida ao NPJ.

	O perfil dos sujeitos demonstram que não podemos ser alheios a essa realidade socioeconômica dos demandante e demandados, visto que na aplicação da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, não há como ignorar que não basta apenas analisar o processo, é preciso dialogar com as partes, entender suas problemáticas a partir de seu cotidiano, de suas relações de afetividades e convivências na família. Isso implica em uma percepção crítica entre o que a lei prega em termo de responsabilidade civil do alienador, que, em seu artigo 3º, trata da conduta ilícita e abusiva por parte do alienante, que justifica a propositura de ação por danos morais contra ele, além de outras medidas de caráter ressarcitório ou inibitório. 

Contudo, precisamos entender as causas dessa alienação ou como podemos intervir para mitigar ou eliminar essa prática, que é prejudicial à criança e ao adolescente, que precisam conviver em meio a relações saudável entre os membros da família, independente de morar ou não sobre o mesmo teto. É notório que os vínculos de relacionamentos das famílias nem sempre são terminados de forma consensual, daí para compensar o abandono ou a perda da pessoa que ama, seja para outra/o, por morte ou por motivo não aceito por quem fica, acaba se tornando uma problemática de perda de algo, abandono ou fim de relacionamento. 

Diante dessa perspectiva, acabam proibindo que o pai ou a mãe veja seu filho, ou que os avós tenham contato com os netos. O sentimento de vingança, de alegação de casos ou atitudes que podem excluir ou criminalizar o outro, tendo em alguns casos veracidade e em outros não. Sendo assim, faz-se necessário tratar com seriedade a responsabilidade para com a imagem do outro e os sentimentos da criança e adolescente devem ser cuidadosamente abordados. Daí a discussão da responsabilidade civil no âmbito da família ser uma urgência frente ao aumento de casos de alienação parental. 

Assim, é imprescindível analisar a efetivação da responsabilidade civil em meio as práticas de alienação parental, buscando desvelar suas formas e impulsionar a discussão sobre esta temática de forma aberta, sem preconceito ou sentimento de vingança, conforme abordaremos a seguir.



5.2 RESPONSABILIDADE CIVIL E AS FORMAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL



No Sistema de Justiça, essa responsabilidade civil se traduz num dever que “[...] vai zelar pelo prejuízo sofrido, patrimonial ou moral e permitir sua respectiva indenização, ou seja, aquele que causar dano a outrem tem o dever de reparar [...]” (ZAMBERLAN, 2016, p. 09), de tal modo que ela pode ocorrer de dois modos: objetiva ou subjetiva.

Segundo Zamberlan (2016), a responsabilidade civil objetiva se refere àquela imposta por dispositivos legais, ou quando agente da ação assume o risco; já a responsabilidade subjetiva, se dá com a culpa do agente, tornando necessário a apuração e a comprovação dos seus elementos constitutivos: ato ilícito, nexo causal, dano patrimonial ou extrapatrimonial e a culpa.

Estando o dano moral previsto na Constituição de 1988 em seu artigo 5º, inciso V, onde “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (BRASIL, 1988, p. 02) e no inciso X, que considera que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Idem, 1988, p. 02). Tal entendimento nos remete ao fato de que devemos nos preocupar em nos mantermos imparciais em nossas análises e não aferir juízos de valor sem conhecimento de causa, isto é, ser imparcial em função da garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

Nesse interim, buscamos a aproximação aos avanços ocorridos em meio ao marco normativo. No início da década de 1990, a responsabilidade civil subjetiva dos pais começou a ser vista pelos Tribunais de Justiça, buscando a proteção e o reparo do dano causado pelos pais aos filhos em suas necessidades físicas e emocionais.

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, a proteção constitucional no tocante a responsabilidade civil conferida aos menores foi regulamentada a partir do artigo 17,  sendo que seu descumprimento em que:



O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais (BRASIL, 2017, p. 26).



 

	Na hipótese de descumprimento de tais preceitos, o legislador atenta para essa questão no artigo 249, estabelecendo as sanções penais: “descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar” (Idem, 2017, p.125), que em caso de desobediência da lei, incorrerá em pena de multa de três a vinte salários de referência, e em caso de reincidência aplica-se o dobro.

Recai este espaço na negação dos direitos fundamentais da criança e adolescente, assim como na negação do sistema de garantia de direitos, que se tornam ineficientes em fazer acontecer a proteção enquanto dever da família, da sociedade e do Estado. Retomamos, portanto, a título de resgate, que de acordo com o art. 227 da CF/1988, esses sujeitos têm “direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. Restam, claro, os deveres e obrigações do genitor para com o filho, entretanto, é importante ressaltar que este pagamento em multa não será revertido em benefício nenhum ao filho, tão somente ao poder público. 

  Para que haja a responsabilidade e o dever de indenizar, é necessário, segundo Dias (2010, apud SILVA E SOUSA, 2016, p. 201), que no momento em que se caracteriza a alienação parental ou conduta que possa dificultar a convivência familiar, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal do suposto, possa o juiz advertir o alienador; ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; multar o alienador; inverter a guarda ou alterá-la para guarda compartilhada, podendo suspender o poder familiar. A responsabilidade civil no âmbito familiar não tem por objetivo quantificar em pecúnia os sentimentos, mas dizer para os agressores da moral e dos sentimentos alheios que eles não podem ficar impunes ante a agressão desferida, visando ao menos minorá-las. 

	Em Mossoró, de acordo com os dados coletados na ficha de identificação e estudos socioeconômico do Serviço Social (anexo 2), foi possível identificar e analisar a efetivação da responsabilidade civil em meio as práticas de alienação parental, tendo como indicadores de tal problemática as expressões da questão social, a relação de despesas e renda, assim como as motivações que levaram as demandantes a procurar o NPJ/UERN/Mossoró, sejam elas genitoras ou avós. 

