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RESUMO 
 
 
O presente trabalho monográfico, intitulado sobre as determinações dos 
requerimentos de Guarda por terceiros: uma análise a partir dos processos na 
comarca de São Fidélis tem como objetivo geral analisar as determinações dos 
requerimentos de Guarda por parte de terceiros (avós, tios, irmãos e entre outros) na 
comarca do Fórum Francisco Polycarpo de São Fidélis. Para tanto, analisaremos 13 
(treze) processos referentes à guarda de terceiros. Buscaremos também 
compreender o perfil dessas famílias que tiveram perda da guarda para terceiros no 
Fórum de São Fidélis, através dos processos da Vara de Família e Sucessões e 
também da Vara da Infância e Juventude.  O quadro teórico conta com autores 
como Duarte (2009), Fávero (2014), Mioto (2004), entre outros. Também recorremos 
ao atual Código de Ética (1993), o Código Civil (2002) e pontuações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (1990), uma vez que a profissional de Serviço Social 
trabalha de acordo com a legislação. O tema é original e são escassas as 
referências bibliográficas relativas à guarda por terceiros. 
 

Palavras Chave: Serviço Social, Guarda por Terceiros, Sociojurídico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present monographic work, titled on the determinations of the requirements of 
Guarda by third parties: an analysis from the processes in the district of São Fidélis 
has as general objective to analyze the determinations of the requirements of Guarda 
by third parties (grandparents, uncles, brothers and others) in the region of the 
Forum Francisco Polycarpo de São Fidélis. To do so, we will analyze 13 (thirteen) 
cases related to third party custody. We will also seek to understand the profile of 
those families who lost custody for others at the São Fidelis Forum, through the 
Family and Probate Court proceedings and also the Child and Youth Court. The 
theoretical framework counts on authors such as Duarte (2009), Fávero (2014), 
Mioto (2004), among others. We also refer to the current Code of Ethics (1993), the 
Civil Code (2002) and scores of the Child and Adolescent Statute (1990), since the 
Social Work professional works according to the legislation. The theme is original 
and there are few references to third-party guarding. 
 
 
Keywords: Social Work. Guard by third parties. Socio-juridical. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho monográfico, intitulado As determinações dos 

requerimentos de Guarda por terceiros: uma análise a partir dos processos na 

comarca de São Fidélis tem como objetivo analisar os motivos das requisições de 

Guarda por parte de terceiros (avós, tios, irmãos, entre outros) nesta Comarca. 

A Guarda é um poder/ dever dos pais em relação aos filhos, no sentido de 

protegê-los, defende-los e cuidá-los, assegurando-lhes uma boa formação cultural e 

moral, sendo um dever, em caso de descumprimento das obrigações de sustento, 

educação e assistência, serão aplicadas sanções. 

O interesse pelo tema surgiu devido as demandas que apareceram no campo 

de estágio supervisionado em Serviço Social, através de observações feitas nas 

entrevistas e análise dos processos ocorridos na Comarca do Fórum Francisco 

Polycarpo de São Fidélis. Baseando nas observações no campo de estágio 

obrigatório, ganhou destaque o tema, pela forma crescente dos processos referentes 

à Guarda que passaram pela avaliação do Serviço Social. Assim, tivemos o contato 

com inúmeras problemáticas relacionadas à família, destacando-se como elemento 

propulsor para a escolha do tema. 

A partir de situações que chegaram à instituição, através da observação em 

conjunto com a supervisora de campo, devido ao aumento das negligências sofridas 

por crianças e adolescentes, foi possível perceber a necessidade de um trabalho 

mais qualificado no sentido de orientar, prevenir, proteger, informar, esclarecer e 

democratizar as informações a respeito do tema, conforme o Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, tal como realizamos no projeto de intervenção do 

Estágio Supervisionado em Serviço Social. 

Desta forma, o presente trabalho tem por finalidade informar e discutir a 

situação de Guarda por terceiros, explicando os institutos da Guarda Unilateral e 

Compartilhada, sendo a primeira entendida como aquela que é atribuída a um só 

dos genitores ou a alguém que o substitua; e a segunda entendida como a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que 

não vivem mais sob o mesmo teto. 
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Outra preocupação deste trabalho é informar e alertar sobre Alienação 

Parental, visto que está presente nos processos de Guarda. 

Nesse sentido, o presente estudo objetiva contribuir para novos estudos do 

campo sociojurídico, além disso, mostrar o campo para os futuros estudantes da 

área de Serviço Social. O trabalho está estruturado em dois capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentaremos uma reflexão sobre a atuação do Serviço Social no 

sociojurídico, por meio de um breve histórico da inserção do Assistente Social na 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como também apresentaremos uma análise do 

histórico da Comarca de São Fidélis. Nesse sentido, discorreremos sobre o trabalho 

do Serviço Social através da dinâmica processual na Comarca de São Fidélis e 

abordaremos sobre os instrumentos do Serviço Social. 

No segundo capítulo, abordaremos sobre processos de guarda, por ser uma 

das maiores demandas profissionais para o Serviço Social e refletiremos sobre as 

requisições de guarda por terceiros na comarca de São Fidélis. Além disso, 

procuramos compreender os motivos dessas perda de guarda para terceiros. Por 

fim, analisaremos 13 (treze) processos referentes à guarda de terceiros. O quadro 

teórico conta com autores como: Duarte (2009), Fávero (2014), Mioto (2004), entre 

outros. Também recorremos ao atual Código de Ética (1993), o Código Civil (2002) e 

pontuações do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), uma vez que a 

profissional de Serviço Social trabalha de acordo com a legislação. 
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1 A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ÁREA SOCIOJURÍDICA  

 

1.1  Breve Histórico da Inserção do Assistente Social na Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro 

 

Segundo Fávero, Melão e Jorge (2015), o Serviço Social no Brasil surgiu 

como profissão nos anos 1930, através de mudanças no cenário político, 

econômico, cultural e social. 

Cabe ressaltar que a Constituição Federal de 1937 introduziu no seu artigo 

127, o dever do Estado de prover condições para a preservação física e moral da 

infância e juventude e o direito dos pais miseráveis de invocar o auxílio do Estado 

para garantir à subsistência de sua prole (ALAPANIAN, 2008). 

Rizzini (1995, p.136) afirma que “o reconhecimento da criança como um 

problema social é explicitado nos discursos e nas leis, como consequência óbvia da 

situação generalizada de pobreza da população.” Ainda de acordo com esta autora, 

a família do trabalhador será o foco da ação assistencial e legal que se desenvolve, 

refletindo o interesse de combater os problemas mais prementes da miséria e 

marginalização. 

Segundo CFESS (2014), a inserção do Serviço Social no sociojurídico surgiu 

na década de 1930, mas a profissão de Serviço Social só expandiu depois da 

Constituição Federal de 1988, com a ampliação das funções na defesa de direitos, 

por meio do Ministério Público e da Defensoria Pública para a dimensão da 

exigibilidade de direitos. 

A inserção profissional, conforme CFESS (2014, p. 13) está atrelada: 

[...] Iamamoto e Carvalho (1982) revelam, por exemplo, que um dos 
primeiros campos de trabalho de assistentes sociais na esfera 
pública foi Juízo de Menores do Rio de Janeiro, então capital da 
República. Estado sobre esse grave problema, que se aprofundava 
no espaço urbano. Emergente, diante do agravamento dos 
problemas relacionados à infância pobre, à infância delinquente, à 
infância abandonada, manifestos cotidiano da cidade, o serviço 
social é incorporado a essa instituição como uma das estratégias de 



13 
 

tentar manter o controle almejado pelo Estado sobre esse grave 
problema, que se aprofundava no espaço urbano. 
 

Conforme a Corregedoria (2017), a presença do Serviço Social no Judiciário 

no Estado do Rio de Janeiro ocorreu em meados da década de 1930, recebendo a 

denominação inicial de Comissários da Vigilância, tendo depois frequentar um curso 

de formação de Assistentes Sociais, para qualificar a atuação no recém criado 

Juizado de Menores.  No caso dos comissários, lhes foi atribuída uma função 

fiscalizatória e de natureza policial. 

Até meados da década de 30 o Juizado de Menores de São Paulo – 
e do Rio de Janeiro também – baseava a sua intervenção nas 
grandes campanhas de recolhimento de menores das ruas e de 
locais considerados impróprios. Boa parte desses menores era 
devolvida às suas famílias e outra parte encaminhada para as 
instituições assistenciais que funcionavam em convênio com o 
Juizado, articulador de todo o sistema de recolhimento e internação. 
(ALAPANIAN, 2008, p. 28) 
 
 

Para esta autora, com a organização dos serviços sob a égide do Poder 

Executivo, o Poder Judiciário perdeu espaços de condução das diretrizes da política 

que estava surgindo para a área, mantendo suas funções relacionadas ao 

delinquente.  

No Departamento de Serviço Social do Estado de São Paulo, a mais 
ampla instituição de Serviço Social 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 de Serviço Social (do Departamento de Serviço Social) no 
campo da “Assistência Judiciária a fim de reajustar indivíduos ou 
famílias cuja causa de desadaptação social se prenda a uma questão 
de justiça civil” e enquanto pesquisadoras sociais (o maior 
contingente de Assistentes Sociais) e nos serviços de plantão. Além 
dos serviços técnicos, de orientação técnica das Obras Sociais, 
estatística e Fichário Central de Assistidos (IAMAMOTO e 
CARVALHO, 1982, p.195). 
 
