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RESUMO: Dentre as diversas possibilidades de atuação que se apresentam ao assistente social, 
o campo sociojurídico recebe destaque desde os primórdios da profissão como espaço de grande 
expressão da questão social. O Serviço Social no Poder Judiciário, de modo particular, embora 
imbuído de especificidades no que tange às suas atribuições, encontra o desafio cotidiano de 
mediar, de forma criativa, a lide processual e as demandas dos sujeitos de direitos, sempre 
amparado pelo Código de Ética e pelo Projeto ético-político da profissão – questão que será 
abordada neste ensaio através de levantamento bibliográfico. Além disso, no que tange à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, uma das demandas que vem se apresentando de 
forma crescente ao Serviço Social, o relato sobre o trabalho desenvolvido no Juizado da Mulher 
de Ponta Grossa/PR subsidiará as reflexões sobre os desafios e possibilidades da profissão no 
Poder Judiciário. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Poder Judiciário. Serviço 
Social. Código de Ética profissional. Projeto ético-político. 

  
 

1     INTRODUÇÃO 

    As expressões da questão social possuem múltiplas facetas, fatores 

determinantes e implicações que exigem sensibilidade do assistente social. 

Embora sempre existente, a violência doméstica e familiar contra a mulher reflete 

uma dessas expressões que vem, num contexto mais recente e com cada vez 

mais frequência, se apresentando como demandas à profissão. 

         O tema, especialmente demarcado no campo sociojurídico, 

principalmente no âmbito do Poder Judiciário, provoca o Serviço Social a pensar 

em práticas condizentes com as necessidades dos sujeitos atendidos à medida 

que também deve cumprir com atribuições institucionais específicas. 

         Nesse sentido, a partir de exposição teórica sobre os principais aparatos 

da profissão (o Código de Ética e o Projeto ético-político do assistente social) e 

com base no cenário específico do Juizado da Mulher de Ponta Grossa/PR, 

almeja-se as reflexões sobre os desafios e potencialidades do Serviço Social 

concernente ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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A incorporação do Serviço Social no Campo sociojurídico, no Brasil, 

coincide com o início da profissão. Iamamoto e Carvalho (1982) revelam, por 

exemplo, que um dos primeiros campos de trabalho de assistentes sociais na 

esfera pública foi o Juízo de Menores do Rio de Janeiro, então capital da 

República (apud CFESS, 2014). Com o histórico ligado às problemáticas 

relacionadas à infância e juventude, o Serviço Social emerge neste âmbito como 

um mecanismo de controle destas expressões da questão social. A profissão 

começa a se expandir no Poder Judiciário com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, assumindo papéis em outras instituições e com âmbitos 

diferentes de atuação. 

O campo sociojurídico se mostra como uma das possibilidades de 

atuação do assistente social. Embora compreenda distintas áreas e instituições, 

este ensaio se limita a refletir sobre as possibilidades de trabalho do assistente 

social no Poder Judiciário – o qual está sujeito às regulamentações do Conselho 

Federal de Serviço Social - CFESS, além do código de ética profissional e do 

projeto ético-político. 

No que tange as regulamentações do CFESS, há um documento datado 

de 2014, denominado “Atuação de assistentes sociais no sociojurídico: subsídios 

para reflexão”, o qual traz observações e permite a reflexão de como deve ser a 

intervenção do profissional de serviço social no sociojurídico, frente às inúmeras 

contradições presentes neste campo sócio-ocupacional. Segundo este 

documento, a atuação dos assistentes sociais no campo sociojurídico se 

constitui pela necessidade “[...] de contribuir para trazer, para a esfera do império 

das leis, a historicidade ontológica do ser social, pela via das diversas 

possibilidades de intervenção profissional, balizadas pelo projeto ético-político 

profissional” (CFESS, 2014, p. 15). Ainda é apresentado neste documento que, 

o termo sociojurídico, revela “o lugar que o serviço social brasileiro ocupa neste 

espaço sócio-ocupacional, após seu redirecionamento ético e político, disposto 

a analisar a realidade social em uma perspectiva de totalidade e em meio a 

contradições sociais profundas (CFESS, 2014, p.14). 

