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RESUMO 

Neste trabalho de conclusão de curso analisa-se o processo de trabalho do 

assistente social no Ministério Público, o surgimento dessa instituição e a sua 

relação com o Serviço Social. Partindo de uma análise do campo sócio-jurídico e da 

inserção da profissão nessa área, esse estudo surge a partir da observação que foi 

realizada durante o período de estágio curricular realizado no Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro localizado no CRAAI – Cabo Frio, tendo em vista as 

questões que se colocam no cotidiano da profissão dentro desse espaço, no que 

tange as condições de trabalho e a dificuldade na materialização de um projeto 

profissional, entendendo que tais questões trazem rebatimentos na atuação da 

profissão nessa instituição e na legitimação do projeto ético-político profissional. 

Desta forma, o estudo tem como objetivo analisar, através da utilização de 

pesquisas bibliográficas as condições de trabalho que estão postas no Serviço 

Social inserido no campo sócio-jurídico, mais especificamente no CRAAI Cabo Frio, 

apontando os limites e as possibilidades que o Serviço Social tem dentro desse 

campo . 
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ABSTRACT 

In this work, the social worker's work process is analyzed in the Public Prosecutor's 

Office, the emergence of this institution and its relationship with Social Work. Based 

on an analysis of the socio-juridical field and the insertion of the profession in this 

area, this study emerges from the observation that was made during the curricular 

internship at the Public Ministry of the State of Rio de Janeiro located at the CRAAI - 

Cabo Frio, Taking into account the issues that arise in the daily life of the profession 

within this space, regarding the working conditions and the difficulty in the 

materialization of a professional project, understanding that these questions bring 

back the profession's performance in this institution and in the legitimation of the 

project Ethical-political professional. In this way, the study aims to analyze, through 

the use of bibliographical researches the working conditions that are put in the Social 

Service inserted in the socio-juridical field, more specifically in the CRAAI Cabo Frio, 

pointing out the limits and the possibilities that the Social Service Has within that 

field. 

 

Keywords: Public Prosecution, Social Service, CRAAICABO FRIO 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo 

analisar o exercício profissional do assistente social no CRAAI Cabo Frio, que é 

conhecido na região como Ministério Público e assim também é chamado. Tal 

estudo tem o intuito de contribuir na discussão sobre quais estratégias importantes 

utilizar no cotidiano profissional no sentido de melhorar os atendimentos prestados, 

de fortalecer a profissão no âmbito sócio-jurídico, assim como também contribuir 

para o fortalecimento do Projeto Ético Político da Profissão. 

Tendo em vista que o Serviço Social no campo sócio-jurídico é um tema 

debatido recentemente pela categoria, e apesar do pouco material teórico sobre a 

temática, foi sócio-jurídico possível elaborar análises provenientes da experiência de 

estágio curricular em Serviço Social que aconteceu no período de 2013.2 à 2015.1.  

No contexto neoliberal, que de acordo com Barroco (2011), também tem 

como características o aprofundamento do individualismo, e a recusa da análise 

histórica dos processos sociais, o Serviço Social no Ministério Público de Cabo Frio 

sofre com as consequências desse projeto e se depara com a intensa precarização 

do trabalho e da pressão institucional para que as ações profissionais sejam 

realizadas de maneira individualizada. Por isso, partindo da hipótese de uma 

dificuldade do Setor de Serviço Social do Ministério Público de Cabo Frio em 

materializar projetos de trabalho, assim como também de se articular e de 

sistematizar a prática profissional, houve a motivação para uma análise sobre a 

atuação dos profissionais de Serviço Social no CRAAI Cabo Frio, buscando, a partir 

da trajetória histórica do Serviço Social no campo sócio-jurídico, compreender em 

qual contexto surge a instituição, sua relação com a noção de direito e onde se da a 

atuação dos profissionais de Serviço Social inseridos nela.  

Para tanto, o primeiro capítulo busca fundamentar historicamente a inserção 

do Serviço Social no campo sócio-jurídico, que apesar do recente debate dentro da 

categoria, ocorreu desde a gênese da profissão. Partindo dessa premissa, ainda 

nesse capítulo, é realizada uma breve análise do debate sobre o direito no campo 

sócio-jurídico, e o surgimento do Ministério Público, assim como a relação da 

instituição com o Serviço Social.  
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No segundo capítulo, a fim de explorar o objeto de estudo deste Trabalho – 

que representa a análise do Serviço Social no Ministério Público de Cabo Frio – foi 

feita a apresentação do campo de estágio, tendo como objetivo realizar uma análise 

institucional do CRAAI Cabo Frio e expor as ações profissionais na instituição.  

O terceiro e ultimo capítulo, faz uma breve análise sobre a atuação do Serviço 

Social no Ministério Público, apontando reflexões sobre o exercício profissional, os 

desafios e as possibilidades postos à prática do Serviço Social no campo sócio-

jurídico.  

Por fim, as considerações finais apontam o resultado das pesquisas 

bibliográficas e da análise institucional do campo de estágio, mostrando os 

elementos que corroboram a hipótese da dificuldade da materialização de projetos e 

sistematização do exercício profissional no Serviço Social no Ministério Público de 

Cabo Frio. 
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CAPÍTULO 1 

AS PROTOFORMAS DO SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO SÓCIO-JURÍDICO 

 

 

O campo sócio-juridico1 é um espaço ocupacional que somente a partir dos 

anos 2000vem sendo debatido no Serviço Social. No entanto, a atuação das 

assistentes sociais nessa área está presente na profissão desde meados de 1930, 

período em que o Serviço Social surge e se institucionaliza no Brasil. 

Segundo Fávero, Melão e Jorge (2008),de 1930 a1945,o Brasil é marcado 

pela chamada Era Vargas, assertivamente caracterizada por um momento de 

“restauração da democracia liberal, recuperação da economia e hegemonia do 

poder” (FÁVERO, MELÃO E JORGE, 2008, p. 38). Diante da crise internacional do 

capital, iniciada na época, parte da recuperação da economia nacional pressupunha 

um processo de industrialização, que juntamente com a organização dos 

operários,propiciaramum aprofundamento e a publicização da questão social2. 

Esse período, de acordo comIamamoto e Carvalho (2011) é também 

omomento de institucionalização da profissão 3 , e já no ano de 1935é possível 

observamos avançosno que se refere aos espaços de atuação do Serviço Social, 

quando então é criado,em São Paulo, através da Lei 2.497, o Departamento de 

Assistência Social do Estado. O Departamento era a maior instituição de Serviço 

                                                           
1 No presente Trabalho de Conclusão de Curso utilizarei o termo campo sócio-jurídico, fazendo 

referência ao significado exposto pela autora Fávero (2011) quando explicita que “campo sócio-
jurídico diz respeito ao conjunto de áreas em que o serviço social articula-se a ações de natureza 
jurídica, como o sistema judiciário, o sistema penitenciário, o sistema de segurança, os sistemas de 
proteção e acolhimento como abrigos, internatos, conselhos de direitos, dentre outros”. Além disso, 
De acordo com o Conselho Federal (2014) o sócio-jurídico é um termo que explica onde que a 
atuação das assistentes sociais será realizada nesse campo, tendo em vista a orientação ético e 
político da profissão que a possibilita uma leitura da realidade para além do senso comum, 
compreendendo que a realidade social é marcada pelos conflitos de classe que decorrem do modo 
de produção capitalista. “Desse modo, é fundamental situar qual o significado sócio-histórico e 
político da dimensão ‘jurídica’ para a sociedade.” (CFESS 2014, p. 14). 
2Iamamoto(1998) (apud Fávero, Melão e Jorge 2008, p. 38) conceitua que a questão social se 

mostracomo“[...]conjunto das expressões das desigualdades que aparecem na sociedade capitalista 
e que tem uma raiz comum: a produção de social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se 
amplamente social, enquanto a apropriação do seu produto mantém-se privada, monopolizada por 
uma parte da sociedade.” 
3Período marcado por forte influência da Igreja Católica, que por meio do interesse em especializar as 

ações sociais praticadas na igreja criou o Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo, com 
formação a partir da doutrina da Igreja Católica. (Iamamoto e Carvalho, p. 168, 2011) 
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Social e grande parte dos artigos da lei que o instaurou tratava sobre a assistência 

ao menor. 

A esse Departamento - subordinado à Secretaria de Justiça e Negócios 
interiores – caberia além dos itens relacionados acima, a estruturação dos 
Serviços Sociais de Menores, Desvalidos, Trabalhadores e Egressos de 
reformatórios, penitenciárias e hospitais e da consultoria Jurídica do Serviço 
Social. (Iamamoto e Carvalho, p. 185, 2011) 

 

A partir dos esforços de grupos católicos e também por um forte interesse do 

Estado na formação técnica especializadapara a intervenção nas expressões da 

questão social, no ano de 1936 foi criada, em São Paulo, a primeira Escola de 

Serviço Social.  Com a formação especializada de profissionais em Serviço Social e 

a emergente demanda nas áreas sociais de intervenção estatal, observa-se o 

surgimento de campos de atuação para assistentes sociais em instituições estatais. 

O Departamento de Serviço Social é exemplo de um dos primeiros espaços 

ocupacionais com um caráter sócio-jurídico no Serviço Social.  

Em 1938, em São Paulo, diante das lutas das assistentes sociais pelo 

reconhecimento da profissão, foram criadas legislações que reconhecessem 

institucionalmente as assistentes sociais formadas,nosseus espaços de trabalho.  

 
Através do Decreto n 9744, de 19/11/1938 onde determina como privativa 
dos assistentes sociais as funções de subdiretor de vigilância, de 
comissários de menores e de monitores de educação. E o Ato 57 que como 
o Decreto de lei que trata dos cargos presentes no Departamento de 
Serviço Social que serão preferencialmente preenchidos por assistentes 
sociais.” (Iamamoto e Carvalho, p 199, 2011) 
 

Nesse momento, no Rio de Janeiro, por meio da iniciativa do Juízo de 

Menores foi criada Escola Técnica de Serviço Social. Diante de poucas assistentes 

sociais formadas no Rio de Janeiro, os primeiros espaços mais ocupados por estas 

profissionais foram no Juízo de Menores e no Serviço de Assistência ao Menor, 

ambos de caráter público e sócio-jurídico (Iamamoto e Carvalho, 2011).  

 
Nesse momento os Assistentes Sociais atuarão como comissários de 
menores no Serviço Social de menores – menores abandonados, menores 
delinquentes, menores sob tutela da Vara de Menores, exercendo 
atividades no Instituto Disciplinar e no Serviço de Abrigo e Triagem; junto a 
Procuradoria de Serviço Social [...]” (Iamamoto e Carvalho, p. 202, 2011). 
 

Com o avanço na formação de assistentes sociais, foram surgindo novos 

espaços de atuação profissional. De acordo com Fávero (2013), nos anos 40 já era 

possível observar atuação do Serviço Social também no âmbito da Justiça da 

Infância e da Juventude.  
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De acordo com Faleiros (2005), em 1941 foi criado o Serviço de Assistência 

aos Menores (SAM) e em 1964 a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor 

(Funabem) que dirigia as Fundações Estaduais do Bem Estar do Menor (Febem) 

que tinha como função realizar “a prevenção e a ação contra o “processo de 

marginalização do menor” e por outro lado a correção dos “marginais” 

(FALEIROS,2005, p. 172). Essas instituições também compuseram espaços de 

atuação do Serviço Social no campo sócio-jurídico (Faleiros, 2005).  

