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A felicidade aparece para aqueles que choram. 

Para aqueles que se machucam. 

Para aqueles que buscam e tentam sempre. 

E para aqueles que reconhecem a importância 

das pessoas que passam por suas vidas. 

O futuro mais brilhante é baseado num passado 

intensamente vivido. 

Você só terá sucesso na vida quando 

perdoar os erros e as decepções do passado. 

A vida é curta, mas as emoções que podemos 

deixar duram uma eternidade. 

A vida não é de se brincar porque em pleno dia se morre”. 

Vida 
     Clarice Lispector 
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RESUMO 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
Esta dissertação trata da importância da interdisciplinaridade para a justiça, 

especificamente sobre o exercício profissional do assistente social e do 

psicólogo subsidiando os juízes familiaristas na elaboração de sentenças.  A 

pesquisa foi realizada no Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça 

de Pernambuco, órgão de assessoramento técnico às Varas de Família do 

Recife, entre outras. Os procedimentos metodológicos foram fundamentados 

em pesquisa documental e análise de conteúdo comparando-se os laudos 

psicossociais emitidos em dezenove processos encaminhados ao CAP/TJPE e 

as sentenças neles prolatadas. A reflexão teórica versou sobre as concepções 

de direito, justiça, cidadania, interdisciplinaridade e família; bem como a 

respeito da prática profissional do assistente social e do psicólogo como 

auxiliares do direito de família.  Da análise empreendida constatou-se que a 

união dos saberes e o estudo de caso por psicólogos e assistentes sociais 

ajudam à construção da decisão judicial, em processos de família, 

fundamentada em outras perspectivas que não apenas a racional subjetiva do 

Direito, e proporciona uma justiça mais justa.   
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ABSTRACT 
______________________________________________________ 

 
KNOWLEDGE UNION X FAMILY SEPARATION 

INTERDISCIPLINARITY AND JUSTICE 
 
 

 
This text is about the importance of interdisciplinarity for the law, specifically 
about the profissional performance of the social assistant and of the 
psychologist subsidizing the family-judges on the elaboration of the sentences. 
The research was realized on the Psychosocial Support Center of the Justice 
Court of Pernambuco, technique support agency to the Family Court of Recife, 
among others. The methodologic procedures were basic at documental 
research and at content analysis comparing to the psychosocial findings emitted 
on nineteen processes sent to the CAP/TJPE and the sentences rendered in 
them. The theoric reflection was about the conceptions of law, justice, 
citizenship, interdisciplinarity and family; so as the recpect of profissional 
performance of the social assistant and the psychologist as family rights 
assistants. Of the analysis undertaken, it was evidenced that the reunion of the 
knowledges and the case studies by psychologists and social assistants helps 
the construction of the law decision, in family processes, based on anothers 
perspectives, not only the subjective rational one of the Law, and provides 
justice more joust.  
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INTRODUÇÃO 
______________________________________________________ 

 
 

 

A partir do momento em que os muros do privado são 

ultrapassados e a justiça é acionada para solucionar problemas, até então 

restritos ao seio familiar, entende-se que esses conflitos domésticos, antes 

mesmo de serem conflitos do Direito, são conflitos afetivos, por isso a resposta 

da justiça isolada é insuficiente. 

 Tradicionalmente o acesso à justiça tem sido considerado como 

um direito fundamental, já que em virtude da proibição de autotutela pelo 

Estado, este arrogou para si, com exclusividade, a função jurisdicional, ao 

mesmo tempo em que garantiu o direito de ação aos particulares. No entanto, 

hodiernamente, tal direito passou a ser visto não apenas como um direito a 

uma sentença de mérito, mas, sobretudo um direito à prestação jurisdicional 

efetiva e tempestiva. 

O longevo movimento de acesso à justiça, defendido por Mauro 

CAPELLETTI e Bryant GARTH tem preocupado magistrados constitucionalistas e 

processualistas em todo o mundo civilizado, não podendo ser diferente no 

Brasil. 

A ruptura com o formalismo interpretativo e decisório do direito 

positivo tem sido buscada reconhecendo a maior complexidade de aplicação 

do direito numa sociedade globalizada, heterogênea e em célere mutação.  

A jurisdição na área de família, como destaca ASSUNÇÃO (2001), 

tem que ser vista de forma diferenciada, uma vez que as questões tratadas 

trazem consigo carga emocional que muitas vezes só é definitivamente 

resolvida com o auxílio de outros campos do conhecimento. A psicologia, o 

serviço social, a sociologia e a psiquiatria são freqüentemente convocadas para 

auxiliar na resolução dos conflitos familiares com excelentes resultados. 
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Nesta perspectiva, o hoje, Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal 

de Justiça de Pernambuco, iniciou, em 1992, a sua atuação na busca de 

decisões mais justas, respeitando um direito de todos. 

A vivência da mestranda como iniciadora do CAP/TJPE – Centro 

de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e como chefe 

geral até março de 2005; sua experiência como docente da disciplina 

Psicologia Jurídica na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, como 

supervisora de estágios na área e especialista em Psicologia Clínica e Jurídica, 

reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, motivaram a realização 

deste estudo.      

Esta pesquisa visa analisar como a união dos saberes da 

psicologia e do serviço social ajuda à construção da decisão judicial nas Varas 

de Família do Recife, fundamentada em outras perspectivas – positivista, 

sistêmica, comportamental, sociológica crítica - que não apenas a racional 

subjetiva do Direito como meio de proporcionar, via movimento de 

desfragmentação/fragmentação dos conteúdos das diferentes disciplinas, uma 

justiça mais justa. 

Inicialmente faz-se necessária uma breve análise sobre o Direito e 

sua aplicabilidade, um esclarecimento sobre o Poder Judiciário, seus órgãos e 

sua orientação e a visão social do magistrado.  

Lidando ou mesmo abordando direitos, não se poderia deixar de se 

defrontar com questões de cidadania. Para tanto foram enfocados aspectos 

que englobam a mobilização da sociedade, iniciada na década de 80, 

resultando na conquista da legislação cidadã, nela incluído o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - como mais uma contribuição para a garantia e 

ampliação dos direitos sociais - e a contínua conquista do direito ao pleno 

exercício da cidadania.  

A construção e implantação do CAP mereceram atenção especial 

abordando desde a sua criação, como órgão de assessoramento técnico às 

Varas da Capital Privativas de Família, Acidentes do Trabalho, Órfãos, 

Interditos e Ausentes, reunindo psicólogos e assistentes sociais, até sua 



 15

formalização institucional, que só viria a acontecer em 1998, através da Ordem 

de Serviço nº 01 de 1998.  

Não foi tarefa fácil implantar esse serviço, no sentido de convencer 

os profissionais do Direito, de sua necessidade e importância, e de que através 

dos pareceres, os técnicos, auxiliares da justiça, apenas retratam as situações 

após exaustivos e aprofundados estudos, cabendo aos juízes analisarem e, ou 

acatarem total ou parcialmente o sugerido.  

Para atingir o objetivo dessa dissertação levantou-se todos os 

processos que transitaram pelo CAP para construção de amostra dos laudos 

psicossociais a serem examinados através de procedimento qualitativo a fim de 

identificar o cumprimento de sua finalidade primeira, ou seja, a de subsidiar as 

sentenças dos magistrados.  

Pode-se observar que a construção do CAP, a constituição da 

equipe, a lotação de pessoal técnico, a busca de referências teórico-

metodológicas e a prática desses profissionais, foram, e ainda são, um longo 

caminho a percorrer no sentido de consolidar o trabalho interdisciplinar. 

Ressalta-se, ainda, a dedicação e o investimento pessoal e profissional 

daqueles servidores, na prática comprometida com o direito e a justiça social, 

visando atender de forma mais completa às solicitações dos juízes, e assim 

responder adequadamente às demandas dos usuários do Poder Judiciário.  

Desde a implantação do CAP e até o momento o trabalho 

psicossocial interdisciplinar vem progressivamente ganhando confiança, não só 

dos magistrados das Varas de Família, mas das demais Varas atendidas e do 

Juizado Informal de Família. 

Todo o estudo é transpassado pelo panorama da instituição familiar 

em seus conflitos desde suas primeiras configurações, até os dias atuais, com 

suas peculiaridades e mudanças.  

Em meio ao fazer da justiça, do fazer dos psicólogos e o dos 

assistentes sociais, a interdisciplinaridade permeou a prática profissional. O 

ponto de partida foi de que a lei, por si só, muitas vezes é insuficiente para o 

alcance de decisões justas, embora legais, devendo fundamentar-se em outras 

perspectivas.  
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Questionar e procurar a interdisciplinaridade nos conteúdos 

qualificáveis das sentenças, particularizando as interfaces dos conhecimentos 

profissionais envolvendo o direito, a psicologia e o serviço social, numa 

construção multifacetada, foi o objeto desta pesquisa.  

Contudo, para a corroboração dessas idéias, o estudo foi 

construído através da análise de conteúdo e dos exames das sentenças, nas 

quais pode-se identificar os fragmentos dos conteúdos disciplinares do Direito, 

da Psicologia e do Serviço Social num exercício de fragmentação e 

desfragmentação para buscar na união dos conhecimentos interdisciplinares os 

subsídios das decisões judiciais.  

A amostra foi construída dentre os processos encaminhados ao 

CAP, a partir de junho de 1998, ano em que o CAP foi instituído formalmente, 

até junho de 2003, cujas sentenças transitaram em julgado e nos quais 

atuaram auxiliares da justiça ainda em atividade no CAP, perfazendo um total 

de 19 processos selecionados e analisados em seus conteúdos. 

Dentre eles, encontram-se ações de Guarda de Menor, Separação 

de Corpos, Alteração de Cláusula, Regulamentação de Visitas, Alimentos e de 

Busca e Apreensão.  

Os casos que compõem a amostra foram divididos segundo quatro 

critérios para se proceder à análise dos dados. O primeiro grupo abrange 

aqueles processos nos quais os profissionais de serviço social e psicologia 

ajudaram a construir o acordo que foi homologado por sentença do juiz. O 

segundo, aqueles feitos nos quais, com base nos laudos social e psicológico, o 

magistrado julgou procedente a ação.  

O terceiro, aqueles em que, seguindo o parecer psicossocial, o juiz 

indeferiu o pleito. E o último, encerrando um único feito, no qual o magistrado 

julgou extinta a ação sem julgamento do mérito. 

Como conclusão pode-se adiantar que não somente os 

profissionais de Serviço Social e de Psicologia auxiliam o Magistrado em suas 

decisões, mas vão além determinando até certo ponto a decisão final. Ainda, 

pode-se afirmar que quanto mais a sentença judicial agregar conteúdos de 
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natureza interdisciplinar, tanto mais próxima estará do que as partes em litígio 

buscam no judiciário e, tanto mais se aproximam da justiça justa.   
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CAPÍTULO I 

 
INTERDISCIPLINARIDADE E JUSTIÇA 

______________________________________________________ 
“La justice est la verité en action” 

Joubert 
 
 
 
1.1. DIREITOS, JUSTIÇA E CIDADANIA 
 

 
 
A justiça é uma preocupação humana muito antiga, percebida ora 

como virtude, ora como direito, ou ainda, como princípio norteador das 

instituições sociais. Mereceu aprofundados estudos desde os filósofos gregos 

pré-socráticos. 

É comum distinguir-se o Direito da Justiça, considerando esta 

última como um ideal norteador do primeiro. Assim é o pensamento da maioria 

dos filósofos jurídicos.  

Platão e Aristóteles deram à justiça o sentido ético e formal, 

enquanto os romanos atribuíram-lhe o sentido jurídico e material. Platão pensa 

justiça como sabedoria e virtude suprema, harmonizadora das demais virtudes, 

enquanto Aristóteles a trata como ciência moral que se inspira na obediência 

às leis e no respeito à igualdade, fazendo distinção entre a justiça distributiva e 

a comutativa.  

A justiça distributiva explica-se através da proporção geométrica, 

repartindo os bens na proporção do mérito de cada um. Regula as ações da 

sociedade política com o cidadão, objetivando a distribuição dos bens públicos.  

Em se tratando da justiça comutativa, regula as relações dos 

cidadãos, é aplicada através da proporção aritmética, presidindo as trocas 

entre as pessoas, equilibrando as relações entre os homens, de modo que 

cada parte receba o que merece, o que lhe é devido.  
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No que tange aos juristas romanos, em sua praticidade, é no 

Digesto que buscam a definição de justiça: “Justitia est constans et perpetua 

voluntas tribuendi cuique juius suum” (“Justiça é a intenção perpétua e 

constante de dar a cada um o que é seu”); e mais “Alterum non laedere” (“Não 

causar dano injusto a outrem”). (GUSMÃO, 1982:90).  

Essas idéias serviram como regulamentações jurídicas para a 

civilização européia.  

Princípios aristotélicos com interpretações teológicas são 

encontrados na filosofia escolástica. Para São Tomás de Aquino só é direito o 

justo, “lex iniusta non est lex”, a justiça é considerada uma virtude que abrange 

as demais. 

Abelardo TORRÉ (1965:232) destaca outras denominações para a 

justiça: “Critério ideal do direito, direito ideal, direito justo, direito racional e 

ainda, por alguns autores, com a tradicional denominação de direito natural”. 

Para aquele estudioso, no campo da filosofia jurídica, de todas as 

expressões citadas, a melhor aceita refere-se ao Direito Natural, relacionado 

aos direitos fundamentais do homem. 

Nesse sentido, baseado no jusnaturalismo, Oliveiros LITRENTO 

(1997) defende que o Direito Natural é intrinsecamente justo, o que nem 

sempre pode ser observado em relação ao Direito Positivo.   

 Já OPPENHEIM (1998) classifica justiça como um fim social, 

semelhante à igualdade e liberdade: 

A justiça, de seu lado, é um conceito normativo. Não deveríamos 

desviar-nos de uma expressão platônica como “... estamos buscando a 

justiça, que é um bem muito mais precioso do que muitas barras de 

ouro” (Platão, República, I, 336). A Justiça não é uma coisa e, muito 

menos uma coisa visível, mesmo em sentido platônico. Deveríamos 

evitar o substantivo e usar o adjetivo, para sermos mais claros... a 

melhor coisa é considerar a justiça como noção ética fundamental e não 

determinada. (apud BOBBIO, 1998:660/661) 

Do ponto de vista de KELSEN (1992) a justiça é a felicidade social, 

considerada como uma ordem social que protege certos interesses segundo 

critérios da maioria, como dignos de serem protegidos.  
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A hierarquia desses interesses é obtida através dos valores, os 

quais são inerentemente subjetivos e relativos. Como não há uma maneira de 

verificar os juízos de valores empiricamente, faz-se necessária a presença do 

valor verdade, que ensejou o surgimento de doutrinas absolutistas da justiça, 

as quais se dividem basicamente em duas: metafísico-religiosa e racionalista. 

Pode-se citar como exemplo da primeira a filosofia de Platão e os 

ensinamentos de Cristo, enquanto que Aristóteles e os jusnaturalistas poderiam 

ser incluídos na doutrina racionalista. 

Vale salientar, contudo, que “felicidade social” foi a expressão 

utilizada por KELSEN em seus primeiros ensaios, tendo sido posteriormente a 

justiça considerada como uma suposta pauta de critérios para elaborar boas 

leis. Afinal, a definição de justiça como felicidade social seria ambígua e 

incompleta, tendo em vista que ela nem sempre é usada nesse sentido.   

HUME (1998) observou “que os problemas relativos à justiça surgem 

nas comunidades porque os homens estão essencialmente interessados em si 

mesmos e os bens são essencialmente escassos” (BOBBIO, 1998:661). Ele é o 

representante clássico do ponto de vista metaético para o qual “justo” e 

“injusto” só têm significado quando sinônimos de “legal” e de “ilegal”. Para este 

filósofo moderno a utilidade e o fim da justiça é propiciar a felicidade e a 

segurança, conservando a ordem na sociedade. 

GUSMÃO (1982) esclarece que não há porque confundir os 

conceitos, tendo em vista o entendimento do Direito como o veículo para a 

realização da justiça, que para ele representa “a igualdade de tratamento 

jurídico, bem como a proporcionalidade da pena ao Direito, da indenização ao 

dano, do preço à coisa comprada, por exemplo. É o critério julgador dos 

Direitos e das ações sociais, diferenciando-se destes e destas como julgado do 

julgador”. 

Numa visão contemporânea, LITRENTO (1997), analisando a 

contradição entre o justo legal e o justo natural comenta: 

Entre um ordenamento jurídico-positivo, de feição oportunista e as 

leis, invariavelmente éticas, de um Direito Natural, de conteúdo 

eminentemente humanista, repousa a chave para a compreensão da 

aguda crise porque passa o mundo contemporâneo (...). Somente guiado 
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pelo Direito Natural com vistas ao bem comum (não esquecida sua 

dimensão internacional), poderá a sociedade sobreviver (...). A 

democracia social, a substituir a democracia liberal, permitindo o bem-

estar, a segurança e a igual oportunidade para todos, possibilita, 

também, por exigência a própria natureza humana, que é eterna, os 

direitos fundamentais do homem e suas garantias. Ausentes estas 

garantias, o Direito se torna a mais terrível forma de opressão, o mais 

hediondo instrumento de castigo. E, sem proteção nem segurança, 

desaparece o sentido de se “dar a cada um o que é seu”(...). (apud REIS, 

1997: 64). 

É o momento de tratar do Estado como uma das formas de 

manifestação do direito. 

O grande filósofo grego Aristóteles é considerado pelo professor 

Darcy AZAMBUJA “o fundador da ciência do Estado, e, apesar de transcorridos 

mais de dois mil anos, a sua orientação, o seu plano de estudo, as suas 

idéias... ainda hoje inspiram e guiam a todos quantos se propõem a analisar 

esse fenômeno formidável que é o Estado”. (AZAMBUJA, 2001:8). 

Para HOBBES e LOCKE, defensores do modelo jusnaturalista, o 

homem tem uma individualidade livre, não é subordinado a nada, vivendo o 

estado de natureza. Aliás, a inexistência de autoridade nesta fase pré-estatal é 

a principal causa do aparecimento do Estado, para solucionar os problemas da 

sociedade. 

O modelo opositor defendido por Rousseau e Marx advoga que o 

homem é parte da família ou sociedade, sendo o Estado uma forma de 

continuidade desta última, em grau mais evoluído, tendo surgido quando o 

homem deixou de ser nômade, fixou-se à terra e dela se apropriou. A 

propriedade perdeu o caráter coletivo, favorecendo o surgimento de condições 

para o advento do Estado.   

E em que momento o Estado nasceu? Américo Filho (2002: 374) 

aponta os indicados pelos dois modelos teóricos anteriormente referidos.  O 

modelo jusnaturalista entende o Estado como um fenômeno moderno, surgido 

por contrato, conseqüente a uma ruptura na sociedade. O modelo opositor o 

entende como anterior à modernidade, fruto da evolução humana. 
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Vale reportar aqui ao Estado através de Maquiavel, polêmico autor 

que pela sua obra revolucionária continua despertando verdadeiro fascínio. 

O Príncipe (1512-1513), revela um Maquiavel obcecado pelo poder 

concreto, tal como este se apresenta nas sociedades e não como deveria se 

apresentar. Em nenhum momento se preocupa com a moral como limitadora 

das ações humanas, com a ética de cada ato, com a política voltada para o 

bem. Como em tempos distintos observam Hegel, De Sanctis e Gramsci, ele 

funda uma nova moral que é a do homem que constrói Estados, uma moral 

mundana que emerge das relações reais que se estabelecem entre os seres 

humanos. 

O estado na obra maquiaveliana não tem a função de assegurar a 

felicidade e a virtude, conforme as concepções aristotélicas. Também não é 

mais – como para os pensadores da Idade Média - uma preparação dos 

homens para o Reino de Deus. 

[...} A relação ética/poder ou, melhor dizendo, a falta de associação 

entre ambos é um dos pontos que incomodam e provocam reações à 

obra maquiaveliana. (NIVALDO JUNIOR, 1999:30/31) 

Qualquer conceito que seja adotado trará a marca ideológica do 

seu criador. Para este trabalho foi escolhido o conceito de Estado oferecido 

pelo professor Dalmo de ABREU DALLARI, que o classifica como 

... “a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de 

um povo situado em determinado território” (1991:101). 

Faz-se uma relação entre o bem comum e os direitos fundamentais 

do homem.  

Na comunicação de abertura do Simpósio sobre os Fundamentos 

dos Direitos do Homem, em setembro de 19641 Norberto BOBBIO (1998:349) 

considera que o problema fundamental relativo aos direitos humanos não é 

tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se, portanto, de questão 

não filosófica, mas jurídica. Três décadas depois, ao analisar os temas Direito e 

Estado, assinala: 

                                                 
1 Promovido pelo Instituto Internacional de Filosofia em L’Aquiula 
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 “desde Hobbes, através de Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx até 

Max Weber e Kelsen... Direito e Estado, nas acepções mais comuns dos 

termos, aparecem como duas faces da mesma medalha. Depois de 

Hobbes, há a tendência em definir o Direito como um conjunto de regras 

postas ou impostas por aquele ou por aqueles que detêm o poder 

soberano e, de outro lado, o Estado é considerado do ponto de vista do 

ordenamento jurídico, ou seja, como uma complexa rede de regras, 

cujas normas constitucionais, escritas ou não escritas, são o teto e o 

fundamento, e as leis, os regulamentos, as providências administrativas, 

as sentenças judiciais, são os vários planos, como o conjunto dos 

poderes exercidos no âmbito dessa estrutura (o assim chamado Estado 

de Direito no mais amplo sentido da palavra) e enquanto tais, são aceitos 

como poderes legítimos... a partir do momento em que nasce o Estado 

moderno como Estado centralizador, unitário, unificante, que tende à 

monopolização simultânea da produção jurídica e do aparelho de coação 

(através da transformação dos Juízes em funcionários da coroa e da 

formação de exércitos nacionais), pode-se dizer que não existe outro 

Direito além do estatal, não existe outro Estado além do jurídico.  

Jean-Jaques ROUSSEAU, considerado o patrono da Revolução 

Francesa e precursor do socialismo no século XIX, aponta a vontade geral 

como palavra de ordem, segundo a qual nenhum homem deve obedecer a 

outro. Por esse motivo, a vontade geral é expressa em leis igualitárias. Nesse 

sentido, a desigualdade estaria no Estado, cujo poder reside no povo.         

MONTESQUIEU desenvolveu a teoria dos três poderes, indicando-a 

como uma das condições para o Estado de Direito. A partir de 1734 escreveu 

“o espírito das leis”, até então relativas ao sobrenatural e, a partir de então, 

como leis positivas “criadas pelos homens para reger as relações humanas”. 

O Direito Constitucional, ramo do Direito Público, tem por objeto, 

segundo Alexandre MORAES (2001:33), a constituição política do Estado, no 

sentido amplo de estabelecer sua estrutura, a organização de suas instituições 

e órgãos, o modo de aquisição e limitação do poder, através, inclusive, da 

previsão de diversos direitos e garantias fundamentais. 

As Constituições escritas dos Estados Unidos da América (1787), 

depois da Independência das 13 Colônias e da França (1791), a partir da 

Revolução Francesa, apresentam dois traços significativos: a organização do 
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Estado e a limitação do poder estatal, através da previsão de direitos e 

garantias fundamentais.            

Um dos pilares do Estado constitucional moderno são os tribunais. 

Segundo BOAVENTURA de SOUZA SANTOS (1996:22), órgãos de soberania de par 

com o poder legislativo e o poder executivo, cujo significado sócio-político tem 

evoluído nos últimos cento e cinqüenta ou duzentos anos nos diferentes 

países, marcado por três grandes períodos: o do Estado Liberal, o do Estado-

Providência e o atual, por ele designado como período da crise do Estado-

Providência. 

Analisando as manifestações dessa crise, que teve início em finais 

da década de setenta, BOAVENTURA (1996:28/29) cita, entre outras, a 

incapacidade financeira do Estado para atender às despesas sempre 

crescentes da providência estatal, as alterações nos sistemas produtivos e na 

regulação do trabalho pelas sucessivas revoluções tecnológicas, a difusão do 

modelo neoliberal e do seu credo desregulamentador, a proeminência das 

agências financeiras internacionais e a globalização da economia. 

Os impactos da crise no sistema jurídico e na atividade dos 

tribunais enumerados pelo pesquisador podem ser assim resumidos: 

Sobrejuridificação das práticas sociais, aprofundando a perda de 

coerência e de unidade do sistema jurídico, estabilização da litigância 

(que no período anterior havia aumentado drasticamente), tendo em 

vista que os mecanismos alternativos de resolução dos litígios desviaram 

dos tribunais alguns litígios e que a resposta dos tribunais ao aumento 

da procura de tutela acabou por moderar essa mesma procura, na 

medida em que os custos e os atrasos da atuação dos tribunais tornaram 

a via judicial menos atrativa.   (BOAVENTURA, 1996: 29/30). 

Nos anos 40, os direitos humanos passaram a ter caráter mais 

coletivo que individual, sendo reconhecidos e defendidos, como se pode 

constatar na Constituição Francesa de 1946, no artigo 3º da Constituição 

Italiana de 1948, nos artigos 20 e 28 da Lei Fundamental da República Federal 

da Alemanha e no artigo 6º da Convenção Européia para a Proteção dos 

Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. 
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Um desses direitos é o da tutela judicial. CAPPELLETTI e GARTH 

indicam como o primeiro reconhecimento explícito do dever do Estado de 

assegurar igual acesso à justiça o Código Austríaco de 1895, que conferiu ao 

juiz um papel ativo para equalizar as partes. 

CAPPELLETTI, estudioso italiano do movimento de acesso à justiça o 

considerou a mais importante expressão de uma radical transformação do 

pensamento jurídico e das reformas normativas e institucionais. 

De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente 

reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos 

individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de 

sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso 

à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental - mais 

básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretenda garantir, e não apenas proclamar, os direitos de todos. “... também 

caracteriza crescentemente o estudo do moderno processo civil” (CAPPELLETTI 

& GARTH. 1988:11/12). 

O interesse pelo efetivo acesso à Justiça teve início em 1965 e 

movimentos surgiram mais ou menos em seqüência cronológica com os 

estudos teóricos, estando em constante evolução. A primeira solução para o 

acesso, tratada como “onda”, por CAPPELLETTI, foi a assistência judiciária, 

objetivando possibilitar o acesso aos carentes, cujo número seria tanto maior 

quanto mais pobre for o país observado. 

No Brasil, desde 1950, há lei regulamentando o “benefício da 

justiça gratuita”, destinado àqueles que não têm condições de arcar com o 

custo da ação judicial sem sacrificar o sustento próprio ou da família. 

A segunda onda renovatória do Direito Processual é a da tutela dos 

interesses metaindividuais, sinteticamente explicada pelo professor de Direito 

Processual Civil, Alexandre FREITAS CÂMARA (1999:234). 

“O sistema processual de origem romano–germânica, a que nos 

filiamos, foi estruturado sobre uma base individualista influenciada pelo 

liberalismo político europeu dos séculos XVIII e XIX, onde a ninguém é 

dado ir a juízo em nome próprio na defesa de interesse alheio, salvo se 

autorizado por lei, não abria caminhos para a tutela jurisdicional de 
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interesses coletivos e difusos. Inegavelmente o Direito brasileiro ocupa 

posição de vanguarda, possuindo o maior rico instrumental de tutela  dos 

interesses metaindividuais como a ação popular, a ação civil pública, a 

ação coletiva para a tutela de interesses individuais homogêneos (que 

são individuais, mas recebem tratamento coletivo) e o mandado de 

segurança coletivo.” 

A terceira onda diz respeito a um novo enfoque do acesso à justiça 

onde estão incluídos três pontos considerados fundamentais por FREITAS 

CÂMARA: a reforma do Poder Judiciário, a desformalização dos procedimentos 

e a valorização dos meios paraestatais de composição de conflitos. 

O item acerca da reforma do Poder Judiciário trata basicamente de 

dotá-lo de meios adequados para cumprir seu relevante papel social de 

pacificador de conflitos. Aí está implícita a necessidade de instituir um sistema 

processual sem formalismos. Mais uma vez o Brasil merece destaque pela 

implantação dos Juizados Especiais Civis e Criminais.  

No tocante aos meios paraestatais de composição de conflitos 

devem ser mencionados: a conciliação, a mediação e a arbitragem, que 

apresentam, de imediato, duas vantagens, quais sejam: a do alcance de 

soluções negociadas, que atendam a todos os envolvidos, e a de que, quanto 

maior o número de casos a estes meios alternativos submetidos, menor o 

número daqueles que terão a decisão oriunda do Estado, possibilitando que o 

magistrado, dispondo de menor número de processos para julgar, possa 

proferir decisões mais rápidas e de melhor qualidade. 

A arbitragem e a conciliação já foram normatizadas. A primeira, 

segundo ACQUAVIVA (1999:94), é processo decisório de conflito de interesses 

em que os litigantes escolhem, de comum acordo, um árbitro, comprometendo-

se a acatar o parecer deste. É limitada às pessoas capazes de contratar e aos 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

A conciliação é muito aplicada nos Juizados Especiais e na justiça 

de família. Palavra advinda do latim “conciliatio” é a ação ou efeito de conciliar, 

de pôr de acordo pessoas que estão em divergência. 

Do ponto de vista da psicologia é o processo no qual existe uma 

situação de conflito entre duas ou mais pessoas que se submetem à 
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intervenção de uma pessoa imparcial que dirige e orienta, com prévio 

conhecimento da situação conflituosa, e através do manejo da comunicação 

propõe formas de acerto com a finalidade de buscar o mútuo acordo como 

princípio básico de solução. 

A conciliação é um ato jurídico e instrumento por meio do qual as 

partes em conflito, antes de instaurar um processo, ou no transcurso deste, se 

submetem a um trâmite conciliatório para chegar a um acordo. Esse 

procedimento é realizado pelo Juiz ou funcionário por ele autorizado, que, com 

prévio conhecimento do caso, deve procurar as formas justas de acerto a fim 

de se chegar a um acordo, o qual contém direitos constituídos e reconhecidos, 

com caráter de coisa julgada. 

A mediação ainda não foi normatizada, mas se constitui numa das 

formas mais eficientes para a solução de conflitos familiares, e vem sendo 

empregada mundialmente.  

Na lição precisa de Haim GRÜNSPUM (2000:135) sobre esta técnica 

de resolução de conflitos, as tomadas de decisão e a autoridade ficam 

inteiramente com as partes. O mediador age como um facilitador, orientando as 

partes na identificação dos temas, engajando-as na solução dos problemas em 

conjunto, explorando as possibilidades de acordos alternativos. 

O conciliador pode negociar, sugerir, propor e esforçar-se no 

sentido de estabelecer o acordo de vontades dos litigantes. Ele tenta 

harmonizar as partes em divergência e sintetizá-las numa proposição comum 

que atenda aos interesses em negociação.  

Conciliadores e árbitros não ficam restritos ao Direito Positivo. 

Podem sugerir, propor e dar soluções ao caso concreto pelo bom senso, 

visando ao bem comum e o acordo de vontades das partes. 

Ainda GRÜNSPUM (2000:138) destaca o grande diferencial do 

mediador: 

“O terceiro imparcial não opina, não sugere nem decide pelas partes. 

O mediador está proibido por seu código de ética a usar seus 

conhecimentos profissionais especializados como os de advogado ou 

psicólogo, por exemplo, para influir na decisão. A mediação, além do 
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acordo, visa à melhoria das relações entre pais separados e a 

comunicação em benefício dos filhos”. 