 

A introdução de assistentes sociais buscava atenuar o caráter eminentemente 

policial, dando-lhe uma conotação técnico-profissional e protetiva. 

Assim, Celestino (2013) aborda sobre a inserção e atuação do Serviço Social 

no Rio de Janeiro: 
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Por entender o Poder Judiciário como o espaço onde os indivíduos 
se inserem para serem julgados, faz-se necessário também apontar 
como a atuação do assistente social junto à infância, juventude e a 
família, no início de sua inserção nesse espaço, esteve dirigida à 
culpabilização dos indivíduos pobres, e ao ajustamento destes aos 
padrões socialmente aceitáveis a partir de um ponto de vista 
conservador. (CELESTINO, 2013, p.40) 

 
 

Também de acordo com a Corregedoria (2017), em 1946, foi instituída a 

Agência de Serviço Social no Juízo de Menores, por iniciativa do Juiz Dr. Alberto 

Mourão Russel, favorecendo o processo de organização da atuação dos Assistentes 

Sociais que prestavam serviço à instituição. No ano posterior, com a contribuição 

trazida pela profissão, foi criado o primeiro quadro de servidores estaduais mediante 

concurso público, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, onde dez 

profissionais aprovadas foram designadas para prestar serviço junto ao Juizado de 

Menores. No ano de 1951, foi criado no Tribunal de Justiça a Seção de Serviço 

Social do Juizado de Menores, como reconhecimento da contribuição que esta 

categoria vinha oferecendo ao Judiciário. 

Segundo Alapanian (2008),  

A proposta que o Serviço Social indicava era que a saída para o 
problema do menor consistia em auxiliar e reforçar a família como 
espaço privilegiado para o ajustamento e o reajustamento do menor 
abandonado ou delinquente. O elevado índice de internações em 
abrigos e reformatórios era condenado e se defendia a necessidade 
do desenvolvimento de programas preventivos que pudessem 
fornecer às famílias as condições necessárias para que elas 
exercessem o seu papel na sociedade a partir dos princípios cristãos. 
Tal proposta ganhava importância diante do fato de que os abrigos e 
reformatórios existentes vinham sendo sistematicamente criticados e 
noticiados na imprensa pelas fugas e rebeliões, bem como pela 
incapacidade de dar um atendimento humano aos seus internos. 
(ALAPANIAN, 2008, p.38) 
 
 

Dessa forma, podemos analisar que a função do Serviço Social foi se 

colocando, naquela época, de forma metódica e baseada em conhecimentos 

científicos e os Tribunais de Menores passaram a se valer dos agentes 

especializados em Serviço Social. “A defesa do Serviço Social como profissão capaz 

de auxiliar o Juizado de Menores a desempenhar uma ação social mais efetiva, 

graças a prevenção e ao acompanhamento sistemático de cada caso, vinha sendo 

feita pela Escola de Serviço Social desde 1948...” (ALAPANIAN, 2008, p.48) 
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Assim, a atuação do profissional de Serviço Social esteve associada ao 

Juizado de Menores:  

Durante muitos anos, a atuação do Serviço Social esteve associada 
ao Juizado de Menores, visando oferecer uma atenção especial ao 
atendimento das demandas sociais que envolviam crianças e 
adolescentes. A requisição dessa mão de obra especializada por 
outras áreas da Justiça Estadual levou ao planejamento de 
contratação de novos Assistentes Sociais, que se deu efetivamente a 
partir de 1988, quando foi realizado o primeiro concurso, com 70 
vagas para composição de um quadro próprio de Assistentes 
Sociais, cujas convocadas foram lotadas em Varas da Infância (47), 
de Execução Penal (10), de Família e de Órfãos e Sucessões do 
Fórum Central (13). No início da década de 1990, com uma nova 
convocação de profissionais deste concurso, houve a lotação nas 
Comarcas do interior. (CORREGEDORIA, 2017, p.2-3) 
 
 

Em 1991, foi instituída a Coordenadoria de Serviço Social através do 

Provimento nº 274/91, que foi substituído pelo Provimento 304/91, com a finalidade 

de coordenar as ações técnicas e orientar quanto às necessidades operativas da 

profissão dentro do TJERJ, contribuindo para a otimização na gestão desses 

profissionais.  O Provimento CGJ nº67, de 14/10/2003, reorganizou a estrutura da 

Coordenadoria do Serviço Social, tendo em vista as novas demandas a ela 

colocadas e a transformação de suas atividades a partir da inserção do Assistente 

Social em novas e diversas áreas de atuação no âmbito do TJERJ. Posteriormente, 

esta passou a integrar a Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar - DIATI e a 

denominar-se Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais - SEASO. 

(CORREGEDORIA, 2017). Com o aumento da demanda pelos profissionais de 

Serviço Social, foram realizados concursos públicos. 

Em resposta à crescente demanda dos Juízos por este trabalho 
especializado, a administração institucional realizou novos 
concursos, em 1995; 2004 e 2012, o que possibilitou a inserção de 
Assistentes Sociais em novos espaços e frentes de trabalho: NURs 
(Núcleos Regionais), para assessoria ao Juízo nas questões 
relacionadas aos servidores, no  DESAU (Departamento de Saúde), 
na Creche, na ESAJ (Escola de Administração Judiciária), e na 
CEJAI (Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional); 
CPMAs (Centrais de Penas e Medidas Alternativas); ETICs (Equipes 
Técnicas Interdisciplinares Cíveis); VIJI (Vara da Infância, da 
Juventude e do Idoso), VIJ (Vara da Infância e Juventude da Capital) 
e JVDFM (Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher); na Central de Testamentaria e Tutoria Judicial, no SEPEC 
(Serviço de Promoção à Erradicação do Sub Registro de Nascimento 
e à Busca de Certidões), na CEFIJ (Comissão Judiciária de 
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articulação das Varas de Família, Infância, Juventude e Idoso) e nos 
Projetos Especiais desenvolvidos, avançando na cobertura aos 92 
municípios integrantes do Estado. (CORREGEDORIA, 2017, p.3) 
 

 
 Atualmente, os assistentes sociais que compõem o quadro funcional do 

TJERJ estão lotados nos seguintes espaços: ETICs, VIJIs, VIJ, JVDFM, SEPEC, 

CEFIJ, CEJAI, DESAU, SEASO, Projetos Especiais e 1º NUR - Setor de Pessoal.  

Nesses espaços, cabe ao Assistente Social o exercício de suas atribuições, 

elencadas na Consolidação Normativa da Corregedoria na Seção X e na Lei da 

Profissão. Ressalta-se que, em 2012, foi feito o último concurso de Serviço Social, 

onde foi constatado que tinha 306 profissionais no Tribunal Justiça. (Idem) 

O Serviço Social na Comarca de São Fidélis, foi cedida pela Prefeitura 

Municipal. Em 2004, foi realizado concurso público para Serviço Social, quando 

houve a lotação de Assistente Social concursada nas Comarcas do interior, como da 

cidade de São Fidélis. 

O Serviço Social na Comarca do Fórum de São Fidélis, no ano de 1992, era 

exercido por uma Assistente Social da Promoção Social, cedida pela Prefeitura 

Municipal. Após concurso público no ano de 2004, essa vaga foi preenchida 

coincidentemente pela mesma profissional, que permanece no cargo até hoje. Esta 

realiza as atribuições do Serviço Social sociojurídico, com a elaboração dos estudos 

sociais dos processos encaminhados ao setor. 

O Fórum Francisco Polycarpo (1ª Vara e 2ª Vara) é uma instituição que presta 

serviços jurisdicionais a toda a população residente na jurisdição da Comarca de 

São Fidélis, que abrange também os distritos e a zona rural do município. 

Atualmente, são dois os juízes responsáveis por este Fórum, a saber:  Exmo. Sr. Dr. 

Otávio Mauro Nobre e Exmo. Sr. Dr. Márcio Roberto da Costa. 

Atualmente, a instituição possui duas profissionais de Serviço Social, sendo 

que uma assistente social atua em casos de guarda, adoção, tutela e curatela, 

separação litigiosa e consensual, regulamentação de visitas, pensão alimentícia, 

suspensão e perda do poder familiar e a outra atua nos processos criminais. A 

assistente social/ supervisora de campo chama-se Jusheyla Gandra Cruz Peixoto. 
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1.2 O Trabalho do Serviço Social na Comarca de São Fidélis: Entendendo a 

Dinâmica Processual 

 

O Serviço Social na área sociojurídica configura-se como área de trabalho 

especializado, que atua com as manifestações da questão social1, em sua 

interseção com o Direito e a Justiça na Sociedade.  Os profissionais têm o 

compromisso de direcionar e garantir os direitos aos usuários.  

O Assistente Social é considerado um perito, ou seja, um profissional 

especializado em determinado conhecimento, que oferece subsídios técnico-

científicos, auxiliando o juiz na tomada de decisões e possui uma responsabilidade 

enorme com a vida dos sujeitos envolvidos.  

[...] O perito, enquanto detentor de um saber, foi o personagem 
chamado a dar esse respaldo, ou seja, chamou-se um profissional 
especialista em determinada área do conhecimento, para o estudo, a 
investigação, o exame ou a vistoria de uma situação processual, com 
o objetivo de oferecer subsídios técnico-científicos que 
possibilitassem ao magistrado a aplicação da lei com maior 
segurança, reduzindo-se a possibilidade da prática de erros ou de 
injustiça. (CFESS, 2005, p. 26). 
 
