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RESUMO 

 

Esta Monografia objetiva analisar o trabalho da/o Assistente Social nos processos 
judiciais de interdição e de curatela oriundos das Varas de Família. Fundamentado 
em pesquisa bibliográfica e em análise documental, a partir da experiência de 
estágio no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esta pesquisa sustenta 
que a omissão do Estado impacta o trabalho profissional e a vida dos usuários 
passiveis de interdição - idosos, pessoas com transtorno mental e pessoas com 
deficiência limitadas para gerir os atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial. A premissa é de que há um importante abandono do Estado, 
principalmente no que se refere às atribuições do Poder Executivo, cujas ações 
deveriam prever estratégias na garantia de condições para o exercício da autonomia 
e da igualdade de direitos, assim como o acesso aos direitos fundamentais ao pleno 
desenvolvimento dos usuários, a fim de minimizar os impactos de uma interdição 
civil. Para tanto, será trazido a trajetória, o conceito e as contradições que 
atravessam os processos de interdição e de curatela. Em seguida, apresentaremos 
uma análise teórica em torno da questão social e de seu enfrentamento pelo poder 
público, configurando no fenômeno da “judicialização da questão social”. E, por 
último, abordaremos o processo de trabalho da/o Assistente Social no Sociojurídico. 
Espera-se que este trabalho consiga contribuir com essa temática e a partir dele 
possa ser construído caminhos e estratégias de intervenções nessa área. 
 

  
Palavras-chave: Interdição; Curatela; Serviço Social no sociojurídico; Judicialização 

da Questão Social; Processo de Trabalho; Serviço Social. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This monograph aims to analyze the work of the Social Worker in the court 
proceedings of interdittion and curatorship from the Family Court. Based on 
bibliographic research and documentary analysis, based on the internship 
experience at the Rio de Janeiro State Court of Justice, this research argues that the 
State's omission impacts the professional work and lives of users who may be 
banned - the elderly, people with mental disorders and people with disabilities limited 
to managing  related to property and business rights. The premise is that there is an 
important abandonment of the State, especially with regard to the powers of the 
Executive, whose actions should provide strategies to ensure conditions for the 
exercise of autonomy and equality of rights, as well as access to fundamental rights 
and full development of users in order to minimize the impacts of a civil interdiction. 
For this, the trajectory, the concept and the contradictions that go through the 
processes of interdiction and curatorship will be brought.Next, we present a 
theoretical analysis around the social issue and its confrontation by the public power, 
configuring in the phenomenon of the “judicialization of the social issue”. And, lastly, 
it will be approached the work process of the Social Worker in Socio-Legal. It is 
expected that this work can contribute to this theme and from it can be built ways and 
strategies of interventions in this area. 

 

Keywords: Interdition; Curatorship; Social Work in Socio-Legal; Judicialization of the 
social issue; Work Process; Social Work. 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto tem como objetivo estudar o trabalho da/o Assistente Social nos 

processos judiciais de interdição e de curatela. 

O trabalho foi pensado a partir da minha experiência como estagiária, no 

Setor de Serviço Social da Equipe Técnica Interdisciplinar Civil (ETIC), na Comarca 

de Belford Roxo, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ela nasce dos 

questionamentos sobre o abandono do Estado, principalmente no que se refere às 

atribuições do Poder Executivo, cujas ações deveriam prever estratégias na garantia 

de condições para o exercício da autonomia e da igualdade de direitos, assim 

como acesso aos direitos fundamentais ao pleno desenvolvimento dos usuários 

passiveis de interdição - idosos, pessoas com transtorno mental e pessoas com 

deficiência limitadas para gerir os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, a fim de minimizar os impactos de uma interdição civil.  

Dentre muitos casos que chamaram minha atenção durante o período de 

estágio, vale destacar o situação vivenciada por um interditado, que devido ao 

segredo de justiça, chamaremos de Sr. Jorge.  Este caso instigou-me a questionar e 

refletir acerca dos impactos da precarização dos serviços públicos na vida dos 

interditados e curatelados atendidos pelo serviço. 

O Sr. Jorge nasceu em uma família extremamente pobre, que, por conta da 

sua condição, não conseguiram dar suporte de forma que atendesse integralmente 

suas necessidades. Na adolescência, Jorge apresentou seus primeiros sinais de 

adoecimento, questões em sua saúde mental, quando passou a fazer uso de 

medicações de forma controlada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do 

Município. Na fase adulta, após ser deixado pelo genitor,  passou a residir sozinho. 

Os irmãos, que residiam próximo, não reuniam condições para assisti-lo. Não há 

informações sobre a genitora. 

Assim, os vizinhos passaram a formar sua rede de apoio, inclusive, chegaram 

a fazer uma lista, abaixo-assinado, requisitando melhorias para o CAPS do 

Município, bem como a instalação de um CAPS III. Apesar dos esforços 

empreendidos para melhor os serviços de saúde mental do município, eles não 

obtiveram resposta.  

Visto que o tratamento dispensado ao Sr. Jorge demonstrava ser insuficiente 

e agravando sua condição de saúde, foi ajuizado um processo de interdição. Mas, 

por conta do seu quadro de saúde, ninguém habilitou-se a assumir a curatela. Os 
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referidos vizinhos  restringiram o auxílio no âmbito da comunidade, temem não 

conseguirem cumprir integralmente essa responsabilidade. 

A situação do Sr. Jorge passou, então, a ser uma questão da justiça, em 

outros termos, a vida do interditado que apresentava importantes manifestações da 

questão social, por conta da pobreza e da falta de acesso ao serviço de saúde 

adequado, passou a ser enfrentada pelo Poder Judiciário. O poder executivo 

transferiu as sua responsabilidades judicializando a questão social. 

Este episódio ajuda a ilustrar a omissão estatal, cujas consequências são os 

processos judiciais que retira dos sujeitos sua autonomia e independência. Situação 

frequente nos processos de interdição e de curatela. 

Face a este contexto, a proposta desta pesquisa é analisar o trabalho da/o 

Assistente Social nas Varas de Família em processos de interdição e de curatela, 

bem como compreender como a omissão do Estado impacta no trabalho profissional 

e na vida dos usuários.  

Para tanto, o trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma. No primeiro 

capítulo, seguindo a lógica da articulação de ideias de um trabalho acadêmico, 

propõe-se, a partir de embasamento teórico, analisar as contradições que 

atravessam os processos de interdição e curatela. No segundo capítulo, persegue a 

análise teórica em torno da questão social e das suas diversas manifestações. 

Adentramos a este assunto, não só pelas desigualdades postas ao cotidiano dos 

interditandos, mas por ser o objeto de trabalho do assistente social. Em seguida, 

apresentaremos um aprofundamento sobre os enfrentamentos das manifestações 

da questão social através do judiciário, ou melhor, a chamada “judicialização da 

questão social” (BARISON, 2015). Por fim, com o objetivo de apresentar a 

contribuição do Serviço Social nos processos de interdição e de curatela do Poder 

Judiciário, será abordado o processo de trabalho da/o Assistente Social no 

sociojurídico. 

Por conta dos limites de um trabalho acadêmico de conclusão de curso, a 

opção deste trabalho foi centralizar sua análise, principalmente, para os impactos na 

vida dos usuários da saúde mental. Para isso, foi utilizada a metodologia de 

pesquisa bibliográfica e documental. Tal pesquisa foi realizada no período de agosto 

de 2018 a julho de 2019. 

Apoio-me, na Constituição Federal, pois apesar do conservadorismo presente 

no conjunto de normas que regem o Estado, foi um significativo avanço no país, no 



14 

 

que se trata dos direitos fundamentais e ao exercício da cidadania do indivíduo. E, 

em tempos de restrição de direitos, cumpre ratificar sua importância. Conforme seu 

artigo 5º: 

 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. (BRASIL, 1988, Art. 5) 

 

Há que se assegurar o Estatuto da Pessoa com Deficiência que dispõe 

acerca do tema escolhido apontando que 

 
Art. 5º: É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania. (BRASIL, 2015) 

 

Assim como, o Estatuto do Idoso que trata dos direitos de uma parcela da 

população com prioridade no gozo de oportunidades para uma vida digna 

 
Art. 2.º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
tem condições de liberdade e dignidade. (BRASIL, 2003) 

 

Esse tema monstra-se de suma importância, pois visa refletir sobre o papel 

da/o assistente social nos processos judicias de interdição e curatela, assim como 

problematizar o papel do poder executivo em criar estratégias na garantia dos 

direitos sociais dos usuários, de forma a enfrentar as expressões da questão social 

vivenciadas pelos sujeitos e minimizar a interferência do judiciário na retirada do 

protagonismo destes. 

A contribuição social deste estudo está na possibilidade de pensar a perda da 

autonomia que o sujeito sofre após ser decretado sua interdição, para tanto, refletir 

sobre as posições ocupadas pelo poder executivo e judiciário neste processo será 

de fundamental relevância. 

A importância acadêmica desta pesquisa consiste em dar visibilidade a um 

tema pouco abordado durante a graduação, mas extremamente necessário. Este 
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representa um espaço de discussão da atuação profissional, portanto, visa contribuir 

para o processo de formação e para o trabalho.   

É possível verificar que nos volumes da Revista Serviço Social e sociedade, 

disponíveis no site <www.scielo.br>, há apenas quatro números que versam sobre 

questões relacionadas ao Serviço Social no Sociojurídico. Verificamos que: um 

aborda a judicialização do Benefício de Prestação Continuada, dois discorrem sobre 

os desafios e as possibilidades da atuação do Serviço Social no Sociojurídico e 

apenas um apresenta a judicialização da questão social e a banalização da 

interdição das pessoas com transtorno mental. 

Logo, tal pesquisa poderá trazer uma importante contribuição para o trabalho 

profissional, já que é um espaço profissional que exige sistematização e reflexão 

teórica com vistas à capacitação e contribuição no trabalho profissional. 
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CAPÍTULO 1 -  UMA ANÁLISE SOBRE A INTERDIÇÃO E A CURATELA 

 

Neste capítulo, abordaremos os conceitos e as contradições que atravessam 

o tema interdição e curatela, analisando as lutas democraticas ocorridas na 

sociedade nas últimas décadas, que resultaram em mudanças no Código Civil, no 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e em um novo modelo de saúde mental,  

trazendo importantes ganhos no que se refere aos direitos da pessoa com 

deficiência e as pessoas com transtorno mental.  

  

1.1 Interdição e Curatela 

Por muitos anos, a interdição foi definida como um ato jurídico no qual a 

pessoa considerada como incapaz era destituída da administração dos atos da vida 

civil, ou seja, por algum motivo, seja ele de doença física ou mental, por uso abusivo 

de álcool ou drogas, por limitações decorrentes da idade avançada, entre outras 

situações que o impossibilitava para o exercício de atividades necessárias para uma 

vida de forma digna. 

Quando decretado a interdição, o juiz deverá escolher uma pessoa como 

responsável por administrar as atividades da vida civil do usuário interditado, 

nomeando-o através da curatela, um documento que estabelecerá os atos que 

poderão ou não ser praticados pelo interditando. 