Cumpre ressaltar que, na prática, os conhecimentos, tanto do 

advogado, do psicólogo, do psicanalista ou assistente social na função de 

mediador, influencia na condução do processo, até porque as pessoas são 

unas, seus conhecimentos fazem parte do todo e nas “pontuações” feitas, 

mesmo involuntária e inconscientemente, são utilizados seus conhecimentos. 

Tânia da SILVA PEREIRA (2000:197), destaca outro aspecto 

importante na mediação, que se constitui num diferencial significativo para as 

pessoas que recorrem ao Judiciário, pensando em lá encontrar apenas um 

tratamento legalista, frio e distante: 

O fundamento básico da mediação familiar é a capacidade de ouvir o 

outro. A escuta é o maior instrumento de trabalho, pois ninguém sai 

ganhando nem perdendo. Criam-se condições para solucionar o conflito 

No Brasil, amplia-se o número de Estados onde profissionais não 

apenas do Direito, mas principalmente da Psicologia e do Serviço Social, 

utilizam tais meios, dentro do Poder Judiciário ou fora dele, para resolver as 

litigâncias. 

Em Pernambuco, além dos Juizados Especiais, o Juizado Informal 

de Família, desde 2001, usa a conciliação, enriquecida por algumas técnicas 

da mediação, para solucionar desavenças. 

Não se olvide, demais de tudo isso, que os meios alternativos de 

solução de conflitos não criam novos focos de poder. Os próprios litigantes, 

com a interposição de um terceiro imparcial, vão encontrar o melhor caminho 

para a solução do problema, que certamente não envolverá elevados valores 

econômicos, mas envolverá sérios riscos sociais. Isto é conferir cidadania 

àqueles que recorrem ao Judiciário, de uma vez que sozinhos não 

conseguiram encontrar solução. 

O professor Alexandre CÂMARA (1999:240) comenta: 

Uma coisa é certa. A utilização dos métodos alternativos de 

composição de conflitos não é um problema jurídico, mas cultural. Faço 

minhas as palavras do grande jurista espanhol Juan MONTERO AROCA: ”a 

falta  dessa cultura não se deve buscar na lei, com seus defeitos certos 
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ou exagerados, senão numa sociedade fortemente burocratizada que 

tem buscado remédios para suas contendas no Estado-juiz e que não 

tem confiado  em sua liberdade.   

A atualidade do movimento defendido por CAPPELLETTI pode ser 

exemplificada com o lançamento no dia 12 de janeiro último do manifesto "Em 

Defesa do Direito Humano de Acesso à Justiça" pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco (TJPE), Ministério Público de Pernambuco 

(MPPE), Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Pernambuco (OAB-PE), 

Defensores Públicos de Pernambuco (DPPE) e Secretaria Estadual de Justiça 

e Direitos Humanos (SEJUC). A iniciativa é relevante, principalmente se 

alcançar a colaboração mútua de todos e for alvo da cobrança da sociedade 

civil.  

Os signatários do Manifesto conclamaram os agentes políticos 

pernambucanos, bem como a todos os cidadãos que defendem essa causa, a 

se mobilizarem contra as limitações ora impostas ao efetivo exercício desse 

direito fundamental, ressalvando que somente a sociedade organizada pode 

impedir que isto continue. 

A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana. Conferir acesso à justiça é uma 

das formas de atingi-los. 

Cidadania, na visão jurídica, conforme Jorge MIRANDA (2003), 

refere-se “aos cidadãos membros do Estado, da Civitas, os destinatários da 

ordem jurídica estatal, os sujeitos e súditos do poder” (2003:204), ou mais 

precisamente, refere-se “à participação em Estado democrático” conceito 

elaborado e difundido após a Revolução Francesa, correspondendo à 

capacidade eleitoral. 

Numa definição contemporânea e simplista, Erinaldo do CARMO 

(2003:28) afirma: 

Cidadania é a condição do gozo dos direitos civis, políticos e sociais 

conferidos em um Estado aos seus membros. Cada indivíduo é tomado 

como cidadão, dotado de direitos inalienáveis e participante da vida 

política e social do país, com direitos e deveres reconhecidos 

socialmente e garantidos por lei. 
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A justiça, por exemplo, é um direito social indispensável a qualquer 

cidadão, mas é sabido que nem todos têm acesso, muitos até por 

desconhecerem que são detentores de direitos. 

Tem o Judiciário pernambucano se assessorado tecnicamente por 

especialistas de outras áreas segundo um marco ético-político que serve de 

crítica e orientação em relação às diferentes situações na prática jurídica. 

Confirma-se desse modo uma luta permanente pela cidadania, um processo de 

articulação de saberes e prática que serve à prestação e garantia dos direitos 

do cidadão. 

Neste estudo a cidadania será tratada num enfoque mais amplo, 

pensada como uma totalidade, envolvendo questões relativas à autonomia, 

democracia e desenvolvimento.  

Dar acesso à justiça familiarista justa é conferir cidadania, possível 

na democracia. Em outras palavras, é oferecer ao cidadão comum a 

oportunidade de ser assistido, em momento de grande fragilidade emocional, 

quando recorre ao Judiciário para resolver problemas insolúveis intramuros 

domésticos e encontrar, na decisão legal, contextualizada social e 

emocionalmente, a resposta mais adequada.  

 Por este caminho se chega ao cerne deste trabalho cujo objetivo 

é mostrar que os laudos psicossociais elaborados pelos psicólogos e 

assistentes sociais (auxiliares da justiça), por determinação dos juízes 

familiaristas2 do Recife, servem-lhes de subsídios para prolatarem as 

sentenças3, ao mesmo tempo em que conferem cidadania às partes envolvidas 

nas ações e propiciam a oportunidade de realização da justiça mais justa. 

 

1.2 - SERVIÇOS AUXILIARES NA BUSCA DE CIDADANIA E JUSTIÇa 
 
 

 
A Constituição é a lei fundamental do Estado, sem a qual ele não 

seria mais que uma abstração. A sociedade civil está fundamentada na 

                                                 
2 Magistrados titulares ou substitutos das Varas de Família 
3 Sentença conforme COSTA AQUAROLI, 2003:2005, “ é o ato decisório pelo qual o juiz põe fim a um 

processo, aceitando o mérito da causa. 
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definição do poder que o Estado incorpora e a Lei Fundamental consagra. Tem 

como forma, um complexo de normas (escritas ou costumeiras); como 

conteúdo, a conduta humana motivada pelas distintas relações sociais; como 

fim, a realização dos valores que apontam para o existir da comunidade e, 

como causa criadora e recriadora, o poder que do povo emana.  

 Inicialmente as cartas magnas tratavam da organização do Estado, 

depois foram definindo as garantias individuais e sociais, considerando o fim 

estatal como o bem comum, o bem-estar social.  

A Constituição brasileira em  vigor  (1988) é a sétima a reger o país 

desde a sua independência. Denominada pelo Constituinte Ulysses Guimarães 

como Constituição Cidadã,  surgiu em reação ao período do Regime Militar, 

conseqüente  às preocupações de garantia dos direitos humanos e sociais.  

Para alguns  esta Carta acompanhou a  tradição histórica brasileira 

presente nas Constituições de 1934 e 1946. A tentativa de combinar a 

igualdade política formal, própria do liberalismo estrito, típico da constituição de 

1891, com o reconhecimento de direitos sociais que assegurassem alguma 

medida de igualdade real, para o que ela pressupunha uma forte intervenção 

do Estado na economia capitalista por meio de políticas de cunho populista e 

keynesiano, sugerem ter havido um confronto com o neoliberalismo, 

movimento dominante nos anos 80, e ter sido impulsionado com a queda do 

Muro de Berlim e a desagregação do bloco soviético em 1989 e a resultante 

queda da União Soviética em 1991. 

A Carta sofreu revisões a partir de 1995 através de emendas (até 

agosto de 2005 foram 48  emendas constitucionais) necessárias à adequação 

aos novos caminhos traçados pela história, pela política e pela cultura.  

No artigo 2º a Constituição mantém os três Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 

sendo este último o que detém a jurisdição, ou seja, a atribuição constitucional 

de aplicar a lei ao caso concreto e distribuir justiça. 

FALEIROS (1997) ressalta que o Judiciário, enquanto instituição 

social, está inserido na organização do atual modelo social capitalista imbuído 
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da contradição que permeia a prática profissional, como as referentes a poder, 

status e jogo de relações de força. 

O art. 92 da Constituição estabelece quais os órgãos integrantes do 

Poder Judiciário Brasileiro: 

I – o Supremo Tribunal Federal; 

1. a. - o Conselho Nacional de Justiça; 

II - o Superior Tribunal de Justiça 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

 V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

               VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 

Territórios. 

A independência dos três Poderes, fundamental na democracia, é 

assegurada no art. 99 da Carta Magna que trata da autonomia administrativa e 

financeira do Judiciário. 

A primeira, explicitada no art. 96, pode ser exemplificada pela 

competência dos tribunais para eleger seus órgãos diretores, elaborar seus 

regimentos internos, organizar suas secretarias, serviços auxiliares e dos 

Juízos a ele vinculados. 

No tocante à autonomia financeira, na lei de diretrizes 

orçamentárias, a Constituição assegura ainda ao Judiciário elaborar seu 

orçamento dentro dos limites estipulados conjuntamente com os dois outros 

Poderes, como mencionado no art 99. Várias críticas são formuladas neste 

particular, pois a autonomia muitas vezes fica comprometida pelos cortes no 

orçamento e pela diminuição dos repasses do duodécimo, comprometimento 

este que repercute negativamente na prestação jurisdicional. 

Dois anos depois da promulgação da Constituição Federal foi 

aprovada a Lei nº 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente - em 13 de 

julho de 1990, que reflete, ainda que parcialmente, as conquistas de cidadania 
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advindas do Programa Nacional de Direitos Humanos e, junto a outros 

instrumentos legais subseqüentes, contribuiu para a garantia e ampliação dos 

direitos sociais. 

O ECA operou três “revoluções”. A primeira delas foi de conteúdo, 

ao instituir o paradigma da Proteção Integral, revogar o Código de Menores de 

1979 e a Política Nacional do Bem Estar do Menor, determinando três grandes 

conjuntos de ações: políticas sociais para todos, políticas assistenciais para os 

que precisam e políticas de proteção especial para todos em situação de risco 

pessoal ou social. 

As outras “revoluções” foram: de método, ao substituir necessidade 

por direitos, superando o enfoque anterior, assistencialista e representativo 

pelo enfoque emancipador, de garantias e, por último, inovou no tocante à 

gestão. As ações devem ser pautadas pela descentralização, deixando de ser 

responsabilidade única do Governo Federal, incluindo a participação popular na 

formulação das políticas e no controle das ações, através dos Conselhos de 

Direitos e Tutelares. 

Crianças e adolescentes passaram à ótica de sujeitos de direitos e 

deveres, destinatários de absoluta prioridade. Na Seção III, do Capítulo II, 

Título VI, que trata do acesso à Justiça, os artigos 150 e 151 abordam os 

Serviços Auxiliares reconhecendo a necessidade da equipe interprofissional, 

não só para fornecer laudos, como para “desenvolver trabalhos de 

aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros...” (ECA, 

2001:59) 

No Judiciário, a Psicologia, a Psiquiatria, a Pedagogia e o Serviço 

Social, são considerados serviços auxiliares, uma vez que compete aos 

técnicos das referidas áreas oferecerem informações que vão servir de 

subsídio às decisões da autoridade judiciária (o juiz de direito). Eles são ponte4 

entre os usuários que demandam a solução justa do litígio e o juiz de direito, 

detentor do poder de julgar.  

                                                 
4 “...no sentido conotativo, é qualquer elemento que estabelece ligação entre coisas ou pessoas, 
colocando-as em contato ou comunicação” Kachar in Fazenda, 2001, pág. 75. 



 34

Neste estudo a Justiça será enfocada restrita à prática do Poder 

Judiciário, particularmente na atuação dos serviços auxiliares técnicos, cuja 

contribuição é reconhecida pelo desembargador paulista Antonio Cezar PELUSO 

(apud NAZARETH, 1998:7/8): 

“É preciso que os operadores jurídicos se abram e rendam às 

conquistas científicas das áreas afins e às contribuições doutros 

profissionais que os ajudem a captar, na gênese do caso concreto 

implicado em toda questão jurídica, as circunstâncias de ordem 

biológica, psicológica, sociológica, etc., quase sempre inacessíveis à 

investigação não especializada, mas sem cuja percepção não há 

resposta, não diria justa nem jurídica, mas simplesmente humana, aos 

conflitos de família”.   

A Constituição do Estado de Pernambuco, promulgada em 5 de 

outubro de 1989, no Capítulo IV, ao tratar Do Poder Judiciário, ratifica a 

autonomia administrativa entre os Poderes e reconhece-lhe competência para 

organizar os serviços auxiliares da Justiça: 

   “Seção I 

    Disposições Gerais 

   Art.48 – A autonomia administrativa será assegurada ao Poder 

Judiciário estadual, através do Tribunal de Justiça competindo-lhe: 

 [...] 

III. Organizar sua secretaria e serviços auxiliares e dos juízos que 

lhe forem subordinados, velando pela atividade correicional 

correspondente; 

A Resolução nº 84, de 24 de janeiro de 1996, na qual o Tribunal de 

Justiça de Pernambuco aprovou o Regimento que dispõe sobre a composição, 

organização, competência e funcionamento dos seus órgãos administrativos, 

nos artigos 22, 37 e 38 trata da organização dos Serviços Auxiliares. 

Mais recente, a Lei nº 12.643/04 que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário 

enquadrou psicólogos, assistentes sociais, analistas de sistema, bibliotecários 

e médicos no Grupo Ocupacional 02 - Apoio Especializado, na categoria 

Analista Judiciário, tendo como atribuições: 

     “Assessoramento técnico; realizar perícias judiciais ou não, e 

elaborar projetos e pareceres sobre matéria de sua área de 
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competência; supervisionar, fiscalizar e desempenhar atividades técnicas 

na sua área de competência e em suas especializações; prestar serviços 

de consultoria na sua especialidade”. (PCCV, Anexo III, 2004:2) 

Não obstante o ECA aludir, no art. 150, à atribuição do Poder 

Judiciário de prever recursos para manutenção da equipe interprofissional 

atuante junto à Justiça da Infância e Juventude, campo que lhe era pertinente, 

ao serem lotados psicólogos e assistentes sociais integrantes do quadro 

funcional próprio do Tribunal de Justiça, naquelas Varas especializadas, os 

juízes familiaristas, passaram a solicitar igual suporte técnico. 

Pretendiam aqueles magistrados contextualizar as suas decisões, 

que a partir de então, continuariam versando sobre o caso concreto, 

evidentemente, mas com o respaldo interdisciplinar, para chegar à verdade 

verdadeira, no contexto de tempo e espaço reais e emocionais. 

Em Pernambuco, como de resto em todo o país, as portas de 

entrada para os psicólogos e assistentes sociais jurídicos foram a justiça 

criminal e a justiça de menores, como era denominada à época. No entanto, 

eles integravam o corpo funcional de outras instituições, principalmente da 

Secretaria de Justiça e da Fundação do Bem Estar do Menor. 

O primeiro concurso público para provimento dos cargos de 

psicólogos e assistentes sociais do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi 

realizado no ano de 1993, o segundo e último em 2001*5. 

A administração da justiça compete ao Poder Judiciário, pelos 

órgãos e serviços que lhe são conexos ou auxiliares. A missão do Poder 

Judiciário de Pernambuco é atender à sociedade na prestação de serviços 

jurisdicionais, aplicando as leis e mantendo vivo o sentimento de justiça e 

cidadania.   

A sua missão social é a de assegurar o exercício dos direitos pelo 

cidadão, realizando a justiça no seio da sociedade. 

                                                 
*5 Muitos destes servidores especializados atuam, ainda hoje, em desvio de função. São 
funcionários efetivos aprovados em concurso público para cargos de técnico ou analista 
judiciário. Ainda não houve sensibilidade dos gestores do TJPE para a criação de cargos no 
quantitativo necessário ao atendimento às demandas. 
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Entre as diretrizes traçadas para o Programa Plurianual (2004 -

2007) está o implemento de ações de melhoria da imagem institucional e de 

aproximação à sociedade e aos demais Poderes do Estado; de modernização 

da gestão do Poder Judiciário, melhorando a prestação dos serviços 

jurisdicionais através do aumento da agilidade e da qualidade deles. 

O TJPE, órgão do Poder Judiciário, com sede no Recife e jurisdição 

em todo território estadual, instituiu o Centro de Apoio Psicossocial em 1992, 

amparado na Constituição Federal Brasileira de 1988 e no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990) considerando que o 

Direito contemporâneo, particularmente no âmbito da família, vem assimilando 

e buscando conhecimentos de outras ciências para alcançar a verdadeira 

justiça e atingir sua finalidade social.  

Pioneiro em relação às regiões Norte e Nordeste do Brasil, o CAP 

reúne psicólogos e assistentes sociais, é órgão de assessoramento técnico às 

Varas da Capital especializadas em Acidentes de Trabalho (uma), Órfãos, 

Interditos e Ausentes (duas), Privativas de Família (12) e ao Juizado Informal 

de Família.  

Foi formalizado com a estrutura atual pela Resolução do TJPE nº 

95/98, de abril de 1998, que dispõe sobre a estrutura organizacional dos 

Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça de Pernambuco e pela Ordem de 

Serviço nº 01/98, publicada em 15 de junho daquele ano.  

A equipe interprofissional desenvolve as suas atividades por meio 

dos Núcleos de Psicologia e de Serviço Social e tem, entre outras atribuições, 

assessorar a autoridade judicial mediante solicitação verbal, nas audiências, ou 

por escrito, através da emissão de laudos, fornecendo subsídios a partir de 

informações colhidas junto às partes envolvidas nos processos, assegurada a 

livre manifestação do ponto de vista técnico. 

Interferem, o assistente social e o psicólogo como agentes 

mediadores junto à família em questões antes vistas como de cunho privado, 

para auxiliarem o Judiciário a cumprir seu papel normativo em defesa da 

justiça, no cumprimento dos direitos e efetivação da cidadania. 
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O referencial teórico-prático destas ciências tem sido adequado à 

estrutura do Judiciário – peculiar, hierarquizada e emaranhada por distintas 

relações de poder. 

MOTA (1995) avalia que o Serviço Social na atual conjuntura tem 

que enfrentar os desafios colocados para a prática profissional, a qual consiste 

em ultrapassar o aparente, identificar o que está além das demandas 

institucionais e seu significado. Compartilham deste pensamento, entre outros, 

LOPES SILVA (2000), MIOTO (2001) e SILVEIRA (2003).  

Examinando a apropriação das especificidades do fazer do 

assistente social relativo à questão social, constata-se que lidam com diversas 

expressões dela, como ensina Marilda IAMAMOTO (1999:27/29): 

(...) Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas 

suas mais variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as 

experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na 

assistência social pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é 

também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam  as desigualdades 

e a  ela resistem e se opõem. 

FÁVERO (1999), FIGUEIRÊDO (1997) e CORTEZ (1999) corroboram 

esta posição ao analisarem a presença do assistente social no universo 

judiciário. 

CORTEZ (apud FÁVERO, 1999) lembra que o espaço do perito no 

Poder Judiciário sempre existiu, entretanto foi necessário criar a idéia de que o 

espaço adequado ao Serviço Social é útil à própria razão de ser daquele 

Poder. 

FIGUEIRÊDO (1997), ex-juiz da infância e juventude em Olinda e no 

Recife, assegura que o Serviço Social no Poder Judiciário constitui-se em 

serviço necessário ao bom funcionamento da justiça, cujos laudos, tal como 

ocorre no âmbito civil ou penal, pode o juiz rejeitar total ou parcial, desde que 

fundamentadamente.  

Para FÁVERO (1999), o assistente social é inserido nas unidades 

administrativas menores do Poder Judiciário e responsabiliza-se pela execução 

das atividades de operacionalização deste Poder, em nível micro, no espaço 

institucional de âmbito local, denominado comarca. 
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Assistentes sociais e psicólogos são, na instituição judicial, como 

classifica FALEIROS (1997: 62), agentes complementares, enquanto os juízes 

seriam os agentes privilegiados, “aqueles que por sua prática legitimam a 

existência da instituição”.  

Ao contrário do que ocorre com a Psicologia, aquele autor ressalta que o 

Serviço Social está entre as profissões caracterizadas pela prática 

complementar, 

... que não têm  na América Latina uma instituição específica  para 

elas (...). Não é a prática do assistente social em si mesma que se 

encontra privilegiada nas instituições e por isso ele se coloca como ator 

complementar atuando na ordem institucional determinada pelos agentes 

privilegiados. 

 Ainda que atuando como agentes complementares, psicólogos e 

assistentes sociais são reconhecidos e valorizados, e têm autonomia técnica 

na elaboração das perícias cujo resultado é expresso nos laudos e pareceres 

que, via de regra, tem elevado nível de aceitação pelos magistrados. 

Pesquisas realizadas pelo CAP / TJPE por alguns anos sucessivos 

demonstram que a média de processos em que o parecer contribuiu para a 

sentença foi de 85 %. No ano de 1997, foi de 86,66 %6, o que ratifica a 

importância desses pareceres psicossociais. 

O Código de Processo Civil, no Capítulo V, trata Dos Auxiliares da 

Justiça e, no art. 139 inclui o perito. Para explicitar mais adiante, no art. 145, 

diz que ele “assistirá o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento 

técnico ou científico, sendo-lhe exigidos nível universitário, inscrição no órgão 

de classe competente e comprovada especialização na matéria”. 

Já o art. 422 prevê que o juiz nomeia o perito e incumbe às partes, 

dentro de 05 (cinco) dias; indicará o assistente técnico e apresentará os 

quesitos. 

As partes no processo têm o amparo legal de apresentarem 

“assistente técnico” - profissional da mesma categoria - para acompanhar e 

                                                 
6 Resultados da pesquisa completa foram publicados em FERNANDES (2001:54). 
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criticar tecnicamente o trabalho do perito judicial, aquele indicado pelo 

magistrado.  

É importante considerar o que diz o professor de Direito Processual 

Civil Nelson NERY JÚNIOR (1997:455): 

Como normalmente o juiz possui conhecimentos jurídicos, quando o 

esclarecimento do fato probando depender de conhecimento técnico 

em outra área, o juiz pode servir-se de auxiliar especialista na matéria. 

Mas, mesmo que o juiz tenha conhecimentos técnicos em determinada 

área do conhecimento que não seja a do direito, deve ser assistido por 

perito especializado na matéria para o esclarecimento do fato 

probando. Assim agindo, proporcionará oportunidade às partes para 

que possam criticar o laudo, por meio da atividade de seus assistentes 

técnicos. 

Sobre a presença do assistente social como auxiliar técnico dos 

juízes de família encontra-se explicação no trabalho da professora Marilda 

IAMAMOTO (1993) que justifica a requisição daquele profissional por ter na sua 

prática uma dimensão educativa e por apresentar-se mais próximo da realidade 

dos usuários, possibilitando qualificá-los aptos ou não a receberem o serviço 

solicitado à instituição. 

Ana Célia ROLAND GUEDES PINTO (1998:34), também assistente 

social, perita das Varas de Família de São Paulo, capital, aborda a interface 

entre as ciências humanas e o direito a partir da própria experiência: 

“Por todos estes anos, vivendo os conflitos objetos de decisão das 

Varas de Família, considero que na Justiça de Família há um tipo 

diferente de relação cidadão / lei / justiça e que por isto mesmo ela 

deveria atuar com pessoas vocacionadas e preparadas para 

compreender a lei, o indivíduo integral e a dor que qualquer decisão gera 

e que permeia todo o processo”. 

Tomando em consideração informes como as provas subsidiárias e 

estudos técnicos, entre os quais os laudos psicossociais, o magistrado estará 

mais próximo da realidade (objetiva e subjetiva) e, em conseqüência, 

aproximando o justo legal do justo natural, contrariamente ao que se verifica ao 

fundamentar a sentença tão somente no Direito Positivo, quando pode perder a 

oportunidade de ser justo. 



 40

1.3 - Interdisciplinaridade na justiça de família 

 

Para CAPPELLETTI (1988), grande estudioso e defensor do direito de 

acesso da população à justiça,  

“A função jurisdicional é ato político, na medida em que busca 

resultados concordantes com a política estatal, e também ato criativo, na 

medida em que se utiliza do processo interpretativo”. 

Como identifica Maria Helena DINIZ (1997:297) o direito é lacunoso, 

observado sob o prisma dinâmico, está em mutação constante, 

... vive com a sociedade, sofre com ela, recebendo a cada momento 

o influxo de novos fatos e valores, não havendo possibilidade lógica de 

conter, em si, prescrições normativas para todos os casos. As leis são, 

indubitavelmente, sempre insuficientes para solucionar os infinitos 

problemas da vida. O legislador, por mais hábil que seja, não consegue, 

de maneira alguma, reduzir os comandos legislativos às necessidades 

do momento, abrangendo todos os casos emergentes da constante 

elaboração da vida social que vêm pedir garantia ao direito; por mais que 

dilate o alcance e significado desses dispositivos, estes jamais conterão 

as ondulações que as necessidades da vida coletiva exigem.      

Isto se verifica porque as leis devem atender às situações gerais e 

muitas vezes se tornam insuficientes para o alcance de decisões justas, 

embora legais. Ao magistrado sim, é possível adaptar a legislação aos casos 

particulares, atendendo aos anseios de justiça dos que a ele recorrem. 

Além do caminho legal, dispõe o julgador de recursos técnicos 

oriundos, entre outros, dos saberes da Psicologia e do Serviço Social, 

convergindo para a contextualização das situações judiciais, favorecendo a 

emissão de sentenças justas e atendendo à grande preocupação da doutrina 

processual moderna de garantir e alcançar o acesso à ordem jurídica justa, e 

não como se defendia anteriormente, limitar-se o acesso às vias judiciárias. 

Discorrer sobre a equipe técnica no âmbito do CAP / TJPE requer, 

inicialmente, e para classificá-la, que seja entendido o significado do termo 

disciplinaridade, que JAPIASSU (1976:72) em Interdisciplinaridade e Patologia do 

Saber conceitua como: 
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  ...a exploração científica  especializada de determinado domínio 

homogêneo de estudo, isto é, o conjunto sistemático e organizado  de 

conhecimentos que apresentam características próprias nos planos do 

ensino, da formação, dos métodos  e das matérias”. 

Ainda em JAPIASSU (1976:74), encontra-se o conceito de 

interdisciplinaridade: 

“a intensidade das trocas entre os especialistas e o grau de 

integração real entre as disciplinas”,  

Conceito a ser explorado por ser na interdisciplinaridade que 

trabalham os psicólogos e assistentes sociais do CAP”. 

Ivani FAZENDA (1995:15) ao expor sobre o pensar interdisciplinar 

afirma partir da premissa de que nenhuma forma de conhecimento é, em si 

mesma exaustiva. Tenta, pois, o diálogo com outras fontes do saber, deixando-

se irrigar por elas.  

GUSDORF, um dos maiores pesquisadores da interdisciplinaridade 

assim discorre sobre o tema: 

O que se designa por interdisciplinaridade é uma atitude 

epistemológica que ultrapassa os hábitos intelectuais estabelecidos ou 

mesmo os programas de ensino. Nossos contemporâneos estão sendo 

formados sob um regime de especialização, cada um em seu pequeno 

esconderijo, abrigado das interferências dos vizinhos, na segurança e no 

conforto das mesmas questões estéreis. (...) A interdisciplinaridade 

implica verdadeira conversão da inteligência (...) Somos testemunhas de 

uma renovação da inteligência, e nossas solidões acabam por se 

reencontrar nessa maravilhosa aventurada vida (...). (apud FAZENDA 

1995:24) 

Além de GUSDORF, outros estudiosos estiveram interessados pelo 

assunto, refere FAZENDA: 

Um dos principais foi Piaget, que antevia a interdisciplinaridade como 

ligação na estrutura das ciências; Chomsky na estrutura da língua e Lévi-

Strauss nas relações de parentesco. (...) é um campo de indagações que 

se evidencia desde a antiga Grécia até a atualidade, seu princípio é 

sempre o mesmo: caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo projeto de 

pesquisa. 



 42

Arrematando, ela adverte que a interdisciplinaridade depende, 

basicamente, de uma mudança de atitude perante o problema do 

conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária pela unitária do 

ser humano. 

GARCIA (2000:66/67), analisa a interdisciplinaridade a partir da 

etimologia da palavra: 

O prefixo inter nos permite interpretar “interdisciplinaridade” 

enquanto um “movimento “ou um “processo” instalado  tanto “entre” 

quanto “dentro” (das disciplinas). (...) A partir da etimologia da palavra, 

passei a compreender interdisciplinaridade como “um movimento que se 

exerce no interior das disciplinas, e entre elas, visando recolocá-las em 

contato”. 

A interdisciplinaridade é também, uma atitude que visa a 

desfragmentação do saber... Uma ciência verdadeira seja qual for, não 

pode se constituir isoladamente e manter-se num egoísmo 

epistemológico, fora da comunidade interdisciplinar do saber e da ação. 

Ana Inês de MELO e Gláucia ALMEIDA (2000:35) ao tratarem do 

tema ressalvam: 

“A interdisciplinaridade, mesmo para alguns de seus adeptos, não 

pode prescindir de uma boa dose de disciplinaridade, ou seja, é 

necessário que o profissional envolvido em trabalhos interdisciplinares 

funcione como um pêndulo, que ele seja capaz de ir e vir: encontrar no 

trabalho com outros agentes, elementos para a (re)discussão do seu 

lugar e encontrar nas discussões  atualizadas pertinentes ao seu âmbito 

interventivo, os conteúdos possíveis de uma atuação interdisciplinar. 

O que queremos dizer é que desenvolver algumas ações em 

parceria é imprescindível ao cotidiano profissional, ocorra ele na direção 

da produção do conhecimento, da intervenção direta, ou em ambas. Da 

oscilação do pêndulo, o profissional volta fertilizado: como a margem de 

um rio, periodicamente inundada, torna-se boa para novos plantios, 

significando aquele exercício de uma abertura ao debate plural e com o 

diferente. 

A prática interdisciplinar nos diversos segmentos do Judiciário tem 

se constituído num avanço para o Poder que é o bastão do conservadorismo, 

pela própria essência da aplicação do Direito Positivo. Durante longos anos 

conhecia-se mais do processo que do Direito. 
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Antônio Joaquim SEVERINO comenta que a questão da 

interdisciplinaridade se aguça no campo das Ciências Humanas,   

“campo em que o Positivismo, para além do mérito de ter  ousado 

tomar o homem como objeto da abordagem científica, pouco se pode 

avançar no conhecimento  do mesmo. Sua insistência nessa empreitada 

só tem acarretado  o surgimento de novos grilhões de dominação e 

opressão. O homem é uma unidade  que só pode ser apreendida numa 

abordagem sintetizadora e nunca mediante uma acumulação de visões 

parciais(...) É preciso, pois, no âmbito dos esforços com vistas ao 

conhecimento da realidade humana, praticar intencional e 

sistematicamente, uma dialética entre as partes e o todo, o 

conhecimento das partes fornecendo elementos para a construção  de 

um sentido total, enquanto o conhecimento da totalidade elucidará o 

próprio sentido que as partes, autonomamente, poderiam ter. (apud  

MARTINS DE SÁ, 2002:17). 