	Através da escuta e registro durante o preenchimento do referido instrumental, identificou-se situações em que ocorre a alienação parental, em suas múltiplas manifestações. Dentre estas situações, identificamos: casos de violência doméstica; drogadição; alcoolismo; problemas de saúde, que impactam a entrada ou permanência no mercado de trabalho; baixo poder aquisitivo para manter a sua própria subsistência e de seus familiares, o que tem fragilizado o cumprimento da continuidade de pensões alimentícias.

No geral, as situações de vulnerabilidade, não só financeira, mas social e cultural, tem contribuído para que a prole e netos abandonem a escola, por motivos que variam de negligência, abandono familiar ou por ausência de autoridade por parte dos genitores no exercício do poder familiar.  

A esse respeito, corroboramos com Cronemberger e Teixeira (2013) ao analisar o conceito de vulnerabilidade social em Yazbek (2001), que compreende ser aquele segmento formado por pessoas ou grupos que, por condições sociais, de classe, culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-se por suas condições precárias de vida, implicando em “[...] redução de capacidades; fragilização de laços de convivência; rupturas de vínculos [...]” (Idem, 2013, p. 3).

		No tocante a redução de capacidades, inclui-se as difíceis condições de trabalho, as baixas remunerações ou a ausência de renda que impactam nas condições de proteção, crescimento e desenvolvimento da família decorrente do sistema socioeconômico e político capitalista.

          	Diante disso, a vulnerabilidade social em que as famílias estão inseridas contribui para a ruptura de laços de convivência social e familiar, levando ao abandono, ausência de cuidados, de vínculos relacionais e violação de direitos;  o que contribui para que essas famílias busquem os serviços de assistência jurídica com demandas de pensão alimentícia, guarda, regulamentação de visitas e alienação parental.

	Os dados coletados na ficha de perfil socioeconômico, em conformidade com as falas dos sujeitos, contribuem para identificar as razões que motivam a questão da alienação parental entre genitores e avós. Compreendendo que ela pode ocorrer de forma explicita ou implícita, o que se evidencia durante as entrevistas com a assistente social. Nesse contexto, cabe fazer uma reflexão acerca da responsabilização da família nesse processo, sem contudo limitar-se a perspectiva equivocada de culpabilizá-los acerca da efetivação ou não desta.

Zamberlan (2016), que ao tratar da responsabilidade civil, nos explica que esta pode ocorrer de forma objetiva ou subjetiva. Em ambos os casos compreendemos que nem sempre o demandante e demandado tem a consciência do ato em si, dado a naturalidade em que a violência está pautada na sociedade; assim como, ainda que de forma privada, a relação de pátrio poder (chefia masculina) ainda se efetivam.

Em consonância com os dados analisados e organizados nas peças[footnoteRef:57], conforme a ação em que se apresentam a alienação parental, seja de forma indireta e subjacente ou direta e central. Destacamos que em qualquer um desses tipos de demanda ou ação, exige-se uma documentação básica para que o judiciário possa se basear para a condução do processo, que devidamente regulamentado instrui as medidas cabíveis. É necessário, no contexto em que ocorre a qualificação (demandantes, demandados e representados) das partes, a obtenção do máximo de informações, haja vista que envolve vários profissionais antes da peça chegar ao magistrado, sendo necessário que todos possam entender a demanda e as questões normativas que envolvem a resolutividade exigida pela peça. [57: 	 Termo utilizado para designar documento ou ações em que se dá entrada no judiciário.] 


	Os documentos iniciais em qualquer processo judicial são os que identificam os sujeitos, tais como RG, CPF, Registro de Nascimento ou Casamento, endereço residencial e/ou eletrônico. Outrossim, mesmo que sejam informados os endereços, há dificuldades em localizar o demandado; muitas vezes os dados não conferem, ou se mudaram e a demandante desconhece seu paradeiro, enfim, muitas são as dificuldades para que possamos entrar em contato com as duas partes. Uma tem interesse direto e a outra não considera relevante a ação, frustrando o processo de construção de um acordo ou considerando como uma ação não procedente. O contato com os usuários também é deficiente pela ausência de endereço eletrônico, devido ao fato de que essas famílias pouco têm acesso a internet.  

	Objetivando analisar os dados obtidos no setor de Serviço Social, os estruturamos em três tipos de ação conforme a demanda pela ordem de solicitação. Sendo em primeira demanda a ação de guarda, alimento e regulamentação de visita, que compreende ser a mais recorrente; a segunda ação, é de alimentos avoengos e a terceira, em menor proporção, a ação de alienação parental propriamente dita. Lembramos que esta ação pode ocorrer de forma implícita ou explícita.



- Ação de guarda, alimento e regulamentação de visita



	As ações de guarda, alimento e regulamentação de visita entre as famílias que judicializaram ações junto ao NPJ, foram demandadas tanto pelas avós maternas, quanto paternas. As avós maternas ao solicitar guarda dos netos buscam a responsabilização dos genitores após o fim do relacionamento ou do falecimento de um deles. No caso, as crianças e adolescentes permanecem sobre a responsabilidade das avós maternas. No caso de demandas de avós paternas, estas não foram efetivadas em virtude de que não judicializam ações aos seus filhos pela ausência de efetivação do seu papel de genitor. O que evidenciamos é a subnotificação das relações conflitantes entre genitores e avós, isto é, no geral algumas demandas não trazem de forma clara nos altos os conflitos que ocorrem no seio familiar, são explicitados no ato da conversa com o profissional do Serviço Social ou em conjunto com os profissionais e/ou estagiários do direito.

Em relação aos membros da família do lado materno, pudemos encontrar as seguintes situações entre os avós e genitores: os netos sempre tiveram uma aproximação com as avós ou passaram a residir na casa da avó materna, seja por questões financeiras, pela perda repentina da genitora ou pelo fim dos relacionamentos dos seus genitores; as avós passam então a ser as provedoras do sustento dos netos, tendo em vista que a ausência do genitor é uma constante na vida dos filhos/netos. 