No antigo Código Civil de 1916, existiam dois tipos de interdição: a interdição 

total, onde a pessoa interditada fica totalmente impedida da administração e decisão 

acerca dos seus atos; e a interdição parcial, onde o magistrado determina os limites 

da interdição, dizendo quais atos a pessoa interditada estaria impedida de realizar. 

No entanto, com as mudanças ocorridas na sociedade ao longo dos anos, o 

Código Civil de 1916 se tornou ultrapassado, exigindo dos legisladores alterações 

que acompanhassem as visões de mundo da sociedade atual. Assim, em 2002, foi 

publicado o novo Código Civil.  

Conceitualmente, a interdição e a curatela não sofreram modificações no 

século passado, embora constata-se que pouco foi modificado sobre esta questão, 

as primeiras reflexões para as ampliações dos direitos das pessoas interditadas e 

curateladas, ou seja, idosos, pessoas com deficiência ou usuários da saúde mental, 

iniciaram nas décadas finais do século XX. Porém “(...) a compreensão da sua 

efetividade e sobre quem são as pessoas sujeitas ao instituto foi alterada ao longo 
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do tempo, acompanhando as transformações da sociedade e a evolução das 

ciências biológicas e sociais.” (SANTOS, 2016, p.4) 

Infelizmente, apesar dos ganhos, o tratamento às pessoas com transtorno 

mental, por muitos anos, foi, e com reflexos na atualidade, o isolamento social. A 

história da saúde mental demonstra que “a estratégia que a sociedade delimitou 

para se ‟proteger‟ dessas pessoas foi a segregação em espaço restrito – os 

hospitais psiquiátricos” (SANTOS, 2016, p.2). Considerados espaços de tratamento 

e vivências, na prática esses hospitais se configuravam em espaço de violências. 

No entanto, a partir da década de 1970, a sociedade civil organizada e os 

governos em esfera nacional e internacional passaram a discutir de forma mais 

efetiva o tratamento que deveria ser destinado às pessoas com deficiência física e 

às pessoas com algum transtorno mental. Conforme Santos (2016, p. 3): 

 

Em dezembro de 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
proclamou a Declaração das Pessoas Deficientes Mentais, pela qual 
os Estados Membros se comprometeram a auxiliar “as pessoas com 
deficiência mental a desenvolver as suas potencialidades nas mais 
variadas áreas de atividade e de promover a sua integração, tanto 
quanto possível, na vida normal”. Destaca-se na Declaração a 
compreensão de que “pessoa deficiente mental tem, na máxima 
medida possível, os mesmos direitos que os demais seres 
humanos”; possui o direito a cuidados médicos, tratamentos físicos, 
educação, formação e reabilitação com vistas a desenvolver ao 
máximos as suas capacidades e aptidões.  

 

Ainda na década de 1970, os trabalhadores da saúde mental se organizaram 

com o “(…) objetivo de propor um modelo de saúde mental distinto do modelo 

hospitalocêntrico, prevendo cuidado em saúde mental centrado na convivência 

familiar e comunitária (...)” (SANTOS, 2016, p. 3). Além de participação nos diversos 

espaços coletivos, e cuidados em regime ambulatorial. 

 As décadas de 1970 e 1980 foram de suma importância no que se refere as 

organizações dos movimentos sociais destinados à democracia. A reforma agrária, o 

novo modelo de saúde mental e a participação da sociedade na construção das 

políticas públicas resultaram nas lutas articuladas e culminaram na Constituição 

Federal de 1988, que tem como objetivo de “(…) garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (SANTOS, 2016, p. 4). O autor 
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também contribui para essa discussão apresentando outras conquistas sancionados 

a partir da Constituição Federal: 

 
(...) a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Sistema 
Único de Saúde e da Lei Orgânica da Assistência Social. No campo 
da saúde mental, foi sancionada a Lei n. 10.216, de 6 de abril de 
2001, chamada de Lei da Reforma Psiquiátrica, que dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A Lei 
não contemplou integralmente o modelo proposto pelo conjunto de 
trabalhadores, familiares e usuários, mas apresentou importantes 
avanços no modelo de assistência em saúde mental (SANTOS, 
2016, p. 4). 

 

A exemplo desses avanços no modelo de assistência em saúde mental, a lei 

da reforma psiquiátrica apresentou dois dispositivos para desinstituicionalização das 

pessoas com transtorno mental: as Residências Terapêuticas e os Centros de 

Atenção Psicossocial. 

As Residências Terapêuticas são casas, regulamentadas pela portaria nº 

106/2000 do Ministério da Saúde, que tem por objetivo receber usuários com 

histórico de longa internação em hospital psiquiátrico. As unidades devem estar 

localizadas em espaço urbano, contar com, no máximo, oito moradores e receber 

suporte de uma equipe técnica composta por médicos, enfermeiros, cuidadores, 

assistentes sociais e psicólogos. 

 Outro dispositivo são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que 

objetivam substituir as internações em hospitais psiquiátricos por  atendimentos 

ambulatoriais, ou seja, 

 
os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com 
transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-
los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes 
atendimento médico e psicológico. Sua característica principal é 
buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, 
designado como seu “território”, o espaço da cidade onde se 
desenvolve a vida quotidiana de usuários e familiares. Os CAPS 
constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica 
(BRASIL, 2004, p. 9). 
 

As leis, estatutos, resoluções e princípios que perpassam os direitos da 

pessoa interditada são encontrados não só na Constituição Federal e nas leis 

mencionadas acima, mas também na Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, no Estatuto do Idoso, na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 

da Pessoa com Deficiência e no Código de Processo Civil. 
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A Lei Brasileira de Inclusão traz importantes avanços, reconhecendo a 

importância da autonomia e da liberdade dos indivíduos na realização de suas 

próprias escolhas. 

A promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (Decreto nº 6949/2009) e da edição do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (lei nº 13.146/2016) têm por objetivo promover os direitos humanos das 

pessoas com deficiência, propiciando a integração e inclusão destas na sociedade. 

O artigo 12 da supracitada Convenção, de acordo com Costa e Brandão (2016, p. 2) 

menciona que “(...) as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.” 

Com isso, no Código Civil de 2002 tiveram diversos dispositivos alterados e 

revogados. 

Quanto ao regime das incapacidades, por exemplo, no artigo 3º do Codigo 

Civil de 2002 considera a incapacidade absoluta apenas para o menor de 16 anos. 

Ou seja, o legislador utiliza apenas o critério cronológico, desconsiderando o critério 

biológico, psíquico e intelectual. No antigo Código Civil eram rotulados como 

absolutamente incapazes os sujeitos com algum transtorno mental. 

Outra alteração importante no novo Código Civil, em seus artigos 3º e 4º é de 

que em regra, o sujeito com deficiência ou algum transtorno mental é plenamente 

capaz. Logo, o sujeito que apresenta alguma deficiência física ou algum transtorno 

mental, pelo simples fato de possuir estas deficiências, não é incapaz. Se este puder 

expressar sua vontade, ele é considerado plenamente capaz. 

“Entretanto, quando o indivíduo não puder exprimir a sua vontade de forma 

livre e consciente, deve ser reconhecida a sua incapacidade” (COSTA; BRANDÃO, 

2016, p. 3), conforme o artigo 4º da LBI: “ São incapazes, relativamente a certos 

atos ou à maneira de os exercer:  

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). 

Importante ressaltar que esse dispositivo não destina-se a desprestigiar os 

objetivos preconizados pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiências e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas garantir a 

proteção e a dignidade destes sujeitos, para que, assim, eles continuem a exercer 

seus direitos e deveres na sociedade, ainda que com auxílio de terceiros. 
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Neste sentido, a Lei nº 13.146/2015 em seu artigo 84, parágrafo 1º, 

reconhece que quando necessário, o sujeito com deficiência deverá ser submetido à 

curatela, mas levando em consideração que os casos devem ser avaliados conforme 

as peculiaridades de cada sujeito. 

No entanto, no que se refere aos limites da curatela, há contradições entre o 

Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A exemplo, a questão de maior 

discussão consiste em saber se os limites da curatela alcançarão somente os atos 

patrimoniais e negociais ou poderão alcançar inúmeros outros atos, inclusive os 

existenciais. 

De acordo com Costa e Brandão (2016, p. 7), o artigo 85 da Lei nº 

13.146/2015 preconiza que a curatela 

 

 (...) afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial”, dispondo, logo após, no parágrafo 
único, que esta medida “não alcança o direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 
trabalho e ao voto”.  
 

Já o novo Código de Processo Civil (lei nº 13.105/2015) em seu artigo 755, 

parágrafo 3º, de acordo com Costa e Brandão (2016, p. 7) dispôs que: 

 

o magistrado deverá fixar “os limites da curatela e, não sendo total a 
interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente”, o 
que dá a entender que a curatela poderá ser parcial ou total, 
estendendo-se, neste último caso, a todos os atos jurídicos, inclusive 
os de cunho existencial.  

 

A alteração no Código Civil foi um grande ganho no campo dos direitos, pois 

demonstra que a visão da sociedade se torna menos preconceituosa ao longo dos 

anos. Tal fato reflete em como estas pessoas são tratadas pela sociedade e por 

aqueles que tomarão decisões que mudarão suas vidas, sobretudo, pelos 

profissionais do Poder Judiciário.     

No mais, a LBI, além de garantir a inclusão das pessoas com deficiência, 

também se preocupou com a emancipação social destes sujeitos. Nesse contexto, 

há uma importante inovação para a construção dessa emancipação: a tomada de 

decisão apoiada é um procedimento judicial de iniciativa da própria pessoa com 

deficiência quando ela achar necessário o auxílio de terceiros para realizar certos 

atos da sua vida civil. 
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Assim, a tomada de decisão apoiada deve respeitar as vontades e 

preferências da própria pessoa apoiada. Poderão ser constituídos dois apoiadores, 

conforme previsto em lei, e escolhidos pelo próprio sujeito, visto a necessidade de 

confiança e afinidade nesta relação, pois ela zelará pelos interesses da pessoa, bem 

como demonstrando a autonomia conferida. A pessoa apoiada escolherá os limites 

desse apoio, assim como o prazo de vigência.  

Essas e outras conquistas se mostram de extrema relevância para os 

usuários interditados, visto a interdição ser uma medida que deve assegurar 

proteção e assistência aquele que realmente são limitados para cuidar 

pessoalmente de si e de seus interesses. 

Diante destas conquistas, nos processos judiciais, de forma a melhor atender 

o interesse da pessoa interditada, a atuação da/o Assistente Social exige um 

trabalho cuidadoso, uma atuação que efetivamente contribua para lutar por acesso e 

ampliação de direitos. Bem como, que o curador exerça seu papel, visando o bem-

estar do curatelado. Como ratifica Barison e Gonçalves (2016, p. 53), 

 
Observa-se que a interdição civil tem sido reconhecida como medida 
judicial que promove a proteção da pessoa com transtorno mental, 
na medida em que ela não tem autonomia para exercer os atos da 
vida civil e, consequentemente, necessita da ajuda de terceiros para 
que suas necessidades, de todas as ordens, sejam atendidas. 
Espera-se que o curador, nomeado pelo juiz a partir de critérios 
estabelecidos pelo Código Civil, exerça com zelo suas funções, na 
perspectiva de garantir a reprodução material e psicossocial 
satisfatória de seu curatelado.  