A especialização dos profissionais, a união dos saberes e o estudo 

do caso por técnicos de áreas distintas ajudam à construção da decisão judicial 

fundamentada em outras perspectivas que não apenas a racional do Direito.  

Desta forma pode-se falar de fazer justiça, pois quanto mais o juiz 

apreenda o contexto social e psicológico das famílias em litígio, tanto mais 

justa deverá ser a aplicação da lei.  

Decisões justas representam respeito ao cidadão, apontado por 

COVRE (1999:9) como detentor 

“de direitos e deveres, súdito e soberano, desde a Carta 

de Direitos da ONU de 1948 e a prática da cidadania como 

estratégia, por excelência, para a constituição de uma 

sociedade melhor”. 

E é no Direito, que encontramos os sujeitos de direito e aqueles 

com direitos hipotéticos que apenas formalmente são beneficiados. Sendo 

assim, admite-se na ordem do social que poucos podem figurar em situação de 

igualdade, como prega a Lei.  

Contudo, num momento de crise, a pessoa necessita ser 

recolocada no núcleo fundamental das preocupações do Direito; retomando 

assim princípios e valores esquecidos.  
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Nesse percurso existem dificuldades, principalmente na aceitação 

de novos padrões de comportamentos familiares; são os chamados novos 

“arranjos familiares”. Por isso, BRAGANHOLO (2005) pontua que os profissionais 

da área, por exemplo, o advogado, tem perdido significação pelo caráter 

generalista, superficial e textualista, contando com poucos recursos para 

enfrentar novos fatos e fenômenos que emergem da sociedade. Vive-se numa 

época de “subespecialização”, dentro das especialidades, fazendo com que o 

profissional delimite sua área de atuação. A mesma chama a atenção não só 

para os profissionais do Direito, pois há no sentido mais amplo uma 

necessidade urgente de uma visão diferenciada; uma visão interdisciplinar, 

para atender a demanda atual.  

“(...) uma perspectiva interdisciplinar revela que a inter-relação 

fragmentada do legal não é mais vista como anárquica e que é 

perfeitamente admissível viver num mundo de juridicidade policêntrica. 

Neste contexto, o pluralismo enquanto perspectiva interdisciplinar 

consegue, no largo espectro da historicidade de uma comunidade 

regional ou global, intercalar o singular com a pluralidade, a junção 

democrática da variedade com a equivalência, a tolerância expressa na 

convivência do particular com a multiplicidade.” (WOLKMER, 1994, p. 322 

apud BRAGANHOLO, 2005, P.69). 

Compreendemos que seja dever do Direito de Família 

contemporâneo, principalmente Civil Constitucional, utilizar a 

interdisciplinaridade - o Direito, a Psicologia, a Psicanálise, a Sociologia e 

outros, para se alcançar uma mediação familiar com menos traumas e 

conseqüências aos envolvidos.  

BRAGANHOLO (2005:61) propõe outra compreensão acerca das 

relações familiares, numa dimensão do direito de família, que “viabiliza uma 

concepção de justiça mais aberta e preocupada em harmonizar suas diretrizes 

com os princípios fundamentais e direitos inalienáveis da pessoa humana 

garantida pela Constituição”. 

Pensar em solidariedade, igualdade de direitos e oportunidades no 

mundo globalizado dos nossos dias é ação de uma minoria. As pessoas são 

compelidas a privilegiarem seus interesses particulares, em detrimento dos 

ideais coletivos. “Fazer justiça” nem sempre encontra ressonância no social e 
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na ética, está mais próximo do atendimento aos anseios pessoais ou de grupos 

minoritários.  Abre-se aqui o espaço para a interdisciplinaridade. 

Para JANTSCH (1995:31) a interdisciplinaridade é a síntese de duas 

ou mais disciplinas, com vistas a instaurar um novo nível de discurso 

caracterizado, desta feita, por uma nova linguagem descritiva e por novas 

relações estruturais. 

Pode-se concluir que a intervenção interdisciplinar, como ocorre no 

CAP / TJPE, consiste no trabalho integrado, em equipe, realizado por 

psicólogos e assistentes sociais, portanto de áreas distintas, buscando 

constante aperfeiçoamento, com o objetivo de melhorar a prestação 

jurisdicional, sem perder a identidade típica de cada especialidade. 

Apenas a título de ilustração: numa separação judicial, onde os ex-

cônjuges litigam pela guarda dos filhos menores, após a escuta dos envolvidos 

pelo psicólogo, visitas pelo assistente social às residências de cada um dos 

pais e à escola das crianças, deverão os técnicos dar uma visão global da 

situação através do laudo e, se possível, juntos com a própria família, construir  

o parecer  a encaminhar ao juiz que preside o feito.  

Ao receber o laudo circunstanciado, com parecer conclusivo 

retratando o consenso obtido entre a família e os técnicos do emocional e do 

social, o magistrado terá uma visão do todo e poderá, a partir dos seus 

referenciais legais, objetivos e subjetivos, sentenciar pela melhor forma e/ou 

pessoa para ser o guardião das crianças. 

O trabalho que culmina com a apresentação do laudo e inclui o 

parecer conclusivo denomina-se perícia, são as provas periciais, cujas 

conclusões podem ser acatadas ou não pelos juízes. 
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1.3.1. Resgatando a história do serviço social e da psicologia 

em Pernambuco 
 

 

Para entender esse trabalho é necessário observar um breve 

histórico do Serviço Social e da Psicologia como categorias profissionais que 

objetivam a promoção humana, no enfoque da pluralidade, intimamente ligada 

à singularidade, para, adiante, tratar a inserção da equipe interprofissional 

jurídica como promotora da justiça contextualizada e justa. 

O mestre Paulo ROSAS (2001:41), organizador da Memória da 

Psicologia em Pernambuco, relembra que a Escola do Recife esteve presente 

no cenário cultural da capital pernambucana na segunda metade do século 

XIX. Desde seus primórdios, em 1862/63, ainda como um movimento 

intelectual predominantemente voltado para a poesia, esteve localizado na 

Faculdade de Direito, fundada meio século antes. 

Os depoimentos de quantos a pesquisaram ou foram atores em sua 

história, reconheceram na Faculdade de Direito, mais do que um centro 

de formação de advogados e juristas, mas a referência maior da cultura 

letrada pernambucana na segunda metade do século XIX. E assim 

permaneceria pelo menos nas primeiras décadas do século XX. Sua 

vocação humanística e libertária atraía jovens intelectuais seduzidos por 

problemas filosóficos, sociais, políticos, literários. 

Como aconteceu em outros centros brasileiros, na capital de 

Pernambuco os estudos e a prática da Psicologia foram precedidos, antes de 

formados nas pesquisas e práticas médicas e educacionais, por estudos 

filosóficos ou literários. 

Na “Escola do Recife”, Tobias Barreto de Menezes, foi o primeiro a 

tratar, sem ser psicólogo, não apenas de modo incidental, como o faz 

muitas vezes, mas em vários artigos, alguns dos temas psicológicos 

então discutidos na literatura européia”. (ROSAS, 2001:44). 

Na Conferência lida em Brasília durante as comemorações do I 

Centenário da Psicologia Científica, o professor Paulo ROSAS é categórico ao 

afirmar que não se pode falar de Psicologia no Recife antes de 1918, ano em 
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que foi criada uma cadeira com esta denominação na Escola Normal. 

Entretanto, deveria esperar um pouco mais para ser dinamizada, até 1925, 

quando seria fundado o Instituto de Psicologia. 

Após a morte de Ulisses Pernambucano, criador do Instituto, e até o 

advento dos cursos de Psicologia, a partir dos anos 60, os estudos e a 

prática da psicologia tiveram continuidade, antes de tudo, por intermédio 

de seus antigos colaboradores... Sílvio Rabelo, autor de uma Psicologia 

da Criança e, no meu entender, sobretudo Anita Paes Barreto. 

Prosseguiram, cada qual à sua maneira, desenvolvendo-se e facilitando 

a formação dos psicólogos das gerações de 40 e 50.(apud FERNANDES, 

2001:42). 

No artigo Buscando o Fio da Meada, inserido no livro “Psicologia, 

Serviço Social e Direito: uma interface produtiva”, a mestranda sintetizou a 

trajetória das entidades formadoras e dos conselhos profissionais como segue. 

Sinteticamente pode-se dizer que em 27 de agosto de 1962, a Lei 

nº 4.119 reconheceria formalmente a profissão de psicólogo no país, 

regulamentada pelo Decreto nº 53.464, de 21 de janeiro de 1964.  

A Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), fundada em 

1951, criou o Instituto de Psicologia Aplicada em 1960 e, com o advento da 

nova legislação, o transformou em Curso de Psicologia, o primeiro da região, 

em 1964. 

Por ordem cronológica, foram instituídos os cursos da então 

Faculdade de Filosofia do Recife (1968), no Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal de Pernambuco (1971) e das faculdades de Ciências 

Humanas de Olinda - FACHO (1973), de Ciências Humanas ESUDA (1975), 

Integrada do Recife - FIR (2002), Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (Petrolina, 2002), Faculdade Maurício de Nassau (2005), 

Universidade de Pernambuco (Garanhuns, 2006) e Faculdade Boa Viagem 

(2006). 

Em 1969, os professores Maria Auxiliadora da Costa Pinto Cabral 

de Moura e Paulo da Silveira Rosas, destaques na Psicologia pernambucana e 

nacional, fundaram a Associação Pernambucana de Psicólogos, semente do 
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Conselho Regional da 2ª Região, instalado no dia 27 de agosto de 1974.   A Lei 

nº 5.766/71 havia criado o Conselho Federal e os Regionais de Psicologia.  

Instituídas as entidades formadoras, regulamentada a profissão e 

os Conselhos profissionais, tal o rio numa planície, a psicologia expandiu-se. 

Hoje, no Recife, alguns cursos de graduação em Psicologia, já 

incluíram a disciplina Psicologia Jurídica. A Faculdade de Ciências Humanas 

de Olinda foi pioneira, em 2001; seguindo-se a Faculdade Frassinetti do Recife, 

a Faculdade de Ciências Humanas ESUDA e a Faculdade Integrada do Recife.  

Em termos de pós-graduação em Intervenção Psicossocial Jurídica 

congregando profissionais da Psicologia, do Serviço Social e do Direito, o 

primeiro foi realizado de 1999 a 2000, pela Universidade Federal de 

Pernambuco, em convênio com o TJPE. Sobre a iniciativa, refere-se a sua 

coordenadora ARCOVERDE (2002:23/24) 

Face à surpreendente demanda, duas turmas tiveram início, reunindo 

assistentes sociais, psicólogos, bacharéis em direito, pedagogos, etc., 

diplomando, ao todo, 75 profissionais especialistas com habilitação ao 

magistério superior. [...] 

A natureza interdisciplinar marcou a preparação e oferta de disciplinas, 

as ementas e conteúdos programáticos, além do corpo docente 

multiprofissional local e de outras regiões do país. As diferenças de 

formação e áreas do conhecimento foram indispensáveis e 

enriquecedoras para a formação psicossocial e para o sucesso dos 

trabalhos.   

Posteriormente foram ministrados cursos similares nas faculdades 

de Ciências Humanas de Olinda e Frassinetti do Recife. 

 Com relação ao Serviço Social, é curioso constatar que o fundador 

da Escola de Serviço Social no Recife, pioneira no Estado, terceira no país, foi 

o primeiro juiz de Menores da Capital, Dr. Rodolfo Aureliano, um grande 

incentivador desse campo de estudo.  

Segundo a professora Maria de Lourdes Almeida de Moraes (1990) 

“ele estava presente em Pernambuco em todas as boas iniciativas em que 

estivesse em jogo o bem-estar de nossa gente e a defesa do bem comum”. 
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Em artigo publicado o Arquivo Forense de outubro de 1939, citado 

no livro editado em sua homenagem, o desembargador Rodolfo Aureliano 

explicava: 

    Uma Escola de Serviço Social é indispensável para a preparação 

adequada do pessoal componente do Serviço de Proteção e Assistência 

a Menores Abandonados e Delinqüentes, pois sem auxiliares que 

disponham de conhecimentos e bastante entusiasmo, todo o esforço é 

improfícuo. (apud SANTOS, 2003:75) 

Em 1939 foi organizada e realizada no Recife a III Semana de Ação 

Social, de abrangência nacional. Nela foi recomendada a criação de uma 

Escola de Serviço Social na capital pernambucana.  

Aquele magistrado e seus colaboradores tinham ciência do 

funcionamento das Escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Planejaram, 

fundaram e iniciaram as aulas da escola pernambucana em 6 de maio de 1940, 

nas dependências do então Juizado de Menores. 

Centro de formação, informação e documentação social, a Escola 

de Serviço Social de Pernambuco tinha como meta preparar trabalhadores nos 

diversos campos desta doutrina, no entanto, os problemas dos menores, 

continuavam a merecer a atenção do magistrado. 

Em 30 de janeiro de 1941, o Interventor Federal Agamenon 

Magalhães, pelo Ato nº 158, reconheceu a Escola, e pela Portaria nº 225 de 21 

de maio daquele mesmo ano, o Secretário do Interior, Arnóbio Tenório, baixou 

o Regulamento. 

No ano seguinte, duas alunas da Escola Pernambucana receberam 

bolsas de estudo do Instituto de Educação Familiar e Social, ao qual estava 

ligada a Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro, fundada em 1937. 

Uma delas, a professora Maria de Lourdes Almeida de Moraes que, 

ao retornar em 1944, assumiu a direção da Escola Recifense, e a outra, 

Dolores Coelho, em 1945, a vice-diretoria.  

O ano letivo de 1946 teve início na nova sede da escola, na 

Avenida Conde da Boa Vista, 1512, antigo sobrado adquirido com recursos da 

Legião Brasileira de Assistência por sua presidente, Darcy Vargas. 
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A instituição pernambucana foi uma das fundadoras da Associação 

Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS) na década de 40, que se 

reunia anualmente para a discussão do ensino, troca de experiências e 

aperfeiçoamento dos currículos.  

Em 1947 foi promulgado o primeiro Código de Ética Profissional do 

Assistente Social, marcado por valores cristãos, sem respaldo jurídico, 

orientando a prática e dando status à profissão ainda não regulamentada.  

A Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953, regulamentada no ano 

seguinte pelo Decreto nº 353.11, de 02 de abril, conferia reconhecimento oficial 

à profissão e regulamentava o ensino do Serviço Social.  

A escola recifense foi reconhecida pelo Decreto do Presidente da 

República em 11 de abril de 1956, publicado no D. O. U. de 14 de abril daquele 

ano, sob o n º 39.000. 

Segundo Maria Hermina de LYRA (1990:26), a prática do Serviço 

Social em Pernambuco iniciou-se, antes mesmo da regulamentação da 

profissão, em 1943, no Juizado de Menores.   

O então Juiz de Menores, Dr. Rodolfo Aureliano, preocupado com os 

aspectos sociais que envolviam a problemática do abandono e da 

delinqüência infanto-juvenil, considerava que devia contar com pessoal 

capacitado para abordar estes aspectos; conseguiu então contratar 

alunas da Escola de Serviço Social de Pernambuco para iniciarem o 

trabalho na “Divisão de Assistência Social do Juizado de Menores”, sob 

a orientação do Professor René Ribeiro. 

Após avanços e retrocessos nas negociações, em março de 1971 

foi concretizada uma antiga aspiração: a incorporação da Escola de Serviço 

Social à Universidade Federal de Pernambuco, através da Instituição do 

Departamento de Serviço Social no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

da UFPE, no reitorado do professor Murilo Guimarães.  

Dois anos depois seria criado o Curso de Serviço Social da 

Universidade Católica de Pernambuco. São os dois únicos graduando 

assistentes sociais no Recife até os dias de hoje.  

Como revelou o breve histórico, a atuação de psicólogos no Poder 

Judiciário pernambucano é mais recente que a de assistentes sociais, mas vem 
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sendo continuamente ampliada. Nas Varas de Família foi posterior à inserção 

nas Varas da Infância e Juventude, só ocorreu em 1992. 

À época, sem nenhuma formalização institucional, subordinado ao 

Corregedor Geral da Justiça, começou a funcionar o Serviço de Apoio 

Psicossocial.  

Em dezembro de 1995 foi instituído, sem cargo ou função de 

chefia, o Núcleo de Apoio Psicossocial, formalmente subordinado ao 

Corregedor Geral de Justiça.  

Sua abrangência, além das quatro Varas de Família da Capital, foi 

estendida para a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, através da 

supervisão do estágio de convivência entre os adotantes estrangeiros e a 

criança recifense pretendida e a outras cinco Varas da Capital: quatro da 

Assistência Judiciária com competência de família, e uma de Acidentes do 

Trabalho.  

O Centro de Apoio Psicossocial com a estrutura atual foi criado 

formalmente em 16 de junho de 1998, contemplando maior abrangência das 

ações e enquadramento como atividade de nível superior. 

É importante destacar que a Ordem de Serviço 01/98 que 

disciplinou as atividades, o funcionamento e a estrutura do CAP foi redigida por 

todos os técnicos que integravam o NAP, atendendo às necessidades reais dos 

técnicos para melhor prestação de serviços aos usuários da justiça familiarista. 

São submetidas a estudo as ações de guarda, tutela, curatela, 

interdição, suspensão e perda do Poder Familiar, busca e apreensão de 

crianças, separação de corpos, separação litigiosa e consensual, 

regulamentação de visitas, pensão alimentícia, oferta de alimentos, divórcio 

litigioso e consensual.   
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CAPÍTULO II 

 
FAMÍLIA E DIREITO 

______________________________________________________ 
 “A verdadeira liberdade e ideal de justiça estão naqueles ordenamentos 

jurídicos que asseguram um direito de família que compreenda a essência da vida: dar 
e receber amor” 

Rodrigo da Cunha Pereira 
 

   
 

2.1. A FAMÍLIA NO DIREITO E NA JUSTIÇA 
 

 
É sabido que a instituição família é uma das formas de vida social 

mais antiga e foi a partir dela que surgiram as instituições, os princípios, regras 

e magistraturas das cidades. O vocábulo deriva do latim famulus e tem o 

sentido etimológico significativo de conjunto de escravos. A conceituação 

jurídica viria surgir com a civilização.  

Para GUSMÃO (1982:369), uma das funções sociais da família seria 

a procriação. Entretanto, outras são citadas e de indiscutível importância, 

como: 

       “a de defesa, de proteção, de educação, de moralização. É 

através da família que também encontramos a moralidade, os valores, a 

energia, o amor, as obrigações e os deveres. A partir dela são 

transmitidos valores e idéias morais às novas gerações; a família é tida 

como a “guardiã das tradições “ . 

O modelo mais conhecido da família antiga tinha como fundamento 

o interesse comum gregário, a mútua proteção e a segurança; menos que a 

consangüinidade.  

Era um grupo social amplo, complexo e localizado, com uma 

mesma fonte de poder e um mesmo território, embora nômade, com o 

parentesco, na prática, revelado pela unidade de culto. O totem que 
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internamente assegurava proteção servia também como identificação perante 

outros grupos.  

Com o passar dos séculos iam surgindo novos modelos familiares, 

dando ênfase à poligamia ou à poliandria, ao matriarcado ou patriarcado, 

determinando ou condenando as uniões entre parentes, mas somando no seu 

entorno grande poder, como na Grécia e em Roma.  

Cada grupo possuía suas pequenas religiões familiares, seu próprio 

culto, sua justiça, costumes e tradições. Segundo alguns estudiosos, esta 

família deu origem às demais instituições e ao direito privado antigo. 

 ÁRIES (1975:231) destaca um aspecto relevante na família do 

século XV, a ausência do caráter sentimental. 

... a família, até o século XV se constituía numa realidade moral e 

social, mas que sentimental... A família quase não existia 

sentimentalmente entre os pobres e, quando havia riqueza e ambição, o 

sentimento se inspirava no mesmo sentimento provocado pelas antigas 

relações de linhagem “. 

A valorização do sentimento familiar, principalmente pela igreja, no 

início do século XVIII, o surgimento da escola e da privacidade, a manutenção 

dos filhos junto aos pais e a intenção de igualdade entre esses filhos, formaram 

o primeiro esboço da família nuclear burguesa, até hoje resistindo como 

modelo e norma.  

Na realidade brasileira encontramos uma configuração formada por 

dois tipos de família. O primeiro, mais conhecido como tradicional, tem suas 

raízes no passado e se mantém presente até hoje. 

Referindo-se ao modelo, LÉVI-STRAUSS (1967) afirmou ser preciso o 

homem e a mulher se unir, mas por outro lado, ser preciso, também, que entre 

os dois se interponha a criança que devem procriar, de modo a expressarem 

sua contribuição à sociedade que lhe permitiu a união. 

O autor é bem explícito quanto à importância da procriação, 

caracterizando o casamento como união de bens, de famílias, porém os filhos 

como fundamentais à continuidade dessas aquisições.   
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É reconhecida a influência da família na formação e estruturação 

da sociedade. A união do casal expressando a aliança entre duas famílias de 

origem, que por sua vez, representam, para cada cônjuge, uma união anterior. 

Sua tônica é a aliança entre duas famílias e não a relação afetiva estabelecida 

entre o casal, tal qual se encontra no modelo de transição que vem em 

seguida.  

O casamento era uma instituição importante, passando por etapas 

progressivas de formalização. Sua função era a reprodução e a união, que 

deveriam ser para toda a vida. O casamento indissolúvel era cercado de rituais 

em torno dos quais girava a expressão pública da vida familiar, como namoro, 

noivado, aniversário, batizado, primeira comunhão, crisma, bodas de prata, 

bodas de ouro.  

Quanto aos papéis feminino e masculino havia uma segregação. À 

mulher caberia chegar virgem ao casamento, ser fértil, frágil, sentimental, 

afetiva, doméstica, responsável pela criação e proteção dos filhos. Enquanto ao 

homem, caberia o mundo do trabalho, ser ativo, provedor e chegar ao 

casamento com uma intensa vida sexual. 

O segundo tipo de família é o de transição, no qual há uma maior 

participação das mulheres no mercado de trabalho, o aumento da expectativa 

de vida do homem, a diminuição dos índices de natalidade e o aumento dos 

índices de divórcio.  

Iniciando o percurso do casal gerador da família, observa-se agora, 

duas pessoas unidas por uma relação afetiva, com a pretensão de ser 

duradoura, mas que é uma decisão exclusiva do casal e não mais uma aliança 

entre duas famílias, como no modelo tradicional. Afetos são vividos como 

passíveis de extinção. O amor não é mais “eterno até que a morte os separe” 

(catolicismo) e, sim “infinito, enquanto dure” (Vinícius de Morais). Com o 

divórcio a sociedade passa a reconhecer a finitude do amor, outorgando o 

direito à separação.  

O trabalho profissional da mulher fora de casa, assumido cada vez 

mais por necessidade econômica e de realização pessoal e social, vem 

acrescentar dificuldades quanto ao desempenho dos papéis femininos. 
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Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas houve 

uma redução em 20 por cento no número de filhos, encontrando-se uma média 

de dois por casal. O desejo e a realização como mulher, não estão somente na 

maternidade.  

Ao longo da história da humanidade a mulher sempre trabalhou, às 

vezes, até mais do que o homem; a diferença encontra-se no aspecto da 

dedicação não mais ser de exclusividade ao lar e aos filhos. Ela faz-se 

presente em ocupações fora do circuito doméstico, mais precisamente no setor 

terciário.  

Numa pesquisa realizada pela Data Folha, em fevereiro de 1998, 

sobre o tema família, novas formas de organização, hábitos e valores são 

apontados. A mulher aparece como a figura mais importante da casa. Além das 

atribuições domésticas, tornou-se uma das principais fontes de renda e ganhou 

mais autoridade.  

O homem perdeu o status de único provedor do lar e não assumiu 

novas funções na relação doméstica. É considerado menos companheiro dos 

filhos, em comparação com a mãe.  

A partir do momento em que o casamento deixou de ser 

indissolúvel, o divórcio tem aumentado continuamente, oferecendo a 

oportunidade de pôr fim a uma relação que, muitas vezes, era apenas de 

aparência. Em contrapartida, as uniões estáveis nem sempre eram 

oficializadas. Desde a colonização por espanhóis e portugueses, as relações 

informais eram freqüentes em toda a América Latina. 

Como exemplo, as uniões entre mulheres negras e senhores 

brancos não eram formalizadas. E as pessoas que moravam em regiões 

afastadas da capital não buscavam aprovação jurídica ou religiosa para seus 

casamentos. 

A Lei do Divórcio possibilitou o “recasamento” como a motivação, 

provavelmente, central na procura daquele instituto e alternativa para a 

formalização de separações conjugais.  
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Desde 1980 constata-se no Brasil a diminuição do número de 

casamentos civis, enquanto vem aumentando o número das separações e 

uniões livres.  

Novamente fazendo menção à pesquisa realizada pela Data Folha, 

o casamento é cada vez menos o elo fundamental da família. Em uma escala 

de importância os brasileiros consideram a instituição familiar em primeiro lugar 

(61%) e o casamento em sexto lugar (31%), contudo 93% consideram a vida 

doméstica ótima/boa.  

Repassando os estudos e os indicadores demográficos, bem como 

suas utilidades, escreve Elza Berquó: 

“...em sociedades e épocas em que as famílias eram quase todas 

nucleares, os casamentos legalizados eram a forma predominante de 

união dos sexos, o regime matrimonial era monogâmico, as uniões só se 

dissolviam por morte de um dos cônjuges e os filhos só saíam de casa 

para se casar, um número mais reduzido de parâmetros demográficos 

podia dar indicações sobre o ciclo vital da família, o que não corresponde 

à verdade nos dias de hoje”. (BERQUÓ & OLIVEIRA, 1992: 155). 

A família e a sociedade evoluíram para uma forma mais liberal de 

convivência, onde os filhos logo cedo assumem suas próprias 

responsabilidades, os pais vivem juntos e, sejam por questões financeiras ou 

ideológicas, não oficializam o casamento, e quando casados, são menos 

tolerantes em relação à insatisfação e frustração da vida a dois, preferindo o 

rompimento. 

Na pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE sobre a família no Recife, no ano de 1995, foram registrados 

4.712 casamentos, contra 1.656 divórcios e 414 separações judiciais.  

Assim como na construção da própria história do país, a família 

brasileira guarda as marcas de distintas origens: da romana, a autoridade do 

chefe, originada no poder despótico do pater famílias, à qual mulher e filhos 

deviam subordinação; da medieval, o caráter sacramental do casamento, 

oriundo do Concílio de Trento, do século XVI; e da portuguesa, a solidariedade 

e a ligação afetiva.  
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A celebração do casamento viria a acontecer mais tarde quando 

Portugal tornou obrigatórias as normas do Concílio de Trento, em 1564, para o 

matrimônio, incluídas, em 1603, nas Ordenações Filipinas, editadas por Felipe 

II, de Espanha e I de Portugal. Com o intuito de disciplinar legislativamente 

seus súditos da península Ibérica e das Colônias.  

Conta a história que o primeiro casamento civil só viria a ocorrer em 

1580, na Holanda, como revide protestante, destacando a sua natureza 

contratual.  

Já no Brasil, as normas do Concílio de Trento perduraram até o dia 

1º de janeiro de 1916, quando começou a vigorar o Código Civil, o qual 

também reconhecia validade a casamentos celebrados por outros credos.  

Ao examinar a evolução histórica da família brasileira a professora 

Adriana de CASTRO (2002) registra que em 1977, apesar da grande polêmica e 

da resistência imposta à época, foi aprovada a Lei nº 6.515, conhecida como 

Lei do Divórcio, resultante da Emenda Constitucional nº 9/77, que alterava o § 

1º  do  Art. 175 da Constituição Federal  de 1969.  A partir de então, o divórcio - 

assim como a morte de um dos cônjuges – põe fim ao vínculo matrimonial.     

A Lei nº 9.278/96 veio dar novo tratamento às uniões conjugais 

livres, em especial à união estável, constituindo-se uma verdadeira afronta ao 

casamento, tendo em vista que a lei confere a tais uniões direitos e deveres 

para os conviventes iguais ou maiores que os do casamento e com 

conseqüências jurídicas mais amplas que a própria instituição.  

A Constituição Federal de 1988 revela-se como o mais importante 

documento da atualidade. Nela é dado um tratamento liberal à família, 

desvinculando-a do casamento como modelo único e legítimo, socializando o 

seu conceito, caminhando para derrubar os preconceitos contra aqueles que 

não se enquadravam na forma instituída pelo casamento civil, igualando os 

direitos e deveres conjugais e dos filhos, de qualquer natureza, proibindo a 

discriminação contra eles.  

Recentemente, a Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, o novo Código 

Civil, tem no Direito de Família os mais significativos avanços, em consonância 



 58

com a nova formação constitucional da família e os avanços sócio-culturais 

verificados ao longo dos anos. 

Citem-se como exemplos a igualdade do homem e da mulher e a 

igualdade absoluta dos cônjuges quanto à direção da sociedade conjugal e ao 

exercício do poder familiar durante o casamento; a igualdade dos filhos em 

direitos e qualificações e a ampliação do conceito de família, inserindo o 

instinto da união estável.  

“Inovação de elevado alcance, aparenta nova estrutura jurídica do 

concubinato, definindo como instituto reservado àqueles impedidos de 

casar... prestam-se, portanto, a enquadrar as relações não eventuais, de 

natureza adulterina ou incestuosa, não definidas como relação capaz de 

representar entidade familiar, resultando seus efeitos jurídicos 

meramente obrigacionais” (DELGADO & ALVES 2002: 43). 

 
 
2.1.1. Família nas constituições 
    
 

Cabe aqui uma breve retrospectiva sobre o tratamento dispensado 

à família pelas diversas constituições brasileiras. 

O historiador Hélio SILVA (1985:5), em trabalho produzido pela 

Rede Globo, afirma: 

“A história das Constituições do Brasil permite que se registre uma 

curiosidade raramente referida. É o primeiro diploma que se elaborou 

para disciplinar a vida brasileira, enquanto nação. Trata-se da Carta 

outorgada por Dom João III, Rei de Portugal, a Tomé de Souza, às 

vésperas de se completar meio século de descobrimento. Conhecida 

hoje como o Regime de Tomé de Souza, constitui uma autêntica 

Constituição de 1549, e visava disciplinar a atividade colonizadora de 

uma terra ainda selvagem, com a preocupação de respeitar os princípios 

jurídicos de Portugal”. 

No preâmbulo invoca o nome do Senhor, como afirmação da fé 

católica, para, em seguida estabelecer que aquela carta se destinava a “dar 

ordem e maneiras” à colonização do Brasil. 
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Não era aplicada aos indígenas, tratados como seres de “mansas 

tribus”, que deveriam ficar confinados em suas terras e com os quais era 

terminantemente proibida a negociação de armas. A catequese foi prevista 

como atividade essencial. 

Segundo o historiador, dadas as condições históricas, o documento 

era “moderno e avançado”, o melhor que poderia ser produzido à época e 

oferecia boa base para o desenvolvimento de uma Nação civilizada.  

A Carta de Tomé de Souza não faz nenhuma referência à família.  

O Decreto nº 57, de 19 de janeiro de 1822, assinado por José 

Bonifácio de Andrade e Silva convocou a Primeira Assembléia Geral 

Constituinte e Legislativa para o Reino do Brasil.  