	Ser avó nesse espaço, implica que o papel social dessas sujeitas extrapola a condição de família extensa e passa a ser de provedora, duplamente responsável pelo sustento dos netos, visto que passaram parte de suas vidas cuidando dos filhos. Uma geração em que o respeito à pessoa é algo fragilizado, que por ser avó não tem o mesmo poder de autoridade que os genitores em relação aos netos. Nisso, além da imposição do cuidar dos netos, estas convivem com a ausência de respeito e atitudes conflituosas em virtude da diferença geracional que as crianças e adolescentes tem em relação aos avós.

Esses fatores impactam na relação familiar e na condução da criação dos netos frente a realidade de violência, de perda de direitos, de perda de poder aquisitivo, de ausência das condições mínimas a sobrevivência humana. Tais fatores impactam também em suas vidas pessoais, que por serem idosos ou na condição de avó, tem dificuldades em ter relacionamentos ou não mantém relacionamentos estáveis, mas que optaram, mesmo assim, em regularizar a guarda dos netos sozinhas. 

	Das nove demandantes, duas avós maternas têm relacionamentos estáveis, mas optaram por assumir a guarda sozinha, sem o envolvimento do companheiro; assim como a que se encontra na condição de separada, que também optou por assumir a guarda de seus netos. Entre estas, uma das genitoras faleceu, as demais continuam vivas, porém não tem papel ativo em relação a criação de seus filhos. 

	Nesse sentido, é oportuno afirmar que nos chamou atenção uma destas avós, que entrou com pedido de guarda, alimentos e regularização de visitas da neta contra sua filha e o seu ex-companheiro, que havia registrado a criança como sua filha, o que se configura, dentro do Direito, como adoção irregular ou adoção à brasileira, realizada sem seguir os tramites legais da Justiça, como a inclusão no cadastro de adoção, conforme estabelece a Lei de nº 13.509, de 25 de outubro de 2017[footnoteRef:58].  [58: 	 http://www12.senado.leg.br. Acesso em: Out. 2018. ] 


	Percebe-se que há no seio familiar alguns acordos pouco discutidos, que no momento da decisão parecem acertados e sem consequências, mas na dissolução do relacionamento ocorrem as consequências de um direito inalienável e consolidado pelo processo de adoção. Emerge, pois, por parte do demandado o sentimento de que foi enganado, visto que se sabe que houve a adoção por conveniência da avó e depois é compelido a assumir o sustento deste. 

Por outro lado, também identificamos a omissão do pai biológico, que não tem nenhum envolvimento com a prole, ou seja, é uma relação complexa que demonstra a sua fragilidade de relacionamentos e convivência familiar, principalmente entre genitores, avós, filhos/netos. 

          	Nos casos aqui expostos, as avós alegam que os genitores são ausentes da convivência familiar com os filhos na maioria do tempo e que nas vezes em que tentam uma aproximação, buscam impor seu poder de pai através de um comportamento hostil e ríspido com os filhos, como também ameaçam arrancar as crianças dos cuidados da avó e levá-los a força. Não contribuem com o sustento dos filhos e nem com os cuidados diários, mas se acham proprietários dos mesmos. Essa relação conflituosa tem rendido ameaças do demandado para com a avó materna e nessa hora tem-se instalado a alienação parental contra a avó, gerando sentimento de vingança por não está exercendo sua responsabilidade enquanto genitor, cujos motivos nos são desconhecidos, até porque não foram relatados pela demandante.

	Em meio a esse espaço, compreendemos que é possível identificar, mesmo que de forma implícita, a alienação parental; ou seja, os dados analisados, organizados nas peças, em conforme a ação em que se apresenta, a alienação parental se mostra de forma indireta e subjacente e direta e central. Portanto, nos casos em que as avós maternas estão demandando a alienação parental, esta ocorre de forma indireta e subjacente, muitas vezes não identificada pela equipe de atendimento a assistência jurídica gratuita ou não é identificada como tal pela família, em virtude de situações mais “graves”, como a alimentação dos netos.

	Assim, constatamos que nem sempre estamos preparados para entender a demanda a partir da alienação parental, visto que a peça tem como central o pedido de guarda, de alimento e regulamentação de visita, sem objeto da ação. Nesse caso, a alienação passa a ser reconhecida pelo magistrado a partir das falas das partes ou não, visto que esta não fez parte da centralidade da peça. Quanto a seu desfecho, este não chega ao setor de Serviço Social do NPJ/UERN, o que é um complicador, uma limitação na ação do Núcleo, que só terá retorno da demandante se as medidas adotadas não forem cumpridas ou quando necessário serem revistas. 

	Esta reflexão nos leva a compreender as limitações do Núcleo, mas não nos tranquiliza em relação a negação do direito dessas pessoas. No entanto, compreendemos que o pouco estudo e o desconhecimento contribuem para o não entendimento das formas de alienação, muitas vezes as avós não identificam a alienação parental, é como se fosse um termo técnico ainda não compreendido como tal. Resulta desta a fragilidade da própria peça, da pouca visibilidade desta prática, da ausência de discussão sobre. Todavia, esta também faz parte da realidade das avós paternas conforme veremos a seguir.

          	Nas ações em que quem logram no judiciário são as avós paternas, as mesmas tinham como ponto em comum a busca pelo direito a convivência familiar com os netos. Nesse contexto, as ações que envolve o genitor que havia falecido, as crianças em questão estavam sobre os cuidados das genitoras e seus familiares, percebia-se assim que a demandante tinha como motivação junto ao NPJ manter os laços de afetividade com seus descendentes, assumindo para isso as responsabilidades dos filhos já falecidos. 

