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Resumo: As autoras apresentam uma proposta de organização e gestão de trabalho 
multiprofissional no judiciário, baseadas nos conceitos de apoio matricial e equipe de 
referência, metodologias estas comumente utilizadas na área da saúde. No contexto da 
proposta deste artigo, o matriciamento no judiciário é visto como a co-construção de 
estratégias de intervenção, interação e estabelecimento de fluxos de atendimento entre a 
equipe multiprofissional do TJPR e as equipes que compõem a rede de proteção e atendimento 
a criança e ao adolescente das comarcas que fazem parte da 10º Equipe de Atendimento 
Multiprofissional. A partir do entendimento da importância de uma rede de atendimento 
estruturada, este projeto busca promover oportunidades para a construção coletiva de 
melhores possibilidades de dissolução dos conflitos e demandas judicializadas.  
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto de matriciamento do judiciário é resultado das experiências e 

inquietações das analistas judiciárias de psicologia e serviço social, integrantes 

da 10ª ERAM – Equipe Regional de Atendimento Multiprofissional. 

A atuação das ERAMs é normalizada pelo Decreto Judiciário nº 

487/2019,. Este documento estabelece a distribuição de 14 Equipes no 

território do estado do Paraná, vinculadas às 14 Coordenadorias Regionais da 

Infância e da Juventude estabelecidas, por sua vez,  pelo Decreto Judiciário 

178/2015. 

Podem fazer parte da ERAM servidores de carreira, dividindo-se em 

Equipe Técnica e Equipe Administrativa, sendo formada, no mínimo, por 01 

(um) Analista Judiciário com especialização em Serviço Social e 01 (um) 

Analista Judiciário com especialização em Psicologia. 

Essa equipe fará um atendimento regionalizado no intuito de atender 

comarcas carentes de equipes multidisciplinares, tendo como prioridade a 

atuação em processos distribuídos nas Varas da Infância e Juventude podendo 
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se estender a outras Varas desde que envolva interesse de criança e 

adolescente. 

A 10 ª ERAM possui sua Sede na comarca de Santa Fé, com extensão 

do atendimento as comarcas de Alto Paraná, Astorga, Centenário do Sul, 

Jaguapitã, Paranacity e Terra Rica, totalizando 23 municípios vinculadas a 

equipe. 

Segundo restritas orientações do CONSIJ – Conselho de Supervisão 

dos Juízos da Infância e da Juventude, a capacitação com instruções iniciais 

está programada para primeira quinzena de agosto, formato EaD, norteando 

que durante o período em que os profissionais aguardam treinamento devem 

conhecer e analisar a realidade das comarcas em que estão inseridos. 

Divulgou que os trâmites para viabilização de motorista estão em andamento. 

Em caráter provisório, sugeriu que o técnico priorize processos que não 

necessitem de deslocamento, bem como, levantou a possibilidade de 

designação de motorista por portaria ou solicitação de apoio do município e de 

outros setores da rede, que possam fornecer o meio de transporte para os 

casos que se fizerem necessário. 

Diante deste contexto, a assistente social e a psicóloga iniciaram análise 

documental dos processos da Vara Cível e Infracional, das comarcas 

integrantes da 10ª ERAM, com o objetivo de interação aos autos e 

planejamento das atividades a serem desenvolvidos.  

Nesta perspectiva, identificou- se 320 processos da vara cível dos quais 

22 são processos referentes a crianças acolhidas, 24 são de Destituição do 

poder familiar e em 31 dos casos foram solicitadas diligências e estudos 

técnicos.   No que diz respeito aos 380 processos da Vara Infracional, 

ponderou-se o aguardo da capacitação da ERAM, tendo em vista que a 

demanda da vara da infância por si só gerará sobrecarga de processos aos 

profissionais da equipe neste primeiro momento, que por sua vez, estão sem 

meio de transporte e conhecimento específico das demandas que a ERAM 

atuará. 

Constatou-se ainda que não existe uniformização e padronização dos 

processos, considerando que as solicitações e pedidos foram construídos de 

acordo com o conhecimento prévio e perspectiva de cada juiz; bem como, 



 

percebeu a fragilidade das equipes técnicas dos munícipios, a falta de 

estrutura, a falta de capacitação profissional e a escassez de equipamentos 

sociais. 