Seus trabalhos só foram abertos em 3 de maio do ano seguinte, 

sob a presidência do bispo do Rio de Janeiro, D. José Caetano da Silva 

Coutinho.  

A Assembléia Constituinte foi dissolvida seis meses depois pelo 

Imperador, devido a embates entre os integrantes e o monarca. Em 25 de 

março de 1824, D. Pedro I promulgou a Constituição, a única do período 

imperial.  

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva foi o redator da 

comissão e seu principal membro. Diria posteriormente, do estabelecimento 

das bases fundamentais e reunião do que havia de melhor em todas as 

Constituições, selecionando entre o que havia de mais aplicável ao direito 

brasileiro.  

 Afonso Arinos a considera uma “obra de compilação” de preceitos 

da Constituição Francesa de 1791, da Espanhola de 1812, da Carta de Luís 

XVIII e da Lei Fundamental Norueguesa, ambas de 1814, e da Constituição 

Portuguesa de 1822.   

 Reiterando a fé católica, a Carta Magna foi outorgada em nome 

da “Santíssima Trindade”, continha 173 artigos, no qual o último título era 

dedicado às garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros.  
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 Foi criado o sistema bicameral (Câmara e Senado), cujos 

representantes tinham mandatos de quatro anos e, nas sessões conjuntas, os 

trabalhos eram dirigidos pelo presidente do Senado.  

 Criado também o Poder Moderador, entregue ao Imperador, por 

ser ele o chefe supremo da Nação. Agia sobre o Poder Legislativo: pelo direito 

de dissolução da Câmara, de adiamento de convocação e de escolha dos 

senadores na lista tríplice. Sobre o Poder Judiciário: pela possibilidade de 

suspender os magistrados e sobre o Executivo: pelo direito de escolher 

livremente os seus ministros de Estado e demiti-los.   

 A exemplo da Carta anterior era direcionada para o aspecto 

político, objetivando regular a divisão de poderes e declarar os direitos dos 

cidadãos para limitar o exercício do poder, o que justifica a ausência de artigos 

específicos sobre a família. 

 O modelo de instituição familiar que integrou a composição 

política e elegeu os representantes do povo para a Assembléia Constituinte foi 

a família patriarcal, que dava preferência ao homem e excluía a mulher do 

processo político nacional, por não ser detentora do direito à cidadania.  

 Mesmo esta família patriarcal, tinha participação restrita no 

processo político. Apenas os homens detinham o direito de participar das 

eleições, seja como eleitores ou como elegíveis, de acordo com a participação 

econômica para com o Estado. 

 Estava inserida no contexto mundial, como Constituição Liberal-

clássica e uma de suas características era o não intervencionismo, devendo 

deixar de lado aspectos sociológicos, econômicos, culturais e sociais, visando 

tão somente a organização superior do estado e a declaração dos direitos 

fundamentais.  

 Em 15 de novembro de 1889 era proclamada a República do 

Brasil. O governo provisório, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, 

tendo como vice Ruy Barbosa, baixou o Decreto 29, em três de dezembro do 

mesmo ano, para dar ao país uma Constituição que refletisse os anseios do 

povo. Em dezembro deste ano, foi instituído outro Decreto o 78 B, convocando 

a Assembléia Constituinte.  
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 Debates e discussões perduraram até 23 de fevereiro de 1891, 

sendo a Constituição promulgada no dia seguinte, tendo como parâmetros, em 

seus princípios fundamentais, a Constituição Norte-americana. 

 Concedia absoluta autonomia aos Estados, insistia na divisão dos 

poderes, revogou o Poder Moderador, o Senado vitalício e a União Igreja-

estado. 

 Criou o sistema presidencialista, o Senado temporário e admitiu a 

liberdade de culto, estendendo o direito de voto a todos os cidadãos 

alfabetizados do sexo masculino, maiores de 21 anos de idade. Excluindo-se 

“os mendigos, os analfabetos, os praças - excetuados alunos de escolas 

militares de ensino superior - e os religiosos (...) sujeitos a voto de obediência, 

regra ou estatuto, que importe a renúncia da liberdade individual”. 

 Ainda não seria esta Constituição republicana que traria um 

capítulo específico dedicado à família, apenas inseriu no parágrafo quarto do 

art. 72 a afirmativa que: “a república só reconhece o casamento civil, cuja 

celebração será gratuita”. Acabou com o Estado religioso quando se posicionou 

pelo casamento laico como o único legal.  

 O direito comum, em 1890, através do Decreto 521, havia 

instaurado o casamento civil classificando-o como o único reconhecido pelo 

Estado e que deveria preceder a celebração religiosa. 

 Repete-se nesta Constituição o conteúdo liberal clássico, de 

caráter não-intervencionista, com a predominância do espírito da família 

patriarcal, concedendo-se o direito à cidadania apenas aos homens, sendo a 

mulher, mais uma vez, excluída.  

Em 16 de março de 1934 foi promulgada uma nova Constituição. 

Reflete em seu texto a evolução mundial constitucional verificada nos trinta 

primeiros anos do século XX, particularmente da Constituição alemã de 

Weimar (1919), e da Espanha de 1931 referente à intervenção do Estado na 

economia e na proteção dos direitos sociais.  

 Institucionaliza o intervencionismo do Estado, representando o fim 

do liberalismo clássico capitalista. Pela primeira vez aparecem normas relativas 

a direitos sociais como salário mínimo, jornada de trabalho de oito horas 
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diárias, proibição de trabalho a menores de 14 anos, direito a férias e 

assistência médica.  

 Os legisladores constitucionais tiveram a preocupação de inserir 

as temáticas da família (como organismo social e jurídico), da educação e da 

cultura.  

 O capítulo da família foi elaborado por uma subcomissão 

integrada pelos constituintes: Afrânio de Mello Franco (presidente), 

Themistocles Cavalcanti (secretário da mesa), Otto Prazeres (secretário geral), 

Osvaldo Graça Aranha, Góes Monteiro, Agenor de Roure, Antunes Maciel e 

João Mangabeira. 

No Título III, Capítulo II, “Dos Direitos e Garantias Individuais” 

assegura a todos o direito de prover a própria subsistência e à da própria 

família, mediante trabalho honesto; 

No Título IV, “Da Ordem Econômica e Social” estabelece regra de 

vocação para suceder em bens de estrangeiros residentes no Brasil mais 

favoráveis ao cônjuge brasileiro e a seus filhos, incumbindo à União, aos 

Estados e aos Municípios amparar a maternidade e a infância, socorrer as 

famílias de prole numerosa, proteger a juventude contra toda a exploração e 

contra o abandono físico, moral e intelectual e adotar medidas legislativas e 

administrativas tendentes a restringir a mortalidade e a morbidade infantis. 

Por fim, no Título V, “Da família, da Educação e da Cultura”, 

estabelece regras para o casamento indissolúvel. Ateve-se à formalística 

deixando de lado a substancialidade da instituição.  

Ratifica a Constituição anterior no tocante à prevalência do 

casamento civil sobre o religioso, mas permitiu que fossem estendidos os 

efeitos civis aos casamentos religiosos, católicos ou não, desde que o rito do 

ato não contrariasse a ordem pública ou os bons costumes, observasse os 

preceitos da lei civil na verificação dos impedimentos matrimoniais e no 

processo de oposição, e ainda, fosse inscrito no Registro Civil.  

Pela primeira vez aparece a referência à “proteção especial do 

Estado” à família, a ser repetida em todas as Constituições subseqüentes, mas 

só à constituída pelo casamento indissolúvel. 
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Estimula o reconhecimento dos filhos naturais (não adulterinos) 

através da isenção “de quaisquer selos ou emolumentos” e os equipara aos 

legítimos quanto ao valor de impostos a serem pagos sobre a herança que lhes 

caiba.  

Autores como LOPES GONÇALVES e PONTES DE MIRANDA, juristas da 

época, juntaram-se às vozes de alguns membros da comissão encarregada de 

elaborar o projeto de Constituição opondo-se a que fosse incluída a expressão 

“indissolúvel” para o vínculo do casamento porque a grande maioria dos países 

civilizados já havia acolhido o divórcio.  

Em 1937 o Brasil vivia um clima de intranqüilidade interna, com 

agitações da extrema esquerda e da extrema direita, a quarta constituição do 

país e a terceira da República, resultou do Golpe de Estado promovido pelo 

então presidente Getúlio Vargas, instalando a ditadura.  

Chamada de a Polaca, por ter se baseado no modelo polonês, 

dava ao presidente todos os poderes, além de vários motivos para decretar a 

intervenção nos Estados.  

Refletia a tendência fascistizante da época, auge dos regimes de 

Hitler (Alemanha) e Mussolini (Itália), repercutindo fortemente em Portugal 

(Salazar), na Espanha (Franco), na Romênia (Antonescu), na Hungria (Horthy) 

e na Polônia (Pilsudzki). Momento em que o Brasil rompe com a tradição liberal 

imperial (1824) e liberal republicana (1891 e 1934).  

Pela primeira vez o país teve uma Constituição que não passou 

pelo trabalho da representação popular constituinte, pois a de 1824, apesar de 

outorgada pelo Imperador, na sua quase totalidade, originava-se de texto 

elaborado pelo Poder Constituinte. 

Pioneira também foi a consagração de um capítulo especial à 

família, como havia ocorrido com as Constituições da Alemanha (1919), da 

Tchecoslováquia (1920) e da Espanha (1931).  

Sobre o instituto da família pouco foi mudado, em relação à carta 

anterior. É tratada nos arts. 124 usque 127, mantendo a proteção do Estado 

àquelas constituídas pelo casamento indissolúvel, acrescentando que “às 

famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção dos seus 
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encargos”, isto porque a família, base da sociedade, precisava ser estimulada a 

gerar muitos filhos, só assim, com o crescimento populacional, seria possível 

garantir a soberania, braços para o trabalho e soldados.  

Algumas alterações são verificadas se comparadas com a Carta 

anterior: 

- Necessidade de educação da prole com a promessa da colaboração 

estatal de forma principal ou subsidiária; 

- Igualdade dos direitos dos filhos naturais em relação aos legítimos no 

tocante à incumbência dos pais; 

- Pela primeira vez, tratou da política para a infância e a juventude, para 

que fosse assegurada às crianças e aos adolescentes uma vida digna, 

proporcionando desenvolvimento harmonioso das suas faculdades. O 

Estado assume a tutela da infância e da juventude em substituição aos 

pais, quando caracterizado o abandono.  

A Lei nº 379, de 16 de janeiro de 1937 regulou o casamento 

religioso para efeitos civis, por isso deixou de merecer atenção na nova Carta; 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial a vitória das potências aliadas 

foi festejada como a vitória do pensamento democrático, que deveria nortear 

um momento novo da história mundial. 

Esse novo pensar fazia oposição ferrenha aos regimes políticos 

que não fossem baseados num sistema de garantias constitucionais que 

viessem assegurar a liberdade de pensamento, expressão da imprensa falada 

e escrita. 

Esta mudança desestabilizou os regimes totalitários e autoritários 

em diversos países, inclusive no Brasil, sendo o governo implantado por 

Getúlio Vargas, derrubado pelos reclames políticos em favor da imediata 

redemocratização.  

Era 18 de setembro de 1946, à Mesa da Assembléia Constituinte, 

com 323 membros, registrada a ausência de apenas um deles - Getúlio 

Vargas, presidente deposto, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, 
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promulgava a Constituição dos Estados do Brasil, fazendo severas críticas à 

Carta outorgada em 1937 e à atuação política e administrativa do outorgante.  

A nova Carta tinha respaldo na Lei Constitucional 13, de 12 de 

novembro de 1945, editada no governo do Ministro e presidente do supremo 

Tribunal Federal, José Linhares, e muito se parecia com a elaborada pelo 

poder constituinte de 1934. Ambas se preocuparam em coibir a prevalência do 

Poder Executivo, dotando o Poder Judiciário de mecanismos para conter os 

excessos daquele e proteger os indivíduos e seus direitos. 

Quanto à família, a quarta Constituição Republicana, comparada à 

anterior, praticamente não trouxe inovações. Ratifica a constituição da família 

pelo casamento, assegura a união monogâmica e rechaça a formação e 

dissolução do vínculo conjugal sem formalidades jurídicas.  

Novamente retrata o pensamento católico da igreja e da maioria do 

povo à época, mas recebe fortes críticas dos doutrinadores apontando-a como 

incoerente com os avanços alcançados por outras nações.  

O movimento militar de março de 1964 não elaborou, de imediato, 

uma nova Constituição para o Brasil.  

Conforme o historiador Hélio SILVA (1985), “houve a preocupação 

de salvar a face constitucional de um governo de força, que preferiu emendar a 

reformar a constituição democrática de 1946”. 

Até 1967 a Constituição anterior sofreu grandes alterações através 

dos Atos Institucionais de número 1 (1964) e 4 (1966) e um grande elenco de 

emendas constitucionais votadas pelo Congresso Nacional.  

O presidente Castello Branco, em 15 de abril de 1966, por 

intermédio do Decreto nº 58.198, de abril de 1966, designou uma comissão 

especial de juristas para elaborar um projeto de constituição que mantivesse a 

tradição do direito público constitucional brasileiro e incorporasse a ele as 

modificações impostas pelo poder militar dominante. 

  “A quinta edição da Constituição Republicana (24 de janeiro de 

1967), outorgada, para alguns autores, semi-outorgada para outros, em 

função da “condição especial pela qual era procedida sua elaboração, 

imposição e aprovação pelo Congresso Nacional, que se revestiu de 
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Poder Constituinte, outorgado por um ato institucional baixado pelo 

governo revolucionário militar” (OLIVEIRA, 2002:65). 

A principal preocupação dos que detinham o poder federal, os 

comandantes da Revolução de 64, era proceder reformas nos títulos 

constitucionais que lhes assegurassem o exercício do poder político, a sua 

perpetuação, por isso não se preocuparam com o tema família. 

Desse modo, a Constituição de 1967 limitou a um único artigo e a 

quatro parágrafos o seu espaço dedicado à família, restringindo-se à 

manutenção dos direitos já conferidos anteriormente.  

A família, alvo da proteção jurídica, permanecia apenas a 

constituída pelo casamento celebrado de acordo com a lei e, ainda indissolúvel, 

ou seja, a legítima. 

O país vivia uma situação de exceção após a implantação do 

regime militar em 1964. Era forte a pressão do Poder Militar sobre o 

Congresso, o que desaguaria em novas alterações à Constituição vigente.  

Arbitrariamente os ministros da Marinha de Guerra (Almirante 

Augusto Hamann Rademaker Grunewald), do Exército (General Aurélio de Lyra 

Tavares) e da Aeronáutica Militar (Brigadeiro Márcio de Souza Mello) fizeram 

emendas modificativas, supressivas e aditivas à Constituição de 1967, 

sintetizadas sob a denominação de Emenda Constitucional nº 1, promulgada 

em 17 de outubro de 1969, com data prevista para o início de sua vigência, no 

dia 30 do mesmo mês e ano.  

Com relação à família não houve alterações significativas. A forma 

de constituição continua sendo através do casamento civil indissolúvel, sem 

conceituação precisa do que seria família no âmbito do direito constitucional.  

O parágrafo 4º do Art. 175 acrescentou: Lei especial disporá sobre 

a assistência à maternidade, à infância e à adolescência e sobre a educação 

dos excepcionais. 

Na vigência do texto constitucional em tela a Emenda 

Constitucional nº 9/77, regulamentada pela Lei 6.515/77, foi um marco 

fundamental para a modernização do direito de família, “permitindo o divórcio a 

vínculo, que dissolve o vínculo matrimonial e permite um novo casamento, 
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admitindo o divórcio - conversão no art. 35, e o divórcio direto no art. 40 da 

referida Lei Ordinária Federal, permitindo ainda a normatização dos casos de 

dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos 

processos, dando outras providências”. 

Dessa maneira, a iniciativa do senador Martinho GARCÊS (1990) de 

legalizar o divórcio pleno, concretizou-se 77 anos depois, pela Emenda 

Constitucional apresentada pelos senadores Acioli Filho (Paraná) e Nelson 

Carneiro (Rio de Janeiro), enfrentando grande oposição nacional por parte da 

igreja católica e dos juristas conservadores.  

Os “cabeças” do Comando Supremo da Revolução, que tinham o 

poder político desde 1964, convenceram-se de que era o momento de iniciar 

uma abertura lenta e segura do regime militar. 

Dez anos depois da Revolução, tomou posse pela via indireta, o 

general Ernesto Geisel, prometendo gradual aperfeiçoamento democrático no 

seu governo (1974/1978).  

Sofreu grandes resistências dos militares da chamada “linha dura” 

do regime, mas, nesse governo houve a reforma do Poder Judiciário, o 

gradativo desaparecimento da censura, a revogação dos atos institucionais, 

entre eles o aterrador AI-5. 

O presidente Geisel conseguiu indicar seu sucessor, estranho à ala 

nacionalista do Exército, o general João Batista Figueiredo, ex-chefe do S.N.I., 

eleito pelo Colégio Eleitoral, em 14 de outubro de 1978, para um período de 

seis anos.  

Politicamente o fato de maior expressão foi a campanha pelas 

“Diretas já”, que teve o apoio da sociedade civil e tomou as ruas de todo o país. 

Reunido em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral elegeu por larga 

margem de votos, 480 contra 180, os candidatos da Aliança Democrática. 

Tancredo Neves, o presidente eleito, adoeceu e veio a falecer, assumindo 

então, o vice-presidente José Sarney. 

Depois de 21 anos de governo militar teve início uma nova fase 

política, a “Nova República”. Através da Emenda Constitucional foram adotadas 

algumas medidas, entre elas: eleição direta para presidente da República na 
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sucessão seguinte; eleição direta em novembro daquele ano, para prefeito das 

capitais e dos municípios considerados área de segurança nacional; extensão 

do direito de votar aos analfabetos e liberdade de criação de partidos políticos, 

favorecendo a legalização daqueles até então, excluídos, como o partido 

comunista. 

Certamente o grande mérito desse governo foi o de cumprir a 

promessa de campanha de Tancredo Neves de possibilitar uma nova ordem 

constitucional aos brasileiros.  

No dia 1º de fevereiro de 1987 foi instalada a Assembléia Nacional 

Constituinte, presidida pelo Deputado Federal Ulisses Guimarães, cujos 

trabalhos foram concluídos em 1º de setembro do ano seguinte. Em 5 de 

outubro de 1988 era promulgada a Nova Constituição Federal do Brasil.  

 A nova Carta Magna trouxe grandes inovações no âmbito da 

família, refletindo o pensamento sócio-econômico e político da época, resultado 

de evoluções sociais ao longo de décadas. No Capítulo VII, reza: 

Da Família, Da Criança, Do Adolescente e Do Idoso: 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º - Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. 

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes.  

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 

separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou 

comprovada separação de fato por mais de dois anos. 
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§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável, o planejamento familiar por livre decisão do casal, 

competindo ao estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 

instituições oficiais ou privadas.  

§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 

dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 

suas relações”.  

Dessa maneira, a família prevista constitucionalmente é 

reconhecida sob três espécies formadoras: pelo casamento civil ou religioso 

com efeitos civis; pela união estável entre homem e mulher, devendo a lei 

favorecer sua conversão em casamento e as monoparentais - formadas por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

Os Artigos 203 e 205 reportam-se à família, agora considerando 

também seus aspectos afetivos. Nos arts. 227 e 228 são tratados os deveres 

da família e do Estado, em relação à assistência materno-infantil e às crianças, 

adolescentes e portadores de deficiência, bem como o reconhecimento dos 

filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção. Os Artigos 229 

e 230 enfocam a necessidade de amparo e assistência aos pais na velhice, 

carência ou enfermidade. 

Fixado o conceito de entidade familiar, a Constituição Federal de 

1988 estabeleceu alguns parâmetros de regência das relações familiares: 

direitos e deveres relativos à sociedade conjugal devem ser exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher; dissolução do casamento pelo divórcio, 

possibilitando o divórcio direto, sem limitações de vezes, tornando 

desnecessária a imputação de culpa; planejamento familiar: baseado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável é 

livre decisão do casal; adoção: assistida pelo Poder Público; filiação: filhos 

havidos ou não do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações.  

Norma de aplicabilidade imediata assegura igualdade aos filhos 

adulterinos ou adotivos, que poderão ajuizar ação de investigação de 
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paternidade e ter a filiação reconhecida e o direito de utilização do nome do pai 

casado.  

A Constituição atual teve a maior participação popular na sua 

elaboração, consagrou mais direitos e trouxe grandes avanços, formalizando 

vivências sociais e anseios jurídicos antigos. 

 

2. 2 – Desajustes domésticos e lides. 

 

 A família é a instituição mais próxima da natureza do homem e o 

grupo de maior influência na sua formação e desenvolvimento. É intermediária 

entre o sujeito e a sociedade. 

Difere então, o homem dos demais animais, pela suscetibilidade de 

escolha de seus caminhos e orientações. “O homem nasce para ser feliz” 

(Farias, 2004:6). É na família que encontramos a possibilidade de nos 

estabelecer como sujeitos e desenvolver relações.  

Para ACKERMAN (1986:36) a estabilidade da família e de seus 

membros depende de um padrão delicado de equilíbrio e intercâmbio 

emocional. O comportamento de cada membro é afetado por todos os outros. 

“Desse modo, a entidade familiar deve, efetivamente, promover a 

dignidade e a realização da personalidade de seus membros, integrando 

sentimentos, esperanças e valores, servindo como alicerce fundamental para o 

alcance da felicidade” (FARIAS, 2004:10).  

A família nasce espontaneamente, pelo simples desenvolvimento 

da vida humana. No entanto, além de atividades de cunho natural, biológico; a 

família também é o terreno para fenômenos culturais, tais como: escolhas 

profissionais e afetivas, vivência de problemas, sucessos. 

No entanto, com as mudanças e transformações que a família vem 

passando, podemos observar hoje sua dinâmica mais democrática e 

descentralizada.  
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A família que chega à Justiça é aquela que apresenta alguma 

disfuncionalidade na comunicação entre os seus membros. Eles enfrentam o 

desfazimento do mito da conjugalidade com fragilidade emocional, entremeada 

a componentes agressivos. 

Pode parecer estranho, mas, na subjetividade tudo encontra razão. 

No dia-a-dia constata-se que a litigância, em muitas situações, é a maneira que 

os ex-companheiros encontram de manter o vínculo e permanecerem ligados 

ao outro. 

Assim como os elementos que a constituem, a família faz parte de 

um contexto evolutivo e tem seu ciclo de vida, que para Osório (2002: 22) 

terapeuta de casais e famílias, é dividido nos seguintes estágios: 

1. “de expansão (coincide com a formação do casal, geração e 

criação de filhos); 

2. de dispersão  ou cisão (coincide com a saída dos filhos de 

casa) 

3. de substituição (pela formação de novos núcleos familiares).” 

Pela dinamicidade do grupo familiar pode-se depreender que o 

ciclo vital não está engessado neste ou em outro modelo. A separação dos 

casais, hoje freqüente, serve de exemplo. 

O mesmo autor explica: 

“A aludida fase de dispersão, na eventualidade de um divórcio, 

ocorre pela saída de casa de um dos cônjuges e não dos filhos. 

Seria ainda, pertinente afirmar-se que, nestas circunstâncias, a 

família original interrompe seu ciclo vital e que cada um dos 

cônjuges - só ou em nova relação conjugal, com ou sem filhos em 

sua companhia - irá constituir novos núcleos familiares” (OSÓRIO, 

2002:23). 

BARROS (1977:41), psicanalista mineira, fundamenta na doutrina de 

Freud esse momento do ciclo vital da família: 

“Em matéria de Direito de Família o mal estar causado pelo 

desencontro amoroso, pelo mal entendido próprio do litígio 
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conjugal, tem letras, páginas e nome próprio: processo de 

separação. 

Trata-se de uma separação. ... um tempo  que destina-se  a 

perder  esse objeto antes adorado, agora degradado, mas  que 

ainda está  em cena no teatro das utopias, a serviço da alienação, 

encobrindo o real do desamparo que toda separação revela.” 

Nas Varas de Família tramita um grande número de feitos de vários 

tipos, entre eles: alteração de cláusula, alimentos, busca e apreensão de 

menor, conversão de separação em divórcio, divórcio litigioso, divórcio 

consensual, dissolução de sociedade de fato, exoneração de alimentos, 

execução de alimentos, investigação de paternidade, oferta de alimentos, 

partilha de bens, revisional de alimentos, regulamentação de visitas, separação 

judicial litigiosa, separação judicial consensual, guarda de menor, retificação de 

registro civil. 

Nesta pesquisa os processos analisados podem ser reunidos em 

seis amplos grupos de problemáticas familiares, quais sejam: regulamentação 

de visitas; busca e apreensão de menores; alimentos; guarda de menor; 

separação judicial e alimentos. 

Por questão metodológica eles serão reunidos em quatro amplos 

grupos de problemáticas familiares, quais sejam: separação conjugal, guarda 

dos filhos, regulamentação de visitas e alimentos. 

Ao tratar cada um, será utilizada a possível ordem de 

acontecimento, no caso será a separação de corpos, prevista no art. 1.562 do 

Código Civil: 

“Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a 

de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união 

estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a 

separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível 

brevidade”. 

 Menos freqüente que a determinação para realizar estudo 

psicossocial é a determinação pelo juiz para que psicólogo e assistente social 

acompanhem o oficial de justiça no cumprimento da medida.  



 73

O mais recente causou grande ansiedade nos técnicos do CAP, 

pois a missão, ao acompanhar o oficial de justiça, era convencer um senhor de 

que ele deveria tirar seus objetos de uso pessoal e sair da casa onde residia 

com a esposa e os filhos, ausentes naquela oportunidade. Os argumentos da 

ex-esposa, acatados pelo magistrado era de que seu marido era homem 

violento que a agredia e aos filhos com freqüência. 

Distribuído o processo para os técnicos das duas categorias, ao 

chegarem ao local encontraram um senhor que não ofereceu resistência e, de 

pronto, concordou em deixar o lar e procurar abrigo na casa de uma irmã. 

A separação de corpos é uma medida justificada pela 

impossibilidade de convivência do casal sob o mesmo teto e, tem como causas 

mais freqüentes, a partir da experiência do CAP: o alcoolismo e a violência. 

Por tratar-se de uma medida jurídica requerida em caráter de 

urgência, justamente pelas alegações de enfrentamento de situação de risco 

físico/emocional, quase nunca é precedida por estudo psicológico ou social.  

A separação judicial poderá ser consensual ou litigiosa. Na 

primeira situação, mutuamente se rompe a sociedade conjugal, tendo como 

única exigência legal que haja sido constituída há dois anos.  

A mesma vontade do casal que deu início à relação  matrimonial, a 

ela põe fim, de forma discreta, mantendo-se os segredos que envolveram  o 

término da relação.  

O caso registrado na pesquisa envolve a separação judicial 
litigiosa, daí ter sido necessária a intervenção da equipe técnica. Nesta 

modalidade os cônjuges podem romper a sociedade conjugal sem a 

concordância recíproca, como reza o art. 5º da Lei nº 6515/77: 

A separação judicial pode ser pedida por um só dos cônjuges  

quando imputar ao outro conduta desonrosa ou qualquer ato que 

importe em grave violação  dos deveres  do casamento e tornem 

insuportável a vida em comum. 
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Vem à baila a questão da culpa sempre tão dolorosa para os ex-

cônjuges e para o grupo familiar envolvido, em especial os filhos. Discute-se 

principalmente a subjetividade da culpa.  

Por exemplo, quando se acusa um dos cônjuges de adultério, 

questiona-se o que o levou a perder o interesse pela relação e sentir-se atraído 

por outra pessoa.  

PEREIRA (2003), jurista versado em psicanálise, lembra que é 

preciso cumprir rituais de passagem de uma situação a outra, de um estado de 

ser a outro. 

Particularmente, o ritual da separação conjugal, que fará a 

passagem de um estado civil para outro, apesar do sofrimento, 

traz consigo o mesmo sentido do casamento, ou seja, as pessoas 

se casam para serem felizes, e separam, também, à procura da 

felicidade. (PEREIRA 2003:363) 

No entanto, não é fácil cumprir estes rituais e até mesmo dar início 

a eles, pois a união implica num interrelacionamento de subjetividades que 

Shine (2002: 65) assim define: 

“Estou interessado, em particular, na dimensão inconsciente 

que se faz presente nas motivações que levam as pessoas a se 

casarem, naquilo que as mantêm e dão um sentido particular a 

cada união... Acredito que a saúde do casamento reside nas 

possibilidades dos indivíduos “negociarem”  aquilo que esperam 

do outro (que nem  aquele que espera  sabe ao certo o que é, 

suportando  as frustrações e contornando os conflitos resultantes 

destas, a separação conjugal  põe em xeque a possibilidade  da 

negociação continuar a existir.” 

A equipe interprofissional deve estar atenta a estes e outros 

aspectos quando vai atuar junto ao casal que se separa, tentando que no 

consenso, eles definam com quem ficará a guarda dos filhos, como será a 

pensão alimentícia, partilha dos bens e outras questões consideradas 

relevantes para o grupo doméstico.  
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A separação conjugal põe termo aos deveres recíprocos do 

casamento, quais sejam: coabitação, fidelidade e assistência, mas não permite 

novo casamento, pois não dissolve o vínculo matrimonial. 

O divórcio, reza o Art. 24 do Código Civil, “põe termo ao 

casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso” e permite  que o homem 

e a mulher casem novamente, entre si ou  com terceiros. 

É possível o divórcio, conforme explica FABRÍCIO (1997): 

“a) Quando o casal já está separado judicialmente há mais  de 

um ano e pede a transformação dessa separação judicial em 

divórcio. Este prazo poderá ser contado da decisão judicial na 

qual ficou determinada ou presumida a separação.  

b) Quando o casal não se houver separado na Justiça 

(separação judicial), mas já viver separado na vida real há mais de 

dois anos”. (1997:10) 

Estas são previsões da norma jurídica, no entanto, o que se 

assiste, diuturnamente, são movimentos sócio-emocionais de grande 

complexidade, obstaculando o trâmite processual, porque quase nunca ao 

divórcio legal corresponde o divórcio emocional. 

Com freqüência, verifica-se a dissolução atribulada do vínculo com 

a manutenção do litígio, como refere COELHO DE SOUZA (2001:58): 

“numa forma  de minar  seu desfecho, se apóia na adaptação 

ambivalente  a uma nova realidade, através de paradigmas 

identificados, inconscientemente, como única alternativa 

suportável para vivenciar o fracasso do projeto matrimonial e suas 

dolorosas repercussões internas” 

Enquanto os cônjuges não desfazem os laços interna e 

externamente, tudo é pretexto para uma contenda judicial, como, por exemplo, 

o horário de visita aos filhos ou a pensão alimentícia, sendo os técnicos, 

quando o processo está em estudo, convocados a  interferir. 

Ao tempo emocional nem sempre corresponde o tempo real. Brasil 

de Souza (2001) concorda que psicólogos e assistentes socais ajudam os 

litigantes quando a eles oferecem a oportunidade de serem ouvidos por 
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pessoas imparciais, investidas de poder (como representantes do juiz) que 

tentarão fazê-los escutar um ao outro em busca da solução possível. 

O trauma de perdas anteriores, agora revivido com a dissolução da 

relação, não pode passar despercebido, seus efeitos danosos devem ser 

minorados, pois as piores conseqüências  virão para os filhos.  