        	Percebeu-se através das falas de uma das postulantes que a genitora apresentava infundada relutância em permitir a visitação e a convivência da menor com seus avós, por isso, torna-se necessário a intervenção do poder judiciário, a fim de assegurar o melhor interesse da criança e do adolescente, como também o direito que seus avós têm em desfrutar de sua companhia. Esse afastamento da convivência com os netos causa nas demandantes transtornos em seu estado de saúde, uma vez que a presença da criança no seio de sua família era motivo de muita alegria. O convívio com os netos, para muitas avós e avôs, se torna a única oportunidade de convivência, evitando a solidão e a ausência de seus filhos no cotidiano. 

É notório que os vínculos familiares são necessidades humanas de estar com o outro e estabelecer laços de pertencimento com os demais membros do convívio familiar. Isto é, a relação com os netos, no geral, são salutares e fazem parte da identidade dessas pessoas. Todavia, outros atores se configuram, além da genitora, como contribuinte para o cerceamento das avós paternas. Essa situação foi constatada a partir da família onde a genitora, após o falecimento do genitor, retornou a conviver com a mãe e sua avó de idade já avançada, em função dos motivos financeiros, visto que a aposentadoria desta última contribui para o sustento da família. Sendo assim, a bisavó materna da criança só permitia à avó paterna a convivência com a neta para levar a criança até a escola todos os dias, o que para ela é insuficiente, já que gostaria de acompanhar a neta em outros espaços, como nos grupos de orações da igreja, buscando proporcionar momentos de lazer e afetividade. 

	Na fala da demandante, observou-se que a genitora da infante não se opõe as visitas e sempre colaborava para que a avó pudesse buscar a neta sem dificuldade, contudo, a bisavó materna, na ausência da mãe, sempre impedia que a criança saísse com a avó paterna. Uma relação conflituosa onde a criança estava envolvida, fragilizando laços que poderiam está sendo fortalecidos e tendo, nesse contexto, apoio para a criação com qualidade dos filhos/netos, neste caso, da bisneta.

	Entra em cena uma outra instância de alienação, ou seja, uma quarta geração que disputa a atenção da bisneta. Há uma relação conflituosa entre a família materna e paterna, mesmo que a genitora não expresse isso, no entanto ainda ocorre relações de alienação parental. Percebe-se que, além dessas questões do direito de convivência que lhe é negado, a avó preocupa-se com o bem-estar da neta tendo em vista a baixa renda da mãe e, com isso, busca arcar com todas as despesas médicas, alimentícias, escolares e de vestuário da criança.

Dos relatos apresentados pelas avós paternas, pudemos constatar que com o falecimento dos filhos as demandantes passam a viver um duplo perigo: o sofrimento da perda do filho e a possibilidade de ruptura dos laços de afetividade com os netos, quando as mesmas são impedidas de manter a convivência familiar saudável com seus descendentes.

	Constata-se a multidimensionalidade desta problemática, visto que o fato de serem avós não significa que, em sua plenitude, são idosas; pois há na contemporaneidade um fenômeno de que cada vez mais jovens as mulheres estão sendo mães ou avós, o que requer pensar que nem sempre por ser avó estamos lidando com pessoas idosas, ou seja, que tenham mais de sessenta anos. Os dados aqui abordados revelaram que a condição de mãe teve início ainda na adolescência, assim como, em sua maioria, suas filhas ou filhos se tornaram pais ou mães também nessa faixa etária. No entanto, os motivos ou as dificuldades que contribuíram para esta realidade não foram objeto de estudo, o que afere a este dado apenas a condição de constatação.

	Esta realidade não é exclusiva apenas de quem demanda a ação de guarda, alimento e regulamentação de visita. Podemos identificar fatos semelhantes nas ações de alimentos avoengos, conforme veremos a seguir.



- Ação de alimentos avoengos



Nesse bloco de ações, temos como demandantes as genitoras que buscam a responsabilização dos/as avós frente a pensão alimentícia e o direito à convivência dos netos com os mesmos. Dos nove processos, dois eram de demandantes genitoras, sendo uma solteira, desempenhando funções como doméstica, mas que se encontrava vivendo à custa do seu genitor após o falecimento da esposa, que era a genitora da demandante; a segunda postulante informou ser agricultora, mas mora na cidade, criando a filha sozinha, sem ajuda financeira ou afetiva do pai ou dos avós paternos. 

Essas ações trazem em comum duas questões: primeiro que, após o fim do relacionamento ou morte do genitor, os alimentos que foram assumidos pelo genitor  são negados de fato, ao não serem cumpridos, obrigando a genitora a entrar com o pedido de alimentos avoengo; um outro ponto diz respeito ao fato que, com a morte do genitor, os laços entre netos e avós são rompidos, sendo impactante nessa questão a negação dos direitos previdenciários quando não há repasse dos documentos necessários para solicitar pensão por morte, já que mesmo com atividade laboral autônoma, pois o genitor era moto-taxista, o mesmo contribuía com a previdência social.

        	Nas duas ações que trataram dos alimentos avoengos, percebeu-se que apesar das motivações das demandantes terem como fundamento os alimentos, elas nos trazem à tona a questão da ausência da convivência, como também da responsabilização do genitor vivo de uma das crianças e dos avós do genitor falecido, em garantir os elos familiares que são rompidos ou em processo de agravamento da ruptura. 

	Esta ação, até então, também tem expressado de forma subjetiva a alienação, pois também não se constitui uma ação de alienação parental enquanto ação principal, aliás, nem emerge como tal no processo. São evidenciadas nas conversas com a assistente social, porém não são identificadas como tal em primeira instância. Os motivos são praticamente os mesmos, o desconhecimento e pouco esclarecimento para além do conhecimento cotidiano.