Em São Paulo, em 1949,foi implantando o Serviço Social no Juizado de 

Menores – onde até 1985 foi executado o Serviço de Colocação Familiar4. Segundo 

Fávero, o auxílio financeiro concedido para as famílias origem das crianças e 

adolescentes era uma forma de evitar que estes fossem para as ruas ou até mesmo 

internadas em instituições 

Em 1957, também em São Paulo, acontece a criação do Serviço Social de 

Gabinete. Neste espaço se fazia necessário a presença de profissionais 

competentes para entender as relações sociais e da família no intuito de emitir 

relatórios para ajudar nas decisões judiciais, o que justificaria a atuação do 

assistente social. (FÁVERO 2013, p. 512). 

Nesses espaços, no início, a atuação do Serviço Social era direcionadapara 

atividades que pudessem garantir a proteção social, todavia, tal atuação ainda era 

pautada na doutrina social da Igreja Católica, que exercia forte influência na 

formação dos assistentes sociais.  

Nesse sentido, a atuação das assistentes sociais nos primeiros espaços de 

caráter jurídico foi marcada por demandas de fiscalização do trabalho infantil, 

comissariado de menores e tantas outras que culminavam no controle e ajustamento 

de menores, o que evidencia a influência positivista no fazer profissional 

 
Quando o Serviço Social tem início no Judiciário, o viés funcional positivista 
e o doutrinarismo social da Igreja Católica, aliados ao metodologismo do 
Serviço Social de casos individuais, de matriz norte-americana, eram 
referências para o exercício profissional (Fávero, p. 513, 2013). 
 

                                                           
4 O Serviço de Colocação Familiar, “[...] pode ser considerado como o primeiro programa de família 

de apoio ou família acolhedora, ou, ainda, pode ser compreendido como o primeiro programa de 
transferência de renda de que se tem notícia no Estado de São Paulo, na medida em que incluía 
repasse financeiro inicialmente às famílias de apoio e posteriormente às próprias famílias das 
crianças e adolescentes cujos "casos" (como então se denominava) chegavam ao Judiciário com 
demanda de acolhimento institucional.” (Fávero, p. 511, 2013.) 
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Segundo Fávero (2013), nesse momento, o respaldo jurídico utilizado pelas 

assistentes sociais era o primeiro Código de Menores que foi aprovado em 1927. O 

segundo Código de Menores, aprovado em 1979, demonstrou significativa expansão 

nos espaços de trabalho das assistentes sociais no judiciário, pois os artigos 

presente no Estatuto demonstram a necessidade de uma equipe técnica 

especializada no âmbito jurídico, o que incluiria a Serviço Social. Todavia, ele se deu 

n’um período de luta e mobilização contra a ditadura civil e militar que se instaurou 

em 1964, no Brasil.  

 Com o golpe de 1964 o Brasil vivia sob o poder de militares que 

representavam o interesse da classe dominante e do capital internacional. De 

acordo com Couto (2006), essas características da Ditadura Militar fizeram com que 

as políticas sociais tivessem um caráter de controle do governo sobre a população, 

que tinha direitos sociaisconcedidos sob critérios obscuros que definiam usuários 

entre merecedores e não merecedores. 

No entanto, o número de pessoas não merecedoras se tornava maior e as 

condições de vida cada vez mais precárias. Diante do aumento das necessidades 

sociais, a classe trabalhadora passou a se reorganizar com intuito de lutar pelo fim 

da ditadura e em defesa da democracia.  

Segundo Iamamoto (2009), diante da crise da ditadura e da forte organização 

da classe trabalhadora em defesa da democracia, surge uma pressão para que as 

assistentes sociais se posicionassem diante dos acontecimentos políticos 5 do país 

naquele momento. É importante ressaltar que, para a autora, durante a ditadura, 

havia assistentes sociais cooptados pelas ideias ditatoriais, no entanto, também 

tinham muitos profissionais na lutacontra a ditaduraeque sofreram inúmeras 

repressões nesse período. 

Assim, a década de setenta é perpassada por inúmeras transformações no 

cenário tanto político quanto social do Brasil, e diante disso o Serviço Social busca a 

sua efetiva Renovação sendo em vista que a direção que a profissão seguia divergia 

dos interesses da classe trabalhadora. 

                                                           
5No período da ditadura militar a profissão foi perpassada por um momento de possíveis mudanças 

no Serviço Social, uma delas no que tange o referencial teórico que buscava uma ruptura com o viés 
conservador da emergência da profissão. Durante a busca pela ruptura com o Serviço Social 
conservador a profissão também tem uma significativa ajuda da América Latina, que se organizavam 
e também realizavam pesquisas na área profissional a fim de propor mudanças no Serviço Social da 
America Latina (Iamamoto, 2009). 
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O Serviço Social, no Brasil, busca então a ruptura com seu lastro e, através 

de debates e encontros, os assistentes sociais passam a ter consciência de que 

também são profissionais assalariados inseridos numa sociedade de classe, o que 

refletiu em mudanças tanto na matriz teórico-metodológica de formação quanto na 

prática profissional.  

Em poucas palavras, entrou na agenda do Serviço Social a questãode 
redimensionar o ensino com vistas à formação profissional capaz de 
responder, com eficácia e competência, às demandas tradicionais e às 
demandas emergentes na sociedade brasileira- em suma, a construção de 
um novo perfil profissional. (Netto, 1999, p.13) 

 

Apesar da intensa repressão e censura realizada pelo governo ditatorial, os 

movimentos sociais conseguiram modificar esse cenário político e foram se tornando 

mais forte.De acordo com Couto (2006) A consequênciapositivada reorganização da 

classe trabalhadora no Brasil foi a consolidação dos direitos sociais assegurados na 

Constituição de 1988.  

 
Somente com a Constituição Federal de 1988 é que foram pautadas 
conquistas à população brasileira do ponto de vista dos direitos humanos, 
mesmo considerando a investida neoliberal presente no final dos anos de 
1980, que impôs ao Estado sua retirada das políticas públicas. Sendo a 
garantia de direitos materializada por meio de políticas sociais públicas, os 
movimentos sociais e de trabalhadores protagonizaram, nesse período 
altamente contraditório, meios para afirmação dos direitos constitucionais. 
Foi entre o final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, que se 
instituiu o Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 1990), o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) e a Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS (BRASIL, 1993). (Périn, 2010, p. 47) 
 
 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, passam a surgir novos 

campos de atuação ao Serviço Social no campo sócio-jurídico sendo eles o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Essas instituições passaram a ter um lugar 

central de atuação na defesa da garantia de direitos tanto individuais quanto 

coletivos na sociedade contemporânea. 

Além desses espaços, em 1990 foi criado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que passou a substituir o segundo Código de Menores de 1979. 

Todas essas transformações no âmbito da sociedade, bem como dentro do Serviço 

Social fez com que a profissão fosse requisitada cada vez mais no campo sócio-

jurídico. De acordo com Fávero (2011):  

“As ações no Poder Judiciário têm solicitado, cada vez mais, a 
presença de profissionais com formação na área social para atuarem em 
medidas preventivas e de suporte à aplicação da lei.” (Fávero, 2011, p.21). 
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Diante isso, a inserção dos assistentes sociais no espaço jurídico foi se 

enraizando:  

No decorrer do processo histórico, o serviço social consolidou-se e ampliou 
sua atuação por meio da inserção profissional nos tribunais, nos ministérios 
públicos, nas instituições de cumprimento de medidas socioeducativas, nas 
defensorias públicas, nas instituições de acolhimento institucional, entre 
outras. (CFESS, 2014, p.13). 
 

De acordo com a cartilha sobre a atuação dos assistentes sociais nosócio-

jurídico, elaborada pelo CFESS em 2014, a Editora Cortez nos anos 2000 passa a 

demonstrar um interesse em publicar artigos que tratassem sobre a inserção da 

profissão no Poder Judiciário e no Sistema Penitenciário. A partir disto, no ano de 

2001, no 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), a Comissão 

Organizadora do evento abriu espaço para que profissionais apresentassem 

trabalhos sobre o camposócio-jurídico. Deste modo foram surgindo inúmeras 

iniciativas da categoria para a discussão sobre tal temática. 

Outro passo importante foi dado durante o 32º Encontro Nacional CFESS-

CRESS, que ocorreu em 2003, pois neste evento foi deliberada a realização de um 

Encontro Nacional do Serviço Social no Sócio-jurídico. Tal encontro aconteceu logo 

no ano seguinte de sua aprovação, denominado 1º Seminário Nacional de Serviço 

Social no Campo Sociojurídico. Na ocasião, foram realizadas diversas discussões e 

também foi proposto a todos os Conselhos Regionais de Serviço Social que 

buscassem promover uma sistematização de informações que caracterizam a ação 

profissional no campo sócio-jurídico.   

Assim, essa breve retrospectiva histórica sobre a atuação e a discussão dos 

assistentes sociais no campo sócio-jurídico nos mostra que muito ainda há para se 

problematizar uma vez que este campo de atuação está diretamente relacionado a 

garantia de direitos e nesse sentido é importante também ao Serviço Social e ao 

nosso Projeto Ético Político6. 

 

1.1 O debate do direito no campo sócio-juridico 

 

Uma questão de suma importância no debate sobre o sócio-jurídico éa 

apreensão de que “direito e jurídico não são sinônimos”(CFESS 2014, p.15). O 

direito é fruto das necessidades da sociedade, e só se torna positivado, ou seja, se 

                                                           
6 O debate sobre essa temática ocorrerá no subitem 1.3 deste trabalho de conclusão de curso.  
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torna válido, quando está inserido na lei. Dessa forma quando o direito se torna lei, 

ele passa a ser uma responsabilidade do Estado no seu cumprimento e entende-se 

que o jurídico será o local onde serão resolvidos os conflitos oriundos da ausência 

de ação do Estado mediante a contradição gerada no modo de produção capitalista. 

Contudo essa positivação na lei não garante que o direito será cumprido pelo 

Estado porque ele é também marcada pelos interesses da classe dominante, das 

relações de forças, entre outros determinantes postos na sociedade.   

O Estado burguês possui diversos aparatos coercitivos para a conservação 

da ordem sociale isso é feito através do poder que o Estado possuipara intervir 

usando, tanto da força física quanto as determinações que estão nas leis e 

regulamentações jurídicas que possibilitam o controle da sociedade aos interesses 

do capitalismo. (CFESS, 2014, p.15).  

Por exemplo: por meio dos aparelhos coercitivos do Estado que se dá o 

desenvolvimento da criminalização da pobreza, sendo essa uma das mais intensas  

formas de se controlar a questão social. A judicialização dos processos sociais será 

feitapelas instituições jurídicas, representantes do Estado.   