Sobre o código de ética da profissão, este tem como valores fundantes a 

liberdade e a justiça social, democracia como valor ético-político central e propõe 

uma nova ordem societária. Nesta relação, o código de ética da profissão é um 



 

pressuposto teórico-político que baliza a atuação profissional frente às 

contradições presentes na profissão. 

São princípios fundamentais do código de ética do assistente social: 

  
I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 

demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais; 

 II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; 

III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis 

sociais e políticos das classes trabalhadoras; 

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização 

da participação política e da riqueza socialmente produzida; 

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas 

e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

 VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 

socialmente discriminados e à discussão das diferenças; Código de 

Ética Princípios Fundamentais; 

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 

profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e 

compromisso com o constante aprimoramento intelectual; 

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração 

de classe, etnia e gênero; 

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 

que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 

trabalhadores/as; 

X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 

e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional; 

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem 

discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, 

religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade 

e condição física (CFESS, 1993, p. 23-24). 

  

         Observados estes princípios, depreende-se o quanto são fundamentais 

para um fazer profissional ético e comprometido, essenciais em todos os 

espaços sócio ocupacionais - inclusive no Poder Judiciário, onde inúmeras 

contradições se fazem presentes. Contudo, no âmbito do Poder Judiciário, tem-

se um grande desafio para a sua consolidação: se de um lado, o assistente social 

no intermedia o acesso aos direitos, de outro lado a prática profissional não está 

isenta das violações de direitos que podem ocorrer devido ao sistema da 

instituição. Assim, ao se pautar em tais princípios, compreende-se que 



 
[...] os/as assistentes sociais, dentro de sua relativa autonomia, têm 

margem para articulações e posicionamentos pautados no seu saber 

teórico-metodológico, nos seus compromissos éticos -políticos e em 

suas habilidades técnico-operativas, que venham a corroborar com o 

enfrentamento das violações de direitos e da violência que, por vezes, 

caracteriza tais instituições (CFESS, 2014, p. 100). 

  

         Nota-se a importância e responsabilidade que o profissional de serviço 

social, especialmente inserido no Poder Judiciário, possui frente às demandas 

que lhes são apresentadas, uma vez que a ausência de uma visão crítica e 

totalitária da realidade enfrentada pode corroborar com a violação de direitos 

presentes na instituição. Em contrapartida, se seguidos os princípios balizadores 

da profissão, “possibilita, então, a ação em busca de novos sentidos para as 

relações sociais, na direção da realidade emancipatória e diferente da pura 

reprodução da ordem estabelecida” (CFESS, 2014). 

         Dado o exposto, fragilidades e possibilidades de atuação são percebidas 

para o fazer profissional do assistente social dentro do Poder Judiciário. De 

forma geral, o assistente social encontra embates em todos os campos, mas no 

Poder Judiciário torna-se mais evidente demandando um posicionamento crítico 

do profissional no sentido de mediar as demandas que lhes são apresentadas 

pelos usuários, bem como aquilo que é esperado do seu trabalho pela instituição. 

Para tanto, ter a perspectiva do projeto ético-político e do Código de ética trata-

se de condição fundamental para uma prática humanizada e condizente com as 

expressões da questão social no campo. 

  
3     O SERVIÇO SOCIAL NO JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE 

PONTA GROSSA/PR 

        O Poder Judiciário apresenta diversas possibilidades de atuação para o 

assistente social abrangendo as matérias da família, da infância e juventude, 

cível e criminal. Em Ponta Grossa, todas estas demandas advêm de Varas 

específicas para atendimento dos temas elencados, incluindo a especialidade da 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Por questões organizacionais do Tribunal do Justiça do Estado do Paraná 

– TJPR, os assistentes sociais da comarca de Ponta Grossa não compõem uma 

única equipe, sendo o assistente social do Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher subordinado à Coordenadoria Estadual da Mulher em 



 

situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID) e os demais, que atuam nas 

outras Varas, subordinados ao Conselho de Supervisão da Infância e Juventude 

(CONSIJ). 