 

De acordo com Pizzol (2005), o perito social deve sugerir a melhor solução 

para autoridade, ou seja, ele tem o poder do seu trabalho que está no conhecimento 

técnico sobre o assunto e na forma que o profissional utiliza. 

De acordo com Iamamoto (2002), apesar do perito não dispor da decisão 

legal dos processos, tem a tarefa de assessorar as decisões do juiz. O Assistente 

Social do judiciário dispõe de autonomia técnica profissional e ética no exercício de 

suas funções. 

Diante disso, observa-se que a profissional, durante as entrevistas, tem uma 

visão ampliada, para além do que é determinado. Ela procura conhecer outras 

questões que estão implícitas na problemática vivida pelos usuários. Dessa forma, a 

                                                           
1
A questão social se apresenta como o "[...] conjunto das expressões das desigualdades que 

aparecem com a sociedade capitalista e que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação do seu produto 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade". (IAMAMOTO, 1998, apud FÁVERO, 
2015, p.50) 
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Assistente Social tem liberdade e autonomia profissional de informar e orientar a 

população usuária.   

[...] o Assistente Social é autônomo no exercício de suas funções, o 
que se legitima, fundamentalmente, pela competência teórico-
metodológica e ético-política por meio da qual executa o seu 
trabalho. Autonomia garantida legalmente, com base no Código de 
Ética Profissional, na lei que regulamenta a profissão, no próprio 
ECA, na legislação civil. (IAMAMOTO, 2002, p.40) 

 

Conforme Moraes (2016), o profissional do Serviço Social, na sua atuação, 

tem um posicionamento no plano teórico-prático interventivo e ético-político, na 

tentativa de enfrentar tal realidade, pois defende seus valores e responde, enquanto 

trabalhador assalariado dotado de estatuto intelectual, às exigências impostas pela 

sociedade capitalista e às necessidades sociais dos sujeitos sociais. 

O Serviço Social no Fórum de São Fidélis atua juntamente com a 1ª Vara, que 

vem buscando apoio do Comissariado da Infância e Juventude como também do 

Conselho Tutelar Municipal. 

Os processos chegam para a profissional de Serviço Social da Comarca do 

Fórum Francisco Polycarpo de São Fidélis da seguinte forma: os funcionários do 

cartório da 1ª e 2ª Vara enviam um e-mail para profissional de Serviço Social 

dizendo que têm remessas para a profissional. No e-mail, vem dizendo os números 

dos processos, a Vara que está o processo e o prazo2 que a profissional pode ficar 

com o processo e a data da audiência.  

Ao se apropriar dos processos, a profissional recebe duas vias, sendo que 

uma fica no arquivo do Serviço Social e a outra no cartório3, de forma a controlar 

onde está o processo. 

A profissional insere os dados do processo na estatística do computador, 

como a data que teve acesso e o dia da audiência. Assim, ocorre um monitoramento 

                                                           
2
 De acordo com os artigos 146 e 421 do Código de Processo Civil, o perito tem o dever de entregar o 

laudo no prazo marcado pelo juiz, devendo o profissional concluí-lo no tempo estipulado. Porém no 
artigo 432 do Código de Processo Civil, diz que havendo motivo justificado pelo profissional, pode o 
juiz deferir uma prorrogação de prazo para entregar o laudo. 
3
 Conforme Pizzol (2006, p.161), "Cartório - local físico onde os processos permanecem à disposição 

das partes e do juiz, e onde são tomadas todas as providências para o seu andamento". 
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de quantos processos ela recebeu e quais instrumentos utilizados. Esse controle da 

estatística é feito por todas comarcas. 

Analisando a estatística no computador da assistente social da Comarca de 

São Fidélis, no período de 13 de janeiro a 13 de outubro de 2016, foi constatado que 

a assistente social em tela atendeu em questão 477 pessoas. Vale destacar que o 

número de atendimento é maior, visto que muitos usuários retornam à instituição, 

como também têm usuários que procuram a profissional, para tirar dúvidas 

relacionadas ao atendimento de outras instituições ou a respeito de algum processo 

que não esteja com a profissional. Somente no ano de 2016 foi constatado que a 

profissional de Serviço Social fez mais de 20 pareceres por mês, sendo uma grande 

demanda para a profissional. 

Fávero (2012), analisa os desafios do fazer profissional de Serviço Social, 

como a demanda para dar conta dos respectivos processos: 

[...] um dos maiores desafios do nosso fazer profissional é 
mantermos a nossa saúde física e mental. Não sei se há 
levantamentos em outros Estados. Temos muitos casos de pessoas 
afastadas por estresse e comprometimento na área de saúde mental 
e cem casos de colegas com problemas oncológicos.  
 
Um grande desafio também é o de mantermos a nossa capacidade 
de indignação e de intolerância contra a imensa desigualdade social 
e a concentração descontrolada das riquezas historicamente 
presentes nesse país, contra as condições precárias de trabalho, 
contra o investimento autoritário na ampliação e efetivação da 
responsabilidade penal, em detrimento da garantia do acesso à 
proteção e à justiça social. (FÁVERO, 2012, p.130 -131) 
 
 

Diante disso, podemos analisar que a profissional do Judiciário acaba vivendo 

alguns desafios, entre os quais destacamos: a potencialização das tensões e 

conflitos vinculados à produtividade, demarcando o ritmo e a regularidade dos 

procedimentos técnico-operativos; as competências e habilidades requeridas da 

profissional são delimitadas de acordo com as expressões da “questão social” a 

serem respondidas e as diferentes políticas sociais implementadas. (FORTI, 

COELHO, 2015) 

Segundo Ramos (2012, p.149), 
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[...] o trabalho do/a assistente social é tensionado, por um lado, pelas 
condições institucionais e, por outro, pelas demandas postas 
pelos/as usuários/as. Trabalhar na perspectiva da garantia dos 
direitos significa também compreender que as condições estruturais 
da sociedade capitalista inflexionam a construção desses direitos e a 
organização dos sujeitos sociais na luta pela sua garantia.(RAMOS, 
2012, p.149) 
 
 

Nas atividades observadas durante o período de estágio, foi possível notar a 

utilização de alguns instrumentos do Serviço Social, como por exemplo, a 

observação da assistente social, sempre atenta a todas as expressões dos usuários; 

a entrevista individual e coletiva, que foram realizadas em quase todos os 

atendimentos realizados no Fórum de São Fidélis/RJ; a visita domiciliar, também 

muito utilizada para a realização do estudo social; a visita institucional, utilizada nas 

instituições da rede, com o objetivo de colher informações dos usuários com 

processos no Fórum. Todos os instrumentos visam subsidiar a decisão do juiz, 

oferecendo a ele um olhar técnico, para além do Direito. Estes instrumentos foram 

utilizados de forma de facilitar o trabalho técnico. 

Segundo Guerra (2008), o instrumento é considerado um elemento 

potencializador da ação; ele consiste no conjunto de recursos ou meios que permite 

a operacionalização da ação profissional. Os instrumentos são elementos 

necessários à atuação técnica, através dos quais os assistentes sociais podem 

efetivamente objetivar suas finalidades.    

Ao receber o processo, a profissional faz a primeira leitura dos processos 

para saber do que se trata e depois marca uma entrevista com as partes. Além 

disso, utiliza o telefone para tirar eventuais dúvidas referentes aos processos, como 

também a fim de encaminhar o usuário, referente a outras demandas apresentadas. 

Então, a profissional faz uma carta de convocação para que o motorista da 

comarca entregue as partes4, se for escolhida a entrevista na instituição. Na carta de 

convocação, vem os dados como: o número do processo, o endereço das partes, 

nomes das pessoas convocadas, como também vem o local, a data e o horário que 

os usuários devem comparecer na sala do Serviço Social, para que a profissional 

                                                           
4
 Pizzol (2006, p.167), " Partes - '(...) são as pessoas que pedem ou em face das quais se pede, em 

nome próprio, a tutela jurisdicional (...) Quem pede denomina-se autor. O que sofre o pedido é o réu'. 
Também se pode dizer: Requerente e Requerido". 
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possa entrevistar.  Na carta de convocação, tem os dados da profissional como o 

nome, o número do registro da profissional e assinatura. Antes do usuário entrar na 

sala do Serviço Social, a profissional faz a releitura do processo, de forma a saber 

do que se trata e para verificar o que é pedido pelo juiz.  

A assistente social presta atendimento aos usuários na sala do Serviço Social 

do Fórum de São Fidélis, a qual é ventilada, com iluminação adequada a leitura, ar 

condicionado, um armário com chave, um armário com brinquedos, duas mesas com 

cadeiras (uma para a assistente social e a outra para a estagiária), um telefone, um 

computador com impressora para o atendimento da profissional ao usuário. A 

profissional também tem carro do TJERJ - para fazer visita5.Podemos assim dizer 

que dispõe de condições de trabalho adequadas, de forma a garantir a qualidade do 

exercício profissional, conforme o Código de Ética no artigo 7° e na Resolução do 

CFESS nº 493, de 21 de agosto de 2006. A profissional entrevista as partes com as 

portas fechadas, de maneira a manter o sigilo6 dos usuários e mantém o material 

arquivado. 

A Assistente Social, através das entrevistas, faz estudo social e busca 

conhecer e construir reflexões sobre a realidade do usuário, procura saber do perfil 

do usuário para entender as suas demandas, para além do que é determinado pela 

instituição sociojurídica. 