Nessas instituições as formas de ação coercitiva do Estado demarcam uma 

organização intensamente hierárquica, burocrática e que tem em suas intervenções 

um caráter coercitivo e autoritário. As decisões tomadas dentro desses espaços 

podem ser arbitrárias, diante do poder que o operador do direito tem de decidir 

perante a sociedade. Nesse sentido, ele pode exercê-lopara atender aos interesses 

da classe dominante ou não, todavia: 

 
O poder de interferir e decidir sobre a vida das pessoas, de outras 
instituições, de populações ou até mesmo de países, a partir do uso 
da força física ou da lei, confere a tais instituições características 
extremamente violadoras de direitos – mesmo quando o discurso que 
as legitima é o da garantia dos direitos. (CFESS. 2014, p.16) 
 

 Nosso país, o Brasil, é marcado por fortes aspectos de relações de poder e 

autoritarismo. Tais características determinam como se dão as relações 

institucionais tanto no seu interior, nas relações dos sujeitos que trabalham nela, 

quanto da instituição com a sociedade.  

 

A ‘soberania do Estado’ se converte na ‘soberania das autoridades 
legalmente constituídas’. Abuso de poder, constantes violações de direitos e 
uma forte diferenciação hierárquica, de inspiração aristocrática com 
afirmação de privilégios[...]. (CFESS, 2014, p.17) 



19 
 

Apesar disso, a impositividade do Estado e sua relação com a sociedade 

capitalista não pode ser enxergada somente pela ótica de coerção e do controle, 

pois é através do direito que o Estado atende também as necessidades das classes 

trabalhadoras. 

De acordo com o CFESS (2014), o Poder Judiciário não é um espaço neutro 

e isolado, pois ele é composto por diversas instituições sociais que surgem a partir 

das demandas sociais postas na sociedade, e que também atendem aos interesses 

políticos divergente. Por isso, o Poder Judiciário está passível à mudanças,diante da 

organização e reivindicação da classe trabalhadora. 

Nesse sentido é de grande importância para a categoria o debate sobre a 

relação entre jurídico e o direito, pois a relação entre eles está em nosso cotidiano 

através das leis e instituições que expressam a defesa dos direitos sociais.  

 

Cabe aos/às assistentes sociais, detentores de um poder profissional 

conferido pelo saber teórico-prático, questionar a axiologia da lei, sua 

relação de classe e mais, os complexos que as determinam, que remetem 

o/a profissional a armadilhas singulares.” (CFESS, 2014, p.24) 

 

Além disso,compreensão do caráter contraditório do direito e das instituições 

jurídicas,  o Serviço Social pode potencializar sua ação profissional, “pautada no seu 

saber teórico-metodológico, nos seus compromissos ético-políticos e em suas 

habilidades técnico-operativas.”(CFESS, p. 23, 2014). 

 

1.2 O Ministério Público e a defesa dos direitos sociais 

 

 Um instrumento importante na busca pela efetivação dos direitos sociais da 

sociedade e que possibilita ações efetivas das assistentes sociaisé a instituição 

Ministério Público. De acordo com a autora Silvia Tejadas (2013), com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público ganha autonomia 

como instituição, e tem como objetivo a garantia e a defesa dos direitos da 

sociedade.  

No entanto, o Ministério Público nas sociedades ocidentaistem uma história 

antiga. Segundo a autora, a emergência do Ministério Público ocorreu no surgimento 

da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão,e 

surge naquele momento para resolver problemas judiciais e criminais dos reis. O 
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Ministério Público na época da Revolução Francesa tinha como atribuição verificar 

se a lei estava sendo cumprida no que se referiaaos processos e julgamentos 

criminais, caracterizando um teor criminal ainda presente nessa instituição. 

Há evidências do Ministério Público no Brasil na época do Brasil Colônia, 

porém ele não existia em forma de instituição e sim de promotores que eram ligados 

ao Poder Executivo. Somente a partir de 1890, quando se inicia no Brasil a 

República, que o Ministério Público surge como instituição (Tejadas, 2013). Com o 

passar dos anos o Ministério Público vai expandindo as suas atribuições, sendo na 

Constituição de 1988 que o Ministério Público ganha um importante espaço na 

legislação, como uma instituição jurídica voltada a defesa e a garantia dos direitos 

tanto individuais quanto coletivos da sociedade. Dessa forma, como expresso no 

Artigo 127 da Constituição Federal de 1988: 

 
O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  
(BRASIL, 1988, p.90) 

 

Com isso, o Ministério Público passa exercer as suas atribuições com maior 

independência tanto funcional quanto administrativa. A promulgação da Constituição 

passou a determinar as normas formais para a escolha do procurador-geral da 

República e dos Estados, permitindo a exclusividade da promoção da ação penal e a 

ampliação da titularidade para o inquérito civil e para ação civil pública, no que tange 

os direitos difusos e coletivos7.  

Percebemos então que a autonomia do Ministério Público é de suma 

importância para que esta instituição fiscalize se as leis vêm sendo aplicadas, tendo 

em vista que tal autonomia garante ao Ministério Públicoopoder de contraposição 

aos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) no que se refere a violação de 

direitos coletivos e individuais. Ou seja, deve ficar claro que o Ministério Público, 

mediante a sua independência, não pode ter sua atuação submetida a benefício do 

                                                           
7“Direitos difusos: envolve grupo de pessoas indetermináveis com danos indivisíveis e reunidas pelas 

mesmas circunstâncias do fato; direitos coletivos: envolve grupo de pessoas determináveis que 
partilham de prejuízos indivisíveis decorrentes de uma mesma relação jurídica (MAZILLI, 1998); 
direitos individuais indisponíveis: são aqueles que não podem ser retirados do indivíduo e do qual 
este não pode dispor, exemplos: direito à vida e à saúde.” (Porto, 2006, apud CFESS, 2014, p.53). 
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governo ou mesmo de outro tipo de poder que exista na sociedade (TEJADAS, 

2013). 

Diante disso, com a Constituição de 1988 o Ministério Público tem como 

função zelar pelos direitos que ali estão sendo assegurados, tendo em vista que a 

Constituição surge da organização da sociedade na luta por seus direitos sociais e 

políticos. Sousa (2013) explicita sobre as funções do Ministério Público diante da 

Constituição de 1988, segundo o autor, a Carta Magna 

 

[...]confere a ele o poder de observar o cumprimento dos direitos, propor 
ações de responsabilização a quem os viola por ação ou por omissão 
(indivíduos, grupos ou instituições – públicas ou privadas) e promover seu 
exercício.(Sousa, 2013, p.265) 

 

Sendo assim, é importante que se compreenda o Ministério Público como 

sendo uma instituição com o dever de atuar diante de situações de violação de 

demais direitos coletivos, como na área da infância e adolescente, idoso, da mulher, 

do portador de deficiência, entre outros, tendo sua atribuição de suma relevância na 

defesa de direitos e por isso é um importante espaço de atuação ao Serviço Social. 

 

 

1.3 Ministério Público e Serviço Social  

 

A inserção de profissionais de Serviço Social no Ministério Público é algo 

recente, tendo em vista que essa inserção está ligada às mudanças que ocorreram 

com a instituição no que se refere ao papel dela na defesa dos direitos individuais 

indisponíveis e sociais que foram promulgados na Constituição de 1988.  Diante 

disso, Tejadas (2013) aponta que há uma relação entre a profissão e a instituição, 

pois a missão da instituição na garantia de direitos humanos está em consonância 

com o Projeto Ético Político do Serviço Social.  

De acordo com Netto (1999), osprojetos profissionais estão relacionados com 

os projetos coletivos de determinadas profissões, com embasamento teórico de nível 

acadêmico superior e que detém de respaldo jurídico. Dessa forma, estes projetos 

surgem de uma construção coletiva e tem comoobjetivo representar a imagem de 

uma profissão. 

 

Da caracterização do projeto profissional acima apresentada, infere-se que 
ele envolve uma série de componentes distintos: uma imagem ideal da 
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profissão, os valores que a legitimam, sua função social e seus objetivos, 
conhecimentos teóricos, saberes interventivos, norma, práticas, etc. São 
várias, portanto, as dimensões de um projeto profissional, que deve articulá-
las coerentemente.” (Netto, 1999, p.7) 

 

O Projeto Ético Político do Serviço Social emerge no final da década de 70 na 

busca pela ruptura com o conservadorismo da profissão, e isso se deu por meio da 

organização da categoria.A conjuntura de luta pelo fim da ditadura e pela busca da 

democracia no país rebateu no interior da profissão, pois os interesses da classe 

trabalhadora passaram a ser também o interesse do Serviço Social, fazendo com 

que dentro da profissão começasse a repercutir o projeto profissional contrário aos 

interesses da classe dominante e do projetosocietário vigente (Netto, 1999, p.11), 

que exigia uma nova formação profissional. O Código de Ética do Serviço Social8, de 

1993, é “produto concreto do projeto ético-político”(Barroco, 2003, p.66) e dessa 

formaexpressa um “projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero” 

(CFESS, 1993,p.24).Com isso, o projeto da profissão se fundamenta na defesa dos 

direitos humanos, negando qualquer tipo de atuação que sejam autoritárias, 

preconceituosas, de dominação, exploração e discriminação. Diante disso, podemos 

identificar expresso no Código de Ética o projeto da profissão: “Posicionamento em 

favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens 

e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 

democrática.”(CFESS, 1993,p.23). 

As breves análises feitas até aqui nos mostram que tanto o Ministério Público 

quanto o Serviço Social se reformularam num mesmo contexto histórico, de 

resistência à ditadura, luta pelos direitos e promulgação da Constituição de 1988. 

Sendo assim, é possível relacionar que tanto a instituição quanto a profissão tem em 

sua agenda a defesa dos direitos sociais e humanos. 

Além disso, segundoSousa (2013), as novas atribuições o Ministério Público 

exigem a expansão do seu contingente profissional, diante da necessidade de 

profissionais de diversas áreas para atender as variadas demandas. Portanto, para o 

                                                           
8O Código de Ética profissional pode ser compreendido enquanto um “[...]conjunto de princípios, 

deveres, direitos e proibições que orientam o comportamento ético profissional, oferecem parâmetros 
para ação cotidiana e definem suas finalidades ético-políticas, circunscrevendo a ética profissional no 
interior do projeto ético-polítco e em sua relação com a sociedade e a história.” (Barroco e Terra, 
2003, p. 53) 
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autor, o Serviço Social é uma dessas profissões que se faz necessária dentro desta 

instituição. 

[...]é o conhecimento produzido pelos assistentes sociais acerca da oferta e 
qualidade de serviços sociais prestados aos cidadãos que possibilita o 
assessoramento técnico ao Ministério Público em sua atribuição de 
fiscalizar as políticas sociais como instrumento de garantia e acesso aos 
direitos.(Sousa, 2013, p. 275) 

 

De acordo com CFESS (2014), a profissão Serviço Social tem sido muito 

importante dentro do Ministério Público, pois com o Serviço Social é possível realizar 

uma apreensão mais profunda da realidade do sujeito, de modo a auxiliar nas 

decisões dos promotores de justiça, resguardando osdireitosdo indivíduo.  

 Isso ocorre porque o Ministério Público não restringe sua atuação somente à 

ação penal pública. Dentre as suas atribuições ele tem também competências para a 

defesa de ações coletivas que abarca a tarefa de exigir dos poderes públicos e 

demais serviços públicos o cumprimento dos direitos expostos na Constituição 

Federal(CFESS, 2014).  