         No que concerne às suas atribuições, somente a atuação dos 

profissionais subordinados ao CONSIJ possuem normativas no âmbito do TJPR, 

sendo que a CEVID segue as recomendações gerais do Conselho Nacional da 

Justiça para regulamentar a atuação das respectivas equipes. Normativas ou 

recomendações, embora tais documentos pontuem as principais atividades a 

serem desenvolvidas pelo assistente social no âmbito do Poder Judiciário, torna-

se relevante destacar que não as limitam a tal, pressupondo-se que o profissional 

seja sempre norteado pelo que preconizam o seu Código de ética e Projeto ético-

político. 

Existem oito varas no estado do Paraná com competência para acolher 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo a da comarca 

de Ponta Grossa. Embora sua estrutura abarque outras matérias, tais como 

crimes contra idosos, crianças e adolescentes, a atuação prioritária do assistente 

social atualmente se dá nos casos de violência contra a mulher. 

Para tanto, há apenas um documento norteador da atuação do assistente 

social nesta matéria: o Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Neste documento constam informações sobre os juizados especializados 

em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, com “o objetivo de 

garantir a efetividade de sua aplicação em todo o território nacional e estabelecer 

as condições para o regular funcionamento das unidades judiciárias 

correspondentes” (CNJ, 2018, p. 18). 

No item 4.2 do referido Manual de Rotinas, seguindo o que dispõe o artigo 

29 da lei 11.340/2006, é exposto quais são os profissionais que compõem as 

equipes multidisciplinares, bem como seu papel de auxiliar o juízo, suas funções, 

intervenções e documentos produzidos, ressaltando a observância da legislação 

pertinente às categorias profissionais. A lei 11.340/2006 dispõe: 

 

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de 

atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais 

especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. 



 
Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 

atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer 

subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver 

trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras 

medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 

especial atenção às crianças e aos adolescentes 

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais 

aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional 

especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento 

multidisciplinar. 

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 

orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da 

equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (BRASIL, 2006). 

  

Nota-se que a lei e o manual aqui citados são estanques em relação a 

atuação profissional e parecem estritos à lide processual. Contudo, ao 

mencionar o atendimento humanizado no seu artigo 28, torna-se necessário que 

a prática profissional seja criativa e condizente com a realidade enfrentada – 

condição que vai ao encontro tanto do Código de ética profissional quanto do 

projeto ético-político de Serviço Social, visto que, para atuar em uma perspectiva 

crítica e em busca de uma nova ordem societária, é importante ir além da 

realidade posta, conservadora. 

Desta forma, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

da Comarca de Ponta Grossa, a partir do trabalho do assistente social, vem 

buscando atuar em uma perspectiva transformadora, pautada na realidade 

objetiva para além de ações profissionais isoladas, através da construção de 

estratégias que transcendem a burocracia que cerceia o Poder Judiciário – 

condição que pode ser compreendida através dos eixos de atuação concebidos, 

bem como através dos projetos em andamento. 

  
3.1 Eixos de Atuação 

Primeiramente vale ressaltar que atuação do profissional de Serviço 

Social no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca 

de Ponta Grossa não é fechada, mas resulta de um contínuo trabalho de 

diagnóstico, observação e contemplação das demandas que lhes são 

apresentadas. Isto se deve ao fato de não existir nenhuma regulamentação que 

especifique as atribuições do assistente social em matéria de violência contra a 



 

mulher, com exceção das diretrizes gerais repassadas pelo Conselho Nacional 

da Justiça – condição que flexibiliza o trabalho, mas também pela necessidade 

de dinamizar a atuação para responder, de forma condizente, as expressões da 

questão social. 