Essa análise culminou o entendimento de que os profissionais da ERAM 

precisam, não só, elaborar estratégias para uniformizar e padronizar os 

processos que os envolve, construindo fluxos, protocolos e diretrizes com a 

rede de atendimento dos municípios, como também, dividir com os magistrados 

os anseios e dificuldades de cada região atendida. 

Compreende-se ainda que a equipe além de se capacitar para sanar as 

fragilidades técnicas e a falta de experiência no campo judiciário, deverá 

arquitetar estratégias para o desenvolvimento e a capacitação de todos os 

profissionais que atuam ou auxiliam a Vara da Infância e da Juventude. 

A partir das informações acima descritas, da inexistência de um plano de 

gestão dos processos de trabalho e da consequente falta de uniformização e 

padronização dos procedimentos na perspectiva de atuação da equipe 

multiprofissional, elaborou-se o projeto de matriciamento do judiciário. 

Esta proposta de trabalho tem como objetivo  a organização e gestão de 

trabalho multiprofissional, denominado matriciamento, estabelecendo um novo 

modo de produzir ações no poder judiciário em que duas ou mais equipes, num 

processo de construção coletiva, desenvolvem trabalho compartilhado e 

colaborativo em pelo menos duas dimensões: assistencial e técnico- 

pedagógico. 

Entende-se por matriciamento: o suporte técnico especializado que é 

ofertado a uma equipe interdisciplinar a fim de ampliar seu campo de atuação e 

qualificar suas ações. Ele pode ser realizado por profissionais de diversas 

áreas especializadas. (FIGUEIREDO apud SILVA et al., 2010). 

O termo é amplamente discutido no campo da saúde, sendo segundo 

Campos (2007), instrumento de arranjos organizacionais e uma metodologia 

para a gestão do trabalho, objetivando ampliar as possibilidades de realizar 

clinica ampliada e interação dialógica entre distintas especialidades e 

profissões. 

Pretende-se com o matriciamento construir a compreensão integral em 

questões/ processos que envolvam crianças e adolescentes; ampliar e 



 

estruturar subsídios para garantir a celeridade e eficiência dos processos que a 

ERAM estiver inserido; produzir a troca de conhecimento e construção de um 

conhecimento comum entre os profissionais; e, ser instrumento de educação 

permanente nas comarcas, em consequências em todos municípios vinculados 

a elas. 

 

3 AÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO MATRICIAMENTO NO JUDICIÁRIO 

A aproximação da ERAM aos municípios sob sua responsabilidade será 

uma das estratégias propostas para a realização do matriciamento. A 

integração entre as equipes, fortalecerá as ações em rede e dos processos de 

referência e contra-referência. Pretende-se utilizar a multiprofissionalidade 

como componente essencial de um fazer coletivo e amplo em diversos 

sentidos, com uma compreensão mais global dos sujeitos e do território. 

O matriciamento será o encontro da ERAM com as equipes de 

referência dos municípios e magistrados, com profissionais de distintas áreas, 

saberes e visões para a compreensão integral dos processos que foram 

judicializados por violação de direitos, ampliando, estruturando e respaldando 

melhor as decisões dos magistrados, com relação ao público infanto-juvenil, e 

produzindo a troca e construção de conhecimento entre os profissionais, 

podendo ser considerado instrumento potente de educação permanente. 

Assim a ERAM será uma retaguarda especializada às equipes e aos 

magistrados no conhecimento dos aspectos socioeconômicos, culturais, 

interpessoais, familiares, institucionais e comunitários, dentre outras 

atribuições, utilizando diretrizes de referência e contra referência, protocolos e 

fluxos de atuação. 

O processo de trabalho da 10ª ERAM no judiciário incluirá reuniões 

mensais com as equipes dos municípios das comarcas integrantes, objetivando 

trocas de experiências e discussões de interesse coletivo. A pauta será 

proposta pelo grupo na reunião anterior, conforme necessidade de debate e 

atualização, contando, por vezes, com a coordenação geral exercida por um 

dos profissionais da ERAM. Nestes encontros ocorrerá a organização dos 

processos de trabalho, com foco em debates sobre produtividade, pactuação 

de protocolos de atendimento, diretrizes, fluxos de atendimento, além de outros 



 

assuntos. Para tanto, utilizar-se-á de rodas de conversa, discussão de casos, 

apresentações teóricas e simulações de casos. 