 
Ou seja, decretar a interdição é o mesmo que atestar juridicamente que o 

usuário não pode mais exercer os atos da vida civil. “Não mais reúne capacidade 

para votar, administrar bens e imóveis, fazer-se representar em instituições 

bancárias, comerciais, estatais (e todas as outras) e/ou promover qualquer tipo de 

registro civil” (BARISON, 2015, p. 239). 

O processo de interdição é constituido por várias etapas, a autora referida 

acima, complementa: 

 
Desde a apreciação da inicial até a prolação da sentença, o processo 
de interdição é configurado por diversos momentos: análise de 
documentos e laudos; audiência de impressão pessoal; realização de 
estudo social e de perícia médica; audiências especiais; consultas, 
comunicações de decisão e requisições de serviços a determinados 
órgãos e instituições (BARISON, 2015, p. 239). 
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Lembrando que “até a feitura da sentença, a interdição e a nomeação do 

curador podem ser declaradas provisoriamente” (BARISON, 2015, p. 239). Após 

declarada, se o curador não exercer suas atribuições conforme estabelecido pelo 

Poder Judiciário, a sentença poderá ser modificada. Para fiscalização e controle do 

exercício da curatela, Barison (2015, p. 249) explica: 

 

O Promotor de Justiça solicita ao Juiz que sejam requisitadas 
informações sobre o uso do dinheiro, a situação previdenciária, 
bancária e/ou as relacionadas às propriedades da família do 
interditando (ou do próprio). As informações podem ser requisitadas 
diretamente ao curador provisório (por meio de intimações) ou 
solicitadas à respectiva instituição responsável (por meio de ofícios).  

 

Essas informações demonstram a interferência do Poder Judiciário no 

processo de reprodução material dos sujeitos, além de serem respostas ao 

enfrentamentamento das expressões da questão social trazida pelas dificuldades 

das famílias em garantir essa reprodução material. 
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CAPÍTULO 2 - QUESTÃO SOCIAL: APROXIMAÇÃO COM A TOTALIDADE 

HISTÓRICA 

  

Ao chegar no Poder Judiciário, os processos de interdição e de curatela 

apresentam-se apenas como litígio, disputa e/ou postulação de uma questão 

individual, ou seja, em sua forma singular, a partir das mediações. No entanto, 

entendemos que não é um problema individual, está relacionado com uma totalidade 

complexa. Logo, não tem como falar de interdição e curatela sem falar da questão 

social e das contradições que a perpassam. 

 

2.1 -  A Questão Social 

 

No que se refere à gênese da questão social, Castel (2001, p. 239) aponta 

sobre “a relação entre o processo de reconfiguração da pobreza ocorrido nas 

sociedades pré-industriais e o surgimento da questão social.” Conforme o autor, 

 
(...) a existência da pobreza, nas sociedades camponesas, não 
significava perigo para a ordem vigente. Nessas sociedades, havia 
uma sociabilidade primária, dada por mecanismos informais de 
proteção social como a rede familiar e/ou a vizinhança. Esses 
mecanismos ofereciam uma proteção próxima, em face de situações 
como viuvez, orfandade ou precariedade material, colaborando, 
desta forma, para o sentimento de pertencimento à comunidade 
(CASTEL, 2001, p. 239). 

 

Ou seja, na história da humanidade, a pobreza sempre esteve presente. 

Todavia, somente entre os séculos XIV e XVIII,  ela se complexificou e se distinguiu 

da forma como se apresentava nas sociedades capitalistas. Assim, “forma-se aí uma 

massa “miserável” e “indigna” de força de trabalho livre que se constituiu na base de 

estruturação da questão social” (GUERRA; ORTIZ; SANTANA; NASCIMENTO, 

2007, p. 3). 

No contexto dessa apresentação teórica, para corroborar com nossa análise, 

compartilhamos o conceito acerca da questão social trazido por Iamamoto (2008, p. 

16 - 17). Segundo ela, 

 
a questão social diz respeito ao conjunto das expressões das 
desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, 
impensáveis sem a intervenção do Estado. Tem sua gênese no 
caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da 
própria atividade humana – o trabalho.  
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Para aprofundar o entendimento sobre a questão social, no qual parte-se do 

pressuposto de que esta é uma das contradições desenhadas no modo de produção 

capitalista, é preciso problematizar as formas de produção e reprodução das 

relações sociais, já que “(…) o processo que garante a acumulação do capital na 

sociedade capitalista é a raiz da produção e reprodução da questão social” 

(IAMAMOTO, 2008, p. 19). 

Neste sentido, é necessário compreender a contradição estabelecida entre o 

capital e o trabalho. De um lado, a produção social do trabalho resultado do esforço 

da classe operária. Do outro, a apropriação privada desse esforço construído 

coletivamente, a monopolização do lucro. Iamamoto (2008, p. 19) afirma que: 

 
“A questão social tem sua gênese na contradição que marca as 
relações sociais da sociedade capitalista: o trabalho é coletivo, a 
produção é cada vez mais coletiva, mas esta atividade propriamente 
humana é apropriada de modo privado.”  

 

O trabalhador passa a não ter mais liberdade para criar e administrar o seu 

trabalho, visto que agora “(...) ele executa a ordem de quem planejou a ação, 

orientado pela finalidade de garantir o lucro daquele que detém os meios de 

produção” (BARISON, 2015, p. 42). Ainda de acordo com esta autora, 

 
(...) execução da ordem que leva a cabo a produção é resultado da 
coação exercida sobre o trabalhador: para garantir sua 
sobrevivência, ele precisa vender a sua força de trabalho. Tal força 
de trabalho é o único bem que o trabalhador possui, tendo em vista 
que a monopolização dos meios de produção também se constituiu 
como o assento do desenvolvimento do capitalismo (BARISON, 
2015, p. 42). 
 

Desta forma, conforme supramencionado, o capital “(...) se caracteriza por ser 

uma forma de propriedade privada na qual a riqueza produzida pelo trabalho é 

apropriada não pelos trabalhadores, mas sim por indivíduos de outra classe social” 

(LESSA, 1999, p. 30). Porém, segundo Marx (1982, p. 45), 

 
A acumulação do capital inicialmente segue uma ampliação 
puramente quantitativa. Com o desenvolvimento das forças 
produtivas, mudanças qualitativas ocorrem na medida em que há um 
acréscimo de sua parte constante (matéria-prima e meios de 
produção) e redução da parte variável (a força de trabalho).  
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Iamamoto (2001, p. 46), se baseando no pensamento de Marx, afirma que “foi 

a progressiva incorporação de avanços tecnológicos e científicos no processo de 

produção que possibilitou a redução do tempo socialmente necessário à produção 

de mercadorias (...)” constribuindo para acelerar a produtividade do trabalho e a 

rotação do capital.  

 

No que se refere às categorias econômico-social e histórico-político, o 

capitalismo “(...) realoca o sistema totalizante de contradições que confere à ordem 

burguesa, os seus traços basilares de exploração, alienação e transitoriedade 

histórica” (NETTO, 2009, p. 20). 

Estes traços alteram significativamente a dinâmica da sociedade, 

potencializando as contradições presentes no capitalismo. Netto (2009, p. 20 - 21) 

argumenta: 

 
a) Os preços das mercadorias e (serviços) produzidas pelos 
monopólios tendem a crescer progressivamente; b) as taxas de lucro 
tendem a ser mais altas nos setores monopolizados; c) a taxa de 
acumulação se eleva, acentuando a tendência descendente da taxa 
média de lucro (Mandel, 1969, 3: 99. 103) e a tendência ao 
subconsumo; d) o investimento se concentra nos setores de maior 
concorrência, uma vez que a invasão nos monopolizados torna-se 
progressivamente mais difícil (logo, a taxa de lucro que determina a 
opção do investimento se reduz); e) cresce a tendência a economizar 
trabalho “vivo”, com a introdução de novas tecnologias; f) os custos 
de venda sobem, com um sistema de distribuição e apoio 
hipertrofiado – o que, por outra parte, diminui os lucros adicionais 
dos monopólios e aumenta o contingente de consumidores 
improdutivos (contrarrestando, pois, a tendência ao subconsumo). 

  
 

Segundo Iamamoto (2001, p. 46), é preciso olhar ainda para o processo que 

ampliou a extração de uma maior quantidade de trabalho de uma parcela menor de 

trabalhadores. Resultando então, na população supérflua para o capital, 

denominada por Marx (1982) de exército industrial de reserva. 

Iamamoto (2008, p.46) comenta: 

 
A acumulação do capital está atrelada essencialmente: a) à redução 
do emprego da força viva de trabalho em função da utilização de 
meios de produção mais eficientes para garantir aumento da 
produtividade (se produz mais em menos tempo); b) à redução do 
valor do trabalho, ampliando a mais-valia; c) à aceleração da 
produtividade do trabalho e à rotação do capital, que permite a 
ampliação das taxas de lucratividade.  
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Nesta perspectiva, as desigualdades sociais resultam no processo de 

concentração de riqueza, é inerente as configurações do modo de acumulação 

capitalista. 

 Siqueira (2013, p. 47) resume a classificação de Marx (1982) sobre os 

diversos segmentos populacionais que representam a superpopulação: 

 
A superpopulação pode se manifestar sob três formas: população 
flutuante ou sazonal (trabalhadores ora aproveitados ora 
dispensados pela produção); população latente (trabalhadores que 
estão submetidos à possibilidade latente de migração do campo para 
a cidade); população estagnada (trabalhadores que se mantém 
ocupados, mas em atividades informais ou precarizadas); população 
pauperizada (trabalhadores desclassificados para o trabalho pelo 
capitalismo).  

 

Em específico, gostaria de ressaltar o que Marx discorre sobre o pauperismo. 

Pois apesar do autor não falar expressamente sobre as pessoas com transtorno 

mental, ele se refere as pessoas designadas como inválidas para o capitalismo, o 

qual abarca o objeto do nosso trabalho: 

 
E, por último, os desclassificados, viciados, ou incapacitados para o 
trabalho. Entre estes, é preciso contar, sobretudo, os indivíduos que 
a divisão do trabalho, fixando-os em determinados ramos, tornou-os 
inutilizáveis; os que ultrapassaram a idade normal para o trabalho; 
finalmente os vitimados na indústria, os mutilados, os doentes, as 
viúvas cujo número cresce aceleradamente com as máquinas 
perigosas, as minas, as fábricas de produtos químicos, etc. O 
pauperismo constitui a hospedaria dos inválidos do exército industrial 
de reserva. Sua necessidade e sua produção são dadas pela 
necessidade e pela produção da superpopulação relativa; são as 
condições inseparáveis da existência da população capitalista e do 
desenvolvimento da riqueza (MARX, 1982, p.168). 

 

Nesse contexto de desigualdade social, fruto do modo de produção 

capitalista, a sociedade se polarizou de tal forma que na mesma proporção em que 

se poduziam mais bens materiais e mais serviços, uma considerável parcela da 

população não tinham acesso a esses mesmos bens e a esses serviços, ou seja, 

quanto mais se produz, menos a população trabalhadora pobre pode usufruir dos 

bens produzidos por ela mesmo. 