 Segundo Sousa (2008), o Ministério Público é uma instituição que passa a 

compor o camposócio-jurídico e, como já foi dito a anteriormente, a partir da 

promulgação da Constituição passa a ter como sua principal atribuição “a promoção 

dos direitos e a defesa da democracia na sociedade brasileira”. (BRASIL, 1988, p. 

90) 

Diante disso, várias atribuições foram surgindo para a instituição, e uma delas 

é a fiscalização das ações públicas e privadas de proteção à criança e ao 

adolescente, conforme está disposto na Lei 8069 criada em 1990 – o Estatuto da 

Criança e Adolescente. Essas novas competências tiveram um positivo rebatimento 

no Serviço Social, pois diante dessas novas demandas passou a se fazer necessário 

a atuação de profissionais com formação especializada e experiência na área. Com 

isso a profissão passou a ampliar o seu espaço dentro da instituição.  

O CFESS (2014) ainda destaca que no levantamento de dados realizado 

torna-se possível apresentar dois viés de atuação na instituição, tanto o direito 

individual quanto no difuso e coletivo. Sendo que o primeiro, através de pesquisas, 

foi possível constatar que se manifesta em todas as regiões do Brasil, enquanto o 

segundo só acontece em algumas regiões.  

Assim, podemos relacionar que o direito individual está ligado à realização do 

estudo social pelas profissionais de Serviço Social, que servem de embasamento 
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para a tomada de decisões por parte dos promotores de justiça, e que na maioria 

das vezes é demandado quando há possível violação de direito do indivíduo. Quanto 

ao direito difuso e coletivo, este está relacionado ao acompanhamento, fiscalização 

e fomento das políticas públicas. 

 Um levantamento no que se refere às atribuições do Serviço Social no 

Ministério Público foi realizado pelo Conjunto CFESS-CRESS que as sistematizou 

da seguinte forma9:  

 

a) Direito individual 

• avaliações sociais, perícia técnica em serviço social;  

• acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 

envolvendo famílias;  

• orientação a indivíduos e famílias.  

b) Direito difuso e coletivo 

 • vistorias a entidades públicas e privadas; 

 • avaliação de políticas públicas, avaliação de planos, orçamentos e 

relatórios de gestão de políticas públicas;  

• elaboração de pesquisas com demandas que sugerem políticas públicas; 

 • apoio à implementação de fundos, conselhos, planos de ação e de 

capacitação continuada de conselheiros/as; 

 • organização de sistema de informação sobre a rede socioassistencial; 

 • planejamento e execução de processos de capacitação de profissionais 

que atuam nas diferentes esferas da execução das políticas públicas, 

visando a aprofundar processos de assessoria oferecidos às Promotorias de 

Justiça, nos quais seja detectada, como condição para a evolução de 

determinada política, a necessidade de capacitação pontual dos/as agentes 

envolvidos/as;  

• constituição de parcerias com instituições públicas e da sociedade civil, 

para fins de encaminhamento e aperfeiçoamento das equipes que atuam 

nas políticas públicas;  

• participação em audiências públicas, conferências municipais e outros 

eventos cujos temas são afetos aos direitos humanos, às atribuições do MP 

e ao trabalho profissional; 

 • acompanhamento de instituições de abrigamento de idosos/as e de ações 

coletivas de interdição dos/as mesmos/as;  

• assessoramento técnico a grupos de trabalho internos e externos, que 

tenham como foco as políticas públicas que envolvem direitos humanos; 

• assessoramento aos órgãos da instituição na sua relação com os 

movimentos sociais, conselhos de direitos e gestores/as públicos/as, no que 

tange aos direitos humanos. 

. c) Recursos humanos (em algumas regiões) 

• gestão de pessoas;  

• elaboração de pareceres para processos administrativos, estudos sociais 

em caso de reabilitação funcional devido à previsão legal no Estatuto do 

Servidor Público; 

                                                           
9Informações coletadas no documento Atuação de assistentes sociais no sociojurídico: subsídios para 

reflexão, produzido pelo CEFESS no ano de 2014. 
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 • composição de equipes para realização de eventos voltados para 

servidores/as. 

 d) Assessoria institucional  

• assessoria aos órgãos de execução do MP, com planejamento, 

coordenação, implementação e avaliação de plano, programas, projetos 

relativos a atividades sociais. 

 e) Planejamento e organização do serviço social  

• supervisão de estágio em serviço social; 

• formação continuada da equipe de serviço social, por meio de reuniões 

sistemáticas, participação em seminários, cursos, congressos e 

capacitações. (CFESS, 2014, p. 55-57) 

 

Desde 2006, de dois em dois anos, o Serviço Social tem se reunido para 

discutir sobre a atuação do Serviço Social no Ministério Público. Esses encontros 

ocorrem desde 2006 enos últimos as reflexões realizadas nesse espaço tem se 

direcionado na busca pelo incentivo da assessoria realizada pela profissão no que 

tange os direitos difusos e coletivos, entendendo que dessa forma observa-se uma 

maior possibilidade na materialização e ampliação de direitos humanos. 

(CFESS,2014)  

O campo sócio-jurídico, nos últimos anos, tem sido uma área fértil para a 

ampliação do acesso da população aos direitos positivados na Constituição.  

Por isso, o assistente social, quando é inserido nessa instituição, que já está 

estruturada, se vê diante de inúmeros desafios, pois trata-se de um campo onde as 

relações de poder estão fortemente evidenciadas pela burocracia e hierarquização 

das relações.  

Essa estrutura hierárquica é presente tanto no Ministério Público quanto em 

Varas Cíveis e demais instituições do campo sócio-jurídico, onde juízes e 

promotores tem seu poder e papel muito maior do que os demais profissionais, 

como os própriosassistentes sociais – que são, na maioria das vezes, são 

subordinadas as solicitações e decisões de juízes e promotores de justiça.  
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CABO FRIO 

  

 

Para propor uma análise sobre a atuação do Serviço Social nocamposócio-

jurídico, mais especificamente no Centro Regional de Apoio Administrativo e 

Institucional do Ministério Público – o CRAAI Cabo Frio, local de realização de 

estágio curricular em Serviço Social, torna-se necessário fazer uma breve 

apresentação da instituição.  

O CRAAI Cabo Frio é uma instituiçãoresponsável pela adoção de 

providências administrativas que facilitem o atendimento aos usuários do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro promovendo a descentralização e a 

interiorização das atividades do Ministério. Sua área de abrangência cobre as 

cidades de Cabo Frio, Armação dosBúzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, 

Iguaba Grande, Araruama e Saquarema. 

O Estado do Rio de Janeiro possui quinzeCRAAI’s localizados em: Campos, 

Nova Friburgo, Cabo Frio, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Volta Redonda, 

Barra do Piraí, Petrópolis, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Itaperuna, Macaé, 

Teresópolis e Angra dos Reis10. 

No campo sócio-jurídico, essa descentralização pode ser entendida como um 

processo de distribuição de poder, onde as atividades não ficam só centralizadas 

nos órgãos centrais, possibilitando que as atividades administrativas sejam 

realizadas em demais espaços. 

 
[...] a descentralização administrativa, ocorre quando as atribuições que os 
entes descentralizados exercem têm o valor jurídico que lhes empresta o 
ente central; suas atribuições recorrem desse ente, não advindo de força 
própria da Constituição. Nessa situação, o que existeé a criação de entes 
personalizados, com poder de autoadministração, capacidade de gerir 
próprios negócios, mas com subordinação a leis e a regras impostas pelo 
ente central.(Marinela, 2014, p.100) 

 

 Diante disso, a descentralização do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro para os Centros de Apoio Administrativo e Institucional surge com o intuito 

de distribuir,nas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro, os serviços que 

são realizados pela Procuradoria Geral na sede central do Ministério Público. 

                                                           
10Para consulta, no Anexo 1 deste TCC, está disponível o panfleto  “O Ministério Público”, elaborado 

pela própria instituição, com a finalidade de apesentar a estrutura e o funcionamento do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro.  
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 As atividades que são realizadas nos CRAAI’s possuem uma legislação 

própria, deliberada na Resolução GPGJ Nº 1.531/09 que dispõe as ações que são 

exercidas por esses centros. Vejamos parte de a Resolução a seguir:  

 
Art. 3º – À Coordenação Regional, dentre outras atribuições, incumbe, em 
sua área territorial: 
 I – exercer a supervisão administrativa sobre os servidores, as atividades e 
os serviços;  
II – manter inventário e zelar pela conservação e bom uso do patrimônio à 
disposição de todos os órgãos administrativos e de execução;  
III – realizar a intermediação entre os órgãos administrativos e de execução 
do CRAAI e entre a Procuradoria-Geral de Justiça e os seus 
departamentos; 
 IV – buscar constante comunicação com os membros e servidores do 
Ministério Público para a otimização dos serviços e das atividades 
oferecidas; 
 V – buscar a adequação e o aprimoramento das instalações das sedes do 
Ministério Público; [...] (Resolução GPGJ Nº 1.531/09, p. 1) 
 

Os CRAAI’scompõem Promotorias de Justiça, que são órgãos de 

administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de Promotor de 

Justiça.  

No que se refere ao CRAAI Cabo Frio, ele é composto pelas seguintes 

Promotorias: 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio, 

Promotoria de Justiça Cível de Cabo Frio, Promotoria de Justiça de Infância e 

Juventude e Promotoria de Família de Cabo Frio e os profissionais que atuam em 

cada Promotoria, auxiliam os promotores de justiça. 

 
O Ministério Público (MP) conta com um Quadro de Pessoal de Serviço 
Auxiliares, composto de cargos efetivos das carreiras de Auxiliar do MP e 
Auxiliar Especializado do MP (servidores de nível elementar), Técnico do 
MP (servidores de nível médio) e Analista do MP (servidores de nível 
superior), cujos ocupantes são admitidos mediante concurso público, e 
também de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. (Brasil, 
2011, p.1) 

 

Para realizar as suas atribuições, além da promotoria, o CRAAI Cabo Frio 

conta com diversos funcionários e setores, bem com apoiadores externos como o 

Grupo de Apoio a Promotoria, o GAP, composto por profissionais da segurança 

pública.   

 

Art. 33 – Ao GAP, além de outras atividades, incumbe: I – identificar e 
localizar pessoas; 
 II – conduzir e proteger testemunhas, caso seja inconveniente ou 
impossível o cumprimento da medida pelos órgãos de segurança pública; 
 III – realizar condução coercitiva; 
 IV – realizar diligências investigatórias, fiscalizações e inspeções; 
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 V – cumprir mandados de prisão; 
 VI – cumprir mandados de busca e apreensão, inclusive de adolescentes 
infratores;  
VII – realizar medições sonoras; 
 VIII – realizar consultas junto a órgãos de inteligência e pesquisa na busca 
de dados sobre pessoas ou fatos;  
IX – criar e manter atualizado banco de dados com as diligências 
investigatórias já realizadas; 
 X – acompanhar os membros do Ministério Público e servidores no 
cumprimento de diligências em áreas ou situações de risco;  
XI – prestar apoio à CSI e ao Coordenador Regional nas alterações do 
quadro de agentes do GAP.  
XII – prover a segurança pessoal de membro do Ministério Público em 
situação de risco decorrente de sua atividade, desde que em virtude de 
determinação expressa do Coordenador Regional e da CSI.” (Resolução 

GPGJ nº 1.531/09, p. 7) 

 

Além do GAP, a assessoria à promotoria do CRAAI Cabo Frio dispõe de 

profissionais de outras áreas de atuação, como assistentes sociais e psicólogas. 