	A subjetividade da alienação parental ocorre em virtude da ausência dos conflitos entre genitores e avós nos autos, porém durante as conversas com o profissional do Serviço Social, estas relataram o quanto as crianças sofrem constrangimentos quando a relação familiar é rompida, ficando apenas as relações de conflitos pela garantia de direitos, que é entendida pela outra parte como uma afronta, uma vingança por não ser o responsável direto pela criança ou adolescente. Como resultado, tem-se a ruptura de laços entre irmãos, entre avós, entre os pais, enfim, ausência de entendimentos, de diálogos e, consequentemente, a negação de direitos.



- Ação declaratória de alienação parental 

                   

Dentro dos processos analisados, apenas uma ação declaratória de alienação parental foi protocolada junto ao judiciário entre os anos de 2015 e 2016. No entanto, o fato de só ter existido esse caso de forma objetiva, não descartamos os que ocorrem de forma subjetiva. Os consideramos importantes, visto que demanda ações que possam evitar a não declaração da alienação parental ou a ausência de identificação das formas em que esta se materializa, o que tem ocasionado a subnotificação anteriormente citada.

Para a análise deste processo, faz-se necessário recuarmos um pouco para explicar a seguinte situação: a genitora incialmente deu entrada em ação de alimentos contra o genitor, mas já trazia subjacentes relatos de possíveis situações de alienação parental. Porém, na relação estabelecida junto ao genitor entrou com ação de pensão alimentícia e regulamentação de visitas dos filhos menores, pensando ser suficiente para resolver os conflitos envolvendo as duas partes.

Durante o percurso da ação, outras questões foram acontecendo, sendo necessário a genitora entrar com ação explícita e central de alienação parental, envolvendo não só o genitor, mas também a avó paterna. As duas ações tramitaram em Varas diferentes, sem haver incialmente diálogo entre estas. Os relatos da demandante via e-mail ao Serviço Social, nos aproximaram de situações bastante complexas e que evidenciaram a prática da alienação parental, tanto do genitor, quanto da sua mãe, a avó paterna. 

Em um dos relatos, a demandante diz que passou a ter problemas sérios com o filho envolvendo situações criada pela criança e que envolvia seu atual companheiro; o filho, já dentro de um processo de possível vítima da alienação parental, instigava o seu companheiro a perder o controle, confrontando-o  e mandando-o ir embora, defendo o território como pertencente ao seu genitor e que, portanto, o mesmo “não estava ali por causa dele”; fato este também instigado pela avó paterna, pois quando os meninos chegam na casa dos avós, esta pergunta: “e ai apanhou muito esses dias em casa?”, o que contribui para que a criança voltasse para casa revoltado com o padrasto e com a genitora, causando desconforto no convívio familiar; outra interferência da avó se dava quando a mesma chegava na residência da genitora, encontrava o neto de castigo por uma desobediência qualquer e desautorizava a mesma, instruindo o menino que “se eu o batesse ou o padrasto, o mesmo podia ligar para a polícia”. 

Diante dessa interferência a genitora solicitou a avó paterna que diminuísse suas idas até sua residência, o que provocou uma reação tanto na avó quanto no genitor, que prontamente presentearam a criança com um celular, o que fez com que os problemas se agravassem. O filho, já bastante enredado pela situação, através do aplicativo whatsapp fez um áudio para o pai, dizendo que o companheiro da genitora tinha lhe batido. Após o envio da mensagem, a criança começou a rir dizendo “meu pai vai vir e vai quebrar sua cara”. Ou seja, há aqui reações de manipulação de informações decorrentes do quadro conflituoso em que essa criança está inserida, onde já se evidenciam os efeitos da Síndrome da Alienação Parental, que por sua vez também não é objeto desse estudo.

Além desses fatos, todas as vezes em que o filho retornava da casa da avó percebia-se que seu humor e respeito para com sua genitora oscilava, sempre questionando a mãe de possíveis maus tratos sofridos quando ele ainda era um bebê: “mainha eu era tão pequeno para apanhar não sei como a senhora não me matou”. Situações essas repassadas no contato que mantinha na casa da avó paterna, onde seu genitor também vivia na época. 

	Ao analisar o caso em si, observou-se que, apesar da genitora ter dois filhos com o genitor, a situação de alienação estava centrada no filho varão, onde a criança passou questionar a ausência do pai em detrimento da conivência da genitora com o atual companheiro; eram frequentes situações onde o filho mostrava-se manipulado tanto pelo pai, quanto pela avó paterna, na tentativa de criar um ambiente hostil junto ao novo núcleo familiar formado pela mãe, os filhos e o companheiro. A interferência da ex-sogra na disciplina e na criação do neto impactaram consideravelmente a relação do filho com o padrasto, onde a criança, induzida ou não, externaria seus sentimentos negativos sobre a convivência familiar junto a mãe.  

	Os problemas causados pela relação conflitante ora identificados, revela o quanto esta situação está caminhando para a Síndrome da Alienação Parental, causando danos à personalidade desta criança. Todavia, limitando-se a alienação parental em relação a uma criança de nove anos e, ao mesmo tempo, ao companheiro, atual marido. Em resultado desta, a criança já apresenta problemas de relacionamento, inclusive culpabilizando o atual marido da sua genitora, como se este fosse o responsável do pai não morar com a mãe, pois o fim de relacionamentos está além da compreensão das crianças, sendo uma situação complexa. 

	O setor de Serviço Social elaborou uma correspondência convidando-o a comparecer ao NPJ. Ao comparecer ao Núcleo houve um diálogo com o genitor da criança, no qual esclarecemos as situações que se caracterizam como alienação parental. Na oportunidade, relatamos algumas considerações acerca da efetivação da alienação efetivada pelo pai e pela avó e o quanto essas ações prejudicam o desenvolvimento da criança, podendo ter consequências irreversíveis para a personalidade desta.