Por isso, mesmo sendo o divórcio uma etapa final e definitiva da 

falência da união, a ela muitos chegam sem assimilação interior, exigindo mais 

que leis para a solução possível e adequada, ao menos naquele momento. 

Com o término da relação, quando dela resultou prole, um dos 

pontos de controvérsia é a guarda dos filhos. Com muita propriedade lembra-

se que as pessoas podem deixar de ser marido e mulher, mas jamais deixarão 

de ser pai e mãe. O vínculo com os filhos é para sempre. 

ALBUQUERQUE afirma: “de acordo com o Código Civil (art. 1.630) os 

filhos menores estão sujeitos ao poder familiar. Este, por sua vez, é constituído 

por um conjunto de direitos–deveres, dos quais a guarda desponta como uma 

das dimensões mais importantes (art. 1.634)” (2005:19) 

BAPTISTA (2000: 286) salienta: ”constitui um dever dos pais e não 

um direito destes em relação aos seus filhos. Consiste em ter consigo o menor, 

reger-lhe a conduta, protegê-lo, obrigando o seu titular ao dever de prestar 

assistência material, moral e educacional. (ECA, art. 33)”. 

Durante a convivência do casal, seja qual for o tipo de entidade 

familiar que integre, o poder familiar é exercido sem dificuldades. 

ALBUQUERQUE comenta: 

“O rompimento da convivência dos pais constitui o momento 

mais delicado para o exercício da guarda... a depender da 

maneira como este se dê, este exercício também sofrerá 

variações em seu conteúdo e em sua forma “... (2005:21) 

Quando o casal se separa e chega a um consenso quanto à guarda 

dos filhos, o juiz observará o acordado, exceto se trouxer algum prejuízo para a 

criança.  
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No entanto, na separação judicial ou no divórcio, se não há  acordo,  

a guarda será atribuída  a quem revelar melhores condições para exercê-la, 

levando em conta o melhor interesse da criança. 

A expressão gera controvérsias, mas LAURIA (2002) explica o que 

se constitui no melhor interesse da criança: 

“A infância e adolescência merecem prioridade por seu caráter 

único (situação especial como pessoa em desenvolvimento) e 

pela  natureza transitória, com possibilidade de seqüelas 

irreparáveis (o que é irreparável deve ser evitado)... As soluções 

vão depender sempre das particularidades de cada caso concreto, 

com a inafastável necessidade de recurso a outros ramos do 

conhecimento, como a psicologia, medicina, serviço social, etc. 

(2002: 32 e 36).   

Fonte de celeuma, o instituto da guarda é utilizado pelos pais em 

conflito como meio de ataque,  tentativa de punição  ao outro, ficando os filhos 

como  bala de canhão em meio ao fogo cruzado. 

Um dos argumentos utilizados, por exemplo, é o de que o melhor 

interesse da criança significa que ela deve ficar na companhia do genitor que 

possui melhores condições financeiras, o que não é verdade, pois o dinheiro 

não é suficiente para dar felicidade e equilíbrio emocional. 

Duas situações novas marcam as ações judiciais: o pedido de 

guarda pelo pai e a guarda compartilhada ou conjunta, em ambas percebe-se o 

interesse do genitor em participar mais diretamente da vida dos filhos. 

Associações foram criadas para defender os direitos dos pais como 

a APASE (Associação de Pais Separados), com representações em todo o 

Brasil, a Participais de Brasília, a Pais para Sempre de Belo Horizonte e a 

Papai no Recife. 

A guarda compartilhada virou moda, é alvo de projetos de lei no 

Congresso Nacional, mas ainda não consta do novo Código Civil em vigor. 

Como proposta teórica é perfeita, na prática, no entanto, é de difícil execução. 

O ideal é que os pais participem da vida dos filhos que geraram, 

beneficiando-os com um relacionamento íntimo com ambos, permitindo ao pai 
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a vivência da paternidade e expondo menos a mãe às opressivas 

responsabilidades que o cuidar sozinha impõe. 

Associada à questão da guarda surge a regulamentação de 
visitas prevista no Código Civil (2002): 

Art. 1589: O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os 

filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que 

acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como 

fiscalizar sua manutenção e educação.” 

Fica claro: pai ou mãe que não tenha a guarda do filho tem o dever 

parental (decorrente do poder familiar) de visitar o filho. Em recorrência, como 

assinala Baptista (2000:295),” ao menor assiste direito  de dupla natureza: o 

direito de personalidade de ser visitado por qualquer  pessoa que  lhe tenha 

afeto e, especialmente, o direito correlato do dever parental) de ser visitado 

pelo pai que não tem a guarda”. 

Os filhos, em geral, nutrem o desejo de que os pais não se 

separarem, quando isto ocorre alimentam a fantasia de que voltem a viver 

juntos, pois necessitam da convivência próxima com  ambos .  

Simone da SILVA (2001), adverte para um mecanismo 

freqüentemente utilizado pelos genitores que se separam: 

“Quando a desvinculação afetiva dos pais em relação aos 

filhos é tão grande a ponto de não buscarem nenhum contato, 

muito provável que o vínculo jamais tenha realmente existido, ou 

era muito tênue. Então, quando alguém reclama esse direito, há 

de ser verificado, também, se está baseado apenas na lei (muitas 

vezes é usado para controlar e perturbar a vida do ex-cônjuge) ou 

no real interesse pelo filho”. ( 2001:120)  

A visitação é um campo fértil para os litigantes fazerem florescer as 

implicâncias de um contra o outro. O genitor guardião tenta impedir que as 

visitas se realizem, o genitor descontínuo7 aproveita o breve contato com o filho 

para cobri-lo com presentes e liberalidades impossíveis de serem mantidas no 

                                                 
7  Assim considerado aquele que não detém a guarda, o genitor visitador. 
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dia-a-dia, sem desperdiçar a oportunidade de realçar suas próprias qualidades 

e denegrir a imagem do outro. 

Em Casamento, Término e Reconstrução, MALDONADO (1987) deixa 

bem explicito: 

“Pai e mãe se denigrem mutuamente diante da criança no 

meio da linha de fogo, utilizada como receptáculo das acusações. 

A criança fica partida, com a sensação de não ser assistida nem 

pelo pai nem pela mãe. A denegrição é expressão do ódio, 

juntamente com a competição às avessas pelo afeto da criança: é 

a necessidade de demonstrar que o outro não vale nada para 

ganhar pontos aos olhos dos filhos. A conseqüência é que a 

criança forme dentro de si uma imagem ruim, tanto do pai quanto 

da mãe, e isso pode comprometer sua própria auto-estima, ao 

dar-lhe a sensação de que também ela não vale nada”  (apud 

Fernandes 2000: 257) 

Juridicamente, a regulamentação de visitas, mesmo quando 

estabelecida consensualmente, não considera as necessidades sócio-afetivas 

dos filhos. Lia dos SANTOS critica: 
“Adentrou aos usos e costumes, o modelo fechado ou tarifado, 

estipulando-se um número mínimo de visitas, alternando-se os 

fins de semana, partilhando-se férias, datas festivas e feriados... 

Freqüentemente, a substituição da convivência diária por esse 

regime fechado de visitas, subordinado  basicamente  a contatos 

de fins  de semana pode levar  a um distanciamento  do genitor 

não  guardião em relação ao filho e à condução  de sua educação  

e criação , gerando conflitos com o genitor  guardião  que passa a 

buscar meios para tornar exigível o direito do filho e tornar efetivo 

o exercício de visitas pelo genitor não guardador...” (2000:210) 

As visitas devem ser regulamentadas levando-se em conta, entre 

outros fatores, a idade da criança. Quanto mais jovem, mais curtas e 

freqüentes serão as visitas. As maiores e os adolescentes, respeitadas as suas 

atividades, terão visitas mais longas e mais espaçadas. 
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Pais em conflitos muitas vezes não flexibilizam e mantém o dia e 

horário da visita em detrimento de atividades prazerosas já programadas pelos 

filhos, como, por exemplo, aniversários de familiares e amiguinhos. 

Mas é necessário que haja regularidade, para que os filhos tenham 

segurança e confiança no genitor visitador, não se sintam rejeitados, 

abandonados, sem vínculo com aquele que saiu de casa. 

Como forma de obstacular a visitação têm sido freqüentes as 

alegações de abuso sexual, seja pelo genitor visitador ou por alguém da sua 

relação, pois se sabe o quanto tal motivação sensibiliza a todos, inclusive o 

magistrado. Realizados os estudos psicossociais, na maioria dos casos, nada 

se tem constatado de real.  

O último tipo de lides domésticas a ser abordado refere-se aos 

alimentos, aos quais, com a separação e o divórcio, têm direito: o marido ou a 

mulher, para o seu sustento, e os filhos para se manterem.  

São requisitos para a sua concessão a necessidade do 

alimentando, a possibilidade econômica do alimentante e a proporcionalidade, 

na sua fixação, entre uma e outra. 

Baseado no Código Civil de 2002, Luiz SANTOS (2003) afirma: 

“Complementando e dimensionando o binômio alimentar, o art. 

1695 define em que consiste necessidade (não ter bens, nem 

poder prover, pelo seu trabalho à própria mantença e 

possibilidade (poder fornecer a verba sem desfalque do 

necessário ao seu sustento)” (2003:15/16)). 

No sentido jurídico, ensina ACQUAVIVA (1999): 
“a expressão alimentos designa as importâncias em dinheiro 

ou prestações in natura  que uma  pessoa se obriga, por força de 

lei, a prestar a outrem,denominada alimentando. Não se referem 

apenas  à subsistência  material do alimentando, mas também  à 

sua formação intelectual, à sua educação, enfim” (1999:78). 

Estas são algumas das disposições legais, no entanto, como se 

vem tentando demonstrar, ao longo deste estudo, as ações de famílias 

extrapolam o campo jurídico. 
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Como diria o cancioneiro popular, “o coração tem razões que a 

própria razão desconhece” e a pensão alimentícia é mais um trunfo nas mãos 

dos litigantes para punir um ao outro pelo fim da relação. 

Dificilmente o alimentante concorda com o valor requerido pela ex-

companheira para si ou para os filhos. As argumentações em defesa própria 

são as mais variadas e tenta atrelar-se a outras ações jurídicas, já referidas, 

como a da guarda e da regulamentação de visitas, muito embora não haja o 

menor sentido nesta pretensão. 

Não pode, por exemplo, o guardião proibir a criança de ser visitada 

pelo alimentante, de estar na companhia dele porque atrasou o pagamento da 

pensão alimentícia. 

Se o alimentante, que geralmente é o ex-marido ou pai, exerce 

atividade laborativa de caráter autônomo, fica difícil comprovar sua renda para 

que o juiz arbitre o valor devido ao alimentado. 

Têm-se notícias de inúmeros casos em que o alimentante demite-

se do emprego para não ajudar no sustento da ex-companheira e/ou dos filhos. 

Como dizem popularmente, “a parte mais sensível do corpo humano é o bolso” 

e quanta injustiça se comete apenas para amealhar bens. 

O desembargador Milton Neves, que foi juiz de Direito familiarista 

no Recife costumeiramente fazia o trocadilho: ”no casamento os nubentes 

tratam-se de meu bem, na separação, tratam dos meus bens. 

É trabalho árduo para os assistentes sociais, levantar informações 

que comprovem a capacidade financeira do alimentante e para os psicólogos 

quebrarem resistências para que venham a reconhecer a necessidade do 

alimentado.  

Quando o pai deve pensão alimentícia, paira na fantasia que o 

dinheiro será utilizado para benefício da ex-esposa, a qual, naquele momento, 

ele quer destruir, não enxergando que junto poderá destruir os filhos que gerou, 

num momento em que tudo era amor.  

Pode parecer surpreendente, mas depois do trabalho do CAP junto 

ao Projeto Conciliação na Família, no Mutirão para a Conciliação nas então 
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Varas da Assistência Judiciária com competência de família e no dia-a-dia, 

conclui-se que quanto maior o poder aquisitivo do alimentante, maior a 

dificuldade em motivá-lo a pagar valores justos e aceitar acordos relativos à 

pensão alimentícia. 

Os precarizados social e economicamente são mais desprendidos 

e fazem acordos que poderiam parecer simbólicos, mas reais e significativos 

para eles. Cite-se como exemplo caso registrado no Mutirão em que o réu 

concordou em pagar pensão alimentícia para a companheira e o filho no valor 

semanal de R$ 10,00. A ex-mulher aceitou e ficou satisfeita. O alimentante era 

catador de papel e latinhas. 

A própria ordem jurídica assegura, no art. 1.694 do Código Civil que 

os alimentos devem preservar a condição social de quem o pleiteia, o que é 

uma inovação importante, mas na prática dificilmente se concretiza. 

Cai o status, o padrão de vida da família que se rompe, e isto é 

quase matemático. Antes, duas pessoas contribuíam para a renda doméstica, 

na proporção de 100% cada uma. A partir de então, será apenas uma e, no 

máximo 30% dos rendimentos da outra. 

Aquele que saiu do lar, deixou os filhos, via de regra na companhia 

materna, terá menores responsabilidades e despesas, pois, a priori, seus 

rendimentos serão para si, dos quais, apenas, no máximo, 30% serão 

descontados a título de pensão alimentícia. 

A equipe psicossocial tem insistido e às vezes conseguido, que ao 

valor acordado o alimentante agregue o pagamento da escola e do plano de 

saúde para os alimentados, assegurando a assistência à saúde e a educação 

dos filhos. 

A pensão alimentícia ainda é usada, em algumas situações, pela 

ex-companheira, na tentativa de controlar a vida do ex-marido e impor-lhe 

dificuldade econômica. È o caso em que o valor solicitado a título de pensão é 

exorbitante, muito além das reais necessidades. 

O pai usa, entre outros, dois mecanismos quando a mãe impede ou 

dificulta a visitação aos filhos: deixar de pagar, pois não que ser apenas o 
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provedor ou requerer a guarda do filho, para administrar pessoalmente, as 

necessidades materiais da criança. 

São muitos e intrincados os problemas decorrentes do 

desfazimento da união conjugal. A sentença do juiz seja em que sentido for, 

não encerrará a questão. Os traumas e desafios permanecem, e a decisão 

judicial só será cumprida se as questões fundantes forem resolvidas.  

 

 
2. 3. - O CAP no enfrentamento da problemática familiar 

 

Como dito anteriormente, a partir do ECA foram formalizadas as 

equipes técnicas interprofissionais das Varas da Infância e Juventude em todo 

o Brasil, abrindo espaço para que  juízes de outras áreas, em especial os 

titulares das Varas de Família, também  requisitassem  semelhante  

assessoramento. 

No Recife, o grande defensor da presença de psicólogos e 

assistentes sociais para assessorar as Varas de Família foi o então titular da 4ª 

Vara, o hoje desembargador do TJPE Milton José Neves, professor 

universitário, homem de grande sensibilidade e visão humanista.  

As pessoas recorrem às Varas de Família vivenciando grande 

fragilidade emocional, entremeada a componentes agressivos, buscando 

solução para questões delicadas que não puderam ser resolvidas no âmbito 

doméstico.  

A litigância, em muitas situações, é a maneira que os ex-

companheiros encontram de manter o vínculo e estarem ligados ao outro.   

A sensação de fracasso pelo desfazimento da relação conjugal e 

por não ter conseguido resolver os problemas daí advindos faz com que 

depositem grandes esperanças no juiz que resolverá o problema, dar-lhe-á o 

direito e a justiça, a mais justa. 

Carolina SCHABBEL (2005:13), refere que, tanto no âmbito clínico 

quanto no forense, os estudos demonstram que os conflitos vividos pelos pais 
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antes e durante o processo de separação causam problemas de ajustamento 

dos filhos. 

A separação de um casal quando mal-conduzida, pode 

desagregar toda a família e extinguir relacionamentos futuros. A 

ajuda especializada de operadores jurídicos e não-jurídicos não é 

apenas bem-vinda, mas crucial para a retomada do ciclo de 

crescimento das famílias. 

O papel da equipe técnica, composta quase sempre por psicólogos 

e assistentes sociais, vai além da perícia, da elaboração de laudos com 

pareceres conclusivos, o que já seria de grande auxílio para as famílias e para 

o julgador.  

Mas a atuação vem sendo ampliada, fazendo-se a escuta e 

observação do não dito, facilitando o surgimento do conflito subjacente, para 

que, a partir de então, os ex-cônjuges tenham condições e motivação para 

buscar  soluções consensuais 

Psicólogos e assistentes sociais que assessoram as Varas de 

Família do Recife vem prestando orientação, fazendo mediação e conciliação, 

chegando, em alguns casos, ao atendimento psicoterápico, sistêmico ou 

terapêutico-familiar. Buscam soluções consensuais, resultantes da 

autocomposição, por se revelarem mais adequadas e duradouras por brotarem 

dos próprios envolvidos. 

A realidade vivida pelo casal que se separa e por seus filhos foi 

assim considerada pela professora Carolina SCHABBEL (2005:14): 

...  passam por momentos delicados e difíceis na tentativa de 

resolver questões práticas,como guarda e visita, ou emocionais,como 

lidar com a interrupção de certas tradições familiares, a perda da 

convivência diária com um dos pais e a sensação de desamor, rejeição e 

abandono. Diante da complexidade do tema, a revisão da literatura sobre 

as implicações do divórcio na vida dos filhos aponta esses 

acontecimentos como um fenômeno social dramático que afeta milhões 

de pessoas em todo o mundo... 

Embora não se tenha dados precisos, a partir de distintas fontes, 

sabe-se que apenas 30%  dos pais divorciados conseguem separar as funções 



 85

conjugais das funções de criação dos filhos (KASLOW, 1995), e isso gera 

problemas que se arrastam ao longo dos anos, ensejando idas e vindas de 

ações judiciais. 

Luiz SCHETTINI FILHO, psicólogo (2000:48), a partir da sua 

experiência clínica corrobora: 

Sem dúvida, os filhos sofrem quando os pais se separam. A perda 

que atinge os pais atinge também os filhos, impondo, porém, 

conseqüências diferentes. Os cônjuges perdem um ao outro, mas os 

filhos, de um modo geral, não perdem os pais, embora percam os 

benefícios da convivência. A vida muda para todos. E nisso reside parte 

do sofrimento dos filhos. Sem que essas dificuldades sejam absorvidas 

pelo grupo familiar estilhaçado, cada uma de suas partes enfrentará 

obstáculos para a reordenação da vida pessoal.   

Com o objetivo de melhor atender estas famílias e fornecer 

informações que contribuam para que os magistrados familiaristas formulem 

sentenças contextualizadas, foi criado o CAP/TJPE. 

Tem uma característica que o diferencia de outras equipes 

interdisciplinares do TJ. É subordinado diretamente ao Secretário Judiciário, e 

este ao Presidente do Tribunal de Justiça, permitindo maior agilidade na 

comunicação e resolução de dificuldades administrativas. 

A Ordem de Serviço Nº 01/98 que disciplina as atividades, o 

funcionamento e a estrutura do CAP foi elaborada a partir das necessidades e 

aspirações dos psicólogos e assistentes sociais que o compunham em 1998.  

O CAP é constituído por Equipe Interprofissional e por Equipe de 

Apoio. A primeira desenvolve as suas atividades através do Núcleo de 

Psicologia e do Núcleo de Serviço Social. É composta por sete psicólogos, 

quatro assistentes sociais, três estagiários de psicologia e um de serviço social, 

devidamente habilitados e voltados ao trato das ciências humanas como um 

todo e, em especial, à criança, ao adolescente  e à família. 

A Equipe de Apoio é integrada por três funcionários administrativos 

responsáveis pela secretaria do CAP e um motorista. 

Ao CAP compete o desenvolvimento das atividades de apoio 

técnico às Varas da capital pernambucana especializadas em Família e 
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Registro Civil, num total de 12, que serão o foco deste estudo e mais às de 

Órfãos, Interditos e Ausentes (duas), Acidentes do Trabalho (uma) e ao 

Juizado Informal de Família.  

As atribuições gerais da Equipe Interprofissional estão enunciadas 

do Art. 4º ao 15º da Ordem de serviço já referida.Dentre elas estão: assessorar 

a autoridade judicial mediante solicitação, verbalmente, nas audiências, ou por 

escrito, através da emissão de laudos /pareceres, fornecendo subsídios a partir 

das informações colhidas junto às partes envolvidas nos processos, 

assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. 

Ficou estabelecido entre os técnicos do CAP e os juízes 

familiaristas que psicólogos e assistentes sociais só deverão participar de 

audiências quando forem relativas a processos que tenham merecido estudo 

pelo CAP, pois sendo conhecedores da dinâmica e da problemática daquela 

família poderão contribuir para o esclarecimento de algumas questões. 

Para que os processos sejam submetidos a estudo é preciso que 

sejam encaminhados ao CAP pela autoridade judicial. Recebida a ação, a 

chefe geral faz a distribuição, obedecendo a ordem alfabética para psicólogo, 

assistente social ou ambos, se o caso assim exigir, pela sua maior 

complexidade. 

Os técnicos enviam carta-convite aos envolvidos no processo para 

comparecerem ao CAP, onde serão entrevistados por psicóloga ou em 

conjunto, por psicólogo e assistente social. 

Um recurso comumente utilizado é a observação lúdica da criança, 

em sala especialmente equipada para este fim, com brinquedos, jogos e, em 

casos específicos, quando há suspeita de abuso sexual, família de bonecos 

sexuados. 

Além da utilização de procedimentos e instrumentos próprios de 

cada uma das disciplinas, psicólogos e assistentes sociais, em conjunto, 

trabalham na abordagem sistêmica, abandonando a lógica linear da 

causa/efeito, culpado/inocente, procurando intervir de modo mais eficaz para 

contribuir não só com a resolução do litígio, mas, também dos conflitos, 

especialmente quando envolvem crianças vitimizadas. 



 87

A abordagem sistêmica tem sua base na cibernética e na teoria da 

comunicação. O grupo familiar, nesta abordagem, é visto como um entre os 

outros sistemas, o indivíduo passa a ser considerado sempre em relação ao 

todo que é a família e esta como um sistema dinâmico, modifica-se de acordo 

com as mudanças do seu contexto. 

Os principais envolvidos no processo são chamados ao CAP, feitas 

as entrevistas iniciais pelos técnicos, visita domiciliar pelo assistente social, 

para então, interdisciplinarmente, decidirem pela utilização da epistemologia 

sistêmica, com o emprego do referencial da Terapia Familiar Breve.  

A partir de então, a família é consultada e, se aceitar, tem início 

uma série de sessões (no máximo cinco), sempre com a participação dos 

mesmos técnicos, geralmente dois psicólogos e dois assistentes socais, pois 

um dos pares funcionará  como equipe reflexiva,  pontuando, na presença  do 

grupo familiar, o que considerou relevante na narrativa dos seus membros para 

provocar mudanças e alcançar o consenso. 

Não existe uma única “verdade” ou “realidade”. Os profissionais 

não são os únicos detentores do saber e poder. É um trabalho interativo, onde 

profissional e família atendida, buscam alternativas de mudança para a 

situação-problema apresentada. 

Por ser oferecida à família a oportunidade de escolha quanto à 

participação neste tipo de intervenção, fica caracterizada uma demanda interna 

por atendimento, ratificando a compreensão de que o conflito levado à justiça é 

um pedido de ajuda. 

CANEZ, GREGIANIN, KARAN, POLANCZYK, SCRIBEL, e SILVA (1998) 

partilham desta opinião: 

“A demanda para o tratamento existe, mas de forma implícita, 

já que referida nas brigas intermináveis, seja entre os membros do 

grupo familiar, ou entre um indivíduo e as regras sociais. O 

conflito, na maioria das vezes, crônico, sem alternativas de 

solução, é visto como um sintoma de uma estrutura familiar rígida 

e disfuncional”. (1988:333) 
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Outra forma de intervenção praticada no CAP é a da conciliação, 

bem explicitada pela mestranda, PIRES, SILVA e VASCONCELOS (2002) no 

capítulo A intervenção do psicólogo nas conciliações em juízo nos processos 

das varas de família. 

Estudos sobre a família que se separa demonstram, que na 

maioria das vezes, os procedimentos jurídicos utilizados acirram 

os ânimos entre os cônjuges acarretando sérios prejuízos 

emocionais aos membros dessa família. O que sugere que os 

técnicos dirijam sua atuação para a viabilização de acordos... 

Na cultura jurídica, já há algum tempo, prevalece a orientação 

de que o acordo  entre os genitores é fundamental. 

A abordagem do conflito através de um acordo que se 

apresente como uma solução mutuamente aceitável e seja 

estruturado de modo a ajudar a manter a continuidade da relação 

das pessoas envolvidas é o objetivo da mediação e da conciliação 

que encontram nas questões relativas aos filhos, o âmbito 

privilegiado de intervenção na aplicação de uma filosofia e de uma 

praxe operativa que permite aos genitores o exercício das próprias 

responsabilidades de pais, num clima de cooperação e mútuo 

respeito”. (apud Arcoverde 2002:73-74). 

Por ocasião das entrevistas, quando os técnicos vislumbram a 

possibilidade do acordo, direcionam o atendimento para a chegada ao 

consenso. Às vezes é necessário um maior número de sessões, quando o 

casal, ou um dos integrantes do par apresenta maiores resistências. Ao final, o 

acordo segue como proposta para exame e provável homologação pelo juiz, se 

não ao consenso não chegam os litigantes, segue o laudo com parecer e 

indicação das tentativas empreendidas. 

Seqüenciando as atribuições da Equipe Interprofissional, cita-se: 

pesquisar e reunir informações nas áreas específicas, que se fizerem 

necessárias à tomada de decisão pelos juízes, segundo métodos e técnicas 

próprias de cada especialidade. 

Desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, 

encaminhamento, prevenção e outros, de acordo com os Códigos de Ética das 
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profissões, às famílias, as crianças e aos adolescentes, assegurada a livre 

manifestação do ponto de vista técnico. 

Há cerca de cinco anos, resultante da prática do CAP os psicólogos 

passaram a realizar atendimento psicoterápico breve, de apoio, aos 

envolvidos nos processos, que dele necessitassem e não tivessem acesso. O 

atendimento é limitado a cinco sessões e às pessoas que não tenham 

condições financeiras para custear tal atendimento. 

A justificativa é de cunho social. Muitos destes usuários vivenciam 

grandes dificuldades para enfrentar o momento de crise pelo qual estão 

passando, precisam de terapia de apoio, mas inexistem locais que façam o 

atendimento, a preço simbólico ou sem custo, que atenda em breve espaço de 

tempo.  

Encaminhadas às clínicas-escolas das Faculdades de Psicologia 

e/ou às unidades de atendimento dos governos federal, estadual ou municipal 

serão colocadas no final de uma grande fila de espera, muito embora a 

demanda seja urgente. 

Está ainda entre as atribuições, orientar famílias a respeito da 

saúde bio-psíquica das crianças, adolescentes e dos seus integrantes em 

geral, encaminhando-os a tratamento, quando necessário. 

Participar de estudos técnicos, visando estabelecer maior 

vinculação entre sua profissão, cargo e funções e o que dela espera o Poder 

Judiciário. São incluídos aqui os congressos de psicologia e serviço social nos 

quais são apresentados trabalhos sobre o CAP, numa profícua troca de 

informações entre colegas de todo o país. 

Desenvolver trabalhos, estudos e pesquisas com vista ao 

aprimoramento dos servidores do CAP, dos métodos, dos enfoques e 

procedimentos adotados e colaborar dentro da sua qualificação profissional, 

quando solicitado, com órgãos do Judiciário ou de outros Poderes. 

Treinar estagiários está entre as atribuições do CAP. Tem permitido 

um produtivo intercâmbio com as faculdades de psicologia e serviço social, 

mutuamente enriquecedor. A demanda mais freqüente tem sido por estudantes 
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de psicologia, o que se deve ao maior número de faculdades em 

funcionamento. 

Para permitir a melhor compreensão do funcionamento do CAP 

será sintetizado o art. 6º da Ordem de Serviço, doravante OS. 

Trata do encaminhamento do processo para elaboração do laudo, o 

que deverá ocorrer após a citação da outra parte interessada. De relevância a 

inclusão desta ressalva, pois se verificava que, após o ajuizamento da ação, 

por exemplo, pelo autor, o juiz a remetia para estudo e, algumas vezes, quando 

o técnico entrava em contato com a parte ré, esta desconhecia a ação, o que 

provocava reações que dificultavam a realização do estudo. 

Outro aspecto importante da OS: as partes no processo e os 

demais envolvidos serão esclarecidos, na primeira entrevista, sobre os 

objetivos e a amplitude da atuação técnica, sendo-lhes facultada a 

concordância com o estudo.  A manifestação do desejo de cooperar com o 

estudo revela uma predisposição em por fim à litigância, a negativa, uma maior 

resistência. 

Fica a critério e sobre a responsabilidade do técnico definir quais 

informações colhidas durante o estudo serão necessárias à elaboração do 

laudo/parecer, dessa forma evita-se expor os usuários da  Justiça, já que aos 

laudos muitas pessoas têm acesso. 

Trata-se de preservar os usuários da Justiça, pois muito dos seus 

sentimentos e sofrimentos são confidenciados aos técnicos num pedido de 

socorro em momento de crise e poderiam repercutir negativamente até no 

relacionamento familiar. 

Na OS fica explícita a necessidade de que todo laudo contenha 

uma conclusão. Esta questão é muito discutida pelos profissionais e pelos 

conselhos de psicologia e serviço social, argumentando que poderiam, os 

técnicos, estarem extrapolando seu papel e decidindo as ações.  

Por outro lado, a questão precisa ser vista pela ótica da instituição 

judiciária, que  inseriu no seu quadro a equipe psicossocial  com o objetivo de 

fornecer subsídios à decisão judicial.  
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PIZZOL e SILVA (2001:43) justificam a necessidade do laudo 

conclusivo: 
“Veja-se que a atuação do profissional em um processo tem o 

objetivo de assessorar o magistrado, que se depara com a 

obrigação de decidir uma questão e que necessita de 

esclarecimento de quem possui formação específica na área do 

relacionamento humano e das contradições sociais... 

Tivesse o magistrado clareza dos fatos, ou então quisesse 

resolver a partir do senso comum, não solicitaria ajuda de 

especialistas, como faz qualquer profissional que domine áreas 

específicas do conhecimento humano. Decorre daí que ele 

espera, obviamente, que o profissional de serviço social e 

psicologia apresente mais do que um simples relato de fatos”.    

A OS explicita que psicólogos e assistentes sociais agirão com 

absoluta isenção, observando a ética e o segredo de justiça8 e limitar-se-ão 

expor o que tiver conhecimento através do seu trabalho, não ultrapassando, 

nos laudos, o limite das informações necessárias ao embasamento técnico da 

decisão judicial. 

Distinguindo o fazer psicológico e o social, prevê a OS que os 

psicólogos elaborarão seus laudos técnicos a partir das entrevistas e de 

observações efetuadas no próprio Centro de Apoio Psicossocial. Somente em 

situações especiais, em que necessite conhecer de perto o ambiente onde o 

indivíduo está inserido ou para participar de atividades designadas, deverão os 

psicólogos se deslocar a outros ambientes. 

A determinação para os assistentes sociais é de atuação externa e, 

somente em casos de entrevistas para maior compreensão do caso ou 

participação em atividades designadas, realizarão perícias no CAP. 