Se nas sociedades pré-capitalistas, a pobreza estava diretamente associada 

a um quadro de escassez em relação a produção material e social. Na sociedade 

capitalista, apesar de se construir socialmente maior produção de riquezas, há, 

consequentemente, o aumento da pobreza e da desigualdade, agora, no entanto, 
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pelo excesso de produção e de sua concentração, desdobramentos sociopolíticos 

vigente.  

A considerável parcela da população em situação de pobreza foi acometida 

pela forte desigualdade social, com quedas nos salários dos trabalhadores, 

desemprego, fome, doenças e acumulação da miséria. Portanto, “a questão social 

surge então como expressão de uma nova dinâmica da pobreza, vinculada 

embrionariamente ao surgimento da classe operária e a ameaça que esta 

representa para a ordem burguesa” (NETTO, 2001, p. 42). 

Ainda conforme o autor: 

A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da 
história da Europa Ocidental que experimentava os impactos da 
primeira onda industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel 
do século XVIII: Trata-se do fenômeno do pauperismo. Com efeito, a 
pauperização (neste caso, absoluta) massiva da população 
trabalhadora constituiu o aspecto mais imediato da instauração do 
capitalismo em seu estágio industrial-concorrêncial e não por acaso 
engendrou uma copiosa documentação (NETTO, 2001, p. 42). 

 

Era uma nova dinâmica que adquiria espaço e se generalizava na sociedade. 

“Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que 

aumentava a capacidade social de produzir riquezas” (NETTO, 2001, p. 43). 

Entretanto, os pauperizados não se conformaram com a situação que se 

encontravam, e através de manifestações e protestos, se tornaram uma ameaça às 

instituições sociais existentes. E somente quando o pauperismo tornou-se um 

incômodo, quando as populações pobres começaram a insurgir, a questionar, que 

essa “contrariedade” foi designada como questão social, inclusive José Paulo Netto  

apresenta a revolução de 1948 1como um divisor de águas nesse momento: “foi a 

partir da perspectiva efetiva de uma eversão da ordem burguesa que o pauperismo 

designou-se como questão social” (NETTO, 2001, p. 44). 

Iamamoto (2008, p. 48) desperta para o fato de que 

 
foi justamente no confronto dos trabalhadores contra a exploração 
capitalista, no bojo das lutas pelos direitos à vida e contra as 
desigualdades sociais, que a questão social foi extrapolada para a 
esfera pública. Ou seja, os trabalhadores, organizados ou não, 
desenharam histórias de resistências e de lutas contra a exploração 
engendrada pelo modo de produção capitalista.  

                                                   
1
 Importante revolução onde os trabalhadores reivindicaram por direitos, visto o expressivo 

pauperismo que vivenciavam. 
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A partir disso, a publicização da questão social para esfera pública fez com 

que o Estado construísse mecanismos de intervenção em resposta aos 

trabalhadores, já que estes se colocaram contra a exploração do modo de produção 

capitalista, criando movimentos de lutas e resistências na busca dos direitos sociais.  

É fundamental abordar o debate acerca das classes sociais e da luta de 

classes na esfera do modo de produção capitalista, na medida em que a divisão da 

sociedade em classes sociais é:  

 

 (...) a essencialidade que representa as desigualdades nela 
produzidas e, conforme abordado, é o movimento da classe 
trabalhadora que explicita, na cena pública, tais desigualdades que 
configuram, por sua vez, a questão social (BARISON, 2015, p. 48).  

 

Neste contexto, se faz necessário destacar uma frase do livro Manifesto 

Comunista que elucida a dinâmica capitalista: “A história de todas as sociedades até 

agora tem sido a história das lutas de classe” (ENGELS; MARX, 1998, p. 08). 

A partir disto, apesar do Estado se apresentar como o “comitê da burguesia” 

(NETTO, 2007), representando os interesses desse segmento, ele precisa arrefecer 

os conflitos das classes, incorporando um caráter mediador. Como coloca Barison 

(2015, p. 55): “Paradoxalmente, o Estado mantém relação com todos os segmentos 

da sociedade e, apesar do seu compromisso com os que sustentam seu poder, 

precisa se relacionar e atender expectativas da sociedade em geral para se 

legitimar.” Esta é a forma contraditória do Estado, pois embora ele represente os 

interesses da classe dominante, incorpora também os interesses das classes 

dominadas.  

 

Nesse cenário, é importante ressaltar que as demanadas da classe 

trabalhadora atendidas pelo Estado, decorreram das lutas sociais, visto que este 

somente prioriza os interesses do capital, mas necessita manter a circulação de 

mercadorias. 

No entanto, as demandas dos trabalhadores sempre serão atendidas pelo 

Estado no limite e no interesse da burguesia. Logo, garantirá certos direitos, ao 

mesmo tempo, que contribuirá para o processo de exploração, expropriação e 

organização do capitalismo. Como coloca Netto (2009, p. 29): 
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O que se quer destacar, nesta linha argumentativa, é que o 
capitalismo monopolista pelas suas dinâmicas e contradições cria 
condições tais que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação 
política através do jogo democrático, é permeável a demandas das 
classes subalternas, que podem fazer incidir nele seus interesses e 
suas reivindicações imediatas. E que este processo é todo ele 
tensionado, não só pelas exigências da ordem monopólica, mas 
pelos conflitos que esta faz dimanar em toda a escala societária.  

 
 

O Estado conduz sua atuação na perspectiva de assegurar a produção em 

todas as fases  do capitalismo, assim, forma-se como “o comitê executivo da 

burguesia monopolista – opera para propiciar o conjunto de condições necessárias à 

acumulação e à valorização do capital monopolista” (NETTO, 2009, p. 29). 

 É nesse sentido que o termo “questão social” se refere a contradição que se 

dá no capitalismo, em sua fase monopolista, onde os trabalhadores passam a 

externar suas necessidades e as sequelas causadas por um tipo de relação de 

exploração e passam a exigir seu reconhecimento como classe.  “A emergência da 

„questão social‟ possui na luta de classes seu solo e fundamento” (GUERRA; ORTIZ; 

SANTANA; NASCIMENTO, 2007, p. 247). 

Entretanto, Cerqueira Filho (1982, p. 28) afirma que existe no plano do 

discurso político hegemônico uma continuidade relativa em lidar com a questão 

social no interior de uma teoria da integração social. Desta forma: 

 
(...) nos momentos conjunturais em que uma crise da hegemonia não 
se configura como viável, o pensar e o agir das classes dominantes 
tendem a se aproximar, definindo a “questão social” como uma 
questão eminentemente política, que se resolve na base da 
conciliação. (...). Isto define a “questão social” como uma questão 
política. (...). Nos momentos conjunturais de aguçamento da crise de 
hegemonia, a “questão social” se define como uma questão que 
deve ser resolvida na base dos aparelhos repressivos do Estado. Isto 
define a questão social como uma “questão de polícia” que, sem 
deixar de ser política, passa a ser resolvida com predomínio de uma 
de suas dimensões, a repressão efetiva, prática (CERQUEIRA 
FILHO, 1982, p. 28).    

 

Nesse sentido, a noção de cidadania, de ser um sujeito de direitos, está 

diretamente ligada à luta de classes. “O reconhecimento dos direitos – em especial, 

os sociais, no marco da sociedade capitalista, é fruto da luta da classe trabalhadora” 

(COUTINHO, 2005, p. 63). Medeiros (2007, p. 66) reafirma e complementa esse 

discurso: 
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(...) os direitos sociais, em função do seu caráter distributivo, 
possibilitariam o reconhecimento da promoção de acesso a bens 
socialmente produzidos como forma de fortalecimento da coesão 
social. Se os direitos civis e políticos tiveram a função de ampliar a 
autonomia dos indivíduos, os direitos sociais podem ser definidos 
como forma de dívida da sociedade para com o indivíduo. Assim, o 
sujeito portador de direitos civis e políticos é um homem genérico e 
abstrato. Entretanto, aquele que requer os direitos sociais é um 
indivíduo situado em um contexto que exige o acesso aos bens e 
riquezas produzidos.  

 

Barison (2015, p. 30), por sua vez, denuncia uma contradição no modo como 

a sociedade reconhece o significado de cidadania do usuário com transtorno mental 

que é submetido a um processo de interdição: “(...) para garantir, de fato, acesso 

aos direitos sociais, é necessário suprimir o direito ao exercício dos direitos civis e 

políticos daqueles que são identificados neste contexto como “cidadãos 

incompletos”2. 

Logo, na configuração do capitalismo, os considerados loucos também 

contribuem para a produção de lucros, sem, contudo, pertencerem a produção direta 

de mais valia, já que estes engrossam a massa de trabalhadores que compõem o 

exército industrial de reserva e auxiliam na desvalorização dos salários. Barison 

(2015, p. 229) corrobora, afirmando que  

 

No marco do capitalismo, a loucura, em última análise, foi 
classificada como improdutiva, ou seja, as pessoas com transtornos 
mentais não foram consideradas adequadas ao perfil de trabalhador 
exigido para a produção de riquezas e bens que se constituiriam em 
mercadoria para a garantia da acumulação do capital. Portanto, os 
loucos foram reconhecidos como parte do chamado exército de 
reserva de mão de obra e submetidos a processos de controle 
materializados por meio de ações também coercitivas.  
 

Adentrando nos anos de 1990, apreendemos que os princípios neoliberais 

adotados no Brasil resultaram no “agravamento da questão social e o esfacelamento 

das políticas sociais de caráter universalista” (BARISON, 2015, p. 77),já que “(...) no 

Estado neoliberal são priorizadas as ações focalizadas, elegendo-se determinados 

                                                   
2
 (MEDEIROS, 2007) refere-se aoprocesso societário o qual reconhece que as pessoas com 

transtornos mentais têm ontologicamente a capacidade jurídica para o gozo dos benefícios 

socialmente conquistados pela coletividade, mas não dispõem de capacidade para o 

exercício de seus direitos civis e políticos. 
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grupos sociais para receberem determinados tipos de prestação de serviços” 

(BEHRING, 2009, p. 78). 

Ademais, segundo Barison (2015, p. 90), “nem mesmo a ascensão, no início 

do século XXI, de um governo considerado popular foi capaz de materializar e 

consolidar os espaços de uma verdadeira participação popular.” Ainda, segundo a 

autora: 

O paradoxo é que o recuo do Estado no que se refere ao 
investimento em políticas sociais de caráter universalista e 
redistributivistas, prescritos pela Constituição de 1988, se deu em um 
cenário de agravamento da questão social, que impôs precárias 
condições de vida e trabalho a significativas parcelas da população. 
Estas não mais encontram meios de garantir sua reprodução 
material de forma satisfatória e apresentam demandas significativas 
de acesso à saúde, educação, alimentação e habitação para prover 
a sua subsistência (BARISON, 2015, p. 91). 

 
Desta forma, desde a ascensão do neoliberalismo, a precarização das 

políticas sociais, de acordo com Motta (2005, p. 91), desencadeou na 

“assistencialização da Seguridade Social”, ou seja, as articulações que visam o 

enfrentamento da questão social são reduzidas ao combate à pobreza na esfera da 

política de assistência social por meio de repasses de benefícios materiais que 

correspondem ao mínimo necessário para sobrevivência.   