Segundo Souza (2008, p.127), “[...] A entrevista nada mais é do que um 

diálogo, um processo de comunicação direta entre o Assistente Social e um usuário 

(entrevista individual), ou mais de um (entrevista grupal)”. O autor expressa a 

importância de fazer uma boa entrevista e mostra o papel do Serviço Social ao emitir 

suas opiniões, valores, a partir de seus conhecimentos. Através da entrevista, o 

usuário expressa suas ideias, vontades e necessidades. Nesse momento, o 

profissional tem que estar atento ao escutar o usuário. 

                                                           
5
 Perin (s/d) aborda a importância de fazer visita domiciliar, pois através dela, o profissional tem uma 

relação mais próxima da vida dos sujeitos. Assim, essa abordagem facilita a interação entre 
profissional e sujeitos. Em seguida, a autora expressa que os usuários tendem a sentir mais seguros, 
quando estão no meio social. Nesse sentido, acaba facilitando a abordagem do profissional e a 
compreensão dos fenômenos a serem aprendidos. 
6
O artigo 15 e 16 do Código de Ética do Profissional de Serviço Social referem-se ao sigilo 

profissional: “Art.15. Constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. Art.16. O sigilo 
protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como decorrência 
do exercício da atividade profissional”. (CFESS, 1993, p.18)  
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Ao realizar entrevistas, podemos notar que as ações da Assistente Social em 

tela, no Judiciário de São Fidélis, lidam com as dimensões teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa do Serviço Social para a realização do seu trabalho, 

que é baseado no Código de Ética da Profissão. A partir desta compreensão e 

fundamentação, o objetivo é contribuir para melhorar e agilizar os serviços por meio 

de orientação, prevenção, informação e esclarecer aos usuários a respeito dos 

processos. 

Após a entrevista às partes, a Assistente Social relata a fala dos usuários por 

meio do laudo e assim, sugere ao juiz no final, através do parecer social, a tomada 

de decisões. 

O parecer social diz respeito a esclarecimento e análises, com base 
em conhecimento específico do Serviço Social, a uma questão ou 
questões relacionadas a decisões a serem tomadas. [...] No âmbito 
do Sistema Judiciário, o parecer pode ser emitido como parte final ou 
conclusão de um lado, ou como resposta à consulta ou a 
determinação da autoridade judiciária a respeito de alguma questão 
constante em processo já acompanhado pelo profissional. (CFESS, 
2005, p.58-59) 
 
 

A Assistente Social escuta os usuários individualmente ou em conjunto, 

ficando atenta a fala dos usuários, para não perder os fatos apresentados. Tem 

entrevistas que a profissional faz em conjunto com a psicóloga. A profissional de 

Serviço Social escuta as crianças separadas dos adultos. 

Cabe ressaltar que, ao atuar em equipes, o assistente social deverá respeitar 

as normas e limites legais, técnicos e normativos das outras profissões, bem como a 

especificidade de sua área de atuação. 

Por isso mesmo, o entendimento ou opinião técnica do assistente 
social sobre o objeto da intervenção conjunta com outra categoria 
profissional e/ ou equipe multi ou intersdisciplinar deve destacar a 
sua área de conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua 
atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e outros 
componentes que devem ser contemplados na opinião técnica. 
(BARROCO; TERRA, 2012, p.193) 
 
 

Depois de fazer o parecer social, a profissional imprime duas vias, sendo uma 

para entregar ao cartório e a outra para ficar no arquivo da profissional de Serviço 

Social. Ao levar as duas vias para o cartório, o analista de lá dá baixa no processo, 
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colocando a data do recibo, horário e nome do profissional que recebeu o processo 

e o documento para anexar no processo assim assina na outra via que fica 

arquivada na sala do Serviço Social. 

A profissional, ao arquivar os documentos na sala, também dá baixa na 

estatística do computador. Esse programa mostra a quantidade de processos, os 

instrumentos usados, a quantidade de pessoas entrevistadas, se ocorreu visita 

domiciliar, entre outros. 

A Assistente Social sempre digitaliza as informações colhidas durante as 

entrevistas, o que, na elaboração do estudo social, tem grande relevância, uma vez 

que a quantidade de informações colhidas é enorme e é impossível a memorização 

em sua integralidade. Ressalta-se neste ponto que, cabe ao profissional de Serviço 

Social, realizar o estudo social, para que assim possa emitir o parecer social, 

auxiliando o juiz na tomada de decisões. 

O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço 
Social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de 
forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão 
social, objetivo da intervenção do profissional - especialmente nos 
seus aspectos socioeconômicos e culturais. (CFESS, 2005, p.53). 
 
 

Para Mioto (2001, p.153), “o estudo social é o instrumento utilizado para 

conhecer e analisar a situação vivida por determinados sujeitos ou grupo de sujeitos 

sociais, sobre a qual o profissional de Serviço Social é chamado para opinar”. 

A Assistente Social faz estudo social, que tem como finalidade informar ao 

juiz as condições atuais das crianças e dos adolescentes em tela, com quem estão 

morando etc. Também analisa os conflitos existentes, as condições 

socioeconômicas, a fim de saber quem tem as melhores condições sociais para 

melhor obter a guarda, assessorando a decisão do juiz por meio de parecer social. A 

este último cabe a decisão a respeito da guarda. 

A profissional de Serviço Social também participa de audiências, inclusive as 

referentes ao Acolhimento Institucional de forma concentrada, objetivando contribuir 

comas decisões judiciais. Ela tem que ficar atenta quanto as mudanças da 

legislação, para melhor informar aos usuários, o que está pautado no Código de 
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Ética do Assistente Social (1993) que, no artigo 5°, ressalta seus deveres nas 

relações com o usuário: 

Art. 5º São deveres do/a assistente social nas suas relações com 
os/as usuários/as: 
a- contribuir para a viabilização da participação efetiva da população 
usuária nas decisões institucionais;  
b- garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e 
consequências das situações apresentadas, respeitando 
democraticamente as decisões dos/as usuários/as, mesmo que 
sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos/as 
profissionais, resguardados os princípios deste Código;  
c- democratizar as informações e o acesso aos programas 
disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos 
indispensáveis à participação dos/as usuários/as; 
d- devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/às 
usuários/as, no sentido de que estes possam usá-los para o 
fortalecimento dos seus interesses;  
e- informar à população usuária sobre a utilização de materiais de 
registro audiovisual e pesquisas a elas referentes e a forma de 
sistematização dos dados obtidos; 
f- fornecer à população usuária, quando solicitado, informações 
concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas 
conclusões, resguardado o sigilo profissional; 
g- contribuir para a criação de mecanismos que venham 
desburocratizar a relação com os/as usuários/as, no sentido de 
agilizar e melhorar os serviços prestados;  
h- esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o trabalho, sobre os 
objetivos e a amplitude de sua atuação profissional. (CFESS, 2012, 
p.29-30). 
 
 

A Assistente Social do Judiciário de São Fidélis procura ao máximo embasar-

se no projeto ético político7, de forma a agir competentemente para realização de 

seu trabalho, garantindo assim a equidade e justiça social8. 

No tocante às atribuições do Serviço Social no Judiciário, os dados do 

levantamento realizado pelo Conjunto CFESS-CRESS, sobre a atuação de 

assistentes sociais no sociojurídico, apontam as seguintes:  

                                                           
7
Para Teixeira e Braz (2009), o Projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está 

vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Essa vinculação se dá pela própria exigência 
que a dimensão política da intervenção profissional põe.  
8
 Equidade e justiça social pertencem ao 5° princípio do Código de Ética da profissão. No código de 

ética comentado, Barroco e Terra (2012, p.127) referem-se que a "Equidade, no direito, consiste na 
adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça e igualdade. 
Pode-se dizer, então, que a equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais 
justa".  
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a) Perícia e acompanhamento  
* estudos sociais/perícia social;  
* atendimento e orientação ao público;  
* acompanhamento social (pessoas envolvidas em processos);  
* assessoramento ao/à magistrado/a no atendimento às partes;  
* acompanhamento de crianças acolhidas;  
* desenvolvimento de atividades junto ao cadastro de adoção;  
* acompanhamento a visitas de pais e filhos/as, mediante pedido 
judicial;  
* preparação para adoção; emissão de pareceres para acessar, 
judicialmente, serviços do governo federal, como BPC;  
* participação em audiências, de modo a emitir opinião técnica.  
b) Execução de serviços  
* atuação com penas e medidas alternativas na implementação da 
prestação de serviços à comunidade nas varas criminais.  
c) Rede/ avaliação de políticas públicas  
* conhecimento/articulação da rede socioassistencial;  
* fiscalização de instituições de acolhimento e de execução de 
medidas socioeducativas;  
* participação em comissões, fóruns, conselhos, grupos de estudos, 
no âmbito da esfera pública e privada.  
d) Recursos humanos  
* gerenciar convênios de saúde;  
* avaliação de saúde ocupacional, acompanhamento a 
funcionários/as e magistrados/as;  
* acompanhamento social aos/às ministros/as (Supremo);  
* participação em programas de treinamento de servidores/as e 
magistrados/as;  
* participação em campanhas envolvendo a saúde do trabalhador/a;  
* perícia social em processos administrativos envolvendo saúde do/a 
trabalhador/a ou de seu/sua familiar.  
e) Assessoria institucional  
*assessoramento à direção do fórum/apoio 
organizacional/assessorar a Alta administração, no marco das 
competências de assistentes sociais.  
f) Planejamento e organização do serviço social  
* planejamento, execução e avaliação de projetos inerentes ao 
serviço social;  
* sistematização do conhecimento social, político e cultural dos 
diversos segmentos geracionais atendidos no espaço do Judiciário e 
dos dados gerados pelos sistemas de informação adotados no 
Judiciário;  
* participação/organização de eventos sobre o serviço social;  
* desenvolver e assessorar pesquisas, projetos, programas e 
atividades relacionadas à prática profissional dos/as assistentes 
sociais, no âmbito do Poder Judiciário, objetivando seus 
aperfeiçoamentos técnicos, a produção de conhecimentos e a 
implementação de ações que forneçam a garantia e aplicação de 
direitos para os/as usuários/as dentro das respectivas áreas de 
atuação;  
* supervisão de estagiários/as de serviço social;  
* manter os registros e documentação atinentes ao serviço social;  
* atuação na prevenção de situações sociais atinentes a crianças, 
adolescentes, idosos/as, mulheres e apenados/as. (CFESS, 2014, p. 
41-43). 
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A articulação da Comarca com as demais políticas ocorre para além do 