	Por outro lado, os problemas de convivência estão chegando à casa da avó paterna, de acordo com depoimentos do pai e da avó da criança, onde ambos se recusam a ter a guarda compartilhada, pois afirmam que não conseguem, alegando que o consideram desobediente. Na verdade, não querem assumir as consequências dessa relação conflituosa em que tem se materializado a alienação parental. Há uma desconstrução do papel de mãe, ao mesmo tempo que estão desacreditando todos do convívio desta criança, que não tem mais parâmetro de autoridade do poder familiar.

Sem dúvidas, este é o processo de maior gravidade do impacto que a alienação parental está causando à vida da criança. Todavia, ainda estamos sujeitas as limitações do núcleo, pois não há o acompanhamento do caso de forma sistemática, assim como também temos um número limitado de profissionais atuando, além da própria dificuldade da família demandante e demandada de comparecerem ao Núcleo. É uma problemática relevante e que sofre forte invisibilidade, entretanto não devemos mais ficar alheios a esta realidade. Precisamos desvelar essa realidade e, com isso, contribuir para a discussão, tentando coibir as formas veladas ou não de alienação parental que continuem a acontecer.

















































































6 CONSIDERAÇÕES FINAIS



A alienação parental e a responsabilidade civil da família entre genitores e/ou avós em famílias assistidas no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - Mossoró/RN, tem se constituído uma realidade que ora é velada ora não. O universo da vida privada das famílias nas quais se apresentam práticas de alienação parental ainda é bastante desconhecido pela maioria dos que labutam nesse campo. Sendo, portanto, necessário a compreensão e a identificação das múltiplas configurações da AP, apreendendo as razões que geram rupturas na convivência, como também na efetivação do poder familiar.

As mudanças nas várias configurações de família são absorvidas pelas relações familiares, gerando insegurança, conflitos crescentes e aumentando, consequentemente, as vulnerabilidades sociais dos sujeitos, o que implica numa maior intervenção da assistência jurídica e social na área da Família. Esse espaço  impulsiona os profissionais do Núcleo a refletirem de forma conjunta suas práticas. Não basta apenas o Serviço Social atuar e perceber as formas veladas ou não de AP, toda a equipe tem que está apta a partir da especificidade de suas áreas de conhecimento - Direito e Serviço Social – a ter “[...] relação de completaridade através da interlocução, realizando ações integradas com reciprocidade e troca do saber-poder dessas profissões” (MACHADO, 2006, p. 110).

A contribuição da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para a assistência Jurídica integral e gratuita, por meio do seu Núcleo de Prática de Jurídica, é imprescindível, sendo necessário abordar  com maior profundidade o diálogo e a interlocução do profissional de Direito e o Assistente Social, bem como a atuação desse último na efetivação dessa assistência que é realizada pelos discentes. Nesse momento, foi possível compreender que a percepção técnica do Serviço Social detecta as rupturas vivenciadas pelas famílias nos processos de alienação parental, dando embasamento para sua compreensão analítica pelos demais profissionais do Direito, como advogados, juízes e promotores, que se debruçam sobre os casos. Mas não é só isso; a atuação do Assistente Social, em contato próximo, direto e duradouro com as famílias, permite-o desenvolver um papel significativamente válido no que concerne à educação popular e enfrentamento dessas rupturas, uma vez que no âmbito do NPJ é esse profissional que toma a frente das tentativas de conciliações e reconciliações entre as partes, na busca ativa do restabelecimento dos vínculos familiares saudáveis e que prezem pelo bem-estar físico, emocional e psíquico da criança e do adolescente.  

Na área Sociojurídica esse saber-poder se faz necessário tanto quanto nos demais espaços socio-ocupacionais em que o Serviço Social é chamado a participar e contribuir com a garantia de direitos socialmente conquistados, dentre eles o de crianças e adolescentes. Data daí, mesmo que tardiamente, a promulgação do ECA em 1990, que veio substituir a Doutrina da Segurança Nacional presente nos códigos de menores de 1923 e 1979, por uma política pública de proteção integral a crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direito. 

É exatamente na perspectiva dessa política de assistência jurídica integral e gratuita que o Serviço Social passa a integrar as equipes dos núcleos de práticas jurídicas, atuando sobre as demandas que apontam para a utilidade e a necessidade do trabalho do Assistente Social como membro partícipe dessas equipes, cuja atuação é autônoma e interdependente.

Especificamente na área de estudo, que foi o NPJ/UERN, o profissional do serviço social se depara com as mais variadas manifestações da questão social. A alienação parental e as rupturas da responsabilidade civil entre genitores e avós é uma delas, e, reveste-se de grande importância por ser ainda pouco explorada. O que essa problemática nos revelou é que sua manifestação nos contextos familiares nem sempre é simples e de fácil percepção. Isso porque ela pode se apresentar de forma subjacente, secundária ou indireta ou de forma central, direta e principal.

Quando falamos nessas modalidades de manifestação da alienação parental, referimo-nos às formas como ela se expressa nas demandas atendidas pelo NPJ/UERN. Pela nossa amostra, foi possível perceber que a alienação parental nem sempre é o motivo para a procura da assistência sociojurídica. As partes, na maioria das vezes, procuram a regulamentação de outras questões e a efetivação de outros direitos, como a prestação de alimentos, a definição da guarda (compartilhada ou unilateral) e o ajuste da visitação à criança ou adolescente. Nesse ponto, percebeu-se que a alienação parental é identificada a partir dos relatos de convivência familiar fragilizada. Ou seja, verifica-se que, pelo desconhecimento ou até mesmo pela naturalização das práticas de alienação parental, esta passa a ser desconsiderada ou até mesmo imperceptível para as vítimas, ficando num plano subjacente ou indireto.

O direito de convivência dos avós é, muitas vezes, negado. Mesmo já sendo um direito legalmente reconhecido pelo artigo 1589 do Código Civil de 2002, enfrenta bastantes entraves na sua efetivação, seja pelo desconhecimento por parte dos genitores ou dos avós da existência desse direito, seja pelo processo de alienação parental. Isso porque é bastante comum, como visto, que a alienação parental em face dos avós se dá por via reflexa, ou seja, porque a alienação parental em face de um dos genitores, praticada pelo outro, também se estende aos seus genitores, avós da criança. 