Uma das situações delicadas para a equipe técnica é a supervisão 

de visitas de pais a seus filhos, assim normatizada: “ocorrerá sempre no recinto 

do CAP, em condições sugeridas pelos técnicos e aprovadas pela chefia, que 

manterá o juiz do processo inteirado de todos os fatos que ocorrerem”. 

                                                 
8 Direito subjetivo  da parte que ingressa em juízo  para discutir uma questão , sem o desejo  de tornar a 
questão pública. Aí se inserem as questões de família e as que dizem respeito a crianças e adolescentes.. 
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No parágrafo único do Art. 13 explicita: “Nos casos em que as 

partes transgridam as normas definidas, poderá a chefia do CAP, após apreciar 

as considerações do técnico que acompanha a visita, suspender 

imediatamente os encontros, independente de decisão judicial, comunicando, 

em seguida, os fatos ao juiz que preside o feito”. 

Esta orientação tão bem detalhada deve-se a alguns fatos 

desagradáveis ocorridos. A princípio, deve-se ressaltar que a supervisão de 

visita é determinada judicialmente porque o genitor visitador não tem condições 

de permanecer sozinho com a criança. 

Há situações em que o magistrado determina que a visitação 

ocorra na casa e presença de algum familiar, mas em outros, nem assim é 

possível. 

Outra questão delicada é a busca e apreensão de menor, sobre a 

qual já foi falado anteriormente. A OS esclarece que o “psicólogo e o assistente 

social deverão trabalhar em conjunto, exceto nos casos em que a presença de 

um deles seja dispensável, contrarie questões éticas, ou quando não houver 

condição de exercer atividade técnica de sua área”. 

A busca e apreensão serão sempre realizadas por Oficial de 

Justiça e, quando necessário, presente força policial, sendo a atividade do 

psicólogo e/ou assistente social de acompanhamento restrito ao seu campo de 

atuação, objetivando tornar menos traumático o cumprimento da medida 

judicial.” 

De todas as atividades técnicas exercidas no CAP, sem sombra de 

dúvidas a mais traumática para os envolvidos e constrangedora para os 

técnicos é o acompanhamento da busca e apreensão, ainda pior se vier 

através de carta precatória9. 

São raros, mas quando ocorrem repercutem por longo tempo . Por 

ser oriunda de outro Estado, ao juiz local compete apenas fazer cumprir a 

medida, não sendo realizado estudo prévio nem mesmo contato com os 

envolvidos. 
                                                 
9 Ato processual através do qual  um juiz solicita de outro , sediado em comarca diversa, a efetuação de 
ato pertinente a um caso submetido à apreciação do primeiro. Está prevista nos arts.201 a 209, 212 e 338 
do CPC. 
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Numa das situações o juiz determinou a busca e apreensão de uma 

criança de quatro anos, ouvindo apenas as alegações paternas. O menino 

havia acabado de almoçar, após chegar da escola, foi tirado da avó e tia, a 

mãe encontrava-se no trabalho, saiu aos prantos, sem nem uma muda de 

roupa além da que vestia. Seguiu direto para a rodoviária onde embarcou para 

São Paulo. 

Três anos depois o processo retornou para estudo pelo CAP numa 

ação ajuizada pela genitora que não mais vira ou sequer falara com o filho, pois 

o pai a proibia terminantemente de qualquer contato.  

Seja qual for a sentença judicial não haverá condições de resgatar 

os laços desfeitos, apagar os traumas e marcas impostas àquela criança e aos 

familiares maternos. Decidindo a partir de acusações unilaterais, a justiça foi 

legal, mas profundamente injusta. Faltou a escuta da genitora e da criança. Se 

o juiz deprecante tivesse solicitado, antes da busca e apreensão, o estudo 

psicossocial, com certeza a sentença seria outra. 

Foi sintetizada aqui a Ordem de Serviço que norteia o CAP, 

fornecendo uma visão ampla das atribuições e competências das equipes que 

o compõem, a interprofissional e a de apoio.  

Com relação aos técnicos – psicólogos e assistentes socais, foi 

destacados a forma de atuação, as situações mais complexas comumente 

enfrentadas, a metodologia e os procedimentos adotados. 

A partir do próximo capítulo far-se-á a apresentação da pesquisa 

objeto deste trabalho, a análise dos dados e as principais conclusões 

alcançadas. 
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CAPÍTULO III 

 
CAP, 

ESPAÇO DE INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR 
______________________________________________________ 

“Nas Varas de Família ouve-se o eco  das apelações 
insatisfeitas, os desencontros  amorosos causando a demanda de 
uma reparação, esperando que a Lei possa colocar-se na posição 

de regular o irregulável” 
 

      Otoni Barros 
 

 

3.1. O caminho da pesquisa. 
 

 

Chamados a compor, em 1992, um novo organismo no Poder 

Judiciário pernambucano, psicólogos e assistentes sociais, efetivando o projeto 

ético-político das categorias, foram além, buscando viabilizar a justiça social, 

através do alcance de uma justiça mais justa. Nasceu o Centro de Apoio 

Psicossocial do Tribunal de Justiça de Pernambuco.  

 Na sua trajetória vem se impondo através do trabalho 

desenvolvido, compreendendo, primordialmente, a emissão de laudos, 

subsidiariamente a participação em programas sociais do TJPE, a 

sensibilização para a conciliação no Juizado Informal de Família – diferencial 

entre institutos semelhantes no país; a supervisão de visitas de pais a seus 

filhos e acompanhamento a oficial de justiça na busca e apreensão de 

crianças. 

Os psicólogos e os assistentes sociais utilizam diversos 

instrumentos técnico-operativos e metodológicos das respectivas profissões 

que incluem: a mediação, a conciliação, o atendimento em grupo e individual 

aos envolvidos nas ações e pessoas outras que integrem o contexto 

processual e sejam considerados relevantes ao estudo. Entrevistas, visitas 

domiciliares e institucionais, levantamento e identificação de recursos da 
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comunidade, orientação, encaminhamento para atendimento médico / 

psicológico e acompanhamento de caso, a depender da ação processual. 

Refletindo a receptividade dos juízes à assessoria prestada pelo 

CAP seguem os números relativos aos processos estudados desde a sua 

oficialização. É imperioso esclarecer que os magistrados encaminham para 

estudo as ações de maior complexidade, o que representa um pequeno 

percentual em relação ao total de feitos ajuizados. 

 
ANO PROCESSOS RECEBIDOS LAUDOS EMITIDOS 

1998 160 154 

1999 180 168 

2000 235 225 

2001 274 266 

2002 306 295 

2003 291 234 

2004 275 254 

2005 338 324 

 

Para confirmar ou não a hipótese de que “a união dos saberes no 

estudo de caso por psicólogos e assistentes sociais ajuda à construção da 

decisão judicial fundamentada em outras perspectivas que não apenas a 

racional subjetiva do Direito e proporciona uma justiça mais justa”, foram 

analisados os laudos psicossociais emitidos pelo CAP/TJPE em processos de 

Varas de Família do Recife durante cinco anos. 

Para esta pesquisa foi limitado o campo de observação no tempo, 

selecionados os processos estudados no período compreendido entre junho de 

1998 (quando o CAP foi formalizado com a estrutura atual) a junho 2003. 

Houve limitações relativas ao espaço, centrando-se apenas nos 

processos oriundos das Varas de Família do Recife e não na totalidade das 

que Vara que são atendidas pelo CAP, como as de Órfãos, Interditos e 

Ausentes e Acidentes do Trabalho. O quantitativo enviado pelas Varas de 



 96

Família é bem maior, tanto por serem 12 Varas, como pela complexidade dos 

casos.   

Objetivando alcançar um maior número de feitos, limitamos a 

pesquisa aos laudos elaborados até 2003, para que houvesse tempo de ser 

prolatada a sentença e transitar em julgado 

Como critérios de escolha foram eleitos aqueles cujas sentenças 

haviam transitado em julgado e que os técnicos que elaboraram o estudo 

integram os quadros funcionais do CAP/TJPE. 

Atendendo aos crivos acima, foram encontrados 313 processos, 

122 deles com laudo psicológico; 108 com laudo social e 83 com laudo 

psicossocial, dos quais, 19 foram elaborados por técnicos que continuam a 

integrar a equipe do CAP. 

Com as exclusões citadas, a amostra foi reduzida para 19 

processos. Para inferir se o laudo contribuiu para a sentença, considera-se que 

contribuiu nos casos em que a decisão judicial coincide com a sugestão dos 

técnicos, ou seja, quando há concordância. 

Dos processos extraímos o tipo processual10, a Vara, o juiz e a 

sentença. Dos laudos, o tipo processual, a Vara, o juiz e o parecer 

interdisciplinar. 

São ações de nove tipos: alteração de cláusula (1), regulamentação 

de visitas (2), divórcio litigioso (1), medida cautelar incidental (1), guarda de 

menor (9), busca e apreensão de menor (1), cautelar de separação de corpos 

(1), separação judicial litigiosa (1) e alimentos (2). 

No quadro abaixo se verifica de quais Varas são oriundos: 

VARAS QUANTIDADE DE PROCESSOS
4ª 07 
9ª 03 

10ª 05 
11ª 03 
12ª 01 

TOTAL 19 
 

                                                 
10 Categoria jurídica que especifica a lide 
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Tendo em vista que durante o período pesquisado mais de um juiz 

ocupou as Varas supramencionadas, um total de sete magistrados diferentes 

prolatou as sentenças estudadas.  

Os quantitativos acima referidos representam uma amostra do 

número total de processos enviados para estudo pelo CAP, mas deles não 

refletem quais as Varas ou magistrados que mais enviam processos ao CAP. 

Dimensionado o campo de estudo, procedeu-se à leitura exaustiva 

dos autos, parte arquivado nos cartórios das respectivas Varas, outros já 

encaminhados ao Arquivo Geral. 

Feita a leitura comparativa entre os laudos (arquivados no CAP) e 

as sentenças prolatadas, para a análise do conteúdo, identificamos nestas 

últimas os subsídios interdisciplinares do Direito, da Psicologia e do Serviço 

Social, que sempre se fizeram presentes. 

Para a análise do conteúdo foram eleitos como indicadores, no 

campo do Direito: organização processual, fundamentação jurídica, leis, e 

jurisprudência referidas. 

Com relação ao estudo social, determinamos como referência a 

história e relacionamento familiar, dinâmica da família, fatores geradores do 

conflito, situação sócio-econômica das partes, interação escolar, vida 

comunitária e envolvimento com substâncias tóxicas lícitas ou ilícitas. 

Os indicadores do campo da Psicologia foram: a história e o 

relacionamento doméstico, a saúde mental e emocional, condições emocionais 

e psíquicas dos filhos, dos pais e outros familiares diretamente envolvidos, 

ajustamento inter e extrafamiliar, rendimento escolar e no trabalho. 

Identificados nas sentenças os conteúdos dos pareceres emitidos 

por psicólogos e assistentes socais foi verificada a “permeabilidade jurídica” à 

atuação da equipe, tanto na solicitação da participação quanto  na 

incorporação dos pareceres às sentenças, permitindo  avaliar e comprovar 

como os laudos contribuem para  contextualizar  as decisões judiciais, 

ampliando-as para além do legal, conferindo mais  justiça  aos litigantes. 
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3.2. Reorganização dos fragmentos do texto no contexto das 
ações. 
 
 

Os dados para esta pesquisa foram coletados junto aos cartórios - 

cópia das sentenças prolatadas; ao arquivo geral - cópias das sentenças mais 

antigas, e ao CAP - cópia dos laudos emitidos pela equipe técnica 

interprofissional. 

Examinados isoladamente os laudos emitidos, selecionaram-se os 

laudos sociais, os psicológicos e os psicossociais, desprezados os dois 

primeiros, aqui serão estudados apenas os que resultaram do estudo de caso 

pelos psicólogos e assistentes socais conjuntamente. 

Após o exame de cada sentença judicial foram extraídos para 

compor os quadros a seguir apresentados: o tipo processual, o posicionamento 

do representante do Ministério Público e do juiz de direito e redigida uma 

sinopse da sentença. 

No quadro, além dos dados supra referidos constam: um resumo 

do parecer psicossocial e a indicação da contribuição do parecer à sentença, 

resultado da comparação entre os dois documentos, o laudo e a sentença 

judicial. 

Sintetizadas e distribuídas de modo a permitir o exame e a 

comparação, as informações poderão revelar que a atuação interdisciplinar do 

assistente social e do psicólogo, preservadas as suas peculiaridades, são 

fundamentais para a decisão judicial, que desta forma alcança maior grau de 

justiça. 

Fazer maior ou mais justa justiça evoca a simbologia da “Justiça 

cega”, sugerindo que o tratamento e as formas de atendimento sejam 

igualitárias para todos que integram a sociedade, assegurando a justiça social 

pela efetivação dos direitos, enquanto legitimação da cidadania. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 1 
 
 
 

Ação 
Cautelar de 
Separação 
de Corpos 

 
Representante 
do MP e Juiz 
concordaram em 
homologar acordo 
firmado entre as 
partes. Estudo 
psicossocial 
contribuiu para o 
acordo. 

 
Evidenciou: 
- que os 
requerentes não 
mantêm 
convivência 
marital, 
- existência de 
conflitos 
conseqüentes ao 
alcoolismo do réu 
que o torna 
violento e 
agressivo com a 
autora 
- pelos maus 
tratos físicos e 
emocionais ela 
considera inviável 
a manutenção da 
vida conjugal; 
- Centro das 
discussões: 
partilha da casa 
onde residem e, 
no térreo, a autora 
mantém pequeno 
comércio; 
- réu mostra-se 
sensível à 
manutenção da 
responsabilidade 
financeira relativa 
aos filhos.  
Visitas 
domiciliares 
esclareceram a 
dinâmica familiar. 
Durante o estudo 
foram realizadas 
entrevistas com as 
partes 
isoladamente, já 
que não se 
mostrou viável 
estarem juntas, 
levando-as a 
refletirem sobre a 
situação e 
buscarem o 
consenso. 

 
Autora alega 

razões de fato e 
de direito 
constantes da 
inicial. Partes 
declaram 
impossibilidade 
de reconciliação 
do casal e firme 
propósito de 
obterem a 
separação 
judicial. Firmado 
acordo de 
conversão do 
feito para a 
modalidade 
consensual. 
Advogados 
requereram a 
homologação do 
acordo. MP 
favorável. 
Juiz decidiu: 
“cumpridas as 
formalidades 
legais, com a 
devida 
observância e 
preservação dos 
direitos 
indisponíveis, 
homologo por 
sentença, a fim 
de que produza 
seus devidos 
efeitos, o acordo 
por ambos 
celebrado, na 
forma do art. 34, 
da lei 6.515 de 
26.12.77, 
combinado com 
os arts. 1.120 e 
1.124 do 
CPC.Questão 
meritória  
suscitada na 
cautelar está 
compreendida no 
acordo firmado 
entre as partes. 

 
Identificando os 
obstáculos, 
constituídos: pelo 
alcoolismo do réu, 
gerador de 
agressões físicas 
e emocionais 
praticadas contra 
a autora e os 
filhos, e pela 
partilha do único 
bem do casal. 
Foram realizadas 
entrevistas que   
levaram os 
litigantes à 
reflexão e ao 
consenso, 
chegando à 
audiência  em 
condições de 
proporem acordo,  
homologado pelo 
magistrado. 
O trabalho 
desenvolvido pelo 
psicólogo e o 
assistente social 
foram 
fundamentais ao 
consenso. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 2 
 
 
 
  

Ação de 
Separação 

Judicial 
Litigiosa 

 
Representante 
do MP e Juiz 
concluíram pela  
homologação do 
acordo pactuado 
entre as partes. 
Estudo psicossocial 
cooperou para o 
consenso 

 
Apresentou 
informações sócio-
emocionais e 
médicas que 
ressaltaram: 
- a gravidade do 
conflito, 
- forte 
desequilíbrio 
emocional da ré, 
que em crise, 
ameaçou pôr fim à 
própria vida e à 
dos filhos; 
-busca de 
recuperação pela 
ré, através de 
tratamento que 
vem possibilitando 
reabilitação 
satisfatória; 
- cumprimento do 
direito de visita 
aos filhos de forma 
regular e 
saudável, 
encontrando 
formas alternativas 
de estar mais 
próxima a eles; 
- genitor 
cumprindo 
adequadamente 
funções paternas; 
- crianças bem 
adaptadas à 
rotina, convivem 
harmoniosamente 
com ambos os 
genitores, 
necessitando de 
melhores 
acomodações 
físicas; 
- sugestão de que 
familiar da ré 
acompanhe 
visitação para que 
ela possa ter os 
filhos para 
pernoite e 
passeios; 
- Opinamento pela 
manutenção da 
guarda das 
crianças pelo 
genitor. 

 
Tentativa de 
reconciliação 
resultou frustrada. 
Ação 
transformada em 
Consensual por 
meio de 
requerimento das 
partes feito em 
audiência, 
mediante  as 
seguintes 
cláusulas: 
I. Separando 
pensionará: 
separanda  com 
12%  de toda a 
sua remuneração, 
salvo descontos 
obrigatórios, e a 
manterá no plano 
de saúde por um 
ano. 
II. Imóvel de 
propriedade do 
separando será 
posto à venda e 
metade do lucro 
destinada  à 
compra de imóvel 
a ser doado  aos 
filhos do casal 
com o usufruto  
vitalício em favor 
da separanda. 
III. Os bens 
móveis já foram 
partilhados. 
IV. A guarda dos 
filhos 
permanecerá com 
o genitor. 
V. A visitação 
materna se dará 
em fins de 
semana 
alternados e sem 
pernoite. Durante 
a semana a mãe 
terá os filhos nas 
segundas, 
quartas e sextas, 
entre 13 e 17 
horas. As férias 
escolares serão 
divididas meio a 
meio entre os 
genitores. A 
visitação se dará 
das 09 às 17 
horas. MP opinou 

 
Através de 
aprofundado 
estudo 
psicossocial que 
incluiu análise 
documental, 
entrevistas com os 
envolvidos e 
fontes colaterais, 
visitas domiciliares 
e ao colégio das 
crianças, foram 
identificadas 
questões 
relevantes do 
relacionamento 
conjugal que se 
constituíam em 
entrave à 
dissolução do 
vínculo  e à 
manutenção do 
relacionamento  
da genitora com 
seus filhos. Em 
três sessões 
individuais com a 
ré e igual número 
com o autor, os 
técnicos 
analisaram a 
relação conflituosa 
e propuseram 
soluções que se 
apresentavam 
viáveis, na 
ocasião, à 
minimização da 
contenda, como a 
manutenção da 
guarda paterna, 
visitação da 
genitora aos 
filhos, 
permanência em 
tratamento 
psiquiátrico e 
psicológico. 
Argumentos 
levados em conta 
e apresentados 
em forma de 
proposta de 
acordo pelas 
partes, em 
audiência, foram 
acatados pelo MP 
e homologados 
por sentença.  
Sendo assim, a 
atividade dos 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
favoravelmente à 
homologação do 
acordo. 
Homologado para 
que produza os 
jurídicos e legais 
efeitos, o acordo 
de vontade 
formulado pelas 
partes.  
Decretada a 
Separação 
Judicial dos 
requerentes 
amparada no 
artigo 34 da Lei 
6.515/77, bem 
como no artigo 
1.574 do CCB. A 
mulher voltará a 
usar o nome de 
solteira. Extinto o 
processo, com 
julgamento do 
mérito, com base 
legal no art. 269, 
inciso III do CPC. 

técnicos e o 
parecer em muito 
contribuíram para 
a sentença 
prolatada. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 3 
 
 

Ação de 
Alimentos 

 

 
Representante do 
MP manifestou-se 
favoravelmente. 
Juiz homologou 
acordo firmado em 
audiência. Estudo 
psicossocial 
estimulou o acordo. 

 
Mostrou que; 
- alguns conflitos 
do passado 
dificultam o 
entendimento das 
partes, 
principalmente no 
que se refere ao 
pagamento de 
pensão pelo 
alimentante; 
- é precária a 
condição sócio-
econômica da 
autora, agravada 
por  não poder 
trabalhar, pois 
precisa assistir o 
filho adolescente, 
doente mental, 
fruto de outro 
relacionamento; 
- alimentante 
mostrou-se 
favorável  a 
cumprir o dever de 
pagar pensão à 
ex-companheira e 
continuar com a 
guarda e 
responsabilidade 
financeira da filha 
do casal; 
Opinamento de 
que o valor da 
pensão seja 
arbitrado 
considerando as 
condições do réu 
e as necessidades 
da autora. 

 
Em audiência, as 
partes 
resolveram pôr 
fim ao litígio, 
transigindo no 
sentido de que o 
alimentante se 
comprometeu a 
pagar a quantia 
de um salário 
mínimo mensal à 
ex-companheira, 
a título de pensão 
alimentícia, 
mediante 
desconto em 
folha de 
pagamento. 
Homologado por 
sentença  para 
que produza seus 
jurídicos e legais 
efeitos, o acordo 
celebrado entre 
as partes. 
Representante do 
Ministério Público 
manifestou-se 
favoravelmente.  
Declarado extinto 
o processo 
vertente, com 
apreciação do 
mérito, de acordo 
com o art. 269, 
inciso III do CPC. 

 
Através de estudo 
documental, 
entrevistas, visitas 
domiciliares e 
informes da 
comunidade, foram 
identificadas as 
reais necessidades 
da autora para viver 
com dignidade e as  
possibilidades do 
alimentante. Ele 
desempenha 
atividade laborativa 
fixa, há 20 anos na 
mesma empresa, e 
apesar de pagar 
pensão à ex-
esposa, pode 
contribuir com um 
salário mínimo 
mensal para a 
manutenção da ex-
companheira. 
As visitas às 
residências dos 
litigantes e os 
informes colhidos 
junto à comunidade 
deixaram evidentes 
as condições sócio-
econômicas dos ex-
companheiros.  
Duas entrevistas 
isoladas com o 
alimentante o 
sensibilizaram para 
reconhecer 
objetivamente, 
pondo à margem 
questões afetivo-
emocionais, a 
possibilidade de 
auferir pensão à 
alimentanda, 
mesmo ficando com 
a guarda e 
responsabilidade da 
filha do casal. 
Desta forma, a 
busca de 
conciliação pelos 
técnicos resultou 
satisfatória e 
possibilitou que os 
litigantes 
chegassem à 
audiência com a 
proposta de acordo 
efetivada. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 4 
 
 
 

Ação de 
Busca e 

Apreensão de 
Menor 

 
Juiz e MP 
entenderam 
igualmente os 
fatos apontados 
em audiência, 
corroborados 
pela equipe 
interdisciplinar 
que realizou o 
estudo. 

 
Levantou e 
descreveu dados 
sócio-econômicos 
e psicológicos que 
não justificam a 
retirada da criança 
da companhia 
materna.  
Genitora possui 
ocupação 
profissional e até 
então garantia à 
filha o 
atendimento de 
suas 
necessidades 
básicas, mantém 
o lar organizado, é 
emocionalmente 
equilibrada e 
busca a filha que 
o pai 
abruptamente 
levou sem  
consentimento. 
Sugere que a 
criança retorne ao 
convívio materno 
e de familiares, 
que sejam 
utilizados todos os 
recursos para a 
localização da 
menina. 

 
Entendeu o 
magistrado, por 
igualdade com o 
Ministério 
Público, bem 
como pelos fatos 
apontados por 
ocasião da 
audiência, 
corroborados 
pela equipe 
interdisciplinar 
que acompanhou 
o caso, decretar 
liminarmente a 
busca e 
apreensão da 
menor, a qual foi 
cumprida, 
conforme 
certidão e Auto 
de Busca e 
Apreensão. 
Réu citado nos 
termos do art. 
802 do CPC, 
deixou 
transcorrer o 
prazo legal sem 
oferta de 
contestação, 
razão porque foi 
revelada sua 
revelia. Pelo 
exposto  e por  
tudo o mais  que 
dos autos consta, 
o julgador 
entendeu  que o 
feito comporta  
julgamento 
antecipado, nos 
termos do art. 
330, II do CPC e, 
por oportuno, 
julgou 
procedente  o 
pedido nos 
termos do art. 
803 do CPC. 

 
Utilizando-se de 
estudo 
documental, 
entrevistas e visita 
domiciliar trouxe à 
luz dados que 
comprovam que a 
mãe pode ficar 
com a criança, o 
que não se aplica 
ao genitor. Ele, 
como forma de 
vingar-se da ex-
companheira por 
não desejar 
retomar à 
convivência 
marital, retirou a 
menor do lar para 
um passeio e não 
mais a devolveu, 
privando-a de 
conviver com a 
genitora e 
familiares. O 
estudo esclareceu 
a situação 
vivenciada e o 
prejuízo 
emocional que o 
afastamento 
abrupto pode 
acarretar à 
menina, sendo 
mais uma prova 
para o 
convencimento do 
julgador. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 5 
 
 
 
  

Ação de 
Guarda de 

menor 
 

 
Juiz e MP 
entenderam 
igualmente os 
fatos 
demonstrados 
em audiência. 
Parecer da 
equipe 
interdisciplinar 
que realizou o 
estudo 
corroborou com 
o indeferimento 
do pleito. 

 
Identificou e 
descreveu dados 
psicológicos e 
sócio-econômicos 
relevantes: 
- a avó materna 
assumiu o papel 
de genitora do 
neto, sem a 
anuência do 
genitor, como 
forma de resgatar 
a imagem da filha 
falecida. 
- Não impõe 
limites à criança. 
-Seu lar revelou-se 
impróprio pelas 
constantes 
desavenças. 
-O genitor, ao 
contrário, vive num 
lar bem 
estruturado, 
deseja assumir 
todas as 
responsabilidades 
e conviver com o 
filho. 
-No momento a 
criança se 
encontra bem 
adaptada na 
companhia 
paterna. 

 
Pedido de guarda 
postulado pela 
avó materna. 
Declarações da 
criança, em 
audiência, e o 
relatório emitido 
pela equipe 
psicossocial que 
estudou o caso 
deixaram o juízo 
convencido de 
que o melhor, é 
mantê-la sob a 
guarda do 
genitor, pessoa 
com mais 
favorável 
estrutura sócio-
emocional e 
ambiente 
adequado  para 
oferecer ao 
menino, com o 
qual se relaciona 
muito bem. Pelo 
exposto, 
considerando 
tudo o mais que 
dos autos consta, 
julgou 
improcedente,  
por sentença, o 
pedido formulado 
na peça exordial  
nos termos do 
art. 269, inciso I 
do CPC, bem 
como o art. 33 do 
Estatuto  da 
Criança e do 
Adolescente, Lei 
nº 8.069 de 13 de 
julho de 1990. 
Concedeu a 
Guarda Definitiva 
do menor ao 
genitor, 
obrigando-se a 
prestar-lhe 
assistência 
material, moral e 
educacional, para 
que surta seus 
legais e  jurídicos 
efeitos.   

 
Ao evidenciar a 
assunção do papel 
materno pela avó 
e o 
comprometimento 
da dinâmica 
familiar da 
requerente, 
constatados 
através das 
entrevistas, visitas 
domiciliares e 
informes da 
comunidade onde 
vivia o garoto, 
revelou : 
- os possíveis 
prejuízos ao 
desenvolvimento 
infantil se a 
criança 
permanecesse 
com a avó; 
- em oposição à 
patente integração 
pai / filho e melhor 
adequação do 
ambiente 
doméstico do 
genitor.  
Informações 
serviram para 
elucidar o contexto 
do caso e fornecer 
subsídios ao MP e 
Juiz. 
Em paralelo, 
através de 
entrevistas, a 
equipe técnica  
mostrou: 
- ao genitor a 
importância de 
manutenção dos 
vínculos afetivos 
da criança com a 
avó materna; 
- à avó a 
relevância de o 
genitor assumir a 
guarda do filho. 

 
 
 
 



 105

 
TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 6 
 
 
 

Ação de 
Guarda 

de Menor 

MP pugnou pela 
improcedência da 
ação. A partir da 
análise do 
processo e leitura 
do parecer 
psicossocial o juiz 
decidiu pelo 
indeferimento da 
guarda. Estudo da 
equipe 
interprofissional 
opinou 
desfavoravelment
e à concessão do 
pleito. 

Constatou que o 
pedido visa 
estender à 
criança os 
benefícios  
médicos do plano 
de saúde  
empresarial, do 
qual a avó  é 
titular, e o 
recebimento do 
auxílio  escola 
pago também 
pela empresa; 
- Avó atende às 
necessidades 
gerais da neta 
desde a 
separação dos 
pais, o que 
poderá continuar 
a fazer, mesmo 
sem deter a 
guarda; 
-Os genitores têm 
consciência dos 
seus deveres, 
mas não estão 
empenhados em 
assumi-los 
plenamente, ao 
tempo em que 
transferem os 
direitos da guarda  
para a avó 
materna. 
 

Estudo feito pelo 
CAP / TJPE 
constatou que o 
pedido de guarda 
visa  estender à 
criança 
benefícios  
médicos e 
educacionais, o 
que levou ao 
opinamento 
desfavorável  ao 
pleito dos 
autores. A 
representante do 
MP pugnou pela 
improcedência 
da ação. O juiz, 
na sentença, 
disse: 
“Da análise do 
processo, 
constato que a 
situação da 
menor não se 
enquadra no 
artigo 98, inciso II 
da Lei nº 
8.069/90, vez 
que a carência 
de recursos 
materiais dos 
genitores não é 
motivo suficiente 
para perda, 
suspensão ou 
desdobramento 
do pátrio poder... 
O instituto da 
Guarda visa à 
proteção da 
criança ou do 
adolescente que 
se encontra em 
situação 
irregular, o que 
não ocorre no 
caso. Os 
genitores da 
criança é que, 
sendo capazes 
para a atividade 
laborativa, 
devem gerir os 
meios 
necessários para 
a subsistência da 
menor. Julgo 
improcedente 
pedido, com 
fundamento no 
art. 269, I do 
CPC.”  

Utilizando como 
recursos técnicos o 
estudo documental, 
intervenções 
individuais e visitas 
domiciliares à 
família, identificou 
os verdadeiros 
motivos para o 
pedido da guarda, 
auxiliando o 
representante do 
MP e o magistrado 
no julgamento.  
Por outro lado, 
através de 
intervenções 
sistêmicas, buscou 
a compreensão da 
família quanto ao 
instituto da guarda 
e às 
responsabilidades 
parentais. 
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TIPO 
PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 7 
 
 
 

Ação de 
Guarda 

de  Menor 

 
Fundamentados 
no CPC, o 
representante do 
MP e o juiz 
acordaram com a 
homologação da 
avença. Equipe 
interprofissional 
opinou 
desfavoravelmente 
à concessão da 
guarda. 

 
Afirmou que a 
guarda das 
crianças vinha 
sendo exercida, 
de fato, pelos 
avós maternos, 
que oferecem 
segurança e 
estabilidade, 
indispensáveis a 
uma educação 
equilibrada, e 
prestam 
assistência 
material, moral e 
educacional aos 
netos.  
- Os genitores 
trilharam 
caminhos 
diferentes e neles 
não incluíram os 
filhos, deixando-
os sob a 
responsabilidade 
dos avós, que se 
constituem na 
verdadeira 
referência 
familiar; 
Contrário à 
concessão da 
guarda ao genitor, 
mantendo-a com 
os avós, conforme 
desejo das 
crianças, mas 
estimulando a 
visitação dos 
menores ao pai, 
para que sejam 
reforçados os 
vínculos afetivos. 