encaminhamento por escrito. A Assistente Social faz visita institucional, a fim de 

colher informações a respeito dos processos, como também para acompanhar e 

encaminhar os usuários. As demandas da instituição referem-se a todos os tipos de 

processos da cidade de São Fidélis. Também existem as demandas apresentadas 

pelos usuários referentes às dúvidas de outras instituições. Eles buscam orientação 

a respeito dos benefícios assistenciais tais como: CRAS- Centro de Referência do 

Assistente Social; CREAS- Centro de Referência Especializado do Assistente Social; 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial; CAED - Centro de Atendimento 

Especializado da Educação; Defensoria Pública; Ministério Público; Associação 

Hospitalar Armando Vidal, entre outras instituições. 

O Serviço Social no Fórum de São de São Fidélis, tem alianças profissionais 

com psicólogos, comissário da infância e juventude, promotores, juízes e outros 

membros da equipe técnica da instituição. Ela também se articula com a rede de 

políticas sociais, para encaminhar os usuários, nas demais instituições como da 

Assistência Social, Previdência e da Saúde.  

A articulação da rede de equipamentos sociais e comunitários se dá com a 

perspectiva de ampliação do acesso da população aos bens e serviços inerentes ao 

atendimento de suas necessidades, cabendo ainda, à assistente social dar 

visibilidade às situações de violação dos direitos.  

No próximo capítulo, abordaremos os processos de requisições de guarda 

como uma grande demanda para a profissional de Serviço Social no Fórum de São 

Fidélis. 
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2   PROCESSOS DE REQUISIÇÕES DE GUARDA: UMA GRANDE DEMANDA 

PARA A PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL NO FÓRUM DE SÃO FIDÉLIS  

 
2.1     Refletindo Sobre a Demanda de Guarda por Terceiros 

 

Os processos de globalização da economia, de robotização da produção, os 

ajustes econômicos, a recessão e o desemprego introduzem um cenário bastante 

perverso para as classes empobrecidas. Vivemos hoje em uma sociedade baseada 

no modo de produção capitalista, que foi se constituindo ao longo dos anos, 

atravessou diversas crises, mas na atual conjuntura, se mostra relativamente 

estruturado, perverso e cruel. Todo esse quadro de mudanças ocorridas na vida 

social brasileira traz sérias implicações no modo de se organizar das famílias, 

principalmente no que diz respeito às suas relações sociais. 

Segundo Mioto (1997, p.118): 

Tais mudanças geraram um novo padrão demográfico na realidade 
brasileira. A família a partir dos anos 90 é marcada pelo número 
reduzido de filhos, pelo aumento da concepção precoce, das uniões 
consensuais, pelo predomínio das famílias nucleares [pai, mãe e 
filhos], aumento das famílias monoparentais, tendo as mulheres 
como chefes da casa, aumento das famílias recompostas, 
crescimentos da população idosa assim como das pessoas que 
vivem sós. (MIOTO, 1997, p.118) 
 
 

A família contemporânea sofre profundas transformações sociais, 

econômicas, culturais e políticas, e isso impede, muitas vezes, um relacionamento 

sadio entre os seus membros – um relacionamento baseado no diálogo que busca, 

através da união, o encontro de soluções para os problemas do cotidiano. 

Consideramos que, na sociedade contemporânea, a questão do direito é algo 

fundamental, pois nunca se perdeu tanto em termos de cidadania. No entanto, não 

podemos perder de vista os princípios e os valores afetivos, como carinho, amor, 

respeito, que sempre foram princípios de responsabilidade da família. 

Sem dúvida nenhuma, as famílias brasileiras, especialmente as de camadas 

populares, estão sendo severamente pressionadas pela política econômica do 

governo. Em vez de tal política assegurar condições mínimas (renda, emprego, 
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segurança, serviços públicos de qualidade) de sustentação das famílias, ela vem 

desencadeando situações (migrações, desemprego, ausência de serviços públicos) 

que são fontes geradoras de estresse familiar. (MIOTO, 1997, p.121). 

Cabe observar os tipos de composição familiar ou de família na 

contemporaneidade, para que possamos entender qual composição mais usada nos 

processos de perda da guarda para terceiros. De acordo com Teixeira9 (apud 

SZUMANSKI, 2002. p.64-65), existem nove tipos de composição familiar e 

concepções de família. 

1) Família nuclear: é a família formada por pai, mãe e filhos 
biológicos, ou seja, é a família formada por apenas duas gerações; 
2) Famílias extensas: são as famílias formadas por pai, mãe, filhos, 
avós e netos ou outros parentes, isto é, a família formada por três ou 
quatro gerações; 
3) Famílias adotivas temporárias: são famílias (nuclear, extensa ou 
qualquer outra) que adquirem uma característica nova ao acolher um 
novo membro, mas temporariamente; 
4) Famílias adotivas: são as famílias formadas por pessoas que, por 
diversos motivos, acolhem novos membros, geralmente crianças, 
que podem ser multiculturais ou birraciais; 
5) Famílias de casais: são as famílias formadas apenas pelo casal, 
sem filhos; 
6) Famílias monoparentais: são as famílias chefiadas só pelo pai ou 
só pela mãe; 
7) Famílias de casais homossexuais com ou sem crianças: são as 
famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, vivendo 
maritalmente, possuindo ou não crianças; 
8) Famílias reconstruídas após o divórcio: são famílias formadas por 
pessoas (apenas um ou o casal) que foram casados, que podem ou 
não ter crianças do outro casamento; 
9) Famílias de várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, mas 
com forte compromisso mútuo: são famílias formadas por pessoas 
que moram juntas e que, mesmo sem ter a consanguinidade, são 
ligadas fortemente por laços afetivos. (TEIXEIRA, 2009, s.p.) 
 
 

Trabalhar com famílias, principalmente na atualidade, representa um grande 

desafio, dado o conjunto de particularidades presentes nos contextos familiares. 

Apesar das dificuldades, entender o movimento e a dinâmica da família é algo 

                                                           
9
 TEIXEIRA, Joaquina Barata; BRAZ, Marcelo. O projeto ético-político do serviço social. In: 

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO 
E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL – ABEPSS: Serviço Social: direitos sociais e competências 
profissionais. Brasília, CFESS/ABEPSS, 2009. 

 

http://www.abepss.org.br/
http://www.abepss.org.br/
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extremamente importante, pois os rumos que esta vem tomando representam o 

futuro da sociedade. 

Quanto à intervenção do Serviço Social junto às famílias, podemos notar que 

é algo extremamente complexo e delicado, que exige do assistente social uma boa 

formação e competência teórico-metodológica, ético-político e técnico operativo. E 

mais do que isso, consideramos ser preciso que o profissional de Serviço Social não 

perca a capacidade de sensibilizar-se com as questões que lhes são apresentadas, 

sempre mantendo o respeito pelas particularidades e diferenças de cada grupo 

familiar, pois as famílias que recorrem à Justiça para a solução de seus conflitos 

encontram um suporte legal para suas questões, no entanto nem sempre 

conseguem suporte social, psicológico e afetivo que necessitam. 

É necessário, portanto, buscar na prática profissional do assistente social 

alternativas de ações que viabilizem direitos, principalmente às classes 

subalternas10, para uma ordem jurídica onde poderão ser reconhecidas como 

possuidoras de direitos. 

O acesso à justiça social se apresenta enquanto direito ao usufruto de bens e 

serviços que possibilitem uma vida com dignidade, que garantam a cidadania, isto é, 

a possibilidade de viver, plenamente, como sujeitos de direitos. Nesse sentido, para 

Mota (2003, p.11), as dimensões da prática profissional são: a dimensão política, a 

dimensão ética e a dimensão técnico-operativa. 

A dimensão política da prática profissional encontra-se imbricada nos 

objetivos e finalidades das ações, principalmente nas possibilidades de interferir nas 

relações e situações geradoras das desigualdades e nos mecanismos institucionais 

para elas voltados; a dimensão ética reclama por princípios e valores humanos, 

políticos e civilizatórios; e a dimensão prático-operativa consiste na capacidade de 

articular os meios disponíveis e os instrumentos de trabalho para materializar os 

objetivos com base nos valores. 