 

2.2 - Judicialização da Questão Social 

 

Aqui, discutiremos sobre o enfrentamento das manifestações da questão 

social através do judiciário, ou melhor, a “judicialização da questão social” 

(BARISON, 2015).  

A judicialização da questão social acontece quando o Poder Judiciário 

assume as funções do Poder Executivo no que se refere à garantia de direitos 

sociais, levando as expressões da questão social para serem enfrentadas no campo 

sociojurídico. Visto isso, Barison (2015, p. 31) questiona: 

 
Por que o poder judiciário tem sido acionado para ser um 
protagonista importante no enfrentamento das expressões da 
questão social vivenciadas pelos sujeitos e ainda na efetivação de 
dispositivos de atenção no campo das políticas sociais ofertadas pelo 
Poder Executivo?  
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Segundo Barison (2015, p. 32), uma hipótese para este questionamento é de 

que: 

 
o Poder Judiciário tem assumido o protagonismo na construção dos 
mecanismos de enfrentamento da questão social, o que revela um 
paradoxo: explicita a redefinição das funções do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, advindas após a promulgação da Constituição 
de 1988 (que são inscritas, em linhas gerais, na defesa dos direitos) 
e ainda mantém conexão com a retração do Poder Executivo na 
oferta de políticas sociais universais e articuladas.  

 
 

Ou seja, é possível perceber uma transferência das responsabilidades 

atribuídas ao Poder Executivo para o Poder Judiciário, e, consequentemente, o 

descumprimento dos princípios definidos na Constituição Federal sobre as funções 

do Estado. 

De acordo com Barison e Gonçalves (2016, p. 42), neste cenário emerge uma 

versão da judicialização da questão social: 

 

“as expressões da questão social vivenciadas pelas pessoas com 
transtornos mentais que se transformam em motivos para a 
propositura da interdição civil – que, por sua vez se transforma em 
mecanismo de busca de respostas para o seu enfrentamento.”   

 

Dessa forma: 

 O Poder Judiciário assume, então, no bojo do processo de 
interdição, o protagonismo no enfrentamento do isolamento social a 
que o interditando está submetido, dos abusos físicos ou 
psicológicos, da negligência ou do abandono e, em especial, da 
precariedade do acesso ou permanência dos interditandos e 
interditandas na política de atenção psicossocial (BARISON, 2015, p. 
60) 
 

O isolamento social, o não acesso a serviços e direitos,  ou mesmo, o acesso 

de forma precarizada à política de saúde e às demais políticas sociais, são 

exemplos vivenciados pelos usuários com transtornos mentais ou com alguma 

deficiência que se apresentam ao Poder Judiciário na esperança de enfrentá-las, já 

que o Poder Executivo não criou estratégias satisfatórias. 

E, quando conseguem integrar os serviços da rede socioassistencial, o 

atendimento é  precarizado e enviezado, distinto ao estabelecido na política nacional 

de saúde mental. Portanto, de acordo com Barison e Gonçalves (2016, p. 43), “(...) a 

questão do acesso e da permanência da pessoa com transtorno mental no serviço 
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de atenção psicossocial se transmutou em alvo de intervenção do Poder Judiciário 

no bojo do processo de interdição.”  

Desta forma, as expectativas dos usuários e de seus familiares ultrapassam o 

pedido de interdição, a espera é de que o Poder Judiciário lhe deem respostas para 

o enfrentamento das expressões da questão social presentes no seu cotidiano. 

Barison (2015, p. 193) acrescenta: “Neste sentido, constituiu-se como objetivo 

específico ainda estabelecer as conexões entre os motivos que desencadearam a 

propositura do processo de interdição e as necessidades de enfrentamento da 

questão social.”  

No tocante a contradição manifestada pelo Estado e protagonizada pelo 

poder judiciário nos processos de interdição e a fiscalização feita sobre o interditado 

e o curador, Barison (2015, p. 249) discorre: 

 
A interferência indireta do Poder Judiciário no processo de 
enfrentamento da pobreza, mediada pelo seu protagonismo no 
processo de acesso do portador de transtorno mental aos seus 
direitos sociais, pode ser ilustrada também por suas ações que 
configuram a fiscalização exercida no exercício da curatela. Assim, 
observamos que o objetivo de controlar o exercício da curatela 
evidencia as intervenções diretas e indiretas do Judiciário no campo 
da reprodução material das pessoas com transtornos mentais.  

 

Ou seja, a garantia e a privação dos direitos sociais pelos usuários 

interditados reforça o caráter contraditório da interdição, visto que o protagonismo no 

Poder Judiciário se constrói por meio do Estado de forma coercitiva,  privando os 

usuários interditados de seus direitos e os controlando através do processo judicial. 

Além disso, reforça, mais uma vez, a transferência de responsabilidades do Poder 

Executivo para o Poder Judiciário. Como ressalta Barison e Gonçalves (2016, p. 42): 

 
Os muros dos hospícios foram substituídos pelas invisíveis amarras 
da interdição civil, o que não alterou a condição de cidadania do 
louco conforme almejado pelo movimento da reforma psiquiátrica. 
Tal transferência de responsabilidades configura, no nosso 
entendimento, uma face do fenômeno da judicialização da questão 
social.  

 

O acesso a realidade das pessoas com processos de interdição instaurados 

no Poder Judiciário, seja por deficiência física, idosos e principalmente por pessoas 

com transtornos mentais, nos permite visualizar particularidades que, iluminados por 

um saber teórico, possibilita problematizar o papel do Poder Judiciário no 
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enfrentamento das diversas expressões da questão social presente na vida desses 

usuários. Barison e Gonçalves (2016, p. 43) complementam: 

(...) as expectativas dos sujeitos que procuram a justiça mantêm 
relação não somente com a matéria do feito (no nosso caso, a 
necessidade de ser decretada a interdição civil da pessoa com 
transtorno mental), mas também revelam necessidades vinculadas 
exatamente ao enfrentamento das diversas manifestações da 
questão social, que atingem seu cotidiano.  

 

Acreditar na igualdade social na sociedade capitalista é no mínimo utópico, 

pois, nesse modelo de sociedade, a concentração de riqueza é fundamental para 

sua continuidade e para a subjulgação de uma classe exposta a desigualdades 

sociais.  

No entanto, se o Estado dirigisse sua atenção aos interesses da população 

mais vulnerável, na garantia dos direitos conforme preconizado nas normativas, 

reduziria o número de processos de interdição, visto que muitos usuários recorrem 

ao Judiciário para dar início aos processos dessa natureza com o objetivo de buscar 

algum direito que anteriormente o foi negado. O que resulta no protagonismo 

assumido pelo Poder Judiciário, que constrói mecanismos de enfrentamento da 

questão social. Barison (2015, p. 278) comenta que  

 
tal retração do Poder Executivo na oferta de políticas sociais de 
caráter distributivista, postulado pelo projeto neoliberal, se mostra na 
contramão da materialização dos princípios postulados pela 
Constituição acerca das funções do Estado.  

 

Logo, as respostas construídas para o enfrentamento da questão social se 

configuram na judicialização da questão social, apresentando contradições que 

forjam a organização do Estado e sua relação com a sociedade civil. 
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CAPÍTULO 3 - O SERVIÇO SOCIAL NO SOCIOJURÍDICO: AS 

MEDIAÇÕES E A APROXIMAÇÃO DO PARTICULAR 

 

O Serviço Social no Brasil surge no início do século XX com a emergência 

das políticas sociais. Neste mesmo período, em meados da década de 1930, o 

Serviço Social é requisitado para atuar no sóciojurídico, “(…) havendo inclusive um 

curso de formação dos Assistentes Sociais para atuação no recém-criado Juizado 

de Menores” (SEASO, [entre 2014 e 2019] p. 2 apud IAMAMOTO, 2004). 

Atualmente, o Serviço Social no sociojurídico compreende, além do Judiciário, 

a Defensoria Pública, o Ministério Público, os sistemas prisional e de segurança, as 

organizações que executam medidas socioeducativas com adolescentes, dentre 

outros  espaços (CFESS, 2014). Entretanto, o foco desta pesquisa direciona-se para 

a atuação da/o Assistente Social no Judiciário, mais especificamente, nos processos 

de interdição e curatela dos usuários das Varas de Família do TJRJ oriundos da 

área da Baixada Fluminense.  

Mas para isso, antes faremos um resgate acerca dos primeiros concursos na 

área de Serviço Social do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem 

como mostraremos a expansão das áreas de atuação da profissão ao longo dos 

anos no TJRJ.  

De acordo com o Plano Geral de Ação do Serviço Social no TJRJ ([entre 2014 

e 2019]), em 1998, foi realizado o primeiro concurso em Serviço Social para o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a composição do quadro de 

assistentes sociais contava com setenta vagas. Destas, quarenta e sete destinadas 

às Varas de Infância, dez às Varas de Execução Penal e treze às Varas de Família e 

de Órfãos e Sucessões do Fórum Central. 

Com a contratação desses profissionais foi possível o planejamento e o 

desenvolvimento de projetos de intervenção na instituição, bem como reforçaram a 

necessidade de atenção às condições de trabalho e à organização dos assistentes 

sociais para além do espaço dos Juizados de Menores. Em resposta a crescente 

demanda dos juízos por este trabalho especializado, a administração do Tribunal de 

Justiça realizou novos concursos, ampliando o quadro profissional e inserindo as/os 

Assistentes Sociais em novos espaços na instituição. 



36 

 

Então, em 1995, foi realizado mais um concurso, novamente com a 

solicitação de setenta vagas. No entanto, cento e setenta e seis profissionais foram 

convocados. Desta vez, as lotações expandiram seus espaços, as/os assistentes 

sociais passaram a atuar nos Núcleos Regionais (NUR‟s), para assessorar o juízo 

nos assuntos relacionados aos servidores, no Departamento de Saúde do Tribunal, 

na Creche, na Escola de capacitação de Administração Judiciária e na Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção (CEJAI), avançando sua atuação aos noventa e dois 

municípios integrantes do estado do Rio de Janeiro. 

Em 2004, um novo concurso permitiu a ampliação de setores atendidos pela 

profissão. Os Assistentes Sociais passaram a atuar nas Centrais de Penas e 

Medidas Alternativas (CPMA‟s), nos Juizados Especiais Criminais, nas Varas de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na Central de Testamentaria e 

Turoria Judicial, no Serviço de Promoção à erradicação do sub registro de 

nascimento e à busca de certidões, na Comissão Judiciária de articulação das Varas 

de Família, Infância, Juventude e Idoso (CEFIJ) e no Departamento Pró-

Sustentabilidade, setor responsável por desenvolver projetos especiais. 

No concurso de 2012, o último no qual conseguimos informações sobre as 

áreas de atuação e a quantidade de Assistentes Sociais convocados, contabilizamos 

setenta e cinco profissionais, que foram lotadas nas Equipes Técnicas 

Interdisciplinares Cíveis (ETIC‟s), nas Varas de Infância, da Juventude e do Idoso 

(VIJI), nas Varas da Infância e Juventude da Capital (VIJ) e nos Juizados da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM). 