 
Em audiência as 
partes 
celebraram 
acordo, havendo 
o Ministério 
Público ofertado 
parecer 
favorável à 
homologação da 
avença.  
Juiz homologou 
o acordo por 
sentença   para 
que se produza 
os seus jurídicos 
e legais efeitos. 
Extinta a ação 
com força de 
mérito a teor do 
Art. 269, III do 
CPC. 
As partes 
acordaram que a 
guarda dos 
menores será 
mantida com os 
avós maternos, 
tendo o genitor o 
direito de visitá-
los livremente, 
inclusive 
podendo 
pernoitar e 
ausentar-se da 
cidade com os 
filhos, desde que 
previamente 
acertado com os 
guardiões. 

 
Com informações 
reunidas através do 
estudo documental, 
visitas domiciliares, 
entrevistas e 
informes da 
comunidade, a 
equipe técnica 
reconheceu a 
importância da 
manutenção da 
guarda como os 
avós. 
Simultaneamente, 
durante entrevistas 
conjuntas com o 
genitor e os avós  
sensibilizou-os para 
as questões 
emocionais 
subjacentes ao 
pleito formal , 
levando-os  a 
conciliarem uma 
solução que 
atenderia aos 
interesses de 
todos.  
A solução 
conciliada foi 
apresentada em 
audiência pelo 
autor e réus e 
homologada pelo 
juiz.  
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 8 
 
 
 

Ação de 
Guarda 

de Menor 

 
MP deu parecer 
favorável à 
homologação da 
avença, no que 
concordou o juiz 
e homologou o 
acordo havido 
entre as partes, 
extinguindo a 
ação. Parecer 
interprofissional 
no sentido do 
indeferimento do 
pleito. 

 
Trouxe às claras: 
- o descaso de 
ambos os 
genitores com o 
menino, 
assumido, desde 
os três meses de 
vida, pelos avós 
paternos; 
- a rejeição que a 
criança nutre pela 
genitora, 
- objetivo da ação 
judicial impetrada 
pela mãe: receber 
o valor financeiro 
do programa 
bolsa-escola 
referente à 
criança . Manteve 
várias reuniões 
com os envolvidos 
na ação 
objetivando a 
consecução de 
acordos que 
viabilizassem a 
convivência entre 
os avós guardiãs 
e a genitora do 
menino. 
Emitiu parecer 
desfavorável ao 
pedido de guarda, 
mas ressaltou a 
necessidade 
desta família pôr 
em prática as 
ações 
conciliatórias.  
Caso o grupo 
familiar não logre 
êxito, os técnicos 
se ofereceram 
para intermediar 
algumas outras 
iniciativas em 
busca do 
consenso. 

 
Designada 
audiência, a 
requerente 
solicitou a 
desistência do 
feito. 
Considerando 
acordo havido 
entre as partes, o 
juiz homologou a 
desistência da 
ação para os fins 
do art. 158, 
parágrafo único 
do CPC e, em 
conseqüência, 
julgou extinto o 
processo, sem 
julgamento do 
mérito, com 
fundamento no 
art. 267, inciso 
VIII § 4º do CPC. 
As partes 
acordaram pela 
manutenção da 
criança na 
companhia dos 
avós tendo eles 
se comprometido 
a cooperarem, 
juntamente com 
o genitor, para 
que a mãe 
consiga se 
aproximar do 
filho.   

 
Através do estudo 
documental, das 
entrevistas, visitas 
domiciliares e 
contato institucional 
a equipe 
interprofissional 
identificou a origem 
da ação, que gerou 
os atuais conflitos 
e, para minimizá-
los, buscou  
solução  para o 
recebimento do 
bolsa-escola, pela 
avó da criança, já 
que se constituía 
num obstáculo a 
qualquer 
aproximação entre 
os litigantes. A 
atuação da 
psicóloga e da 
assistente social 
junto à família em 
crise levou à 
negociação de 
acordos e à 
desistência da 
ação em benefício 
de relações 
harmônicas, onde a 
mãe seja inserida 
no contexto de vida 
do menino. Acordo 
apresentado em 
audiência e 
homologado pelo 
juiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108

 
TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 
 
 

CASO 9 
 
 
 

Ação de 
Guarda 

de Menor 

 
MP opinou pela 
procedência do 
feito. Parecer 
técnico ratificou 
indicação da 
guarda pelo 
genitor. Após 
audiência e 
oitiva das 
crianças, o juiz 
decidiu pela 
procedência do 
feito. 

 
Revelou a 
adaptação das 
crianças ao 
ambiente paterno 
e o bom 
relacionamento 
entre eles, bem 
como a rejeição 
dos filhos à 
genitora que os 
abandonou há 
três anos. 
Prestada 
orientação à 
requerida para 
buscar a 
reaproximação 
gradativa com os 
filhos, respeitando 
o ritmo emocional 
deles. 

 
O estudo 
psicossocial e a 
declaração dos 
menores em 
audiência 
convenceram o 
Juízo de que o 
melhor para eles, 
no momento, é a 
manutenção da 
guarda pelo  
genitor, que 
sempre lhes 
atendeu  às 
necessidades. O 
encontro delas 
com a genitora 
no Fórum 
demonstrou 
profunda mágoa 
sentida pelos 
menores com 
relação à mãe. 
Julgou 
procedente, por 
sentença, o 
pedido, nos 
termos do art. 
269, Inciso I do 
Codex de Rito, 
bem como o art. 
33 e seguintes do 
Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente, Lei 
nº 8.069, de 13 
de julho  de 1990, 
concedendo  a 
guarda definitiva  
ao genitor, 
obrigando-se a 
prestar-lhes  
assistência 
material, moral e 
educacional. 

 
Após a realização 
de estudo 
documental, 
entrevistas, visitas 
domiciliares e 
institucionais, ficou 
evidente que o 
genitor tem 
condições de 
permanecer com a 
guarda dos filhos e 
que a presença 
materna, no 
momento, é 
fortemente 
rejeitada. A  causa 
desta rejeição é o 
abandono materno 
que as crianças 
não aceitam. Fatos 
exaustivamente 
apresentados 
contribuíram para 
que o MP e o Juízo 
tivessem maiores 
subsídios para o 
julgamento. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 10 
 
 
 

Ação de 
Guarda 

    de Menor 
 

 

 
MP opinou pela 
extinção do feito.   
Parecer 
psicossocial 
recomendou o 
deferimento da 
guarda. Juiz 
decidiu pela 
extinção do 
processo. 

 
Evidenciou a 
situação de 
precariedade 
sócio-econômica 
e emocional vivida 
pelos sobrinhos 
da requerente 
desde que o 
genitor faleceu. 
Órfãos de mãe, 
contam com o 
auxílio de vizinhos 
e, nem assim, 
conseguem viver 
com o mínimo de 
dignidade. A  tia  
vem assumindo-
os na medida das 
suas parcas 
possibilidades e 
se constitui num 
referencial  
familiar para guiá-
los. Indicou 
também que o 
mais velho está 
fazendo uso 
freqüente de 
bebidas 
alcoólicas. 
Justificada a 
concessão da 
guarda à 
requerente. 

 
A tia materna 
ajuizou pedido de 
guarda provisória 
em favor dos 
sobrinhos 
maiores de 18 e 
menores 21 anos, 
cujos pais são 
falecidos. 
Substancioso 
parecer do Centro 
de Apoio 
Psicossocial 
recomenda o 
deferimento da 
guarda pleiteada. 
Considerando 
que a guarda 
provisória, como 
pretendida, 
prevista no 
Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente , 
somente se aplica 
aos menores de 
18 anos, hipótese 
que não se 
verifica no caso 
em apreço, a 
representante do 
Ministério Público 
opinou  pela 
extinção do feito. 
Caracterizada a 
impossibilidade 
jurídica do 
pedido, com 
arrimo no art. 
267, VI do CPC, 
determinou a 
extinção do 
processo sem 
julgamento do 
mérito. 

 
Apesar de ter sido 
realizado estudo 
aprofundado, pela 
impossibilidade 
jurídica do pleito 
não contribuiu para 
a sentença. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 11 
 
 
 

Ação de 
Guarda 

de Menor 

 
Juiz homologou 
por sentença 
acordo celebrado 
entre as partes 
durante audiência, 
acatando 
opinamento do 
MP. 
Parecer 
interprofissional 
contribuiu para 
maior 
compreensão do 
caso.  

 
Técnicos 
abstiveram-se de 
procurar culpados 
pelo fracasso da 
relação conjugal, 
centrando o 
estudo na busca 
do melhor 
interesse das 
crianças. 
Revelou que: 
- é bom o 
relacionamento 
delas com o 
genitor, detentor 
da guarda 
provisória; 
- o pai mostra-se 
disposto a 
enfrentar as 
adaptações 
necessárias à 
administração da 
rotina das três 
crianças, 
contratando uma 
empregada para 
auxiliá-lo; 
- capacidade 
moral e psíquica 
da genitora para o 
exercício da 
guarda; 
- a imagem 
negativa da mãe 
passada pelo pai 
e pela avó 
paterna leva as 
crianças a 
resistirem à idéia 
de morarem com 
ela; 
-Sugeriu que o pai 
permaneça com a 
guarda das 
crianças, sendo 
assegurado à 
genitora o acesso  
dos menores duas 
vezes por semana 
e nos fins de 
semana 
alternados, para 
que retomem a 
convivência, 
abruptamente   
cortada.  

 
Genitor requereu 
a guarda dos 
filhos menores, 
em face da 
genitora haver 
abandonado o lar 
conjugal. Na 
audiência, as 
partes 
celebraram 
acordo pela 
manutenção da 
guarda 
compartilhada: 
meses pares com 
a genitora, meses 
ímpares com o 
genitor. Ouvido o 
MP, opinou pela 
homologação do 
acordo. 
Homologado por 
sentença, para 
que produza os 
legais e jurídicos 
efeitos, o acordo 
de vontades 
celebrado pelos 
requerentes. 
Extinto o feito 
com exame do 
mérito, nos 
termos do artigo 
269, inciso III do 
CPC. 

 
Parecer emitido 
após estudo 
documental, 
entrevistas com os 
envolvidos, 
inclusive as 
crianças, visitas 
institucionais à 
escola dos 
menores e ao 
Conselho Tutelar, 
bem como visitas 
domiciliares ao 
autor e à ré deram 
uma ampla visão 
do difícil momento 
emocional 
vivenciado pela  
família, 
desmistificando 
certas posturas e 
acusações 
recíprocas dos 
litigantes. 
Contribuiu para que 
o MP e o 
magistrado  
conhecessem além 
das informações 
constantes nos 
autos, 
vislumbrando 
contexto mais 
amplo e assim,  
pudessem 
homologar o 
acordo,  visando, 
principalmente, o 
bem- estar das 
crianças.  
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 12 
 
 
 

 
Ação de 
Guarda 

de Menor 

 
Juiz e MP foram 
favoráveis à 
homologação do 
acordo celebrado 
na audiência de 
conciliação 
motivado  pelas 
intervenções da 
equipe técnica. 

 
O estudo mostrou: 
- que o casal, 
apesar de 
separado de fato, 
não alcançou a 
separação 
emocional; 
- a filha está 
participando 
ativamente do 
rompimento, 
aliando-se à mãe 
e punindo o pai 
por tê-las 
expulsado de 
casa; 
- forte 
relacionamento da 
menina com a 
mãe e rejeição ao 
pai. 
Sugeriu o 
atendimento ao 
pleito materno, 
sendo assegurada 
ao genitor a 
visitação. 
 

 
A genitora 
ingressou com a 
ação de guarda 
da sua filha 
menor contra o 
genitor. Em 
audiência de 
conciliação as 
partes 
celebraram 
acordo de que a 
menina 
permaneça sob a 
guarda materna, 
mas seja 
assegurado o 
direito ao pai de 
visitação à filha 
nos finais de 
semana 
alternados, 
podendo levá-la 
a passear e 
permanecer na 
sua companhia, 
com pernoite, 
assim como 
apanhá-la na 
escola duas 
vezes na semana 
para passar a 
tarde com ele, 
respeitada a 
vontade infantil. 
MP ofertou 
parecer opinando 
pela 
homologação da 
avença.  Juiz 
homologou por 
sentença o 
acordo   
determinando 
que se cumpra e 
guarde o que as 
partes 
acordaram. 
Julgou extinta a 
ação com força 
de mérito a teor 
do Art. 269 do 
Art. III do CPC. 

 
Cuidadoso estudo 
utilizando como 
recursos técnicos a 
análise documental, 
visitas domiciliares 
e institucionais e 
entrevistas, além 
das informações 
colhidas na 
comunidade, 
fizeram um retrato 
ampliado da 
situação de crise 
vivenciada pelo 
casal e sua filha. 
Os encontros 
propiciados pelo 
CAP / TJPE entre a 
menina e seu pai  
serviram para  
amainar  a rejeição 
sentida pela menor 
e possibilitar a 
oportunidade ao 
genitor de 
esclarecer alguns 
fatos que lhes eram 
imputados  pela ex-
companheira.O 
laudo e seu 
respectivo parecer 
contribuíram para 
que os litigantes 
chegassem ao 
acordo homologado 
por sentença. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 13 
 
 
 

Ação de 
Guarda 

de Menor 

 
Juiz homologou 
acordo celebrado 
pelas partes nos 
autos da Ação de 
Regulamentação 
de Visitas 
abrangendo  
matéria referente à 
essa ação de 
guarda. Parecer 
técnico 
psicossocial 
ratificou indicação 
da guarda pelo 
genitor.   

 
Trouxe aos autos 
as informações de 
que: 
- após a morte da 
genitora, 
deixando o caçula 
recém-nascido, as 
crianças ficaram 
na companhia dos 
avós maternos, 
muito embora 
houvesse clara 
manifestação do 
desejo paterno 
em, no momento 
oportuno, tê-las 
consigo; 
-O genitor vem 
acompanhando o 
desenvolvimento 
dos filhos e 
sempre esteve 
muito próximo a 
eles; 
-Tem condições 
emocionais e 
sócio-econômicas 
de mantê-los em 
sua companhia.  
Já contratou uma 
babá e reside 
com sua genitora, 
avó dos meninos, 
que poderão 
ajudar nos 
cuidados. 
- É preponderante 
manter a boa 
convivência entre 
os menores e as 
famílias materna 
e paterna, 
assegurando-lhes 
satisfatório 
desenvolvimento 
emocional. 

 
Em face do 
acordo celebrado 
pelas partes nos 
autos da Ação de 
Regulamentação  
de Visitas , 
abrangendo  
inclusive a 
matéria  referente 
a essa Ação  de 
Guarda, com 
fundamento no 
artigo 269, inciso 
III do CPC, 
declarou extinto o  
processo, com 
julgamento do 
mérito. 

   
Parecer não foi 
examinado pelo 
Juízo tendo em 
vista que acordo 
firmado entre as 
partes na audiência 
referente à Ação 
de 
Regulamentação 
de Visitas tratou da 
guarda dos 
menores.  
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 14 
 
 
 
 

Ação de 
Medida 
Cautelar 
Incidental 

 
Acompanhando o 
Ministério Público, 
juiz homologou 
acordo celebrado 
pelas partes nos 
autos.  

 
Revelou o 
impasse havido 
quanto ao 
entendimento dos 
horários fixados 
pelo juiz na ação 
de 
Regulamentação 
de Visitas para o 
período de 
segunda à sexta-
feira por ocasião 
das férias de final 
de ano. Opinou 
que a forma como 
a visitação ocorre 
atualmente vem 
trazendo prejuízos 
à rotina da 
criança, da sua 
genitora e dos 
familiares com os 
quais reside, mas 
destacou a 
existência de um 
vínculo positivo 
entre pai e filha, 
benéfico ao 
desenvolvimento 
da criança, sendo 
necessárias 
algumas 
alterações para 
evitar os conflitos 
atuais. 
Considerando a 
tenra idade da 
menor e 
informações 
colhidas nas 
entrevistas, 
sugeriu dias e 
horários mais 
adequados, que 
podem atender 
aos interesses 
sem prejuízo  para 
as partes 
envolvidas. 

 
Acatando 
opinamento do 
MP, homologou o 
acordo celebrado 
entre as partes 
nos autos. 
Extinguiu o 
processo com 
julgamento do 
mérito, 
fundamentado no 
art. 269, III do 
CPC). 
Acordo prevê que 
o pai tenha a filha 
em sua 
companhia de 
segunda à sexta-
feira das 16 às 
19 horas e aos 
sábados, 
domingos e 
feriados 
alternados das 
08 às 15 horas, 
em local externo 
à residência 
materna. 

 
Revelou o bom 
relacionamento do 
genitor com a filha, 
sendo, no entanto, 
intransigente na 
flexibilização de 
horários que 
melhor atendam às 
necessidades 
infantis, em 
contraposição à 
conciliatória atitude 
materna. 
Estimulou o acordo 
entre os pais em 
respeito ao melhor 
interesse da 
menina. 
Acordo formulado e 
levado nos autos 
foi homologado 
pelo juiz. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 15 
 
 

Ação de 
Divórcio 
Litigioso 

 
MP e juiz 
acataram as 
informações 
prestadas em 
audiência e o 
parecer da equipe 
técnica 
interdisciplinar que 
apresentou laudo. 

 
Esclareceu 
questões sócio-
emocionais que 
determinaram a 
ação judicial: 
-autor abandonou 
o lar conjugal, há 
seis anos, para 
viver com outra 
companheira, com 
a qual tem um 
filho; 
- possui boa 
estrutura familiar 
para proporcionar 
à filha melhor 
qualidade de vida; 
-desde a 
separação a filha 
do casal está sob 
a guarda do pai, 
embora resida 
com a avó 
paterna; passando 
os finais de 
semana na 
residência do 
genitor; 
- desinteresse 
materno pela 
guarda e visitação 
da filha e o bom 
relacionamento da 
criança com o 
genitor. 

 
Partes alegam 
que estão 
separados de 
fato há mais de 
dois anos, sem 
possibilidade de 
reconstituição da 
vida conjugal. A 
representante do 
MP opinou pela 
decretação do 
divórcio e 
entrega da 
guarda da 
criança ao 
requerente.O 
casal não tem 
bens a partilhar. 
A guarda da filha 
deverá 
permanecer com 
o autor, já que a 
ré, em 
depoimento 
prestado em 
audiência, 
confirmou que 
nunca procurou a 
Justiça para tê-la 
de volta. Além do 
que, o relatório 
psicossocial 
recomenda a 
permanência da 
guarda com o 
pai. Magistrado 
julgou 
procedente a 
ação e decretou 
o divórcio do 
casal, mantendo 
a guarda da filha 
com o pai, 
garantindo à ré o 
direito de 
visitação, com 
fundamento no 
art. 40 da Lei 
6.515/77 e na Lei 
7.841/89. 

 
Apresentando fatos 
que comprovaram a 
impossibilidade de 
retorno à vida 
conjugal, o 
interesse/ 
capacidade do 
genitor em 
permanecer com a 
guarda da filha e a 
importância da 
concessão do 
direito de visitação 
pela genitora para o 
satisfatório 
desenvolvimento 
sócio-afetivo da 
criança. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 16 
 
 
 
 

Ação de 
Alimentos 

 
O representante 
do Ministério 
Público e o juiz 
foram pela 
homologação do 
acordo celebrado 
entre as partes 

 
Evidenciou a 
instabilidade 
emocional nas 
relações 
intrafamiliares, 
impedindo os 
genitores de 
tratarem 
objetivamente as 
questões 
pertinentes ao 
filho e que a mãe 
e seu atual 
companheiro  vêm 
desempenhando 
satisfatoriamente 
o papel de 
guardiões  da 
criança, 
atendendo suas 
necessidades  
.Contribuíram para 
a 
disfuncionalidade 
das famílias: 
- insistência do 
genitor em estar 
com o filho, sem 
respeitar limites à 
boa convivência; 
- agressão 
praticada pelo réu 
contra o atual, 
companheiro da 
ex-esposa. 
 

 
Homologou o 
acordo firmado 
entre as partes 
extinguindo o 
processo com 
julgamento do 
mérito, nos 
termos do art. 
269, inciso III do 
CPC.  MP opinou 
favoravelmente.  
No acordo 
firmado o genitor 
comprometeu-se 
a pagar  um 
salário mínimo de 
pensão  e o plano 
de saúde do filho 
. 

 
Ao refletir com a 
família envolvida 
sobre as questões 
sócio-emocionais 
que obstaculavam 
a boa convivência 
entre pais e filho, 
levando-os a 
negociar a melhor 
solução para 
atender à criança. 
Estudo amplo  
através da análise 
documental, 
intervenção  
individual, visitas 
domiciliares e 
institucional, bem 
como dados 
coletados  através 
de informes da 
comunidade, 
permitiram fornecer 
uma visão macro 
da situação 
familiar. A 
intervenção 
sistêmica,  em três 
sessões, com os 
pais, o atual 
companheiro da 
genitora e a criança  
tornaram  possível 
o acordo  que 
depois foi levado 
aos autos e 
homologado. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 17 
 
 

Ação de 
Regulamen-

tação de 
Visitas 

 
O representante 
do Ministério 
Público e o 
magistrado 
concordaram com 
a homologação do 
acordo firmado 
entre autora e réu.

 
Indicou a 
realidade sócio-
cultural e 
emocional 
vivenciada pelas 
crianças na 
companhia da 
família paterna, 
sem a presença 
do pai, 
obstaculando a 
visitação materna 
e denegrindo-lhe 
a imagem. 
- avó e tias 
paternas têm 
arraigadas 
crenças religiosas 
e visão de mundo 
limitadas, 
impondo muitas 
limitações e 
censuras às 
crianças; 
- genitora se 
dispõe a dar 
assistência às 
filhas  e conviver 
mais de perto com 
elas; 
- pai delegou a 
guarda das 
crianças às tias e 
à avó.  

 
MP opinou 
favoravelmente à 
homologação do 
acordo, juiz 
acompanhou e 
homologou  o 
acordo celebrado 
entre as partes, 
extinguindo o 
processo com 
julgamento do 
mérito (art. 269, III 
do CPC). 
Foi acordado que 
a filha mais velha 
poderá 
permanecer na 
casa da genitora 
sempre que 
desejar. Quanto à 
mais nova  a mãe 
poderá tê-la 
consigo  em fins 
de semana 
alternados, desde 
que assim deseje   
a menor.  
O pai 
comprometeu-se 
a, pelo menos, 
duas vezes por 
semana, estar 
com as filhas no 
retorno do 
trabalho. 

 
Após estudo 
documental do 
processo, 
entrevistas, visitas 
domiciliares e 
institucionais, a 
equipe 
interprofissional  
realizou sessões de 
sensibilização com 
os envolvidos na 
ação (genitores, 
filhas, tias e avó 
paterna) buscando 
reduzir a litigância. 
Assim os ajudou a 
reconhecer a 
importância da 
convivência da 
genitora com as 
filhas; a assunção, 
pelo genitor, dos 
seus deveres, e o 
real papel da avó e 
tias possibilitando 
alcançarem o 
consenso. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 18 
 
 
 

Ação de 
Regulamen- 

tação de 
Visitas 

 
O representante 
do Ministério 
Público e o 
magistrado 
entenderam 
similarmente os 
fatos apontados 
em audiência. A 
equipe técnica 
realizou 
substancioso 
estudo que 
corroborou o 
entendimento. 

 
Destacou a 
importância do pai 
na vida das filhas, 
principalmente por 
elas desejarem 
vê-lo com 
freqüência, o que 
não se verifica há 
sete meses. A 
genitora, após a 
separação 
conjugal, foi 
residir no interior 
do Estado, na 
casa de 
familiares, 
levando as duas 
filhas do casal e a 
de outro 
relacionamento, 
que foi o pivô da 
separação; 
O alcoolismo do 
autor foi apontado 
como a causa das 
desavenças, pois 
o torna violento e 
agressivo, o que 
gera  apreensão à 
genitora, pois não 
sabe o que ele 
pode fazer com as 
filhas. 
 
 
 
 

 
A representante 
do MP opinou 
favoravelmente ao 
deferimento do 
pleito, o 
circunstanciado 
estudo do caso 
realizado pelo 
CAP concluiu pela 
conveniência e 
necessidade da 
visitação 
pleiteada. Com 
fundamento no 
artigo 1634 do 
Código Civil, 
subsidiariamente 
combinado com o 
artigo 15 da Lei 
6515/77, o juiz 
julgou procedente 
a ação, 
subsidiariamente 
combinado com a 
Lei 6.515/77  para 
assegurar  ao 
requerente o 
direito de visitar  
suas filhas e vice-
versa, durante o 
último final de 
semana de cada 
mês, bem como a 
tê-las em sua 
companhia, em 
feriados 
alternados e por 
metade de cada 
período das férias 
escolares. 

 
Aprofundado 
estudo do caso 
utilizou como 
instrumental 
análise dos autos, 
entrevistas, visitas 
domiciliares e 
institucional, 
informes da 
comunidade e 
entrevistas com os 
litigantes, uma das 
filhas do casal, a  
mais velha da 
demandada e a 
irmã da requerente. 
Evidenciou que 
questões sócio-
econômicas e 
emocionais dos ex-
cônjuges não 
podem impedir a 
visitação das filhas 
pelo genitor. 
Ratificou a 
importância da 
manutenção do 
vínculo afetivo 
entre eles e que, 
objetivamente, 
nada há que 
justifique a 
oposição materna, 
possibilitando ao 
MP e Juízo uma 
visão 
contextualizada da 
ação. 
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TIPO 

PROCESSUAL 

 
JUIZ / MP 

 
PARECER 

PSICOSSOCIAL 

 
SENTENÇA 

 
CONTRIBUIÇÃO 
DO PARECER À 

SENTENÇA 
 

 
 

CASO 19 
 
 
 

Ação de 
Alteração de 

Cláusula 

 
MP e Juiz 
manifestaram-se 
favoráveis à 
homologação do 
acordo celebrado 
pelas partes em 
audiência. 
Juiz homologou 
por sentença. 
Parecer 
interdisciplinar nos 
termos do 
acordado.   

 
Visitação 
estabelecida em 
ação própria vinha 
gerando 
dificuldades entre 
os genitores, 
razão porque a 
mãe  impetrou a 
ação .  Estudo 
evidenciou que os 
atritos têm sido 
gradativamente 
contornados, pois 
os litigantes estão 
evitando o 
confronto. O 
amadurecimento 
da menina, agora 
mais 
independente e 
capaz de 
expressar suas 
vontades dá-lhes 
maior segurança. 
Parecer sugeriu 
ampliar a 
visitação pleiteada 
pelo genitor  e a 
divisão eqüitativa  
das férias  entre 
ambos os pais, 
pleiteada pela 
autora.  

 
Acordo realizado 
em audiência, 
após proposta de 
conciliação pelo 
magistrado, aceita 
pelos litigantes, 
alterou cláusulas 
registradas no 
processo de 
Regulamentação 
de Visitas 
garantindo maior 
tempo de 
convivência do 
genitor com a filha 
durante a semana 
e pernoite nos 
finais de semana, 
bem como divisão 
eqüitativa das 
férias da menina  
para permanência  
com os genitores. 
MP opinou 
favoravelmente à 
homologação do 
pedido. O acordo 
ou conciliação 
reporta à 
concessão mútua 
e recíproca das 
partes para por 
fim ao litígio, 
homologado por 
sentença, que fica 
fazendo parte 
integrante da 
decisão. 
Declarada por 
sentença a 
extinção do 
processo com o 
julgamento de 
mérito na forma 
do artigo 269, 
inciso III do CPC, 
incluído o pedido 
reconvencional. 
Registrado por 
excessiva cautela 
que em sendo o 
caso, devem as 
partes observar o 
disposto nos arts. 
83 e 84 do ECA, 
Lei  nº 8.069/90. 

 
As diversas etapas 
do estudo, entre 
elas as entrevistas 
e visitas 
domiciliares 
levaram os 
litigantes a 
refletirem sobre as 
melhores 
alternativas que 
atendessem aos 
interesses e 
necessidades da 
criança, ainda 
pequena. 
O parecer 
expressou o que foi 
conciliado entre 
eles sob a 
orientação dos 
técnicos, levado à 
audiência e 
homologado pelo 
juízo. 
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3. 3. Serviços auxiliares e sua contribuição à decisão judicial 
 
 
 

Desfragmentadas as sentenças por unidades de contexto a partir 

das leituras e análise de seus conteúdos, e relatados os casos que 

compuseram a amostra, foram reorganizados os conteúdos segundo quatro 

critérios sínteses para se proceder à análise dos dados: 

1. acordo que foi homologado por sentença do juiz; 
2. julgamento procedente da ação; 
3. indeferimento o pleito 
4. extinta a ação sem julgamento do mérito 

O primeiro grupo abrange aqueles processos nos quais os 

profissionais de serviço social e psicologia construíram o acordo que foi 
homologado por sentença do juiz, são os casos 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 19, num total de 12 .  

O segundo, aqueles feitos nos quais, com base nos laudos social e 

psicológico, o magistrado julgou procedente a ação. Foram os casos 4, 9, 15 

e 18, totalizando quatro processos. 

O terceiro, aqueles em que, seguindo o parecer psicossocial, o juiz 
indeferiu o pleito. Foram apenas dois, os casos 5 e 6. 

E o último, aquele feito no qual o magistrado julgou extinta a ação 
sem julgamento do mérito, foi o caso de número 10. Neste houve omissão da 

justiça, em conseqüência da lentidão judicial, mas, mesmo assim, o assistente 

social e o psicólogo cumpriram seus papéis, defendendo o direito dos 

requerentes. 

A partir da leitura dos dados colhidos os processos foram 

separados em quatro grupos, e na maioria dos casos, em 12 (doze) deles, 

encontrados aqueles que tiveram acordo homologado por sentença.  

Nesses encontram-se as ações: cautelar de separação de corpos, 

de separação judicial litigiosa, de alimentos, de guarda de menor, de 

regulamentação de visitas, de medida cautelar incidental e de alteração de 

cláusula (referente à regulamentação de visitas).  
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Na ação cautelar de separação de corpos, caso 1; a equipe 

interprofissional contribuiu, principalmente, na chegada ao consenso pelas 

partes envolvidas. Especificamente, o assistente social investigou a história e o 

relacionamento dessa família, por meio de entrevistas e contatos com recursos 

da comunidade, que consiste numa coleta de dados junto aos vizinhos e 

pessoas mais próximas. Na observação e nos relatos sobre a dinâmica familiar, 

foram identificados o envolvimento com droga lícita; álcool, por parte do pai das 

crianças e o conflito na partilha do bem familiar, alguns dos principais fatores 

desencadeantes dos desentendimentos. 

 Os psicólogos realizaram entrevistas individuais, tendo em vista, 

inicialmente, a dificuldade dos envolvidos em se confrontarem. Foram 

observadas as condições emocionais e psíquicas dos envolvidos e os ajustes 

realizados. 

Nas entrevistas em que as partes puderam ser ouvidas e ouvir uma 

a outra, foram explanados os reais motivos que os moviam para a situação 

vivenciada.  

A partir daí houve a conscientização sobre a impossibilidade de 

continuar com a vida de casal e a necessidade de cumprirem com as 

responsabilidades parentais. Através do estudo e dos esclarecimentos sobre o 

caso, a equipe pôde sensibilizá-los e conscientizá-los a cerca da atual situação 

vivenciada.  

Os encontros das partes e as mediações dos técnicos facilitaram o 

esclarecimento de algumas questões obscuras, fundadas em sentimentos 

conflituosos.  