Diante disso, podemos caracterizar a equipe técnica do Ministério Público de 

Cabo Frio como uma equipe multidisciplinar, que conta com profissionais de 

diversas especialidades que se relacionam na atuação profissional quando 

necessário. De acordo com Rodrigues (2014, p.3) “A prática multidisciplinar opera 

uma lógica de troca de informações [...]” pois “[...], sem estabelecer relação, não há 

cooperação coletiva de construção de saberes e intervenção.” (Idem). 

A atuação entre a equipe técnica do CRAAI ocorre em conjunto quando cada 

profissional achar necessário e diante da demanda que foi encaminhada a cada 

setor.  

Com isso, por compor o quadro de assessoramento técnico aos membros do 

Ministério Público (composto por Promotores e Procuradores de Justiça que fazem 

parte do quadro permanente da instituição).A partir da publicação da Recomendação 

nº 001/1311 expedida na instituição, asdemandas chegam aos setores de Serviço 

Social e Psicologia acordo com a solicitação de cada Promotoria de Justiça, que 

deve ser expedir de forma separada, por meio de ofício para a equipe técnica (o que 

inclui o Serviço Social), indicando com precisão a delimitação do objeto a ser 

estudado pelos profissionais. 

 As solicitações remetidas à equipe técnica chegam através do ofício que 

também irá constar, além do objeto de estudo, o prazo estipulado para a entrega, 

assim como a urgência, quando se fizer necessário. Em casos que o ofício não 

                                                           
11Trata sobre as recomendações do Ministério Público de Cabo Frio aos setores de Serviço Social e 

Psicologia. Disponível para consulta no Anexo 2 deste TCC. 
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tenha prazo estipulado, fica entendido para equipe que o prazo máximo para entrega 

é de 45 dias, segundo a Recomendação supracitada.  

Essa dinâmica institucional nos mostra que relações de poder institucional 

ocorrem de modo vertical, tendo em vista que a equipe técnica tem suas 

atribuiçõessubordinadas às demandas da promotoria e à hierarquização institucional 

estabelece o promotor enquanto agente privilegiado que detém o maior poder dentro 

da instituição.  

 
Agentes privilegiadossão aqueles cuja prática concretiza plenamente a ação 
institucional. Têm um saber pleno quanto ao objeto institucional e a partir 
desse saber uma posição estratégica em relação à ação institucional. 
(Santos, 2008, p.2) 

 

Nesse sentido, o assistente social é um agente subordinado no âmbito 

institucional, pois mesmo diante da necessidade de sua atuação dentro dessa 

instituição tem suas ações subordinadas aos membros do Ministério Público, que 

são detentores do sabe-poder dentro da instituição. 

 
Agentes subordinados (ou agentes institucionalmente complementares) são 
atores cujas práticas também estão ligadas a ação ou objeto institucional, 
mas estão subordinados aos agentes privilegiados. Têm saber relativo 
quanto ao objeto, mas mantêm uma posição estratégica em relação à ação 
institucional do ponto de vista de seu âmbito. (Santos, 2008, p.2). 

 

No CRAAICabo Frio a equipe do Serviço Social é constituída por cinco 

assistentes sociaismais estagiários – a depender do interesse e disponibilidade 

profissional em realizar a supervisão de campo.  

Durante o período de estágio, existia o total de duas estagiárias na instituição. 

Como o CRAAICabo Frio atende sete cidades da região dos lagos, a equipe é 

dividida de modo que estejam atendendo todas elas, dessa forma duas assistentes 

sociais atuam no CRAAICabo Frio, abrangendo além desta cidade;Armação dos 

Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia. Enquanto duas assistentes sociais 

atuam no Ministério Público da Comarcade Araruama, atendendo além desta cidade, 

Iguaba Grande e Saquarema. 

De acordo com Silva e Silva (2016), as assistentes sociais do Ministério 

Público que não são concursadas ocupam o cargo comissionado dentro dessa 

instituição. 

Entende-se que o cargo comissionado, de acordo com a Constituição 

Federal,é um cargo que é de livre escolha, nomeação e exoneração e tem um 
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caráter provisório, destinando-se às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, podendo recair ou não em servidor efetivo do Estado.  

Na época, todas as profissionaisdo Setor de Serviço Social lotadas no 

CRAAICabo Frio ocupavam cargo em comissão.  

No que se refere àcarga horária, até o ano de 2015, as assistentes sociais 

realizavam vinte e cinco horas semanais, distribuídas de segunda à sexta-feira. No 

entanto, neste mesmo ano, a carga horária foi reajustada e as profissionais 

passaram a cumprir 40 horas semanais, com ponto eletrônico. 

O Conselho Federal de Serviço Social, órgão que, dentre suas atribuições, 

fiscaliza o exercício profissional dos assistentes sociais emitiu um esclarecimento 

sobre a jornada de 30 horas, onde explica a lei no caso de cargos comissionados. 

 
Aplicabilidade da lei para profissionais que exercem cargos comissionados: 
Os cargos comissionados exigem dedicação exclusiva, portanto, trata‐se de 
uma situação diferenciada, com recebimento de proventos adicionais para 
tal cargo. Logo, nesses casos, não é possível obrigar o empregador a 
aplicar a lei, exceto se houver um acordo entre as partes.(CFESS, 2011, p. 
2). 

 

2.1 Atividades do Serviço Social na Instituição 

 

O objetivo do Serviço Social no CRAAI Cabo Frio é o de contribuir e auxiliar 

no processo de defesa dos direitos sociais e na luta pelo acesso à cidadania, 

desenvolvendo a pratica multiprofissional, com o fim de apoiar e assessorar os 

Promotores e Procuradores de Justiça nas diversas áreas do direito como a área 

Cível, Infância e Juventude, Cidadania, Meio Ambiente, Saúde, Educação e 

Execução Pena.  

Foi expedida pela Procuradoria Geral de Justiça de Administração do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro uma ordem de Serviço 12 que 

tratasobre o assessoramento técnico da Psicologia e do Serviço Social e expõe que 

atuação destas profissões será realizada a partir dos limites pertinentes a sua 

formação profissional, cabendo aos profissionais, quando solicitados, fornecer 

auxílio aos membros do Ministério Público. 

 
I - Realizar estudos psicológicos ou sociais, respectivamente, para a 
avaliação contextualizada de crianças, adolescentes, jovens, adultos, 

                                                           
12Disponível para consulta no Anexo 3 deste TCC.  
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idosos, famílias e grupos, elaborando pareceres técnicos que subsidiem a 
formação de opinio do membro do Ministério Público; 
II – auxiliar os membros do Ministério Público na formulação de quesitos 
referentes a ações judiciais; 
III – realizar vistorias ou outras diligências externas para auxiliar os 
membros do MP na fiscalização de serviços, programas e projetos, 
elaborando o correspondente parecer técnico; 
IV –prestar diretamente aos membros do Ministério Público esclarecimentos 
técnicos; 
V- acompanhar os membros do Ministério Público em reuniões, audiências 
públicas ou judiciais e outras diligências externas; 
VI – conhecer a rede de atendimento dos Municípios em que exercem 
suasfunções.(Ordem de Serviço GAB Nº 001, 2012, p.1) 
 

Ainda nesta mesma Ordem de Serviço fica expressa o que é vedado aos 

profissionais de Psicologia e Serviço Social que atuam no Ministério Público. 

Vejamos a seguir: 

 
I – assumir responsabilidades por atividades que extrapolem os limites de 
sua formação profissional; 
II – emitir manifestações ou disponibilizar documentos a terceiros, sem a 
devida autorização por escrito do membro do Ministério Público com 
atribuição; 
III – realizar ou participar de triagens; 
IV – realizar oitivas de partes, testemunhas ou envolvidos em 
procedimentos administrativos ou processos judiciais, salvo quando para a 
elaboração de estudo social solicitado; 
V – registrar declarações ou esclarecimentos, ainda que os fatos noticiados 
acarretem atribuição de membro do Ministério Público; 
VI – comparecer a reuniões, seminários, audiências públicas ou outros 
eventos dessa natureza sem a presença de um membro do Ministério 
Público, com exceção daqueles relacionados à capacitação profissional do 
servidor, após autorização da chefia imediata; 
VII – manter sob sua guarda, sem autorização ou por prazo superior a 
determinado, documentos, procedimentos ou processos. (Ordem de 
ServiçoOrdem de Serviço GAB Nº 001, 2012, p.2) 
 

Além disso, de acordo comas orientações do documento intituladoMatriz 

Teórica Metodológica do Serviço Social no Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro o Serviço Social (2011), também pode propor estratégias para fomentar a 

efetivação das políticas públicas que atendam as necessidades da população 

usuária.  

Ainda segundo o documento supracitado, que também se aplica ao CRAAI 

Cabo Frio, as atividades desenvolvidas pelo Serviço Social devem compor:  

 
- Análise de processos, por solicitação de membros do Ministério Público, 
com demandas pertinentes à especificidade profissional, sendo realizado o 
exame dos autos e emissão de parecer social 
-Visitas Domiciliares as cidades abrangentes 
- Atendimentos 
- Realização de vistorias técnicas em entidades governamentais e não 
governamentais indicadas por membros do MPRJ, com pareceres sobre 
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abrangência e a qualidade do atendimento prestado à criança, ao 
adolescente, ao idoso, a pessoa com deficiência e à mulher vitima de 
violência. A vistoria não pode ser confundida com fiscalização, pois esta é 
feita pelo Promotor de Justiça, e a solicitação de vistoria ocorre depois da 
fiscalização, quando identificadas: violações que se direcionem às matérias 
especificas de Serviço Social; 
- Participação em reuniões de trabalho, com o fim de assessorar os 
membros do MPRJ no processo de fomento à articulação e reordenamento 
das políticas públicas; 
-Realização de estudos, pesquisas e levantamentos que revelem dados da 
população (necessidades, demandas, reivindicações), para subsidiar as 
ações dos Promotores de Justiça na fiscalização das políticas públicas; 
-Participação em eventos como conferencista, palestrantes, como uma das 
estratégias para visibilidade das possibilidades de atuação do MP; contribuir 
para esclarecer junto a profissionais e à própria rede social a diferença do 
papel do MP como fomentador da rede social e não como responsável por 
programas de atendimento 
-Supervisão de Estágio em Serviço Social, com permanente articulação com 
a Universidade; 
- Atuação como assistente técnico do MP em procedimentos judiciais que 
envolvam o interesse de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com 
deficiência; 
-Participação em reuniões, jornadas e encontros dos assistentes sociais do 
MP, visando troca de informações e experiências. (Silva, Franco e Silva, 

2011, p. 24-26) 

 

Para desenvolver as atribuições solicitadas pela instituição, o Serviço Social 

utiliza, com autonomia, instrumentos e técnicas diversificados como as visitas 

domiciliares, vistoria Institucional, Estudo Social com emissão de pareceres, relatório 

de vistoria institucional, entrevistas, reuniões, etc. 