                                                           
10

 Para Yazbek (2006, p.66), “[...] as classes subalternas é aqui referidas não são abordadas em si, 
abstrata e idealmente, mas como sujeitos mergulhadas no social, na trama da reciprocidade que 
constituem as relações sociais. [...] Sua pobreza e subalternidade é aqui abordada como resultante 
direta das relações de poder na sociedade. Tem portanto seus contornos ligados à própria formação 
social que a gera e se expressa não apenas em circunstâncias econômicas, sociais, políticas, 
culturais, mas nas atitudes mentais dos próprios „pobres‟ e de seus interlocutores na vida social”. 
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Assim, um serviço de mediação familiar11 como projeto de trabalho 

profissional, em um espaço de assistência jurídica que atua em ações relacionadas 

à Justiça de Família pode possibilitar efetivas intervenções do Serviço Social, de 

maneira coerente com o projeto profissional. Aplicando os conhecimentos teóricos e 

éticos que dão sustentação à profissão, por meio de metodologias operativas que 

possibilitem um trabalho criativo, e conectado com as necessidades postas pelos 

usuários e a realidade familiar e social que os circundam, torna-se possível avançar 

em conquistas por meio das ações que fazem a construção de espaços mais amplos 

na direção da efetivação de direitos. 

Enfim, o compromisso com a população usuária tem que estar acima de 

qualquer trabalho burocrático e rotineiro de uma instituição. Se as instituições 

jurídicas ainda não estão preparadas para atender à família como um todo, ou não 

possuem legitimidade em alguns casos, pelo menos os assistentes sociais inseridos 

nesse campo devem fazer o possível para que os conflitos familiares a eles 

apresentados não se tornem ainda maiores. Este é um compromisso com os 

indivíduos que demandam dos serviços do Judiciário. 

Nos dias atuais, advém uma preocupação analisar as diversas situações que 

levam às requisições de guarda por terceiros (avós, tios e irmãos) e também avaliar 

os motivos de acolhimento institucional. 

[...] a guarda é um poder/dever que compete aos pais de ter os filhos 
em sua companhia e o de protegê-los em sentido amplo, 
defendendo-os contra os males que comprometerem sua boa 
formação cultural e moral. É dever, porque implica várias obrigações 
e responsabilidades, esta entendida como sanção pelo 
descumprimento das obrigações de sustento, de educação e de 
assistência. (MARQUES, 2009, p.56).  
 
 

Os genitores, ao requererem a guarda, requisitam os tipos de guarda 

unilateral ou guarda compartilhada, conforme o art. 1583 do Código Civil: 

§ 1° Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 
genitores ou a alguém que o substitua (art.1584, § 5º) e, por guarda 
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos 
e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

                                                           
11

 De acordo com Schabbel (2005, p.16), "A mediação fortalece a capacidade de diálogo a fim de se 
chegar a uma solução mais amena dos conflitos [...]". 
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concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. (Incluído pela Lei 
nº 11.698, de 2008). (BRASIL, 2002, s.p.) 
 
 

 No que se refere o artigo 1.584 do Código Civil, a guarda poderá ser 

requerida por qualquer um dos genitores, mediante a ação de separação ou divórcio. 

Quando não houver acordo entre os genitores, no que se refere a guarda dos filhos, 

o magistrado aplicará a guarda compartilhada, quando ambos pais são aptos a 

exercer o papel de guardião, assim ambos genitores poderão ter convivência 

equilibrada com os filhos. O genitor que não ficar com a guarda terá que pagar 

pensão alimentícia e terá o direito à visitação da criança ou adolescente, conforme o 

artigo 1.598 do Código Civil. Vale ressaltar que a guarda pode ser revogada a 

qualquer momento, mediante ato judicial. O Juiz decreta a distribuição de tempo 

necessário ao convívio com ambos genitores, por meio dessa cláusula: 

II -§ 1o Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o 
significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude 
de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo 
descumprimento de suas cláusulas. (BRASIL, 2002, s.p.) 
 
 

O artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente -ECA, Lei n° 8.069, de 13 

de julho de 1990, regulamenta o direito dos infantes de serem criados e educados 

no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta. O artigo 33 refere-se 

às obrigações do detentor da guarda. Ele tem a obrigação no que se trata a 

assistência material, moral e educacional em relação à criança e/ ou ao adolescente 

sob sua guarda.  

Porém, percebe-se que, com o aumento da separação dos conjugues, está 

aumentado os pedidos guarda por parte de terceiros nos processos da Comarca de 

São Fidélis. Além disso, a Justiça muitas vezes requisita a terceiros para ficar com 

os infantes, quando a criança está no acolhimento institucional.  

Analisando os pareceres prontos da profissional de Serviço Social no período 

de janeiro a dezembro de 2016, podemos constatar que a maior demanda da 
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profissional refere-se a guarda. Consta que a profissional fez 38 (trinta e oito) 

pareceres referentes à guarda, como mostra a tabela12: 

 Natureza dos processos Total de Pareceres 

Guarda 38 

Apuração de Ato Infracional –AIAI 36 

Regulamentação de visitas  13 

Tutela Curatela 13 

Acolhimento Institucional 9 

Informações do Serviço Social 9 

Interdição 8 

Habilitação de Adoção 8 

Benefício Assistencial 4 

Investigação de Paternidade 4 

Medidas de Proteção 2 

Licença Médica - Tratamento da Pessoa 

da Família 

2 

Carta Precatória 2 

Relatório de Acompanhamento da 

Equipe Técnica 

2 

Divórcio 2 

Averiguação de situação de risco 

adolescente 

1 

                                                           
12 A referida tabela resulta de levantamento de dados nos processos da Comarca de São Fidélis, 
feita pela própria autora, no período de abril de 2017. 
 



33 
 

Providências 1 

Busca e apreensão 1 

Ação Penal 1 

Medidas de Proteção Idoso 1 

Apuração de Infração Administrativo 

Idoso 

1 

Fazenda Pública 1 

Total: 159 

 

O artigo 33, § 4º do ECA afirma que o deferimento da guarda de criança ou 

adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim 

como o dever de prestar alimentos, salvo determinação em contrário da autoridade 

judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção. 

No que se refere ao acolhimento institucional, Franco (2014, p.111-112) 

afirma que: “Os acolhimentos institucional e familiar são medidas de proteção, de 

competência exclusiva da autoridade judiciária, aplicadas a crianças e adolescentes 

em situações de vulnerabilidade e risco13, afastados de suas famílias em caráter 

excepcional e provisório”. 

As crianças e adolescentes só poderão ser encaminhados às instituições de 

acolhimento institucional, mediante a emissão de Guia Acolhimento. Essa Guia deve 

conter os dados necessários para a identificação da situação: qualificação completa 

dos pais ou do responsável, dados para sua localização, nome de parentes ou 

terceiros interessados em ter a criança ou o adolescente sob guarda, e os motivos 

de sua retirada ou de sua reintegração ao convívio familiar. Também é feito um 

Plano Individual de Atendimento (PIA), que visa à reintegração familiar (de origem 

                                                           
13

 Rizzini, Rizzini, Naiff e Baptista (2006, p.18) afirmam que [...] por vulnerabilidade, nos referimos aos 
grupos ou indivíduos que, por diversos motivos, são mais atingidos pelos efeitos das desigualdades 
socioeconômicas e à precariedade das políticas públicas. "Risco" tende a indicar algum tipo de 
perigo, demandando medidas de proteção, independente da condição social. 
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ou extensa14), ou diante dessa impossibilidade, o encaminhamento para inserção em 

família substituta através do instituto da Adoção. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, no artigo 101, vem 

abordando sobre a responsabilidade da equipe técnica da instituição de acolhimento 

em elaborar o Plano Individual de Atendimento, com o objetivo de reintegrar o 

infante à família. Ao elaborar este Plano, é aconselhável ao profissional levar a 

opinião da criança ou adolescente em consideração, como também escutar os pais 

ou responsável. 

No Plano de Atendimento Individual deverá ter os resultados da avaliação 

interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais ou responsáveis e a 

previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou adolescente 

acolhidos e sua família de origem ou extensa. 

O acolhimento institucional é uma medida provisória, que não deve se 

prolongar por mais de dois anos, salvo quando comprovada necessidade. É o que 

afirma o artigo 19, §2º do ECA, que foi incluído pela Lei nº 12.010/09: 

Para atender a tal limite de tempo, a situação de acolhimento deve 
ser reavaliada no máximo a cada seis meses (art.19, §1º), devendo a 
autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado 
por equipe multidisciplinar, decidir, de forma fundamentada, pela 
possibilidade de reintegração familiar ou pela necessidade de 
colocação em família substituta. (BAPTISTA; OLIVEIRA, 2014, p.99) 
 
 

A Justiça tem como objetivo a garantia e efetividade do princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente em tela (MARQUES, 2009), ou seja, os 

interesses pessoais dos pais são sempre colocados em plano secundário. 

O magistrado determina a reintegração da criança à família biológica, ou 

extensa, que refere-se a outros parentes até a quarta geração, nas audiências 

concentradas, quando os infantes estão no Acolhimento Institucional, levando em 

conta os pareceres técnicos das equipes do Juízo e/ou do instituição de 

acolhimento. Quando não é possível a criança ficar com a família extensa, o juiz 
                                                           
14

 "Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e 
filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade" (art. 25, parágrafo único do ECA, alterado pela 
n° 12.010/2009). (BRASIL, 1990, s.p.)  
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decide, nas audiências concentradas, a guarda por terceiros. Conforme previsto no 

artigo 1.584 do Código Civil, na redação dada pela Lei n° 13.058, de 2014: 

§5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda 
do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 
afetividade. (BRASIL, 2002, s.p.) 
 