Nesse sentido, percebemos que a convivência familiar entre genitores e avós e o direito à convivência familiar dos avós e netos têm gerado conflitos entre os atores desse processo. Entretanto, a prerrogativa de receber visitas ou afeto de seus ascendentes ou qualquer outro parente pertence aos menores. São eles, prioritariamente, os titulares desse direito, muito embora também seja possível compreender que os avós também titularizem tal direito. Todavia, a perspectiva de efetivação de tal concessão da convivência o melhor interesse da criança ou adolescente. Ademais, não se pode descuidar, também, das condições efetivas dos avós. 

Sabe-se que a sociedade contemporânea tem modificado os papéis sociais dos integrantes das famílias e hoje os idosos/avós podem desempenhar tanto a função central quanto periférica no contexto familiar, onde os valores culturais e as hierarquias estabelecidas são em favor de uma nova realidade. No entanto, essas relações podem vir permeadas de conflitos, apresentando vantagens e desvantagens nessa convivência entre os sujeitos. As desvantagens dizem respeito aos conflitos entre genitores e avós que travam um diálogo em que se cobra dos genitores uma maior participação por parte dos pais. Tais situações podem desencadear situações de alienação parental tendo como protagonistas desse processo genitores e avós.

A prática da alienação parental nas famílias inseridas num contexto de vulnerabilidade reveste-se como um dos fatores de ruptura das relações afetivas. Assim, esse contexto de dependência ou insuficiência econômica pode intensificar a alienação parental como uma das manifestações da questão social, definida por Milani et al. (2015) como:



A Alienação Parental é a interferência de um dos genitores, tios, avós e outros parentes, que difamam e desmoralizam o outro genitor com o objetivo de distanciar a criança ou o adolescente do convívio com esse genitor ou muitas vezes até romper o vínculo (MILANI et. al,2015, p. 9).



A presença da alienação parental se intensifica, portanto, nas relações em que os avós são também protagonistas na criação dos netos, seja apenas por questões de afetividade ou por situações em que necessite participar ativamente da criação ou manutenção dos netos.     

Nos casos analisados percebe-se que a ruptura da responsabilidade civil encontra-se evidente, sendo esta a principal motivação para que as famílias acessem o serviço de assistência jurídica gratuita como o do NPJ/UERN, muitas vezes requerendo os alimentos e o direito à convivência familiar, sem haver a percepção de que, por trás do impedimento a convivência familiar, há uma violação de direitos, que pode a vir a se configurar como alienação parental.   

Precisamos desvelar essa realidade e com isso contribuir para a discussão dessa problemática na perspectiva de que as formas veladas ou não de alienação parental continuem a acontecer e a prejudicar uma convivência familiar saudável entre genitores e avós, prejudicando a afetividade para com os netos. Para isso faz-se necessário o investimento em políticas públicas que previnam de forma efetiva a alienação parental.

Importa registrar ainda que o desenvolvimento da nossa pesquisa no âmbito do NPJ/UERN nos permitiu refletir sobre a nossa própria atuação profissional no contexto sociojurídico de assistência jurídica integral e gratuita. Indubitavelmente, essa oportunidade é um diferencial dessa pesquisa, uma vez que nos remete a uma reflexão sobre o papel do Serviço Social, não de forma geral, mas esmiuçada,  em um contexto interdisciplinar, não somente descrevendo-a.

Destarte, foi imperiosa essa reflexão, porque a pesquisa se deu no âmbito da atuação do Serviço Social, a partir de seu cotidiano profissional. Além disso, essa reflexão se deu nos próprios procedimentos e métodos adotados pelo Assistente Social, quando de seu papel na assistência sociojurídica. Esse estudo pode ser compreendido, inclusive, para propostas de ação profissional para o Serviço Social frente a temática da alienação parental entre genitores e avós e as rupturas da responsabilidade civil, nas contemporâneas configurações familiares.

Não obstante, estamos convictos que esse não é o fim. O estudo não tem a pretensão de exaurir o tema ou esgotar as possibilidades de enfrentamento social da temática. Sabemos que há ainda um longo caminho – científico, social, cultural, jurídico e político – a percorrer. Percebemos, portanto, que temáticas como a que aqui foi analisada precisam de nossa atenção, de nosso empenho profissional, do nosso olhar crítico, reflexivo e propositivo, para que possamos enfrentar novos desafios, sem a naturalização do que seja prejudicial às relações familiares. Assim, dizemos que não encerramos, mas suscitamos questionamentos, fizemos apontamentos e instigamos à reflexão, especialmente, do Serviço Social, enquanto olhar técnico que se vale dos conhecimentos das ciências sociais aplicadas. 

Por fim, o estudo Alienação parental entre genitores e avós e a responsabilidade civil da família, resultou na identificação das formas de alienação parental no contexto da convivência familiar entre genitores e avós a partir do atendimento de assistência jurídica gratuita do NPJ. Todavia, há a necessidade de melhorar o aspecto da assistência jurídica, visto que é insuficiente o número de profisssionais para atender a demanda com qualidade, bem como fazer o acompanhamento as famílias que requerem os serviços do núcleo.

Outro aspecto a ser considerado é a revisão do instrumental das fichas de cadastro e aceite institucional e da ficha de identificação e estudos socioeconômicos do Serviço Social, que resulta na construção do perfil socioeconômico das famílias, porém não aborda questões apuradas acerca da relação familiar; analisar conjuntamente as solicitações de regulamentação de visita e denúncias de alienação parental para identificar as determinações ou razões que geram rupturas na convivência na efetivação do poder familiar e da criminalização dos sujeitos envolvidos através da responsabilidade civil.