 
Se são os objetivos profissionais (construí- dos a partir de uma reflexão 
teórica, ética e política e um método de investigação) que definem os 
instrumentos e técnicas de intervenção (as metodologias de ação), conclui-
se que essas metodologias não estão prontas e acabadas. Elas são 
necessárias em qualquer processo racional de intervenção, mas elas são 
construídas a partir das finalidades estabelecidas no planejamento da ação 
realizado pelo Assistente Social. (Sousa, 2008,p.124). 
 

 

Esse instrumental técnico-operativo elaborado a partir das demandas 

institucionaisrevelam que o assistente social, no âmbitodas suas atribuições, pode 

manuseá-los de maneira a ampliar e garantir direitos no campo sócio-jurídico.  

 
Vale reafirmar, contudo, que de sua fundamentação rigorosa, teórica, ética 
e técnica, com base no projeto da profissão, depende a sua devida 
utilização para a garantia e ampliação de direitos dos sujeitos usuários dos 
serviços sociais e do sistema de justiça. (FÁVERO, 2011, p. 43) 

 

De acordo com Fávero (2013), no sistema de justiça, sobretudo para a 

elaboração do estudo social, o Serviço Social não necessita necessariamente que a 
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profissional tenha conhecimento especializado em Direito, no entanto, dependendo 

da área em que a profissional atue, como por exemplo, na área da Infância e 

Juventude, Idoso, etc., se faz necessário o conhecimento das leis que respaldam 

essas áreas.  

Nesse sentido, a atuação solicitada na área jurídica não requer 

necessariamente uma assistente social que interprete a lei, mas sim que debruce no 

estudo social por meio do conhecimento do Serviço Social para que a lei seja 

aplicada. Ou seja, são necessários profissionais que tenham conhecimento das 

bases do Serviço Social, da realidade vivenciada pelo usuário, suas necessidades, o 

contexto social em que está inserido, entre outros. 

Além dos estudos sociais realizados pelas assistentes sociais, o relatório 

socialé demasiadamente usado no Ministério Público. Nele está exposto, de forma 

sistematizada, o estudo social realizado, tendo como objetivo mostrar as 

informações coletadas.  

O relatório social é um documento específico elaborado por assistente 
social, se traduz na apresentação descritiva e interpretativa de uma situação 
ou expressão da questão social, enquanto objeto de intervenção 
profissional, no seu cotidiano laborativo. (Fávero, 2011, p. 44) 
 

Na sua apresentação, é importante que este documento contenha oobjeto de 

estudo, sua finalidade, os sujeitos envolvidos, um breve histórico e a análise da 

situação.  

Via de regra esse documento deve apresentar o objeto de estudo, os 
sujeitos envolvidos e finalidade à qual se destina os procedimentos 
utilizados, um breve histórico, desenvolvimento e análise da situação. 
(Fávero, 2011, p. 45) 

 

Em alguns casos, ao final do relatório social elaborado, as assistentes sociais 

podem ser solicitadas a realizar um parecer social. Este instrumento, deveráabordar, 

de forma sucinta e objetiva, o que foi analisado e, com os conhecimentos oriundos 

do Serviço Social, a profissional pode concluir ou indicar a decisão que poderá ser 

tomada pelo promotor de justiça.  

 
O parecer social diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em 
conhecimento específico do Serviço Social, a uma questão ou questões 
relacionadas a decisões a serem tomadas. (Fávero, 2011, p.47). 
 

Trindade e Soares (2009), diz que esses dois instrumentos, o relatório e o 

parecer social, têm se tornado bastante utilizado pela profissão nos últimos anos, 

sendo fundamental na atuação das assistentes no sistema jurídico,pois podem 
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auxiliar nas decisões que serão tomadas em situações pertinentes ao judiciário. O 

estudo social e o parecer social são instrumentos que se completam na atuação das 

assistentes sociais no campo sócio-jurídico.  

Quando a atuação nessa área for de perícia ou assessoria, como no caso do 

CRAAI Cabo frio, esses instrumentos são bastante necessários.  

 
A assessoria técnica em Serviço Social, em tal contexto, pode ser entendida 
como o processo de disponibilizar a outrem instrumentos que possibilitem o 
desvelamento do movimento da realidade social, ocultado pelo movimento 
cotidiano das relações sociais. Outrossim, na área em tela, o Assistente 
Social atua como agente facilitador na compreensão de fenômenos 
presentes nas demandas gerais  e particulares emergentes, contribuindo 
significativamente no processo deanálise e elaborando sugestões 
pertinentes, que fornecerão subsídios para o trabalho dos Promotores de 
Justiça. (Silva e Silva, 2006, p. 2-3). 
 

 

Para a realização de estudos, laudos e pareceres sociais, as profissionais 

podem fazer uso de pesquisas documentais e bibliográficas, visitas domiciliares, 

institucionais, entrevistas, etc.  

De acordo com Sousa (2008), as entrevistas, enquanto instrumentos de ação 

profissional podem ser individuais ou em grupo, e podem ser caracterizada como um 

diálogo entre o profissional de Serviço Social e os usuários.  

 
Contudo, o que diferencia a entrevista de um diálogo comum é o fato de 
existir um entrevistador e um entrevistado, isto é, o Assistente Social ocupa 
um papel diferente – e, sob determinado ponto de vista, desigual – do papel 
do usuário. O papel do profissional entrevistador é dado pela instituição que 
o contrata – no momento da interação com o usuário, o Assistente Social 
fala em nome da instituição. Ambos os sujeitos (Assistente Social e usuário) 
possuem objetivos com a realização da entrevista – objetivos esses 
necessariamente diferentes. Mas o papel de entrevistador que cabe ao 
Assistente Social coloca-lhe a tarefa de conduzir o diálogo, de direcionar 
para os objetivos que se pretendem alcançar.(Sousa, 2008, p. 126). 
 
 

Já as visitas domiciliares que tem o intuito de conhecer o modo de vida do 

usuário, sem nenhum tipo de caráter fiscalizatório, mas sim o de reafirmar que é no 

domicílio que ele estabelece suas relações cotidianas. 

 
A visita domiciliar é um instrumento que, ao final, aproxima a instituição que 
está atendendo ao usuário de sua realidade, via Assistente Social. Assim as 
instituições devem garantir as condições para que a visita domiciliar seja 
realizada (transporte, por exemplo). Como os demais instrumentos, a visita 
domiciliar não é exclusividade do Assistente Social: ela só é realizada 
quando o objetivo da mesma é analisar as condições sociais de vida e de 
existência de uma família ou de um usuário – pois é esse “olhar” que 
determina a inserção do Serviço Social na divisão social do trabalho.(Sousa, 
2008, p. 128). 
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Outra opção de instrumento bastante utilizada no CRAAI Cabo Frio é a visita 

institucional, que é utilizada quando se faz necessário avaliar a política social, o que 

exige da profissional um grande conhecimento teórico e técnico sobre a 

operacionalização das políticas. Nesse sentido, concordamos com Souza (2008), 

quando se afirma que diversas são as situações que exigem do assistente social a 

visita institucional como, por exemplo: 

 
1. Quando o Assistente Social está trabalhando em um determinada 
situação singular, e resolve visitar uma instituição com a qual o usuário 
mantém alguma espécie de vínculo;  
2. Quando o Assistente Social quer conhecer um determinado trabalho 
desenvolvido por uma instituição;  
3. Quando o Assistente Social precisa realizar uma avaliação da cobertura e 
da qualidade dos serviços prestados por uma instituição.(Sousa, 2008, p. 
129) 

 

Todavia, “Em todos os casos, sobretudo nos 02 últimos, o que se quer fazer é 

conhecer e avaliar a qualidade da política social – o que requer do profissional um 

intenso conhecimento teórico e técnico sobre políticas sociais.”(Sousa, 2008, p. 

129). 

Como podemos observar, muitas são as ações profissionais do Serviço Social 

no CRAAI Cabo Frio, que giram em torno de demandas que tendem a ser na defesa 

de direitos coletivos e individuais da infância e adolescência, portador de deficiência, 

mulher, idosos, bem como violações de direitos e fiscalização das políticas públicas 

que atendem os sujeitos supracitados. Por fim, ressaltamos que o cotidiano de uma 

assistente social no Ministério Público tende a ser intenso, tendo em vista o contexto 

de destituição de direitos sociais na ordem vigente, e a enorme demanda solicitada 

ao Setor de Serviço. 

Por isso, é de suma importância que a atuação realizada pelas assistentes 

sociais seja feita articulada e ética, respeitando os princípios políticos e legais 

regulamentados pela profissão pois: 

 
[...] o trabalho coletivo não impõe a diluição de competências e atribuições 
profissionais. Ao contrário, exige maior clareza no trato das mesmas e 
cultivo da identidade profissional, como condição de potenciar trabalho 
conjunto.(IAMAMOTO, 2004, p.292). 
 

Apesar disso, considerando a analise institucional realizada neste Trabalho de 

Conclusão de Curso, é no bojo das relações institucionais que o Serviço Social se 

confronta com as condições para implementar seu projeto profissional.  
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CAPÍTULO 3 

BREVE ANÁLISE SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL NO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CABO FRIO 

 

O Serviço Social têm no Ministério Público se destacado na função de 

assessorar os promotores de justiça e tal função está em consonância com a Lei n° 

8662/93 que trata sobre as competências e atribuições do assistente social. No 

entanto, vale salientar tal assessoria prestada pelas profissionais tem como 

característica principal propor métodos de ação que contribua para uma melhor 

atuação dos membros do Ministério Público.  

Assim, definimos assessoria/consultoria como aquela ação que é 
desenvolvida por um profissional com conhecimentos na área, que toma a 
realidade com objeto de estudo e detém uma intenção de alteração da 
realidade. Oassessor não é aquele que intervém, deve, sim, propor 
caminhos e estratégias ao profissional ou à equipe que assessora e estes 
têm autonomia em acatar ou não as suas proposições. Portanto, o assessor 
deve ser alguém estúdios, permanentemente atualizado e com capacidade 
de apresentar claramente as suas proposições. (Matos, 2006, p. 31-32) 

 

De acordo com Iamamoto (2010), o Serviço Social é uma profissão 

regulamentada, que detemos aparatos legais e técnicos da profissão(Código de 

Ética de 1993 e demais legislações do Serviço Social) para seu exercício. No 

entanto, a autonomia relativa da profissão sofre tensões, pois enquanto 

trabalhadores assalariados são os seus contratantes que decidem a direçãosocialdo 

trabalho dos assistentes sociais. 

Os empregadores determinam as necessidades sociais que o trabalho do 
assistente social deve responder; delimitam a matéria sobre a qual incide 
esse trabalho; interferem nas condições em que se operam os atendimentos 
assim como os seus efeitos na reprodução das relações sociais. Eles 
impõem, ainda, exigências trabalhistas e ocupacionais aos seus 
empregados especializados e mediam as relações com o trabalho coletivo 
por eles articulado. É nesta condição de trabalhador assalariado que o 
assistente social se integra na organização do conjunto de trabalhadores 
afins, por meio de suas entidades representativas, e com a coletividade de 
classe trabalhadora. (Iamamoto, 2010, p. 215) 

 

Tal reflexão pode ser evidenciada em diversos espaços ocupacionais do 

Serviço Social, e não é divergente com o que ocorre na atuação dos assistentes 

sociais no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  
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Quanto às condições de trabalho,no que se refere àsformas contratações de 

assistentes sociais pela instituição. No que tange recursos materiais é possível 

observar que há na instituição as condições adequadas para que possa ser prestado 

um atendimento com qualidade e privacidade aos usuários, como prevê o Código de 

Ética da profissão. 