 

Quando os genitores faltarem com os deveres na relação com os filhos, 

perderão a guarda por ato judicial, conforme o artigo 1.638 do Código Civil. As 

causas são as seguintes: castigar imoderadamente o filho; deixar o filho em 

abandono; praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; incidir, 

reiteradamente, nas faltas previstas nos artigos 1.635 e 1.637 do Código Civil. 

Tendo em vista a proximidade da Audiência Concentrada de Reavaliação das 

medidas de Acolhimento Institucional, comparecemos à instituição de Acolhimento 

Institucional conhecida como "Casa Abrigo de São Fidélis", juntamente das equipes 

técnicas. 

Antes da audiência Concentrada, a equipe do Judiciário (Serviço Social e a 

Psicologia) realiza entrevistas individualmente com cada criança e com os 

responsáveis. Assim, a profissional de Serviço Social informa e auxilia o juiz na 

tomadas das decisões, por meio do parecer social, como também ocorre uma 

reunião com as equipes para saber a situação das crianças na instituição e dos 

familiares. O objetivo da entrevista é reavaliar os casos para manifestação de 

parecer técnico referente nas audiências concentradas. 

A reavaliação das crianças acolhidas acontece no máximo a cada seis meses, 

por meio da audiência concentrada no fórum Francisco Polycarpo de São Fidélis ou 

na própria Instituição de Acolhimento Institucional. Na audiência concentrada estão 

presentes o Juiz, o Promotor de Justiça e a equipe técnica do judiciário (Serviço 

Social, Psicóloga e o Comissário), como também conta com a presença da equipe 

técnica da Instituição de Acolhimento (Assistente Social, Psicóloga, a Coordenadora 

da Casa e as cuidadora das crianças). 
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Inicialmente, o Juiz, o Promotor e as equipes técnicas do judiciário e do 

Acolhimento Institucional realizam oitivas com as crianças separadamente dos 

familiares, em seguida com as famílias. Depois de ouvir os infantes e os familiares, o 

juiz toma a decisão referente às crianças e adolescentes, tendo por base os 

pareceres técnicos (que podem ser acolhidos ou não). 

Em audiência concentrada, o juiz analisa os casos e reinsere as crianças ou 

adolescentes na sua família de origem ou extensa, ficando a cargo da equipe do 

Acolhimento Institucional verificar durante o período de seis meses a convivência da 

família com a criança/adolescente, apresentando relatórios periódicos ao juiz. Se 

durante esse período não acontecer nenhum imprevisto, a criança ou adolescente 

fica definitivamente com a família de origem ou extensa. 

Entre as principais medidas que podem ser tomadas pelo juiz na audiência 

concentrada estão: o início ou ampliação da visitação a sua família de origem ou 

extensa; a manutenção dos infantes no acolhimento institucional; e o retorno das 

crianças e dos adolescentes a sua família de origem ou extensa. 

A seguir, buscaremos esclarecer as causas das requisições de guarda por 

terceiros: contando os casos da Comarca de São Fidélis.  

 

2.2  As Causas das Requisições de Guarda por Terceiros: Contando Casos da 

Comarca de São Fidélis 

 

Na Comarca de São Fidelis, percebe-se por meio dos pareceres da 

Assistente Social, várias causas das requisições de guarda por parte de terceiros 

(avós, tios, irmãos e outros), tais como: a legalização da guarda de fato; 

desinteresse dos genitores em ficar com a guarda após o rompimento do 

casamento; negligências; benefícios previdenciários; problemas de saúde dos 

genitores (física ou mental); genitores falecidos; genitores cumprindo pena no 

sistema prisional; questão transgeracional; alienação parental; abandono de 

incapaz, entre outros. 
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A guarda fática está presente quando muitos requerem judicialmente para 

legalizar de fato a guarda. O requerente da ação é aquele que exerce e proporciona 

os cuidados das crianças e dos adolescentes, desde a prestação de assistência 

material, moral e educacional, ou seja, é o possuidor da guarda diretamente da 

criança e do adolescente ou assim deseja ser, ajuizando ação pertinente para tal 

fim, visando que o juiz defina o Guardião por direito. 

Em muitos processos de requisições de guarda por terceiros, percebe-se que 

a criança ou adolescente reside com eles (avós, tios e irmãos) desde o nascimento. 

Assim, os terceiros entram com a ação de forma a legalizar a guarda das crianças. É 

o caso de Esmeralda15, que nos relatou que reside há cinco anos com a neta, e que 

resolveu regularizar a guarda de direito, a fim de poder viajar ou poder entrar no 

clube da cidade. (Rel. 14/03/2017) 

Outro fator encontrado na ação de requisição por terceiro refere-se que nos 

casos de divórcios ou separação, ocorre uma preferência da genitora em ficar com 

novo companheiro, assim deixando os infantes com terceiros.  Ao entrar em outra 

relação, os genitores deixam os filhos com avós, tios e entre outros, de forma a não 

prejudicar a nova união. Acosta e Vitale (2015, p.42) afirma que:"[...] os conflitos 

entre as crianças e o novo cônjuge podem levar a mulher a optar por dar seus filhos 

para criar, ou algum deles, ainda que temporariamente". 

Há ainda o motivo da negligência dos genitores para com os infantes, 

presente na fala de terceiros requerentes da guarda. Segundo Ruiz, Sandock, 

Sandock (2016, p. 1082), 

Negligência é a forma mais prevalente de maus-tratos infantis, é a 
falha em oferecer cuidado adequado e proteção às crianças. Estas 
podem ser prejudicadas pela negação maliciosa ou ignorante das 
necessidades físicas, emocionais e educacionais. Negligência inclui 
falha em alimentar crianças adequadamente e em protegê-las do 
perigo. Negligência física inclui abandono, expulsão de casa, cuidado 
disruptivo, supervisão inadequada e indiferença imprudente pelo 
bem-estar e pela segurança da criança. Negligência médica inclui 
recusa, atraso ou falha em fornecer cuidado médico. Negligência 
educacional inclui falha em matricular a criança na escola e permitir 
faltas crônicas às aulas.  
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Percebe-se que a perda da guarda, geralmente, está atrelada à negligência, 

visto que os genitores não oferecem os cuidados adequados e a proteção. Em 

alguns casos, as crianças e adolescentes são conduzidos ao Acolhimento 

Institucional ou entregues a terceiros. 

Podemos citar como exemplo de negligência o seguinte caso: 

“O genitor das quatro crianças foi preso, no dia 23/09/2016, 
supostamente acusado de tentativa de homicídio contra o próprio 
filho no dia 02/09/2016, sendo um bebê de apenas oito meses. A 
criança foi encaminhada para o hospital de outra cidade em estado 
grave, diagnosticada com hemorragia intracraniana, infecção, 
pneumonia e taquicardia. Segundo informação colhida a criança 
pode ficar com sequelas, com dificuldades para andar e enxergar.”    
(Rel. 06/10/2016) 
 
 

Outro motivo de requisição de guarda por parte de terceiros na Comarca de 

São Fidélis refere-se à saúde (física ou mental) dos genitores. Os genitores 

entregam a terceiros (avós, tios e irmãos) para cuidar dos filhos, enquanto estiverem 

impossibilitados de proporcionar o cuidado aos infantes. 

Quando um dos pais são falecidos e outro por algum motivo não proporciona 

os cuidados dos filhos, também existir a requisição de guarda por parte de terceiros.  

As requisições de guarda por terceiros ocorrem também quando os genitores 

estão cumprindo pena no sistema prisional. Os terceiros (avós, tios e irmãos) entram 

com pedido para responder legalmente pela criança ou adolescente, no período que 

os responsáveis estão cumprindo pena no sistema prisional. 

O artigo 23, §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que: “A 

condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, 

exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, 

contra o próprio filho ou filha”. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014) (BRASIL,1990, 

s.p.) 

A seguir, narramos uma situação que exemplifica o motivo acima: 

“A requerente sempre foi quem dispensou cuidados à menina...Os 
tios relataram que a genitora foi presa na Operação Apocalipse, há 
oito meses. No mesmo dia, a adolescente foi conduzida pela irmã, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12962.htm#art1
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para ficar em sua companhia, atendendo ao pedido da mãe, bem 
como correspondendo a uma relação natural de cuidado. Os tios 
entendem que não há outro familiar que melhor possa exercer o 
papel de guardiã da sobrinha...O pai da adolescente foi assassinado, 
e a mãe se encontra presa. A irmã foi que mostrou que tem as 
melhores condições de ficar com a adolescente”. (Rel. 28/04/2016) 
 
 

As requisições de guarda por questão transgeracional, na comarca de São 

Fidélis estão mais presentes nos requerimentos de guarda por parte de avós, visto 

que eles requerem a guarda para resolver as questões que ficaram pendentes com 

os próprios filhos. Assim, os avós, ao requererem os processos de guarda dos 

netos, dizem nas entrevistas que o requerimento seria uma forma de não reproduzir 

a situação de dependência química do filho, por exemplo, de fazer diferente, já que 

não conseguiram fazer com os próprios filhos. 