O estudo demonstrou, sobretudo, as trajetórias dessas famílias e como a questão da alienação ainda é bastante desconhecida por esses sujeitos. Nem sempre as famílias demandantes e demandadas tem a real compreensão de que estão cometendo a alienação parental, visto que a naturalização dos conflitos e disputas familiares contribuem para a não notificação desta ação. 

Por fim, identificamos que há limitações no NPJ no acompanhamento sistemático dos casos de alienação diante da reduzida equipe técnica, da ausência de outros profissionais do Serviço Social para atuar com esta questão, o não acompanhamento dos processos quando tramitam na justiça, impedindo o monitoramento dos encaminhamentos e resolutividade, além da própria invisibilidade que a problemática vivencia na sociedade, o que impacta na elaboração de uma política de combate a alienação parental.

No entanto, esperamos ter contribuído para que a alienação parental seja uma temática a ser evidenciada; é importante e ao mesmo tempo um desafio à área sociojurídica espaço socio ocupacional do Serviço Social.
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ANEXO I - FICHAS DE CADASTRO E ACEITE INSTITUCIONAL

		

		UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN









		FACULDADE DE DIREITO – FAD



		NÚCLEO DA PRÁTICA JURÍDICA – NPJ



		ASSISTÊNCIA GRATUITA



		 



		Nº da Pasta

		 

		Data:

		 



		 



		Nome do Cliente:

		 

		Profissão:

		 



		 



		Data de Nascimento:

		 

		R.G.:

		 

		C.P.F.:

		 



		 



		Escolaridade:

		Nº de Filhos:

		Estado Civil:

		 

		Renda Familiar:

		 



		 

		 

		

		

		

		



		Endereço Completo:

		 



		 



		Ponto de Referência:

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Telefone p/ Contato:

		 

		E-mail

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Nome da Outra Parte:

		 



		         



		Escolaridade:

		 

		Profissão:

		 

		Renda Familiar:



		 

		 

		 



		Data de Nascimento:

		 

		Nº de Filhos:

		

		Estado Civil:



		 

		 

		

		 



		Endereço Completo:

		 



		 



		Ponto de Referência:

		 



		 



		Telefone p/ Contato:

		 

		E-mail

		 



		 



		Atendimento Social

		Encaminhamentos



		Data:

		Tipo

		



		

		 

		 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		 

		 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		 



		Data

		Procedimento Jurídico



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





















































































































ANEXO II - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS DO SERVIÇO SOCIAL



         UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

       FACULDADE DE DIREITO – FAD

  ASSISTÊNCIA GRATUITA

               NÚCLEO DA PRÁTICA JURÍDICA DA UERN - NPJ 

SERVIÇO SOCIAL 

                                              

             



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E ESTUDO SOCIOECONÔMICO







DATA:   /     /     /



CADASTRO:_________________________________________



1.DADOS PESSOAIS



NOME DA PARTE:__________________________________



PROFISSÃO :________________



SITUAÇÃO: (  ) EMPREGADO(A) (  ) DESEMPREGADO(A) 



(  ) APOSENTADO(A)     (  )AUTÔNOMO(A)



AFASTADO(A) POR: _____________________________________________________________



LOCAL DE TRABALHO:__________________________



SALÁRIO:___________________



PREVIDÊNCIA SOCIAL: (  ) SIM (  ) NÃO SINDICALIZADO(A): (  ) SIM (  ) NÃO

SABE QUAL:______________________________________

















1.2 COMPOSIÇÃO FAMILIAR:



Nº DE FILHOS:______ SOLTEIROS: ______ FILHOS CASADOS: _______



		NOME

		PARENTESCO

		IDADE

		ESCOLARIDADE

		PROFISSÃO

		RENDA

		RENDA PER CAPITA



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		







SITUAÇÃO HABITACIONAL: (  ) ZONA RURAL (  ) ZONA URBANA

 (  ) CEDIDA   (  ) CASA PRÓPRIA  (  ) FINANCIADA   (  )ALUGADA 



(VALOR: R$__________) Nº DE CÔMODOS:_______________



POSSUI BENS?  ( ) SIM ( ) NÃO 

QUAIS: _________________________________ ___________________________________



O SEU BAIRRO OU A SUA RUA POSSUI: 



(  )SANEAMENTO (  )ILUMINAÇÃO  (  )RUA ASFALTADA  (  )CALÇADA  (  )CARROÇAL



TEM ACESSO ALGUM EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL NO SEU BAIRRO? 

(  ) SIM  (  ) NÃO



QUAIS: __________________________________________________



NA FAMÍLIA TEM IDOSO, GESTANTE OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA? (  ) SIM  (  ) NÃO SE SIM, QUAL(IS)? _______________________________________________



1.3 RELAÇÃO DE DESPESAS: 



		DISCRIMINAÇÃO

		VALOR GASTO R$



		ALIMENTAÇÃO

		



		HIGIENE

		



		TRANSPORTE

		



		EDUCAÇÃO

		



		ÁGUA

		



		LUZ

		



		ALUGUEL

		



		FINANCIAMENTO

		



		CON. MÉDICO

		



		TELEFONE

		



		MEDICAMENTOS

		



		OUTROS

		



		TOTAL

		







OUTROS: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



1.4  MOTIVO DA PROCURA AO NPJ: 





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







1.5 EXPRESSÃO QUE DÁ VISIBILIDADE A QUESTÃO SOCIAL:



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



1.6 RELATO DA SITUAÇÃO:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



1.7 PARECER SOCIAL:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



1.7 EVOLUÇÃO DO CASO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





1.8 ACORDO/AÇÃO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







ENCAMINHADO POR:____________________________________________________



ENTREVISTADO POR: ASSISTENTE SOCIAL









___________________________________





ASSISTENTE SOCIAL / CRESS nº:



















Av. Rio Branco, S/N – CENTRO (ANTIGO FÓRUM)

FONE: 3315-2519
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