Com isso, percebemos que, ao longo dos anos, a inserção da/o assistente 

social tem sido cada vez mais requisitada para atuar em novos espaços dentro da 

área sociojurídica, “(…) exigindo dos profissionais constante problematização e 

sistematização da prática profissional” (SANTOS, 2016, p. 7). Sobre isso, Guerra 

(apud CFESS, 2009, p. 708) discorre que: 

 
Para o Serviço Social, o processo de sistematização da prática 
permite: identificar e problematizar as condições do exercício 
profissional, os fenômenos existentes, selecioná-los e classificá-los, 
identificar suas características, as dificuldades, lacunas, a 
necessidade de aprofundamento teórico para melhor compreendê-
los e a da adoção de determinado referencial teórico que permita 
interpretá-los, funcionando como um momento pré-teórico da maior 
relevância [...] Aqui, a investigação da realidade se situa como 
exigência do exercício profissional.  
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Nesse espaço, o Serviço Social “(…) por ser uma profissão de caráter 

interventivo, procura limitar os conflitos e incertezas resultantes de um sistema 

socioeconômico em profunda crise que se reflete nas relações interpessoais e 

sociais” (SANTOS, 2016, p. 8). Ainda segundo a autora, no que se refere ao trabalho 

da/o assistente social nos processos de interdição e curatela: 

  
Duas competências são requeridas na realização do seu trabalho, a 
competência individual - saber ouvir e interpretar; manter postura 
isenta de juízo de valor; não psicologizar a questão social; colocar-se 
em postura profissional acolhedora e acessível ao entendimento, 
esclarecimento; e a competência coletiva - trabalhar em rede; 
trabalhar em equipe (profissional e interdisciplinar); defender o 
coletivo em detrimento do individual; posicionar-se na estrutura 
organizacional; e compartilhar informação e conhecimento 
(SANTOS, 2016, p. 8). 

 

Ou seja, a/o Assistente Social fundamentado pelas dimensões ético-política, 

teórico-metodológica e técnico-operativa, deve agir comprometido com o código de 

ética e a lei que regulamenta da profissão, bem como fundamentado em um 

conhecimento crítico para uma intervenção que privilegie o compromisso com a 

classe trabalhadora. 

Neste horizonte, possibilitar a avaliação dos aspectos importantes a serem 

registrados, considerando aqueles que, de fato, possam contribuir para o acesso, a 

garantia, a ampliação e a efetivação de direitos.  

No entanto, avaliando o espaço de trabalho da/o Assistente Social no 

sociojurídico, Fávero (2009, p.18) questiona: 

 
Uma intervenção que apresenta riscos e dificuldades, especialmente 
no que se refere ao estabelecimento de limites entre o direito à 
proteção e o direito à privacidade, por exemplo. Que ação realizar e 
como empreendê-la, de maneira a contribuir com a proteção como 
direito, e não como inserção na vida privada do sujeito ou da família, 
enquanto detentor de um saber-poder direcionado pelo autoritarismo, 
pelo preconceito, pelo controle de comportamentos e atitudes?  

 

Por isso, pensar sobre a atuação profissional do Serviço Social no campo 

sociojurídico traz muitas reflexões. De um lado, os valores que compõem a ética, 

essencial no exercício profissional, projetando uma direção social comprometida 

com a liberdade, a democracia, a efetivação de direitos humanos e sociais e a 
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emancipação humana. Do outro, as instituições que compõe a área responsávelpor 

tomar decisões baseadas em julgamentos.  

O espaço em que a/o Assistente Social materializa a sua intervenção na 

realidade fundamentada por um conhecimento teórico, com uma análise competente 

do ponto de vista profissional, é no processo judicial. 

Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP (2015), processo 

se refere ao conjunto de peças que documentam o exercício da atividade 

jurisdicional em um caso concreto, ou seja, é um conjunto de documentos que 

compõem os autos processuais. Esses documentos são juntados ao processo 

conforme determinações feitas pelo juiz. 

Um dos documentos geralmente solicitados pelo juiz em processos de 

interdição e curatela que tramitam nas Varas de Família é a prova pericial, que é 

produzida por um profissional com conhecimentos especializados em determinada 

área e que possibilitam a construção de elementos para subsidiar a decisão do 

magistrado. 

A atuação do Serviço Social, no processo, como prova pericial, geralmente, é 

o estudo social. No entanto, antes de adentrarmos a esse tema, precisamos abordar 

as três dimensões constitutivas do Serviço Social: a dimensão ético-política, a 

dimensão teórico-metodológica e a dimensão técnico-operativa. Estas são o 

direcionamento para o processo de trabalho profissional.  

As três dimensões do Serviço Social contribuem e influenciam diretamente 

nos desafios da atuação profissional postos na contemporaneidade, buscando sair 

do imediatismo, representa uma prática constantemente reflexiva. 

A dimensão ético-política discorre sobre a/o assistente social não ser uma/um 

profissional “neutro”. O código de ética e a lei de regulamentação da profissão 

nortearão o posicionamento ético-político adotado na intervenção profissional. Dessa 

forma, a/o profissional terá uma prática vinculada a um posicionamento político em 

defesa dos direitos dos seus usuários. Sousa (2008, p. 3) colabora para nossa 

análise: 

  
Sua prática se realiza no marco das relações de poder e de forças 
sociais da sociedade capitalista – relações essas que são 
contraditórias. Assim, é fundamental que o profissional tenha um 
posicionamento político frente às questões que aparecem na 
realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção 
social da sua prática.  



39 

 

 

A dimensão ético-política nos traz a reflexão e o posicionamento a favor da 

liberdade, da universalidade de direitos e dos demais princípios éticos profissionais. 

A dimensão teórico-metodológica diz respeito ao modo como olhamos para a 

sociedade. Esta dimensão proporciona à/ao profissional “um ângulo de leitura dos 

processos sociais, de compreensão do significado social da ação, uma explicação 

da dinâmica da vida social na sociedade capitalista. Possibilita a análise do real.” 

(SANTOS, 2013, p. 2) Ainda de acordo com a autora 

 
O profissional deve ser qualificado para conhecer a realidade social, 
política, econômica e cultural com a qual trabalha. Para isso, faz-se 
necessário um intenso rigor teórico-metodológico, que lhe permita 
enxergar a dinâmica da sociedade para além dos fenômenos 
aparentes, buscando apreender sua essência, seu movimento e as 
possibilidades de construção de novas possibilidades profissionais 
(SANTOS, 2013, p.4) 

 

A dimensão teórico-metodológica remete-nos às teorias que aprendemos ao 

longo do processo de formação, para que possamos assim, buscar uma análise 

crítica das relações sociais enxergando além da aparência.  

A dimensão técnico-operativa diz respeito ao uso de instrumentos e técnicas. 

A opção pelos instrumentos e técnicas estão baseadas no posicionamento que 

serão escolhidos ético-político e ancoragem teórico-metodológica, para assim 

intervir profissionalmente na realidade. “(...) é a execução da ação que se planejou, 

tendo por base os valores, as finalidades e a análise do real.” (SANTOS, 2013, p. 2) 

Dessa forma, ainda de acordo com a autora: 

 

 (...) a dimensão técnico-operativa envolve um conjunto de 
estratégias e técnicas instrumentalizadoras da ação, que efetivam o 
trabalho profissional, e que expressam uma determinada teoria, um 
método, uma posição política e ética (SANTOS, 2013, p. 3). 

 

A dimensão técnico-operativa está relacionada ao modo como a profissão é 

conhecida e reconhecida na sociedade. “Responde às questões: Para que fazer? 

Para quem fazer? Quando e onde fazer? O que fazer? Como fazer?” (GUERRA, 

2012, p. 3) 

A autora considera “ (...) a dimensão técnico-operativa, como a razão de ser 

da profissão, remete às competências instrumentais pelas quais a profissão é 
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reconhecida e legitimada” (GUERRA, 2012, p. 5 ). Dessa forma, os instrumentos e 

as técnicas de intervenção profissional são elementos constitutivos dessa dimensão. 

Pereira (2015, p. 7) complementa nossa análise: 

Assim, a dimensão técnico-operativa deve ser compreendida como 
um componente consciente e sistemático do trabalho do assistente 
social acerca do seu objeto de intervenção – que é a questão social 
e suas expressões – de forma a atingir os objetivos propostos. Para 
tal, faz-se necessário uma interlocução com as dimensões teórico-
metodológica e ético-política de forma a apreender o alcance e 
direcionamento dessa intervenção (...) 
 

Apesar das três dimensões constitutivas do Serviço Social apresentarem suas 

especificidades, elas se complementam, interagem e são indissociáveis enquanto 

mediações da prática profissional. Logo, o profissional que, em sua atuação articula 

as três dimensões, caminha em direção a finalidade da profissão, rumo ao 

cumprimento do projeto ético político. 

As dimensões na atuação profissional devem nortear o estudo social, visto 

que este não é somente um documento técnico escrito, mas um procedimento 

metodológico de conhecimento, que pode representar um caminho onde são 

encontrados desafios e provocações. 

O estudo social, por sua vez, é uma atividade que tem por objetivo conhecer, 

se aprofundar e intervir de forma crítica a uma determinada situação. Conforme 

Fávero (2014, p. 53),  “o estudo social, tem como finalidade conhecer e interpretar a 

realidade social na qual está inserido o objeto da ação profissional, ou seja, a 

expressão da questão social ou o acontecimento ou situação que dá motivo a 

intervenção.” 

Paralelamente, o estudo social não somente objetiva a construção de um 

documento a subsidiar a decisão judicial, mas possui um caráter interventivo quando 

deve proporcionar  também possibilidades de atuação e intervenção profissional.   

Santos (2016) trouxe importantes contribuições do trabalho do Serviço Social 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que demonstra, durante o estudo 

social, o caráter interventivo. 

Em pesquisa realizada, o MP do Rio de Janeiro apresentou dados 

preocupantes no que se refere ao “(…) desconhecimento acerca da interdição e 

curatela por parte daqueles que buscam o Sistema de Justiça.” (SANTOS, 2016, p. 

9) A equipe de Serviço Social do MP do RJ afirma que: 
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Na perspectiva dos profissionais do serviço social, em grande parte 
dos casos, a condução comumente dada aos procedimentos que 
permeiam a instituição da interdição, não garante aos atores 
envolvidos, o acesso a informações que entendemos de teor 
fundamental para a inserção “consciente” neste processo. Não é 
difícil encontrarmos curadores que desconhecem o papel que devem 
desempenhar em relação ao interdito (MP/RJ, 2014, p. 71). 
 

Diante desses dados, Santos (2016) idealizou um projeto, onde foram 

reunidos pequenos grupos de interditandos e possíveis curadores, com o objetivo de 

socializar o conceito e as informações a respeito da interdição e da curatela, bem 

como apresentar a contribuição do Serviço Social nos processos: O “Projeto 

Oficina”. De acordo com a autora (2016), após a participação na oficina, 

  
(...) muitos requisitaram o arquivamento da ação de interdição, 
alguns por identificar que o nível de entendimento e autonomia não 
justificava a interdição, ainda que parcial. Outros, ao tomar 
conhecimento das atribuições do curador consideraram por bem não 
assumir tal responsabilidade (SANTOS, 2016, p. 9). 