Para tanto, a sistematização de dados anuais realizados pela equipe de 

Serviço Social (que envolve o levantamento dos perfis das mulheres em situação 

de violência e dos respectivos autores, além do mapeamento dos casos 

judicializados) norteia o trabalho, permitindo o reconhecimento dos problemas e 

delineando os caminhos necessários para o seu enfrentamento. 

De posse dessas informações, de modo geral, o trabalho realizado no 

Juizado divide-se em três eixos, assim distribuídos atualmente: I) atendimentos 

individuais, II) atendimentos coletivos e III) atendimentos voltados à comunidade. 

Os atendimentos individuais acontecem no setor de Serviço Social às 

mulheres em situação de violência que requerem medidas protetivas de 

urgência, as quais recebem orientações sobre a situação processual e 

encaminhamentos à rede de enfrentamento e/ou atendimento, conforme 

demandas identificadas. Os atendimentos também são realizados visando a 

elaboração dos estudos sociais e demais diligências determinadas pelo 

magistrado, além do atendimento à comunidade em geral que busca orientações 

de forma espontânea sobre a matéria de violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Estes atendimentos podem ocorrer de maneira presencial ou por contato 

telefônico.  

No que tange os atendimentos coletivos, estes são realizados através dos 

projetos elaborados pelo Serviço Social em atendimento às mulheres com casos 

de violência judicializados. Já os atendimentos à comunidade acontecem através 

de projetos que envolvem iniciativas com parceiros, tais como escolas, 

equipamentos de assistência social (CRAS, CREAS, CAPS, Unidades de Saúde, 

etc), e abarcam capacitações, palestras, grupos de orientação, dentre outros, 

com objetivo de difundir informações referentes à reflexão, prevenção e 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

  
3.2. Projetos desenvolvidos 



 

     Os projetos desenvolvidos pelo setor de Serviço Social do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ponta Grossa 

são todos documentados e concebidos na perspectiva de atendimento 

humanizado, desburocratização do Poder Judiciário e socialização de 

informações à população, conforme poderá ser verificado a seguir. 

O projeto “Reconhecer”, refere-se à implantação de uma sala de espera 

interativa, destinada às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, 

que estão aguardando atendimento ou serem chamadas a participarem de 

audiências. A sala contém uma televisão, onde são transmitidos vídeos e 

informações referentes à Políticas Públicas de atendimento às mulheres e 

superação da violência, bem como possui brinquedos para às mães com filhos 

– recursos obtidos através de doações e de parcerias. 

 O Projeto “Maria nos Bairros”, por sua vez, possui o objetivo de 

desenvolver ações descentralizadas de abordagem sociojurídica, com caráter 

orientativo e preventivo inerentes à violência contra a mulher na comarca de 

Ponta Grossa, destinado à população em geral.  Desenvolvido desde 2016 em 

diversos locais (Centros de Referência de Assistência Social, Centros de 

Atenção Psicossocial, Terminais de ônibus, dentre outros espaços, já atendeu 

mais de duas mil pessoas. 

O “Projeto Retratos” projeto se concretiza através da realização de 

círculos de construção de paz (metodologia da Justiça Restaurativa), cujo 

objetivo é estimular a reflexão das mulheres em situação de violência sobre as 

suas vivências, de forma que construam decisão pensada sobre a 

ratificação/retratação da representação criminal, bem como oportuniza o 

encaminhamento para a Rede de Proteção local e/ou para a Rede de 

enfrentamento à Violência contra a mulher. A realização do projeto se dá 

anteriormente ao mutirão de audiências que ocorre no Juizado todas as sextas-

feiras, bem como nas semanas da Justiça pela Paz em Casa (procedimento 

realizado para agilizar o processo-crime), desde 2017 e já atendeu mais de 500 

mulheres. 