Apesar disso, no que diz respeito aos recursos humanos, especificamente pra 

área de Serviço Social, há déficit muito grande.  

Como relatado no textoelaborado pelos profissionais de Serviço Social do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, não é realizado 

concurso públicos na área de Serviço Social no Ministério Público 

háaproximadamente 15 anos.  

 

O MPRJ foi o primeiro do país a realizar concurso para provimento de 
cargos de assistente social no país. O primeiro concurso público foi 
realizado no ano de 1994 e previu02 vagas para o cargo de Auxiliar 
Superior - Assistente Social. No ano de 2002 a instituiçãorealizou novo 
concurso para provimento de mais 02 vagas e, no curso das 
transformaçõesoperadas pela contrarreforma do Estado (Behring, 2003), o 
MPRJ não realizou maisconcursos com previsão de vagas para assistentes 
sociais, tendo optado pela ampliaçãomaciça e progressiva do quadro por 
meio da nomeação de profissionais que ocupam cargoscomissionados e 
atuam como assessores em matéria de Serviço Social. Tal processo 
vemsendo respaldado pela Resolução GPGJ N.º 1780 e pela Ordem de 
Serviço GAB/SUB ADM001, aprovadas no ano de 2012. (Silva e Silva, 
2016, p.5) 

Isso nos faz refletir sobre a forma como se dá a inserção dos profissionaisna 

instituição, que apesar de pública, não está ilesa às transformações do mundo do 

trabalho nos dias atuais. Desde a década de 70, o capitalismo passa por uma crise 

estrutural resultante do esgotamento do modo de produção fordista e, a partir disto, 

como forma de defesa, o capitalismo propõe sua reestruturação para tentar 

solucionar a crise.  

Através da inserção de novas tecnologiasnos meios de produção, da redução 

dos direitos sociais, seguindo a lógicaneoliberal de Estado máximo para o capital e 

mínimo para a classetrabalhadora, inicia-se um processo de reestruturação 

produtiva baseada na flexibilização da produção e das relações de trabalho – o que 

impacta de maneira significativa o mundo do trabalho, sem excluir os assistentes 

sociais.  
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Essa dinâmica de flexibilização/precarização atinge também o 
trabalho do assistente social, nos diferentes espaços institucionais em 
que se realiza, pela insegurança do emprego, precárias formas de 
contratação, intensificação do trabalho, aviltamento dos salários, 
pressão pelo aumento da produtividade e de resultados imediatos, 
ausência de horizontes profissionais de mais longo prazo, falta de 
perspectivas de progressão e ascensão na carreira, ausência de 
políticas de capacitação profissional, entre outros. (Raichelis, 2011, p.422). 

 

A realidade do Estado de São Paulo não apresenta muita desproporção 

quando comparada a realidade vivenciada pelo estado do Rio de Janeiro. 

 
Em relação ao MPSP foi criado no ano de 1990 o cargo de Assistente 
Social nainstituição, mas a inserção profissional somente se realiza 
oficialmente com o primeiroconcurso em 2005 prevendo 05 vagas para a 
categoria profissional nesse primeiromomento, e, posteriormente, com a 
realização no ano de 2011 de segundo concurso públicoque ofereceu 29 
vagas para todo o estado de São Paulo, sendo especificamente 17 
paraexercício profissional na cidade de São Paulo - capital e 12 para as 
unidades da instituição no interior e litoral do Estado.(Silva e Silva, 2016, 
p.5) 
 

No CRAAI Cabo Frio, essa precarização se apresenta através das 

nomeações de cargos comissionados – que tem o objetivo de aumentar a jornada de 

trabalho dos assistentes sociais sem necessariamente investir financeiramente no 

montante proporcional a um salário de um assistente social concursado, ou ainda se 

expressa nas contratações pontuais de profissionais assistentes sociais externos à 

instituição para realizarem estudos, laudos e pareceres sociais.  

Entendendo que o cargo comissionado tem característicapeculiar; como 

instabilidade profissional devido ser um cargo de livre nomeação e livre exoneração, 

salário diferenciado de demais cargos assim como carga horária igual ou até mesmo 

maior que outros cargos, é difícil não perceber, a partir da experiência de estágio, 

precária precarização do trabalho incide diretamente na atuação do assistente 

social, diante da instabilidade profissional, escassez na quantidade de profissionais 

e também da intensificação do trabalho, devido ao aumento da carga horária para 40 

horas semanais que é controlada por meio do ponto eletrônico.  

Além disso, aRecomendação nº 001/13 que trata sobre como as demandas 

chegam ao Serviço Social, estabelece outra atribuição ao Serviço Social que diz 

respeito a apresentação bimestral de um relatório estatístico. Essa estatística deve 

conter o número de procedimentosrecebidos, respondidos, quantas visitas 

domiciliares foram realizadas,entrevistas, vistorias, contatos telefônicos e quantos 
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procedimentos restarampara ser respondidos. 

Ou seja, os profissionais se encontram diante de cobrança por eficácia e 

eficiência, apresentadas através da elaboração de estatísticas que são remetidas 

aos promotores de justiça. 

Iamamoto (2004) nos traz uma reflexão sobre as condições de trabalho que 

podem ser relacionadas com o Serviço Social no Ministério Público, mostrando que 

tais formas de precarização trazem rebatimentos no cotidiano profissional e também 

no atendimento prestado a população. 

 

As condições e relações de trabalho que circunscrevem o exercício 
profissional condicionam as atribuições, o conteúdo e a qualidade do 
trabalho realizado, assim como os procedimentos técnicos. Os requisitos de 
produtividade, eficiência, as pressões dos prazos e rotinas a serem 
observadas tendem a comprometer a qualidade impressa ao conteúdo de 
trabalho e dos procedimentos utilizados na sua realização. Exercendo a 
função de assessoria à autoridade judiciária e a ela subordinada, a equipe 
depende de sua solicitação para grande parte do atendimento 
realizado.(Iamamoto, 2004, p.292) 
 

Por ser o CRAAI um dispositivo orientado pelo princípio de a descentralização 

no judiciário, a experiência de estágio revelou que há umadificuldade de organização 

e diálogo entre os profissionais locados em diferentes cidades do estado.  

Caso existisse uma Coordenação do Serviço Social, representando a 

profissão dentro desse espaço ocupacional, se criaria um leque de possibilidades 

para fortalecer a categoria dentro do Ministério Público, de modo a fomentar o 

diálogo e a elaboração e realização de projetos profissionais, bem como o 

reconhecimento do papel do assistente social na instituição. 

Essaperspectiva pode ser confirmada em pesquisa realizada por Silva e Silva 

(2008), que tratou também sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro. 

 

No que tange às expectativas quanto à discussão coletiva dos assistentes 
sociais do MPRJ, foi possível observar que a elaboração de diretrizes que 
orientem o trabalho profissional mereceu destaque (28%), seguida do 
desejo de promover o intercâmbio entre os assistentes sociais (21%) e de 
dar visibilidade à profissão no contexto institucional (18%). É interessante 
destacar, ainda, que houve uma preocupação com a organização política da 
categoria para o enfrentamento dos desafios futuros, bem como com a 
qualidade dos serviços prestados aos usuários (9%). Embora figure com 
uma frequência menor, houve a demanda pela existência de uma 
coordenação/supervisão técnica do Serviço Social no MPRJ, em especial 
pelos profissionais que atuam no interior do estado (6%). (Silva e Silva, 
2008p. 13-14) 
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De fato, formulação e a realização de projetos profissionais tem sido um 

grande desafio entre os profissionais de Serviço Social no CRAAI Cabro Frio, no 

entanto, ele é um instrumento de suma importância dentro dos espaços 

ocupacionais, pois sistematiza estratégias interventivas em questões que exigem a 

ação profissional. 

Como exemplo dessa afirmação, ressalto que durante o período de estágio foi 

elaborado um projeto de intervenção cujo objetivo era o fortalecimento da equipe de 

Serviço Social, através da promoção de reuniões entre os profissionais, de forma 

que nelas fosse possível criar estratégias que facilitassem e qualificassem o trabalho 

conjunto dentro da instituição. Em um primeiro momento foi possível realizar a 

exposição do projeto para alguns profissionais, no entanto, não foi possível efetivar a 

sua realização, pois o cotidiano atribulado impossibilitou a articulação profissional.  

A ausência de uma maior articulação entre os profissionais e também a 

dificuldade na materialização de um projeto de intervenção dentro da instituição não 

ocorre porque o Setor de Serviço Social não o quer realizar, mas sim porque, ao que 

tudo indica,além das grandes demandas colocadas aos profissionais – que resultam 

no excesso de trabalho – os assistentes sociais naturalizaram a característica 

hierarquizada da instituição e, de maneira bastante sutil, eles tem dificuldades de 

enfrentar essa característicatão cara ao Projeto Ético Político no campo sócio-

jurídico, pois ela pode interferir diretamente na autonomia profissional. 

Todavia, é importante ressaltar que justamente por essa característica,a 

elaboração do projetos de trabalho profissional é indispensável. Segundo Couto 

(2009), os projetos de intervenção deve compreender que existe nos espaços 

ocupacionais condicionantes que determina nossa aautonomia para a defesa dos 

direitos sociais, premissa da profissão. Diante disso a autora aponta: 

 

[...] sem negar os condicionantes colocados pela condição de trabalhador 

assalariado, busca-se acentuar que há espaço para a defesa do projeto 

profissional em qualquer local, público ou privado, em que o assistente 

social é requisitado a intervir. (Couto, 2009, p.1) 

Diante disso é importante que haja uma articulação dentre os profissionais 

para a defesa dessa relativa autonomia dentro das instituições, assim como no 

CRAAI Cabo Frio, modo a afirmar o Projeto Ético Político da profissão e sua luta em 

defesa dos direitos dos trabalhadores.  
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Os desafios colocados na sociedade capitalista de hoje exigem, cada vez 
mais, clareza, pois os desafios de trabalhar com necessidades sociais 
advindas da exploração do trabalho requerem um grande preparo teórico e 
técnico-operativo. Essas constatações indicam que os projetos de trabalho 
são necessários e essenciais, para não se sucumbir nas tramas do real e no 
pragmatismo individual que busca capturar o trato da questão social. Todos 
os assistentes sociais, quando da ocupação de um espaço profissional, 
estão desafiados a estabelecer projetos de trabalho que possam lhes 
assegurar o reconhecimento do valor social de seu trabalho e que servirão 
de instrumento potente na busca de afirmação do projeto ético político 
profissional.(Couto, 2009, p.12) 
 

Apesar das questões levantadas até aqui, a experiência de estágio curricular 

evidenciou que o exercício profissional dos assistentes sociais no CRAAI Cabo Frio, 

é de suma importância, pois por meio da assessoria aos promotores de justiça, o 

Serviço Social auxilia na efetivação dos direitos e na busca pela melhoria dos 

serviços que são oferecidos à população.  