No entanto, quando há crianças, existe mais um motivo para a 

conscientização e a conciliação. A vida conjugal pode chegar ao fim, mas as 

responsabilidades parentais devem continuar. A equipe facilitou, através de 

intervenções e mediações, uma maior e real compreensão dos fatos, para que 

acordos fossem firmados e pudessem seguir seus caminhos, sem esquecer 

das responsabilidades já adquiridas.  
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Ao chegarem à audiência, as decisões tomadas geraram condições 

de propor acordo, homologado pelo magistrado e aceito como o mais justo e 

benéfico para todos.  

No caso 2 - ação de separação judicial litigiosa - pode-se observar  

outra tarefa exercida pela equipe do CAP: os encaminhamentos. Ambos os 

técnicos realizaram acurado estudo documental no volumoso processo.  

Os assistentes sociais entrevistaram os envolvidos, ouviram fontes 

colaterais em visitas domiciliares e ao colégio das crianças.  

Em sessões individuais, os psicólogos analisaram a relação 

conflituosa e orientaram quanto ao encaminhamento; no caso, a manutenção 

do tratamento psiquiátrico e início de psicoterapia da ré.  Ainda durante o 

trabalho, algumas soluções já haviam sido encontradas, assim como respostas 

às orientações. Durante o aprofundamento do estudo foram identificadas 

questões relevantes ao relacionamento conjugal, que consistiam em entrave 

para a dissolução do vínculo e a manutenção do relacionamento da genitora 

com seus filhos. 

 A partir de encaminhamentos a outros profissionais, como: 

psiquiatra e psicólogos, viabilizando um trabalho sistemático; alternativas 

começaram a serem apresentadas para que as relações tornem-se mais 

saudáveis e menos conflituosas.  

O caso 3 trata de uma ação de alimentos. O serviço social 

focalizou no estudo documental, nas visitas domiciliares e institucional ao local 

de trabalho do réu, e nos informes da comunidade para identificar as reais 

necessidades da autora e as possibilidades do alimentante. 

 No estudo documental e entrevistas individuais, a psicologia 

encontrou elementos facilitadores para a sensibilização do alimentante, quanto 

ao possível pagamento de pensão alimentícia à ex-companheira, mesmo 

estando com a guarda da filha. 

Levando em consideração as questões sócio-afetivas, os conflitos 

instalados e observando as condições emocionais e psíquicas dos envolvidos, 

foram utilizadas técnicas de conciliação e, a partir de então, os ex-

companheiros chegaram ao acordo. 



 122

 Em meio a um litígio, torna-se difícil para as pessoas distinguirem 

objetivamente os fatos; é também tarefa da equipe do CAP salientar as reais 

necessidades da situação vivenciada. 

No caso 7, o pedido de guarda foi negado. A real situação foi vista 

e entendida por quem pleiteava a guarda. As assistentes sociais realizaram 

estudo documental, entrevistas, visitas domiciliares e ouviram pessoas 

próximas; identificaram a importância da manutenção da guarda pelos avós.  

Durante as entrevistas conjuntas, o psicólogo ouviu as partes e 

orientou quanto às soluções que atendessem ao interesse de todos, 

principalmente ao das crianças.  

O acordo foi firmado e houve o reconhecimento da importância de 

manutenção da guarda, enfatizando um menor prejuízo emocional para as 

crianças, já duplamente abandonadas por ambos os genitores. 

Através da conciliação, com o uso de algumas técnicas de 

mediação, psicólogo e assistente social orientaram o pai e os avós à 

manutenção de relações mais saudáveis, importantes para o adequado 

desenvolvimento dos menores.  

No caso 8, também foi negado o pedido de guarda. O serviço 

social realizou estudo documental, visitas domiciliares e contato institucional 

para maior agregação de dados.  

Nas entrevistas o psicólogo criou alternativas, juntamente com as 

partes, que viabilizassem uma maior harmonia entre eles, bem como a 

conscientização do exercício dos diversos papéis para atender às 

necessidades da criança. 

 A equipe atuou no sentido de levá-los à negociação e à 

desistência da ação em benefício dos vínculos afetivos. A inserção da genitora 

no contexto de vida da criança foi estimulada e orientada, respeitando os 

limites de cada um.  

O caso 11, ação de guarda, na qual o acordo foi realizado graças à 

contribuição e ao estudo pela equipe interdisciplinar do CAP. 
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 O serviço social esteve presente no estudo documental e nas 

visitas domiciliares, à escola e ao Conselho Tutelar.  

A psicologia realizou entrevistas com as partes, principalmente com 

a criança. Os encontros possibilitaram uma visão ampliada da real situação 

vivenciada, tanto para o juiz quanto para as próprias pessoas envolvidas. 

 Na realização do trabalho não estava presente a preocupação 

sobre os culpados da situação e sim, trabalhou-se para a desmistificação de 

certas posturas e de acusações dos litigantes, para que a tomada de decisões 

viabilizassem melhores adaptações às rotinas das crianças, prejudicadas, até 

então.  

A família participou, com psicólogo e assistente social, de trabalho 

em grupo sob a abordagem sistêmica tendo como referencial a Terapia 

Familiar Breve.  

Já no caso 12, ação de guarda, a assistente social além do estudo 

documental habitual, realizou um estudo bastante cuidadoso, através das 

visitas domiciliares, institucionais e à comunidade onde estão vivendo 

atualmente os ex-cônjuges; material que permitiu uma visão mais real da 

situação vivida pelo casal e sua filha. 

O psicólogo, além de entrevistas, utilizou três testes psicológicos 

projetivos com a criança, para melhor compreensão da dinâmica da sua 

personalidade e dificuldades emocionais vivenciadas. 

A equipe interdisciplinar oportunizou encontros entre os ex-

cônjuges e a filha para que pudessem obter os esclarecimentos e oferecer 

respostas a situações conflituosas, possibilitando a reestruturação de vínculos, 

de certa forma “arranhados”. 

 Esses encontros estabelecidos pela equipe proporcionaram a 

verbalização de alguns fatos postos pela ex-mulher, tendo em vista uma 

separação emocional ainda mal resolvida.  

Através de reuniões com o grupo familiar, psicólogo e assistente 

social possibilitaram a expressão dos sentimentos e a conscientização do ex-
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casal sobre suas responsabilidades e a necessidade da preservação das 

figuras parentais para o saudável desenvolvimento da filha. 

Caso 13 - ação de guarda - onde também houve acordo. A 

assistente social visitou o domicílio dos envolvidos para entrevistas e o 

esclarecimento sobre condições sócio-econômicas das partes e de acolhimento 

das crianças. 

 Nas entrevistas, o psicólogo analisou a situação juntamente com 

os litigantes e orientações foram oferecidas visando à manutenção da rotina 

das crianças e da convivência com o genitor, tão importante para o 

desenvolvimento sócio-emocional dos filhos, considerando, particularmente, a 

agravante que se constitui o falecimento da genitora. 

A ação da equipe interprofissional foi relevante, muito embora o 

parecer não tenha sido analisado, em virtude de acordo firmado entre as partes 

numa outra ação; de regulamentação de visitas. Mas certamente, foi o trabalho 

desenvolvido com o grupo que o motivou ao acordo em ação julgada antes 

desta ação de guarda. 

No caso 14 - ação de medida cautelar incidental - o serviço social 

analisou os documentos, realizou entrevistas e visitas domiciliares.  

A psicóloga entrevistou as partes separadamente, pois a 

intransigência paterna não permitia os encontros, posteriormente houve uma 

sessão conjunta, inclusive com a presença da assistente social, objetivando 

esclarecer a todos a importância de uma convivência harmoniosa e o respeito 

aos horários da criança, ainda em tenra idade. 

 O trabalho foi focalizado no respeito à rotina da criança e dos 

familiares com os quais reside. Propostos e aceitos novos e mais adequados 

dias e horários para as visitas. 

 Não há dúvidas sobre a importância da manutenção dos vínculos, 

quando bem orientados e cumpridos sem o prejuízo da rotina das crianças.  

Caso 16 - ação de alimentos - a assistente social analisou 

amplamente os documentos, realizou visitas aos domicílios dos ex-cônjuges e 
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coletou  dados junto à comunidade  onde reside a genitora com a criança e o 

onde reside o genitor. 

Pelo psicólogo houve intervenção individual. 

Em conjunto, psicólogo e assistente social realizaram intervenção 

sistêmica, a partir da situação familiar descrita. Tendo em vista a instabilidade 

das relações intrafamiliares, que impediam os genitores de tratarem 

objetivamente as questões pertinentes ao filho, a equipe sensibilizou e 

conscientizou os envolvidos, no sentido de uma melhoria na convivência 

familiar. A assistente social se fez presente no desenrolar das relações. 

 Após aprofundado trabalho chegaram à conscientização da 

situação e se dispuseram a amenizar as dificuldades. O acordo proposto 

constou do laudo encaminhado ao juiz e foi homologado.   

Caso 17 - ação de regulamentação de visitas. O serviço social 

exerceu seu estudo através das visitas domiciliares às tias e avó paterna, ao 

genitor e à genitora; estudo documental e visitas institucionais à escola das 

crianças. 

 A orientação da psicóloga deteve-se no sentido de uma redução 

da litigância, nos encontros realizados ora com a família paterna, ora com a 

genitora. A partir daí o reconhecimento da importância da convivência da 

genitora com as filhas e o real papel da avó e das tias. 

Houve flexibilização do grupo e o laudo enviado ao juiz apresentou 

a proposta de acordo formulada entre autora e réu, que foi acatada. 

Caso 19 - ação de alteração de cláusula. O trabalho possibilitou a 

ampliação da visibilidade da situação, permitindo a percepção e o sentimento 

de que apenas os interesses particulares de cada um dos genitores estavam 

sendo levados em consideração.  

O serviço social seguiu com as etapas do seu trabalho: entrevistas, 

visitas e levantamento de dados na comunidade.  

O psicólogo entrevistou os litigantes e proporcionou maiores 

esclarecimentos para a identificação dos reais motivos que levavam cada um 

dos pais a pelejarem.  
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Tendo em vista o amadurecimento da criança, os ex-cônjuges 

estão se sentindo mais seguros, pois ela já consegue expressar suas vontades 

e interesses.  

A partir do trabalho técnico, os envolvidos desenvolveram 

interesses comuns, independente da continuidade da vida conjugal.  

Neste primeiro grupo pode-se observar que o fazer do psicólogo e 

do assistente social foi além da emissão do laudo, buscou solução não apenas 

para o processo judicial, mas para a problemática vivenciada pela família. 

Após realizar o estudo dos casos, a equipe interdisciplinar propôs o 

acordo, que se revela mais adequado e duradouro, por brotar  dos próprios 

envolvidos, observando  as limitações, necessidades e desejos próprios. Dessa 

forma, os técnicos estão cumprindo também o seu papel social.   

Assim é feita justiça que, enquanto direito, relaciona-se à cidadania, 

como no dizer de GRYNSPAN (1999:99): 

“O que se discute por intermédio da Justiça é a própria questão 

da cidadania – e da democracia em última instância - o que, 

mais do que direitos universais, legalmente  instituídos, requer  a 

disponibilização e a generalização  de recursos necessários ao 

seu exercício e garantia”.  

Em se tratando dos processos nos quais o magistrado julgou 

procedente a ação, temos: 

No caso 4 - ação de busca e apreensão de menor - na qual, a 

partir de estudos e análises documentais os técnicos chegaram ao 

esclarecimento da situação vivenciada e do prejuízo emocional que o 

afastamento abrupto da menina de sua genitora poderá acarretar. Para tal, a 

assistente social colheu dados na comunidade onde esteve inserida a família e 

onde a mãe ainda permanece; nas visitas domiciliares, e realizou estudo do 

caso. 

A psicóloga entrevistou a genitora e sua patroa. O pai encontrava-

se foragido com a filha. 
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Juntos, psicóloga e assistente social elaboraram laudo com parecer 

favorável à busca e apreensão da menor que deverá permanecer na 

companhia materna, ressaltando que o genitor não tem condições  emocionais 

para ter o encargo da criança. 

A sentença acompanhou o parecer técnico. 

Caso 9 - ação de guarda de menor. Através do aprofundado estudo 

documental, das entrevistas e visitas domiciliar e institucional – à escola das 

crianças - a assistente social analisou a situação sócio-econômica dos 

envolvidos. 

A psicóloga realizou encontros com as crianças, as quais foram 

submetidas a testes psicológicos para esclarecimento de questões subjetivas 

importantes e entrevistas com os genitores separadamente. 

A equipe interdisciplinar sensibilizou as partes, chegando a um 

maior esclarecimento das reais condições do genitor para permanecer com a 

guarda e a necessidade da genitora reconquistar seus filhos, orientando-a a 

respeitar o ritmo emocional deles. 

Caso 15 - ação de divórcio litigioso. A assistente social buscou 

fatos que justificassem o pedido realizando visitas domiciliares, entrevistas e 

análise documental.  

Nos encontros a psicóloga facilitou a percepção pelo ex-casal de 

questões ainda pendentes que tornavam alguns pontos obscuros e de difícil 

resolução. 

Submetidos à intervenção sistêmica com referenciais da terapia 

familiar breve, sob a orientação dos técnicos, concluíram pela impossibilidade 

de retorno à vida conjugal, pela manutenção da menina sob a guarda paterna, 

desde que, de fato, resida com ele, sendo assegurado à genitora o direito de 

visita à filha, quando ambas assim o desejarem, reconhecendo a necessidade 

da convivência com ambos os genitores para o adequado desenvolvimento 

sócio-afetivo infantil.   
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Caso 18 - ação de regulamentação de visitas. O serviço social 

utilizou como instrumentos a análise dos autos, visitas domiciliares e informes 

da comunidade; evidenciando as questões sócio-econômicas.  

A psicóloga, nos encontros, entrevistou a família envolvida e mais 

uma irmã da genitora, objetivando conhecer as condições emocionais e 

adaptativas de cada um e a dinâmica do funcionamento daquele grupo 

doméstico.  

Um aprofundado estudo ofereceu à ação uma visão 

contextualizada da situação e ressaltou a importância da manutenção dos 

vínculos, mesmo após desavenças ocorridas em decorrência do alcoolismo 

paterno, ressalvando que não há fatos concretos que justifiquem os 

impedimentos da genitora à visitação das crianças pelo pai. 

Apesar de serem ações de tipos diferentes o foco central foi o 

melhor interesse das crianças envolvidas. Assistentes sociais e psicólogos 

preocuparam-se com a manutenção dos vínculos afetivos, e o satisfatório 

desenvolvimento sócio – emocional. 

Os juizes, com base nesses informes constantes dos pareceres 

psicossociais, indeferiram os pleitos. Poder-se-ia pensar que o estudo constitui-

se  numa primeira etapa para a construção da sentença a ser prolatada. Está 

reforçada a importância da abordagem interdisciplinar aqui na interlocução 

entre o serviço social, a psicologia e o direito. 

Neste estudo também são analisados os processos nos quais o 
juiz indeferiu o pleito, são os casos 5 e 6 - ações de guarda de menor.  

No caso 5 a assistente social conheceu a rotina de vida e a 

dinâmica familiar tanto da requerente, avó materna da criança, como do 

genitor, com o qual se encontrava o menino na ocasião, utilizando como 

recursos visitas domiciliares e informes da comunidade.  

As entrevistas com a psicóloga possibilitaram o acesso às razões 

subjacentes e inconscientes da avó para pleitear a guarda do neto, tendo em 

vista que o colocou no lugar afetivo da filha falecida, mãe do garoto. Para não 

perdê-lo e como forma de reparar a relação mantida com a filha, não impõe 
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limites, que, na verdade, são imprescindíveis à adequada estruturação da 

personalidade. 

Com o genitor a psicóloga pôde avaliar o interesse em ter a criança 

na sua companhia, cumprindo adequadamente seu papel parental, 

reconhecendo que já havia ajudado em muito a ex-sogra a superar a morte da 

filha e que é chegado o momento de permanecer com seu filho. 

Orientados pela equipe interdisciplinar, genitor e avó mostraram-se 

conscientes das suas responsabilidades e papéis afetivos e sociais. 

Concordaram pela manutenção dos vínculos entre a criança e a 

avó, mesmo que a guarda seja paterna, pois é muito significativa na história 

pessoal do menino e da própria família. 

No caso 6 há o indeferimento do pedido, após ter sido mostrado e 

compreendido pelos pais, o valor da guarda e das responsabilidades parentais 

para com a criança, não excluindo, portanto possíveis ajudas da avó ao 

sustento da neta.  

A assistente social utilizou o estudo dos autos, relatos da 

comunidade e visitas à residência da requerente, onde também residem a mãe 

e a criança, e à casa do genitor.  

O psicólogo entrevistou os pais e a avó ficando evidente tratar-se 

de guarda previdenciária11, contra a qual há inúmeras restrições, inclusive com 

embasamento legal.  

Os juízes familiaristas e da Infância e Juventude do Recife só 

admitem a concessão deste tipo de guarda quando há risco de morte para o 

neto. 

Exemplificando: em não sendo concedida a guarda aos avós e, por 

conseqüência, a criança possa vir a falecer se não for incluída como 

dependente no plano de saúde dos avós, por ser portadora de patologia grave 

e sem condições de assistência médica adequada, pela absoluta falta de 

recursos financeiros dos pais. 

                                                 
11 Guarda pleiteada pelos avós ou companheiro da genitora com o interesse de estender benefícios 
previdenciários ou de planos de saúde privados à criança. 
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 Psicólogo e assistente social realizaram intervenções sistêmicas, 

com referencial da terapia familiar breve, alcançando a compreensão da família 

quanto ao instituto da guarda, suas responsabilidades e implicações sócio-

educativas para a personalidade da criança e do adolescente. 

Nesses casos, o foco, para a equipe psicossocial e, em 

conseqüência, para o juiz, foi o melhor interesse das crianças, preocupados 

com a adequada estruturação da sua personalidade, o desenvolvimento afetivo 

sócio emocional, contrariamente ao que pensam alguns de que o melhor 

interesse estaria diretamente relacionado a questões financeiras. 

A relevância da contribuição dos assistentes sociais e psicólogos 

está demonstrada já no encaminhamento do processo para estudo, pois o juiz 

poderia ter decidido sozinho, apenas com o respaldo legal, mas desejou  uma 

compreensão mais ampla, com a visão contextualizada das perspectivas social 

e emocional, nelas se respaldando.  

Uma conclusão a que se pode chegar com este estudo: seja qual 

for a decisão judicial, ela terá a contribuição do assistente social e do psicólogo 

que elaboraram o parecer técnico. 

Outro tipo de processo estudado foi aquele no qual o juiz julgou 

extinta a ação, sem julgamento do mérito.  

Trata-se do caso 10. A partir das visitas domiciliares, informes e 

observações, a assistente social chegou à real situação vivenciada pelos 

sobrinhos da requerente, desde o falecimento do genitor; como ainda o uso de 

bebidas alcoólicas por um deles. 

A psicóloga entrevistou a tia e os sobrinhos, identificando questões 

significativas relativas às perdas afetivas e objetivas, orientando-os quanto a 

possíveis encaminhamentos - terapêutico, laborativo e educativo.  

Tem-se uma ação de guarda de menor, ajuizada em 1999, pela tia 

das crianças, à época, adolescentes, órfãos de pai e mãe, com o objetivo de, 

tendo a guarda, poder receber a pensão deixada pela mãe, vítima de câncer, e 

assim poder assisti-los até a maioridade. 
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A acão foi encaminhada para estudo pelo CAP em 2002, quando os 

rapazes já tinham atingido a maioridade, e, naquele mesmo ano, sentenciada. 

O representante do Ministério Público opinou pela extinção do feito 

e o juiz, pela impossibilidade jurídica do pedido, determinou a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. 

Nessa situação, apesar de todo o trabalho pericial realizado e da 

evidenciada carência sócio-afetiva e financeira, o parecer em nada contribuiu 

para a sentença por não haver amparo legal. 

Aqui, pela lentidão, foi cometida uma injustiça. Os rapazes, 

adolescentes à época do ajuizamento do feito, perderam o direito à pensão 

porque o Estado, representado pelo Poder Judiciário, não cumpriu a tempo o 

seu papel, deixando-os em situação de miséria.  

O desembargador do TJPE FIGUEIRÊDO ALVES (2001), é 

contundente: 

“O tempo delongado do processo frustra as expectativas das 

partes, em torno da rapidez da lide. Expectativas dos que 

depositam na Justiça  os seus interesses e dependem  de uma 

resposta final. Expectativas que não duram  muito mais do que  

as promessas de uma manhã de verão e transmudam-se em 

inquietude e desalento. 

.. Consciente-se o magistrado de que sob sua responsabilidade, 

bens valiosos da vida, quais a liberdade, o patrimônio, a honra e 

a família lhes são confiados pela comunidade que o remunera. O 

juiz inadimplente do seu ofício, pela baixa produtividade 

judicante que oferece, denega a prestação de justiça a tantos, 

que tal conduta constitui a própria ausência de justiça  e acarreta  

uma disfunção do Poder Judiciário, com repercussões lesivas à 

credibilidade  da instituição.”(2001: 208-209) 

Ao contrário, assistente social e psicólogo cumpriram com o papel 

social a eles atribuído, posicionando-se favoravelmente e em curto espaço de  

tempo, pela garantia dos direitos dos cidadãos, uma das atribuições básicas da 

justiça, no caso particular não  observada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________ 

 
 

O estudo em tela tomou como foco a identificação da importância 

do trabalho interdisciplinar, em processos de família, para a produção de 

sentenças judiciais contextualizadas e, por isto, mais justas.  

Quando se trata de interdisciplinaridade refere-se ao fazer do 

psicólogo, do assistente social e do juiz de direito, os dois primeiros como 

auxiliares da justiça, o magistrado como destinatário final da comunicação, 

requisitante do laudo. 

No Recife, o Centro de Apoio Psicossocial – CAP – assessora os 

juízes, das doze Varas de Família. Seu corpo técnico é composto por 

psicólogos e assistentes sociais que fazem a intermediação da intervenção do 

Estado no espaço privado da família.  

Os técnicos têm, entre suas competências, elaborar laudos e 

realizar perícias, cada um na sua especialidade, em processos de suspensão e 

perda do poder familiar, busca e apreensão de menor, separação de corpos, 

separação litigiosa e consensual, regulamentação de visitas, pensão 

alimentícia, oferta de alimentos, divórcio consensual e litigioso, entre outros. 

A elaboração do estudo sobre a família em litígio tem como 

princípio norteador o melhor interesse da criança, tal como preconizam a 

Constituição Federal de 1988, o ECA e o Código Civil em vigor. 

Com esta pesquisa pretendia-se identificar, nas sentenças judiciais 

com trânsito em julgado, os conteúdos apreendidos pelos magistrados nos 

pareceres emitidos por psicólogos e assistentes socais do CAP, investigar 

como os laudos contribuem para contextualizar as decisões judiciais, 

ampliando-as para além do legal, conferindo maior justiça aos litigantes e 

verificar a “permeabilidade” jurídica à atuação da equipe,  tanto na solicitação 

da perícia, quanto na incorporação dos pareceres às sentenças.                                            
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Após a análise dos dados coletados torna-se clara a compreensão 

do fazer interdisciplinar dos profissionais que integram a equipe técnica do 

CAP, quais sejam, os psicólogos e assistentes sociais; auxiliando a justiça em 

questões onde é imprescindível as suas atuações. 

O trabalho é amplo e essencial, uma vez que oferece ferramentas 

ao julgamento das ações, contribuindo para decisões mais justas e 

favorecedoras da harmonia relacional. 

A intervenção nos casos de guarda, por exemplo, vai desde o 

esclarecimento do pedido, passando pela discussão de seus reais motivos, até 

uma decisão justa e, preferencialmente acordada.  

É benéfico quando as partes chegam ao acordo, cujas vantagens 

são apontadas por FARINHA e LAVADINHO (1997): 

...o envolvimento  dos progenitores nas decisões relativas  à guarda, 

alimentos e convívio  de seus filhos contribui, não só para a 

manutenção do sub-sistema parental, como também para a 

flexibilidade do sistema familiar, pelo que facilitará  a adaptação às 

mudanças que a separação implica, necessariamente”. (1997: 31) 

A maioria das ações seja de guarda, separação de corpos ou 

regulamentação de visitas, vem imbuída de resquícios de separações 

emocionais mal resolvidas, de mágoas provocadas pelas relações atualmente 

firmadas e geralmente prejudicam a manutenção dos laços parentais. 

Ações e posturas são revistas, conflitos e sentimentos encobertos 

costumam ser pontuados pelos técnicos, para que as conseqüências da 

separação sejam menos nefastas. No dizer de CARTER & MCGOLDRICK (2001), 

”A dificuldade é que os homens, que têm pouca prática nos 

cuidados às crianças durante o casamento, têm dificuldade para 

aprenderem a compartilhar a real responsabilidade pelos filhos depois 

do divórcio... É extremamente importante não ignorar o pai, mesmo que 

ele não seja ativo na estrutura doméstica ou no quadro familiar. Ao 

mesmo tempo, é importante não invalidar a mãe, supondo que o pai 

deva ser envolvido na presente situação”.(  2001:56)     

Nas ações de alimentos muitas vezes torna-se difícil aceitar a 

necessidade de contribuir com o outro que não mais forma o par conjugal, no 
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entanto os técnicos procuram mostrar que mesmo após a dissolução de um 

casamento, os filhos continuam e precisam ser assistidos em suas 

necessidades. 

Berenice DIAS (2006), desembargadora e vice-presidente do 

IBDFAM, esclarece: 

“Mesmo antes, mas principalmente a partir do momento em que o pai 

procede ao registro do filho, está por demais consciente de todos os 

deveres inerentes ao dever familiar, entre os quais o de assegurar-lhe 

sustento e educação ... 

Assim, o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe 

alimentos de imediato: espontaneamente, mediante pagamento de 

alimentos – de forma documentada -, ou por meio da ação de oferta de 

alimentos. Como a verba se destina à subsistência, os alimentos 

devem ser pagos antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai 

de casa, deve depositar alimentos em favor do filho. O que não pode é, 

comodamente, ficar aguardando ser citado para a ação e somente 

então passar a adimplir a obrigação de prover o sustento do filho”. 

(2006: 7). 

Este é o entendimento legal, mas o que assistimos são muitos pais 

- são principalmente eles os réus em ações de alimentos - recusarem-se a 

pagar o valor solicitado pelos filhos através da genitora. 

Sob todos os argumentos e artifícios tentam reduzir o valor, mesmo 

sabendo que é o justo. Vêem como uma forma de punir a ex-esposa, atingindo 

diretamente os filhos que gerou. 

Quando se trata de ações de regulamentação de visitas, o objetivo 

do trabalho continua o mesmo, a manutenção do vínculo saudável entre o 

genitor não guardião e os filhos, com relações familiares mais harmônicas. 

Apesar de em todos os casos estudados terem sido utilizados os 

mesmos procedimentos técnicos, com pequenas variações, deve ser 

destacado que psicólogos e assistentes sociais têm autonomia de atuação.  

VAINER (1999) fala da realidade do Tribunal de Justiça de São 

Paulo que é similar à do CAP: 

“O trabalho não é padronizado, tendo cada profissional a liberdade de 

exercer seu próprio estilo e escola. O número de entrevistas não é 
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limitado, podendo o profissional fazer quantas delas quiser. 

Normalmente, inicia-se o atendimento com as partes em separado, e, 

depois, se possível, em conjunto, tentando se conseguir uma solução, 

negociando os interesses das partes, tendo sempre em vista o melhor 

para os filhos... em relação às crianças procura-se colocá-las à 

vontade, visando-se desmistificar a imagem do Tribunal... Os 

profissionais de psicologia e do serviço social têm consciência de que 

os casais que entram com um processo são casais que têm uma 

separação emocional mal resolvida e que as crianças são usadas 

como  ponte para atingir o outro, agredindo-o ou manipulando-o”. 

(1999:92). 

 Através do trabalho interdisciplinar, cada um com o seu saber 

complementa o saber do outro; objetivando relações menos conturbadas, em 

nome da manutenção de vínculos afetivos e o alcance de decisões judiciais 

contextualizadas e, portanto, mais justas. 

Exatamente por considerar o papel social dos auxiliares técnicos, 

este trabalho trouxe as várias concepções de justiça construídas 

historicamente desde a antiguidade; estado, direitos e cidadania, esta última 

como conseqüência da justiça mais justa que é oferecida  em resposta às 

demandas judiciais, direito de todos. 

Confrontando o resultado desta pesquisa a outras, observa-se: 

I) Na Espanha, SAMPER (1995) elaborou estudo sobre as dificuldades 

da intervenção psicológica no âmbito jurídico do Direito de Família e 

concluiu que em 50,9% dos casos o perito sugeriu guarda materna e 

em 55,2% a sentença judicial concedeu a guarda à mãe. Em 11,8 o 

perito sugeriu guarda paterna e em 10,6 a sentença definiu a guarda 

para o pai.  

II) FERNANDES coordenou pesquisa em 1997 nos processos enviados 

para estudo pelo CAP por todas as Varas de Família do Recife, 

constatando que não é apenas possível, mas necessária a interface 

entre o direito, a psicologia e o serviço social, evidenciando a 

importância da contribuição interdisciplinar para a justiça. Foram 

examinadas 209 ações enviadas para estudo naquele ano. Em 173 

não foi possível fazer a avaliação por estarem em andamento, 
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apenas 46 tinham sido sentenciadas. Em 86,6% delas o parecer 

contribuiu para a sentença, em 3,3% o parecer não contribuiu e 10% 

das ações foram extintas sem apreciação do mérito. 

III) RODRIGUES, COUTO e HUNGRIA (apud SHINE 2005) pesquisaram 52 

processos das Varas de Família e Sucessões do Foro Central da 

capital de São Paulo encaminhados para a realização de perícias 

nos anos de 2000, 2001 e 2002. Em 94,23 % dos casos, a sentença 

demonstrou que o laudo pericial contribuiu para a decisão judicial, 

em 5,76% dos casos a decisão do juiz foi totalmente contrária à 

sugestão pericial. 

A pesquisa amplia e atualiza o universo estudado podendo-se 

concluir que, ao passar dos anos, vai se consolidando, cada vez mais o 

entendimento referente à importância da interdisciplinaridade na Justiça, com 

psicólogos e assistente sociais colaborando para fundamentar as sentenças 

judiciais, contextualizando-as. Mais que colaborar, o laudo psicossocial é 

fundante nas sentenças de Varas de família. 

Foi constatada a hipótese de que a união dos saberes no estudo de 

caso por psicólogos e assistentes sociais atuantes na justiça de família do 

Recife ajuda à construção da decisão judicial fundamentada em outras 

perspectivas que não apenas a racional subjetiva do Direito e proporciona uma 

justiça mais justa. 

Ou seja, os desenlaces familiares que chegaram às Varas de 

Família da capital pernambucana levaram aos enlaces de saberes oriundos do 

direito, do serviço social e da psicologia, concretizando a interdisciplinaridade 

no alcance de uma justiça justa.  

Como conclusão pode-se ratificar que não somente os profissionais 

de Serviço Social e Psicologia auxiliam o Magistrado em suas decisões, mas, 

vão além, determinando até certo ponto a decisão final. Pode-se ainda afirmar 

que quanto mais a sentença judicial agregar conteúdos de natureza 

interdisciplinar, tanto mais próxima estará do que as partes em litígio buscam 

no judiciário e, tanto mais se aproximam da justiça justa.   
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