 Já o Projeto “Maria nas Escolas” é realizado com a intenção de, através 

de rodas de conversa, propiciar educação em direitos humanos e educação para 

a paz com foco nas questões afetas ao gênero e a violência contra a mulher. As 



 

iniciativas são destinadas aos educandos e profissionais das escolas públicas 

de Ponta Grossa, bem como os responsáveis por estes alunos e esteve presente 

em cinco escolas do município. 

O “Papo de Homem”, projeto desenvolvido em parceria com o Operário 

Ferroviário Esporte Clube (time de futebol da cidade) e o Núcleo de Educação 

para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa, consiste no 

desenvolvimento de um trabalho de reflexão/ressignificação de experiências da 

masculinidade hegemônica, aliando a prática esportiva a estas ações reflexivo-

pedagógicas. Implantado em 2019, suas ações são realizadas em ambientes 

predominantemente masculinos, escolinhas juniores de futebol do município e 

em Indústrias como estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher. 

Por fim, a serem implantados ainda em 2019, outros dois projetos inserem 

novas perspectivas de atendimento ao setor de Serviço Social: o “Borboletinhas” 

e “E agora, José?”. O primeiro desenvolverá ações reflexivo-pedagógicas 

visando à ressignificação de papéis sociais na educação infantil na busca de 

igualdade entre homens e mulheres, na perspectiva de prevenção à violência 

doméstica e familiar contra a mulher. E o segundo, “E agora, José?”, tem o intuito 

de atender os autores de violência com medidas protetivas em seu desfavor, 

realizando orientações grupais de cunho social e jurídico sobre os seus direitos 

e orientação de situação processual. 

  
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         O profissional de Serviço Social inserido no Poder Judiciário depara-se, 

diariamente, com inúmeras contradições. Primeiramente, por se encontrar em 

meio ao dilema de atender as especificações do campo de atuação (muitas 

vezes autoritário e pouco flexível), além de mediar o atendimento das demandas 

que lhes são apresentadas pelos usuários que, por sua vez, podem ser de maior 

complexidade do que aquilo que a lide processual é capaz de transparecer. 

Por conseguinte, nota-se que as regulamentações sobre a atuação do 

assistente social não são presentes em todas as matérias que o envolvem – 

situação que o coloca em condição de fragilidade e demanda criatividade no 

trabalho. Neste aspecto, considera-se que se o profissional inserido no âmbito 

do Poder Judiciário não possuir uma visão crítica e totalitária da realidade 



 

articulando o projeto ético-político na instituição, incorre no risco de assumir uma 

postura passiva imergindo na contradição institucional. 

De forma geral, pode-se considerar que o maior desafio o profissional no 

Poder Judiciário se refere à sua postura e possibilidades de atuação: caberia ao 

assistente social limitar-se às determinações judiciais ou diligências postas 

institucionalmente? Em que medida o profissional tem galgado (ou tem tido 

oportunidade para galgar) outros espaços e possibilidades de intervenção de 

forma a unir as competências ético-política, técnico-operativa e teórico-

metodológica? Tem-se tido o cuidado para que a burocratização não forme um 

assistente social tecnicista, um alguém impessoal que aplica instrumentais de 

forma a cumprir tão somente com a lide processual? 

     Com os questionamentos que fazem refletir sobre o fazer profissional, as 

perspectivas apresentadas acerca do trabalho desenvolvido no Juizado de 

Violência contra a Mulher da comarca de Ponta Grossa tiveram o intuito de 

contribuir para se pensar na possibilidade do desenvolvimento de uma atuação 

que vai para além dos autos ou das “paredes” do Poder Judiciário. Romper com 

a lógica do Poder Judiciário enquanto um órgão burocrático, punitivo e 

criminalizador requer o pensamento crítico e ético do profissional inserido neste 

campo, especialmente em matérias tão delicadas, urgentes, com questões 

sociais emergentes e envolvendo minorias, tal como ocorre nos casos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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