O público alvo deste primeiro momento de discussões será dividido em 

quatro grupos, por uma questão de produtividade e logística, ficando definido: 

1º grupo – municípios da comarca de Santa Fé; 2º grupo os municípios das 

comarcas de Astorga, Jaguapitã e Centenários do Sul, 3º grupo os municípios 

das comarcas de Alto Paraná e Paranacity, e 4º grupo os municípios da 

comarca de Terra Rica. 

Quanto ao cronograma geral, acontecerão reuniões bimestrais entre a 

ERAM e as equipes dos magistrados, tendo como participantes: o juiz da 

comarca, estagiários, analista e técnicos judiciários que estejam envolvidos 

com a Vara da Infância e da Juventude. As reuniões são divididas em três 

fases: (1) análise dos casos anteriores; (2) análise de novos casos; e (3) a 

divulgação/discussão de temáticas a serem trabalhadas nos grupos operativos 

das redes de atendimento aos usuários do tribunal de justiça. 

Nestas reuniões cada profissional contribuirá com as informações que 

levantou sobre o atendimento e a realidade de seu município. O conselho 

Tutelar, por exemplo, colaborará relatando novos casos para a equipe ERAM e, 

após a compreensão de cada cenário, os profissionais definirão as atividades 

que serão desenvolvidas respectivos responsáveis e organizarão as agendas 

de trabalho. 

As equipes irão amadurecer e criar fluxos de atenção, critérios de 

discussão e protocolos para potencializar e trabalho no judiciário. O 

desenvolvimento de grupos, oficinas, rodas de conversa, atendimentos 

individuais e compartilhados e visitas domiciliares são algumas das ações da 

ERAM, que serão organizadas a partir do matriciamento entre o magistrado e a 

rede de atendimento dos municípios. 

São comuns os seguintes tipos de encaminhamentos nas reuniões: 

1. Atendimento individual (no Fórum) ou atendimento compartilhado da 

ERAM, com o as equipes de atendimento dos municípios; 

2. Visita domiciliar, podendo ser compartilhada com Conselho Tutelar 

ou equipe Técnicas do Município. 



 

3. Encaminhamento para grupos operativos (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vinculo), acompanhamento e atendimento do 

PAIF, PAEFI, Clínica psicológica ou terceiro setor. 

4. Campanhas de sensibilização com temáticas de maior impacto para 

atenção à população 

Para qualificar e respaldar tecnicamente as decisões judiciais, será 

necessária a troca entre os profissionais da ERAM e das equipes dos 

municípios, sobre as intervenções propostas e desenvolvidas, efetivando o 

matriciamento. Trata-se, portanto, de um processo de educação permanente 

para e com a equipe, direcionando o planejamento e ações de acordo com as 

necessidades da comarca. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a literatura pouco nos ofereça sobre este assunto, é notável a 

necessidade de articulações que viabilizem a atuação da ERAM a partir da 

proposta do matriciamento no judiciário. 

Frente a essa realidade, evidencia-se a emergência do alinhamento dos 

discursos e práticas, sustentados por referencias teóricas e normatizações 

internas, entre os operadores do direito, a ERAM e as equipes 

multidisciplinares que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente, 

bem como a elaboração de fluxos de atendimentos e encaminhamentos.  

Para tanto, se faz necessário a promoção de espaços de diálogo e 

problematização entre estes atores, no intuito de fortalecimento de estratégias 

de proteção e promoção do público de interesse, com vistas a co-construir 

propostas de estruturação e efetivação das políticas públicas voltadas à criança 

e ao adolescente.  

Compreende-se ainda a estratégia de matriciamento no judiciário como 

uma valiosa possibilidade de organização, dimensionamento e sistematização 

do trabalho multiprofissional desenvolvido pela equipe ERAM, o que 

proporciona celeridade aos processos das Varas da Infância e Juventude e a 

consequente redução da judicialização dos conflitos, visto que além de 

potencializar a efetividade técnica dos subsídios oferecidos as decisões dos 

Magistrados, é possível se pensar em uma ação preventiva da rede bem 



 

estruturada no atendimento de sujeitos, famílias e grupos em situação de 

vulnerabilidade.  

A partir destes apontamentos se fará possível emergir novas formas de 

se pensar a prática do psicólogo e do assistente social nos tribunais de justiça, 

culminando na elaboração de um plano de gestão de processo de trabalho e 

assim a uniformização e padronização dos procedimentos do judiciário no que 

diz respeito a atuação das equipes multidisciplinares.  
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