 

Outro dado importante trazido pela autora, a partir do seu estudo, foi que 

 
(...) muitos cidadãos ainda acreditam que o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS - ainda exige o termo de curatela para 
concessão de aposentadorias e benefícios decorrentes do sofrimento 
mental. Desconhecem que tal exigência foi abolida a partir do 
Decreto n. 5.699, de 13 de fevereiro de 2006, que entre outras 
medidas, proíbe a exigência do termo de curatela por parte do INSS 
(SANTOS, 2016, p. 9). 

 

Apesar destes dados serem do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi 

possível observar, no período de estágio na ETIC, nos estudos sociais realizados 

em processos dessa natureza, uma realidade semelhante.   

Portanto, no estudo social, é preciso ampliar a mera discussão da questão 

judicial, deve levar em consideração a condição social, histórica e cultural dos 

sujeitos ali envolvidos, bem como o território que vivem e as políticas sociais que 

conseguem ter acesso. Esses elementos possibilitam melhor o entendimento sobre 

a situação posta e contribui para explicar sua presente condição.  

Desta forma, “é imprescindível considerar que “o caso” em estudo não é “um 

caso”, ou seja, ele tem sua condição singular, todavia a sua construção é social, 

histórica, cultural” (FÁVERO, 2009, p. 5).  
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Não é possível realizar um estudo social a partir da situação de um usuário 

com transtorno mental sem fazer as mediações necessárias e compreender as 

relações sociais estabelecidas. É necessário, neste sentido, analisar com 

profundidade as construções sociohistóricas dos sujeitos envolvidos.  

Em vista disso, nos processos de interdição dos usuários com transtornos 

mentais, a realização do estudo social se apresenta de suma importância, visto o 

caráter analítico da realidade social do sujeito e ser um instrumento, “(…) a 

descrição do que foi possível conhecer a partir dos instrumentos utilizados” 

(SANTOS, 2016, p. 7), a possibilitar avanços no caminho emancipatório do usuário e 

da humanidade. 

É importante que a/o profissional se apoie em bases teóricas para subsidiar 

seu estudo social, aportes fundamentais para não individualizar as questões, bem 

como analisar e interpretar a realidade vivenciada pelo usuário.  

Sem, contudo, desconsiderar os alertas apontados por Fávero (2009, p. 11) 

que: 

Quando se fala em fundamentos e base teórica, não se está falando 
de algo abstrato, fora da realidade e da possibilidade de efetivação. 
Fala-se de informações – descritas e interpretadas a partir da 
dinâmica da realidade social, política, econômica e cultural, de 
maneira a provocar ações cotidianas que garantam e efetivem 
direitos.  

 

 A fundamentação que a autora se refere, é a que “(...) se reporta aos direitos 

sociais constitucionalmente previstos, muitos deles consolidados ou em vias de 

consolidação em legislação específica.” (FÁVERO, 2009, p 11). Alguns dos direitos 

pertinentes a nossa área de pesquisa, são os encontrados na Lei Orgânica de 

Assistência Social,  no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na 

Lei Brasileira de Inclusão, na Lei da Reforma Psiquiátrica e nas demais leis que 

garantam o acesso aos direitos da pessoa interditada. Entretanto, é preciso ter 

clareza da importância e do objetivo do conhecimento diante da atuação profissional. 

Segundo Fávero (2009, p. 11): 

 
Não para informar ao defensor, ao Ministério Público ou ao 
magistrado o que diz a lei – cujo domínio é uma de suas 
competências, mas para oferecer elementos que possibilitem a 
transmissão adequada da mensagem, demonstrando que os dados 
da realidade se conectam ou se contradizem no tocante à lei.  
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Também não significa que a/o assistente social deve se restringir apenas a 

letra da lei. Ainda segundo a autora:  

  
Isso não significa que o profissional deve ater-se ao escrito legalismo 
– o qual, se tomado em sua positividade, pode até, dependendo da 
interpretação, dificultar a garantia e/ou efetivação de direitos. Mas, 
sim, que ele deve fazer uso do que a legislação brasileira avançou 
em termos de possibilidades (explícitas e implícitas), no que se 
refere aos direitos humanos e sociais, de maneira a garantir a 
dignidade humana (FÁVERO, 2009, p. 12). 

 

Já que desta forma, ao desenvolver e registrar um estudo social em 

documento específico dará suporte na construção da análise profissional para a 

decisão judicial, assim “É essa fundamentação que pode fornecer elementos para 

que o magistrado forme seu juízo, de maneira a poder tomar uma decisão justa.” 

(FÁVERO, 2009, p. 11.) 

É importante visualizar a importância do estudo social e a modificação que ele 

pode fazer na vida das pessoas envolvidas. Como expõe Fávero (2009, p. 14): 

 
É necessário refletir sobre o fato de que o estudo realizado envolve 
seres humanos que vivem em condições objetivas, as quais afetam 
sua subjetividade e são por ela afetadas. O assistente social também 
tem sua subjetividade afetada nessas relações de trabalho. Nesse 
sentido, o conhecimento científico e a reflexão ética são 
fundamentais para a posição que o profissional assume nas relações 
com os sujeitos e nos registros e pareceres que emite.  

 

Articular-se em rede também é fundamental para que estratégias sejam 

criadas de modo mais cooperativo e agregador, permitindo uma visão e uma 

atuação mais efetiva na realidade dos interditandos. Como coloca Gonçalves e 

Guará (2010, p. 12): 

 
(...) longe do caminho fácil das vias únicas, a articulação permite 
variados atalhos e favorece contatos em muitas direções. O 
movimento em direção ao outro pode trazer boas surpresas quando 
se descobrem recursos e apoios possíveis tão próximos e tão 
ignorados quando atuamos individualmente. Não há exclusividade de 
caminhos, pois organizações e grupos podem compor-se de vários 
grupos diferentes entre si sem comprometer sua atuação em cada 
um deles. 
 

Além disso, a atuação em rede deve privilegiar a participação nas políticas 

públicas setoriais e derrubar os limites de serviços que agem isoladamente, incluir a 

participação da comunidade e dos familiares. 
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Somando a isso, é importante que o estudo feito pela/o Assistente Social 

externe com clareza as necessidades de criar programas que garantam os direitos 

sociais desses usuários. Para que assim, possivelmente, o Ministério Público 

provoque o Poder Executivo para cumprir a legislação, criando ações propositivas e 

direcionadas a essa parcela da população. 

Outra questão que merece destaque com relação à composição do estudo 

social é a definição dos instrumentos utilizados pela/o assistente social, cuja 

autonomia ainda que relativa  permite a escolha dos instrumentos. Santos (2013, p. 

4) discorre: 

Como os instrumentos são considerados meios de se alcançar uma 
finalidade, ao escolher um determinado instrumento de ação o 
profissional deve ter clareza da finalidade que pretende alcançar: se 
está coerente com as finalidades da profissão e se o instrumento 
escolhido permitirá a efetividade de tais finalidades – sabendo que 
essa efetividade é aproximativa. Por isso, o profissional deve estar 
em sintonia com o movimento da realidade, considerando as 
particularidades dos diferentes espaços em que intervém e, também, 
estar orientado pelos fundamentos e princípios éticos que norteiam a 
profissão.  
 

Dentre estes instrumentos, a entrevista é um dos mais utilizados. Ela tem por 

objetivo reunir as primeiras informações acerca da situação que está sendo objeto 

de estudo e obter elementos para a compreensão da realidade.  

Para a concretude da entrevista, é preciso ter cuidado com o diálogo e a 

abordagem utilizada. A/O assistente social não representa apenas a/o profissional 

especializado em Serviço Social, mas o Poder Judiciário, a instituição que será 

responsável por tomar uma decisão que mudará a vida do usuário, sem esquecer  

seu compromisso ético. Portanto, o sujeito precisa ter clareza acerca do trabalho 

realizado e suas implicações. 

Segundo Fávero, o limite entre a busca do conhecimento para a 

garantia/efetivação de direitos e a invasão de privacidade de maneira arbitrária é 

tênue. 

Outro instrumento comumente utilizado nos processos das Varas de Família 

do Poder Judiciário são as visitas domiciliares, que além de apresentarem como 

mais uma possibilidade de entrevista, pode, por vezes, permitir à/ao profissional a 

aproximação da condição social e territorial do sujeito atendido. Além disso, a Visita 

Domiciliar muitas vezes se faz necessária pela limitação do usuário se locomover 

até a instituição, como acontece com frequência nos processos de curatela, bem 
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como por problemas decorrentes da idade avançada. Lembrando que é um 

procedimento com o objetivo de complementar o estudo, e não de fiscalizar o 

cotidiano dos usuários. Corroborando com nossa análise.Fàvero comenta: 

 

Por mais que a visita tenha como objetivo, por exemplo, a garantia 
de proteção de uma criança denunciada por maus-tratos sofridos na 
família – e ela, por ser indefesa e não ter autonomia para se 
proteger, necessita, muitas vezes, da intervenção do Estado –, o 
contato estabelecido pelo profissional com a família deve pautar-se 
por regras éticas e também pelo bom senso, de maneira que o 
assistente social possa discernir a real informação que contribuirá 
para a proteção e a que pode assemelhar-se a um inquérito policial, 
o que foge, obviamente, de qualquer possibilidade de um trabalho 
competente no sentido ético-político (FÁVERO, 2009, p. 26). 

 

Um outro instrumento necessário no estudo social são os encaminhamentos e 

a articulação com a rede familiar e sociassistencial. Em muitas intervenções 

profissionais a/o assistente social se depara com realidades que urge pela 

articulação com a rede na garantia de um direito ou do acesso a serviços, ainda que 

extrapole o determinado judicialmente. Fávero explica: 

 
Se em uma avaliação de revisão de BPC ele encontra uma pessoa 
idosa ou uma pessoa com deficiência que poderia ter acesso a 
outros direitos ou poderia contar com algum recurso da rede familiar 
e da rede social para melhor qualidade de vida, é papel do assistente 
social realizar esse encaminhamento ou, dependendo do caso, 
apontar essa possibilidade no relatório ou laudo, de maneira a que o 
Ministério Público e/ou o magistrado, por meio da aplicação da lei, 
garanta o acesso a tal direito. (FÁVERO, 2009, p. 26) 

 

Ou seja, a ação da/o assistente social deve ir além do expresso na decisão 

judicial. A/O profissional deve ter um olhar ampliado, para além daquela situação 

apresentada nos autos. Até porque, muitas vezes, os usuários com algum transtorno 

mental, com alguma deficiência ou idosos, são submetidos a uma interdição judicial 

pela incapacidade de reunir apoio na rede de proteção social e de seu contexto 

familiar. Geralmente, as famílias também não reunem condições socioeconômicas 

para assumir esse papel.  

Após a definição e utilização dos instrumentos na atuação profissional, o 

estudo social se materializa e resulta nos documentos utilizados pelas/os 

Assistentes Sociais, que irão compor os autos processuais, estes são: a informação 

técnica, o relatório, o laudo e o parecer. 
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  A informação técnica é um documento com um conteúdo mais breve e 

sintetizado, geralmente utilizado com uma informação inicial ou complementar, 

relacionada ao processo. Comumente, utilizado nos processos de interdição para 

sinalizar ao juiz que não foi possível o contato com as partes, devido à ausência de 

telefones nos autos ou por residir em área que tanto os Assistentes Sociais como os 

Correios não tem acesso, impossibilitando a realização do estudo social. 