De acordo com Fávero (2013), a atuação dos assistentes sociais dentro do 

campo sócio-jurídico se depara com variadas formas de violação de direitos, com 

isso, em muitos momentos, os profissionais vão atender pessoas que sofreram 

diversos tipos de violência e que se encontram em condições de desgaste extremo, 

tanto no que se refere a fragilização das relações sociais e familiares do indivíduo 

quanto diante das dificuldades enfrentadas no acesso aos direitos sociais.  

Dessa forma o Serviço Social nesse campo se mostra como uma profissão que 

contribui expressivamente na luta pela defesa e garantia dos direitos da sociedade, 

buscando propor soluções para atender as necessidades da população usuária. 

Durante o período de estágio curricular, foi possível presenciar diversas 

situações onde a atuação do Serviço Social auxiliou na garantia de direitos. Um 

exemplo muito comum no Setor de Serviço Social era o acompanhamento das 

pessoas portadoras de transtornos psíquicos, sob os parâmetros da Reforma 

Psiquiátrica nacional13 que, busca a reinserção social dos usuários da saúde mental, 

de maneira a garantir a plena cidadania e a superação do modelo de tutela asilar, 

baseado nas internações em hospícios.  

                                                           
13Os parâmetros para a efetivação da Reforma Psiquiátrica no Brasil estão dispostos na Lei nº 

10.2016, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras  de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
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Eram comuns as visitas institucionais às Residências Terapêuticas14 assim 

como a solicitação para que outras cidades também criassem tais residências. 

Também nos casos em que os usuários voltaram a residir com seus familiares, a fim 

de analisar como essa reinserção estava acontecendo e quais as condições 

econômicas e sociais que se tinha, o Serviço Social fazia visitas domiciliares e emitia 

documento ou comprobatório das condições ou, baseado em legislação específica, 

exigindo do poder público a garantia da não violação do direito.  

É importante dizer que para resolver os problemas de violações de direitos a 

contribuição do Serviço Social se dá não necessariamente pelo entendimento da 

área jurídica ou pela interpretação da lei, mas, como expressa Fávero (2011), o que 

se deseja dos assistentes sociais nesse espaço ocupacional é o conhecimento 

específico da profissãode modoque contribua nas decisões jurídicas para que as leis 

sejam efetivadas. Esse conhecimento específico é abarcado pela capacidade dos 

profissionais de fazer uma leitura da realidade social dos sujeitos que são atendidos 

não de forma individualizadamas buscando conhecer as relações que os 

envolve(Fávero, 2011).  

Quando o assistente social é solicitado a oferecer um laudo, um parecer 
social, cabe a ele, portanto, definir os meios necessários para construí-los: 
em que nível e a quais conhecimentos precisa ter acesso, se necessita 
entrevistas, com quem e quantas, se deve realizar visitas domiciliares e/ou 
institucionais, se precisa estabelecer contatos variados, se deve consultar 
material documental e bibliográfico e quais etc. É sua prerrogativa definir os 
meios para atingir os fins propostos. Para tal, se faz imprescindível a 
permanente capacitação, em especial por se tratar de uma profissão que 
lida com expressões da realidade social – a qual se põe de forma dinâmica, 
em permanente transformação, e lida, especialmente, com situações e 
ações que dizem respeito a direitos, fundamentais e sociais.” (Fávero, 2011, 
p.42) 
 

Por isso, é importante que o conhecimento do Serviço Social e atuação 

profissional estejam em consonância com o projeto da profissão e se distanciem de 

uma atuação criminalizadora e responsabilizadora dos sujeitos que são atendidos, 

pois esse conhecimento representa, no campo sócio-jurídico:  

 

Um poder-saber que necessita ser viabilizado na direção da garantia de 
direitos, em estreita articulação com o atual projeto profissional do Serviço 
Social do Serviço Social, e não como indicador de ações disciplinares, 

                                                           
14 O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – ou residência terapêutica ou simplesmente "moradia" – 

são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia 
de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não. 
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coercitivas e punitivas, desvirtuando a finalidade do trabalho que cabe ao 
profissional da área.” (Fávero, 2013, p. 523) 
 

Essa discussão se torna bastante evidente quando se trata de um instrumento 

bastante utilizado pelo Ministério Público – o Termo de Ajuste de Conduta (TAC).  

O TAC é uma maneira de judicialmente possibilitar acordos com os poderes 

públicos no que se refere à garantia de direitos. Ou seja, essa ferramenta é 

importante para que o Estado estenda seu papel de atuação na garantia de direitos 

da população. No TAC são realizados compromissos que, caso não sejam 

cumpridos, são passíveis de punições. Dessa forma, observa-se que o TAC é um 

instrumento de controle e fiscalização que pode ajudar a população(CFESS, 2014). 

Apesar disso, o Serviço Social traz uma análise mais específica do TAC 

quando ele é utilizado com famílias de modo a controlá-las e puni-las, 

culpabilizando-as pelas falhas do poder público (CFESS, 2014).  

Por isso, esse instrumento torna-se um grande desafio na atuação das 

assistentes sociais nessa instituição, pois do mesmo modo que o TAC é uma grande 

possibilidade no auxílio a ampliação dos direitos sociais, ele pode se tornar um 

mecanismos de controle dos usuários que correm um risco de responder 

criminalmente pela desresponsabilização do Estado, ação bastante comum no bojo 

da lógica neoliberal. 

Muitas são contribuições que o Serviço Social categoria pode oferecer ao 

Ministério Público, no entanto, as questões problemáticas aqui elencadas não 

podem ser esquecidas e, de acordo com Fávero (2013), é através das estratégias e 

ações articuladas dos assistentes sociais que será possível enfrentar os desafios 

postos no cotidiano profissional dentro do campo sócio-jurídico, de maneira que se 

possibilite o acesso aos direitos sociais à população, o fortalecimento dos espaços 

de reflexão e amaterialização do projeto da profissão.  

As ações articuladas podem também contribuir para o debate sobre a 

escassez de profissionais no campo sócio-jurídico e o excesso de demandas postas 

ao Serviço Social.  

Entre tais ações considera-se importante: construir parâmetros que definam 
um número mínimo de profissionais em relação ao número de processos e 
situações atendidas em cada Vara e/ou Fórum — em articulação com 
outras áreas do conhecimento e organizações políticas; manter a vigilância 
e articulações para que o acesso a essa área de trabalho seja por meio de 
concursos públicos, para os quais as organizações representativas da 
categoria devem ser chamadas a opinar em termos de projeto de profissão 
e, inerente a isso, por exemplo, sobre a bibliografia-base para esses 
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concursos; organizar, nacionalmente, mobilização para que o assistente 
social (e demais profissionais que compõem as equipes multiprofissionais) 
não seja subordinado administrativamente ao magistrado titular da Vara 
onde atua.(Fávero, 2011, p. 523) 
 

Por fim, e não menos importante, outro desafio apontado pela Fávero (2013) 

que se põe em diversas áreas do campo sócio-jurídico, assim como no CRAAI Cabo 

Frio, é o autoritarismo vivenciado no cotidiano profissional.   

Como já apontada anteriormente nesse Trabalho, devido as fortes posições 

hierárquicas contidas dentro dessas instituições, as relações de autoritarismo se 

tornam algo comum. Diante disso faz-se necessário estratégias para o 

enfrentamento dessa problemática, que pode ocasionar na invasão da autonomia 

profissional.  

Como subsídio para essa discussão, lembramos da cartilha elaborada pelo 

conjunto Cfess/Cress, que representa o esforço coletivo para pensar parâmetros da 

atuação do Serviço social no sócio-jurídico e tem o intuito de fortalecer da categoria 

nesse espaço institucional,o incentivar reflexões que subsidiem estratégias coletivas 

de garantia da nossa autonomia relativa e dos direitos sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste presente Trabalho de Conclusão de Curso, 

motivado pela experiência empírica acumulada durante o estágio curricular em 

Serviço Social no Ministério Público de Cabo Frio, possibilitou uma análise sobre o 

sobre o exercício profissional dos assistentes sociais na instituição, apontando as 

possibilidades e os limites colocados aos profissionais em seu cotidiano.  

No decorrer do estudo, foi possível apreender o papel da instituição na 

garantia e defesa dos direitos individuais e coletivos e a relação disso com o Projeto 

Ético Político do Serviço Social – o que afirma a importância da inserção da 

profissão no campo sócio-jurídico, tendo em vista que os assistentes sociais detêm 

de um saber especializado, baseado na concepção de totalidade – o que permite a 

leitura da realidade de modo que as necessidades dos usuários sejam atendidas ou, 

no mínimo, identificadas e pleiteadas. 

Os resultados da pesquisa nos mostram que este campo é repleto de 

possibilidades de atuação que se orientam pela defesa dos direitos sociais. Todavia, 

diante da conjuntura de perseguição de direitos sociais e do caráter histórico 

autoritário e hierárquico da instituição, o fazer profissional pode se deparar com 

algumas dificuldades.  

Diante disso, a pesquisa teórica articulada à experiência empírica possibilitou 

trazer questões que tangem o exercício dos assistentes sociais neste espaço sócio 

ocupacional, mais especificamente no CRAAICabo Frio, de forma que foi possível 

analisar criticamente o cotidiano e as condições de trabalho dos assistentes sociais 

nesse espaço ocupacional. 

Como proposta para superar os dilemas profissionais referentes às 

características próprias da instituição, bem como as do nosso tempo histórico, 

aponta-se como necessária a busca pela articulação dos assistentes sociais no 

CRAAI Cabo Frio, para que através da união e organização da categoria seja 

possível criar espaços para a construção de ações coletivas comprometidas com o 

Projeto Ético Político do Serviço Social e com a legitimidade profissional. Apesar do 

debate acerca da temática Serviço Social e campo sócio-jurídicoser recente na 

profissão, é possível observar esforços da categoria para contribuir com a questão, 
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assim como esforços de profissionais que atuaram nesses espaços, dada a 

importância do assunto.  

Por isso, reforçamos a importância da pesquisa e da produção teórica como 

incentivos ao debate sobre o Serviço Social no universo jurídico, levando em 

consideração que as condições de trabalho dos assistentes sociais no Ministério 

Público sofrem impacto da condição subalterna do assistente social na instituição, 

assim como das transformações da cena contemporânea que, n’um mundo 

orientado pela individualidade e pela negação da conjuntura, tende ao 

conservadorismo e ao comprometimento do nosso Projeto Ético Político.   
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ANEXO 1 

O MINISTÉRIO PÚBLICO15 

 

                                                           
15Panfleto elaborado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de 

apresentar a Instituição e sua forma de organização à população usuária.  
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ANEXO 2 

RECOMENDAÇÃO Nº001/1316 

 

 

                                                           
16 Recomendações do Ministério Público de Cabo Frio aos setores de Serviço Social e Psicologia.  
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ANEXO 3 

ORDEM DE SERVIÇO SUBPROCURADORIA GERAL Nº 00117 

 

                                                           
17 Ordem de Serviço do Ministério Público do Rio de Janeiro que trata sobre as funções do Serviço Social e da 

Psicologia na Instituição.  
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