O relatório social é um instrumento privilegiado para a sistematização da 

prática da/o Assistente Social e das informações mais relevantes acerca do caso 

que está sendo estudado.  Fávero (2009, p. 28) corrobora para nossa analise ao 

afirmar que: 

(...) é o documento no qual constam o registro do objeto de estudo, a 
identificação dos sujeitos envolvidos e um breve histórico da 
situação, a finalidade à qual se destina, os procedimentos utilizados, 
os aspectos significativos levantados na entrevista e a análise da 
situação. O profissional deve valer-se de suas competências 
teóricas, éticas e técnicas para avaliar os aspectos importantes a 
serem registrados, considerando aqueles que, de fato, podem 
contribuir para o acesso, a garantia e a efetivação de direitos.  
 

Importante lembrar que a maioria dos relatórios sociais são lidos por terceiros 

e a decisão também é tomada por terceiros. Logo, é importante que o documento 

seja de maneira sucinta e objetiva.  

O laudo social é outro tipo de documento que também subsidiará a decisão 

do magistrado. Nele serão recolhidas as informações significativas do estudo social. 

Via de regra, em sua parte final será apresentado um parecer conclusivo, ou seja,  a 

conclusão do ponto de vista da/o Assistente Social. 

No entanto, conforme Fávero (2009, p. 29) bem coloca,  

 
Assim como o relatório, o laudo não necessariamente precisa 
detalhar todos os conteúdos do estudo realizado. São importantes, 
sim, a documentação desses conteúdos e o seu arquivamento, de 
maneira que o profissional a eles tenha acesso, se necessário, 
obedecendo ao sigilo profissional. Em consonância com as diretrizes 
e os princípios éticos da profissão, o assistente social é que vai 
poder dizer, em cada situação, o que deve ser objeto de maior 
detalhamento.  

 

O parecer social, geralmente, é a parte final de um laudo. Ele é a conclusão 

técnica da/o profissional a respeito do que foi estudado, é o posicionamento 

fundamento acerca da expressão da questão social que é objeto de intervenção 

naquele processo. 
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Vale ressaltar a responsabilidade que é elaborar uma informação, um 

relatório, laudo ou parecer social, principalmente tendo em vista a posição 

conservadora e punitiva do Judiciário. É preciso compromisso ético-político, para 

que de fato o direcionamento do estudo social seja a efetivação do direito do usuário 

e não uma inquisição que possivelmente resultará na punição do sujeito. Fávero 

(2009, p. 31) aponta que 

Ao registrar um relatório, um laudo, um parecer, o assistente social 
está exercendo um papel intermediário entre o indivíduo e/ou família 
envolvidos na ação judicial, o promotor e o magistrado. O profissional 
ouve a mensagem originalmente, esta sofre interferências por parte 
do próprio emissor – que, não se pode esquecer, em uma entrevista 
fala de si a alguém que é estranho ao seu convívio, o qual sobre ele 
exerce ou pode exercer alguma forma de autoridade (o que é 
implícito, sobretudo no Judiciário, pela natureza institucional) –, e 
interpreta e registra essa mensagem. Por sua vez, esse registro 
deverá ser estudado e analisado por quem vai interferir (defensor, 
promotor etc.) ou proferir a decisão e/ou sentença (magistrado) a 
respeito do emissor inicial. Se, nesse processo de efetivação do 
estudo social, registro e sentença, não houver possibilidade de 
diálogo entre todos os envolvidos na comunicação (o que é 
possibilitado quando acontecem audiências multiprofissionais), maior 
risco de interpretação equivocada da situação poderá ocorrer.  

 

No contexto atual em que vivemos, marcado pela restrição de direitos e 

menor intervenção do Estado nas políticas sociais devido ao avanço da agenda 

neoliberal, há um agravamento das expressões da questão social no cotidiano dos 

usuários interditados que interfere diretamente na atuação dos assistentes sociais 

nos processos judiciais. Neste sentido, mostra de suma importância a leitura da 

realidade direcionada pelas dimensões constitutivas da profissão cujo o 

compromisso baseia-se na equidade e na liberdade, bem como a luta por uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Assim, as/os assistentes sociais buscam fazer mediações necessárias a 

intervenção na realidade, de modo a ampliar os direitos dos idosos, das pessoas 

com deficiência e dos usuários com transtornos mentais. 

No entanto, existem limites postos em seu cotidiano profissional. É preciso um 

trabalho articulado para a construção de estratégias profissionais que ampliem os 

direitos sociais dos interditados. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise acerca do  

abandono do Estado, principalmente no que se refere às atribuições do Poder 

Executivo, incubido por executar as ações previamente deliberadas pelo Poder 

Legislativo, ou seja, no que se refere a esta monografia, o Poder Executivo é 

responsável por desenvolver estratégias que garantam condições para o exercício 

da autonomia e da igualdade nos direitos ao idoso, à pessoa com transtorno mental 

e à pessoa com deficiência, assim, como acesso aos direitos fundamentais que 

garantam mínimas condições para o desenvolvimento pleno destes usuários. 

Para se atingir uma compreensão dessa realidade, a proposta foi analisar o 

trabalho do Assistente Social nos processos de interdição e curatela nas Varas de 

Família, bem como os impactos que essa omissão estatal causa no trabalho desses 

profissionais e na vida dos usuários. Assim sendo, foi definido três objetivos 

específicos. 

 O primeiro, para conceituar a interdição e a curatela e analisar as 

contradições que atravessam esse tema. A partir disso, foi observado que a visão da 

sociedade em relação as pessoas com alguma deficiência ou com algum transtorno 

mental vêm se tornando menos preconceituosa ao longo dos anos. Além disso, a 

LBI trouxe importantes considerações que resultaram em mudanças promissoras no 

que se refere ao regime das incapacidades dos sujeitos, por exemplo, o Codigo Civil 

de 2002 considera a incapacidade absoluta, apenas para o menor de 16 anos. Ou 

seja, o legislador utiliza apenas o critério cronológico, desconsiderando o critério 

biológico, psíquico e intelectual. No antigo Código Civil esses critérios eram 

impressíndíveis para rotular a incapacidade absoluta dos sujeitos.  

Com isso, percebemos que apesar do conceito de interdição e curatela não 

terem sido alterados ao longo dos anos, o entendimento sobre quem são as pessoas 

sujeitas ao instituto foi modificada. 

E além da LBI e do Código Civil, tivemos outros avanços no que diz respeito 

as pessoas com alguma deficiência física ou com algum transtorno mental. A 

exemplo das organizações e movimentos sociais que ocorreram na sociedade civil, 

principalmente nas décadas de 1970 e 1980, resultando na atual Constituição 

Federal, promulgada em 1988, e nas conquistas sancionadas a partir dela.  

Na saúde mental, área em que nós tratamos com maior foco neste trabalho, 
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tivemos a Lei da Reforma Psiquiátrica, que reformulou o conceito de tratamento 

dispensados as pessoas com algum transtorno mental, deixando de isolar essas 

pessoas em espaços restritos – os hospitais psiquiátricos – e passando a integrá-las 

socialmente, com as Residências Terapêuticas e os Centros de Atenção 

Psicossocial.  

Porém, infelizmente o isolamento social, que foi por muitos anos utilizado 

como estratégia para se proteger das pessoas com algum transtorno mental, causa 

reflexos na sociedade atual.  

No segundo capítulo, abordamos a questão social e as contradições que a 

perpassam, pois apesar do processo de interdição e curatela se apresentar ao 

Poder Judiciário de forma singular, entendemos que não é um problema individual, 

está relacionado com uma totalidade complexa. Desta forma, resgatamos um pouco 

sobre as contradições desenhadas no modo de produção capitalista, pois esse 

modelo de sociedade resulta na desigualdade social e consequentemente nas 

pessoas consideradas inválidas para o capitalismo, os pauperizados.  

Logo após, discutimos como essas expressões da questão social vão parar 

no judiciário em buscas de respostas para o seu enfrentamento, configurando na 

“judicialização da questão social” (BARISON, 2015).  

Com isso levantamos um questionamento: Por que o poder judiciário tem sido 

acionado para ser protagonista no enfrentamento das expressões da questão social  

vivenciadas pelos usuários que são submetidos a um processo de interdição? 

 Então, percebemos que a judicialização da questão social acontece porque o 

Poder Judiciário assume as funções do Poder Executivo no que se refere à garantia 

de direitos sociais, levando as expressões da questão social para serem enfrentadas 

no campo sociojurídico. 

Ou seja, há uma transferência das responsabilidades atribuídas ao Poder 

Executivo para o Poder Judiciário, e, consequentemente, o descumprimento dos 

princípios definidos na Constituição Federal sobre as funções do Estado. 

Desta forma, as expectativas dos usuários e de seus familiares ultrapassam o 

pedido de interdição. A espera é de que o Poder Judiciário lhe dê respostas para o 

enfrentamento das expressões da questão social presentes no seu cotidiano. 

No terceiro e último capítulo, trazemos um pouco do processo de trabalho dos 

Assistentes Sociais nos processos de interdição e curatela dentro do TJRJ. 

Importante compreender que o Serviço Social é uma “(...) profissão de caráter 
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interventivo, que procura limitar os conflitos e incertezas resultantes de um sistema 

socioeconômico em profunda crise que se reflete nas relações interpessoais e 

sociais.” (SANTOS, 2016, p. 8) Logo, é de suma importância dentro de uma 

instituição extremamente conservadora e responsável por tomar decisões baseadas 

em julgamentos. 

No contexto atual em que vivemos, marcado pelo liberalismo e pela menor 

intervenção do Estado nas políticas sociais, provocando um agravamento das 

expressões da questão social no cotidiano dos usuários interditados, a atuação dos 

assistentes sociais nos processos de interdição, direcionada pelas dimensões 

constitutivas do Serviço Social, se mostra de extrema relevância, visto o 

comprometimento com a equidade e a liberdade, bem como a luta por uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Assim, os assistentes sociais buscam fazer mediações e intervenções na 

realidade, de modo a ampliar os direitos dos idosos, das pessoas com deficiência e 

dos usuários com transtornos mentais. 

Como resultado desta monografia, identificamos que ainda há uma 

invisibilidade na discussão da temática abordada, pois há poucos estudos sobre o 

Assistente Social enquanto profissional inserido no sistema sociojurídico atuando 

nos processos de interdição e curatela. 

 Também foi identificado a necessidade da ampliação de debates acerca do 

Judiciário como Poder responsável por dar respostas as expressões da questão 

social, visto que há pouquíssimos estudos que versam sobre o assunto.  

Além disso, discutir sobre a importância do Poder Executivo na 

implementação de estratégias para o enfrentamento das expressões da questão 

social se mostra como um importante mecanismo, ja que garantiria os direitos 

sociais dos sujeitos que tem alguma deficiência ou algum transtorno mental e 

consequentemente diminuiria a busca ao Poder Judiciário para  responder essas 

expressões da questão social. 

Este debate é de extrema importância, principalmente se formos analisar a 

conjuntura atual, marcada pela precarização dos direitos sociais, principalmente no 

que se refere aos usuários com transtornos mentais. Desta forma, acredito que esta 

monografia consiga contribuir com essa temática e a partir dela possa ser construído 

caminhos e estratégias de intervenções nessa área.  
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