Essa questão chamou-nos atenção durante uma entrevista, quando o avô 

disse para Assistente Social "que queria fazer diferente já que não conseguiu fazer 

nada em relação a filha, então o mesmo queria cuidar das netas para que as 

crianças não entrassem no mesmo caminho dos genitores, já que não poderia fazer 

mais nada pela filha" (Rel. 05/09/2016) 

“A Assistente Social perguntou para o Sr. João16 qual motivo que 
levou o mesmo entrar com o pedido da guarda das netas. O Sr. João 
disse-nos que entrou com o pedido devido aos riscos que as crianças 
estão passando na casa dos genitores. O Sr. João relatou que o 
genitor das crianças é usuário de drogas ilícitas e lícitas. De acordo 
com o Sr. João, quando o genitor usa drogas ou faz uso de bebidas 
alcoólicas, fica agressivo e que já chegou até agrediu fisicamente 
sua filha... O Sr. João enfatizou que precisa fazer algo em relação às 
netas, já que com a mãe não pode fazer mais nada por ser maior. O 
Sr. João teme pela segurança das netas”. (Rel. 05/09/2016) 
 
 

A questão transgeracional seria maneira de passar a limpo ou de fazer 

diferente, no caso dessa entrevista, o avô buscava romper com uma situação de 

dependência química para que as netas não entrassem no mesmo caminho dos 

genitores no que se refere às drogas. 

Segundo Santos e Hamu (2010, p.346), no que se refere a questão 

transgeracional, "esse padrão pode sinalizar a possibilidade de uma busca de 
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resgate das condições não-resolvidas, especialmente frente à dívida de afeto da 

mãe". Ainda segundo esses autoras, "[...] a questão transgeracional evidencia-se e 

revela-se como uma possibilidade de resoluções, de reedição das histórias 

passadas e até de enriquecimento das mesmas."  

Almeida17 (2007, apud SANTOS, HAMU, 2010, p.346) afirma que: 

[...] Da mesma forma para os avós, terem netos é a possibilidade de 
se passar a limpo mais uma vez, de fazer diferente, e fazer diferença. 
Muitos avós que conheço fazem bom uso dessa etapa de ter netos e 
reeditam suas vivências como pais e as da própria infância. Os que 
conseguem fazer isso, enriquecem de forma intensa suas vivências e 
emoções. 
 
 

Outra preocupação, a respeito do tema guarda, é sobre a síndrome de 

alienação parental, presente na ação de guarda: 

Embora a dominação de Síndrome de Alienação Parental seja 
recente (data de 1985), o fenômeno é frequente nas separações, no 
tocante às visitas, pensão alimentícia e guarda dos filhos. Está 
presente em ações judiciais em que um dos pais se utiliza de 
argumentos em processos para suspender e até impedir as visitas, 
destituir o poder familiar, alegar inadimplemento de pensão 
alimentícia, chegando a acusações de abuso sexual ou agressão 
física, porém nem sempre de cunho autêntico, e sim como mero 
recurso para destruição do vínculo parental. (SILVA, 2009, p.45). 
 
 

De acordo com Silva (2011), os casais utilizam-se dos recursos judiciais para 

atacarem um ao outro, pois não se sentem capazes de lidar com os conflitos diários. 

Segundo o art. 2º da Lei 12. 318, de 26 de agosto de 2010,  

Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou 
induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a 
criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância 
para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento 
ou à manutenção de vínculos com este. (BRASIL, 2010, s.p.) 
 
 

A alienação parental ocorre quando um dos genitores ou responsáveis 

realizam a desqualificação de conduta do genitor no exercício da paternidade ou 
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 ALMEIDA, V. L. F. Avós que requerem guarda dos netos na justiça: um estudo de caso. 74 f. 
Monografia (Graduação em Psicologia).  Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2007. 



41 
 

maternidade. O genitor responsável dificulta o exercício parental e o contato da 

criança ou adolescente com o outro genitor proibindo a conivência familiar. 

O genitor responsável apresenta falsa denúncia contra outro genitor ou 

familiar para dificultar a convivência dele com a criança e adolescente. Outra 

situação apresentada quando o genitor responsável muda de domicílio ou de cidade 

para dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor ou 

familiar. 

Assegura-se à criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de 

visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à 

integridade física ou psicológica. Nesse caso de risco, o juiz designa profissionais de 

Serviço Social, Psicóloga e Comissariado para acompanhar as visitas das crianças. 

Nos casos de ocorrência de alienação parental, o juiz estipula multa ao alienador, 

como também amplia o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado.  

Segundo Duarte (2009), a alienação parental, definida pela Lei n° 12.318/ 

2010, acontece quando a genitora ou o genitor dificulta ou mesmo impede o contato 

entre o genitor "visitante" e àqueles, objetivando afastar e destruir o vínculo afetivo 

entre eles. Tal conduta é reforçada por falas depreciativas e humilhantes em relação 

ao genitor "não guardião" – foco e objeto de sentimentos de ódio, ressentimentos e 

necessidade de vingança do guardião – o que contribui para fragilizar 

emocionalmente e diminuir a autoestima das crianças, provocando-lhes medo, 

insegurança, inibições, e até horror em aproximar-se do "genitor alienado”. 

Devido à separação dos pais, as crianças e os adolescentes têm vontade 

geralmente de juntar os genitores. Quando o genitor “alienador” passa a destruir a 

imagem do outro perante aos filhos, seja com comentários sutis, desagradáveis ou 

abertamente hostis, reforçado pelo apoio de familiares, novo cônjuge, advogados, 

amigos, entre outros, ele acaba por provocar insegurança, dúvidas e incertezas nos 

filhos, que precisam, muitas vezes, se calar, sufocando suas emoções e convicções 

com relação ao outro genitor, ainda amado, para não desagradar ou mesmo ferir o 

“guardião” que os mantém sob seu controle. Também podem passar a odiar e 

rejeitar o (a) “alienado”, repetindo as mesmas falas e reproduzindo os sentimentos 

do guardião “alienador”, considerando-o uma ameaça. (DUARTE, 2009). 
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Falsas memórias estão presentes na alienação parental, principalmente nos 

processos de guarda quando ocorre a separação ou divórcio dos genitores. Muitas 

vezes, os responsáveis, por não aceitarem o fim do relacionamento, passam a 

induzir o infante a reproduzir os mesmos relatos deles. Assim, a criança ou 

adolescente passa a falar que sofreu supostas agressões físicas e sexuais, como 

também fica modificando as falas. O genitor alienador objetiva afastar a criança do 

outro genitor. Quando é comprovada alienação parental, o juiz determina que a 

criança fica com o genitor que sofreu com a alienação parental, alterando a Guarda, 

normalmente. 

É o que narramos na situação descrita a seguir: 

“A genitora procurou a sala do Serviço Social mais de 5 (cinco) 

vezes, e a cada momento o discurso mudava. Segundo relatos na 

entrevista, a genitora disse que a cunhada ficava "apalpando o pênis 

das crianças", mas quando a profissional entrevistou as crianças, as 

mesmas estavam amedrontadas na entrevista e disseram que 

queriam ficar com a genitora, pois "tia, mamãe disse que vai embora 

de novo, se não ficarmos com ela", porém gostaria de ficar com o 

genitor. As crianças disseram que a tia não tinha feito nada com suas 

partes íntimas, "que as vezes ela brinca dizendo que é 

"minhoquinha". Essa tia ajuda o irmão a tomar conta dos filhos, visto 

que essa tia reside em uma casa ao lado do irmão”. 

“Nesse processo a profissional de Serviço Social entrevistou as 

famílias das partes, como os vizinhos dos genitores. A Avó paterna 

narrou um fato que a genitora teria colocado o neto mais velho pra 

dormir fora de casa, como também teria jogado objetos e 

consequentemente pegou o infante pelo pescoço, pois o menino teria 

acordado a irmã mais nova. A progenitora18disse que a genitora não 

tem levado a criança para escola”. 

“Os vizinhos relataram que mesmo antes da separação quem 

cuidava das crianças era o genitor. Segundo eles, a genitora tem 

deixado as crianças sozinhas em casa. Também indagaram que a 

genitora só quer ficar com a guarda para ficar com a pensão dos 

infantes”. 

“A profissional de Serviço Social ao indagar a genitora dizendo que a 
mesma estava fazendo com os infantes era um crime de alienação 
parental, a mesma "disse para a profissional que não estava ligando, 
que faria tudo para ficar com a guarda dos filhos". Nesse processo, a 
genitora se encontrava em situação desempregada e a única renda, 
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era a pensão das crianças. O juiz imediatamente alterou a Guarda 
das crianças, deferindo o pai como Guardião, após emissão do 
parecer técnico do Serviço Social”. (Rel. 30/05/2016) 
 
 

No Fórum de São Fidélis, chegam vários processos referentes a abandono de 

incapaz: essas crianças são levadas, em alguns casos, para o Acolhimento 

Institucional, mediante guia próprio.  Foi o caso da genitora de quatro crianças, que 

foi presa em flagrante no dia 05 de agosto de 2016, acusada de abandono de 

incapaz, onde foi encontrada em um bar. Na residência, estavam apenas as quatro 

crianças, entre 5 e 12 anos. 

Foi realizada uma entrevista em conjunto com os irmãos mais velhos, 
o adolescente Alessandro19, 12 anos e a criança Amanda de 9 anos, 
sendo que na instituição também tem dois irmãos mais novos, 
possuindo quatro crianças da mesma família abrigada. 

 
“O adolescente Alessandro relatou que está no abrigo porque a 
genitora deixou ele e seus três irmãos sozinhos na casa, sem 
supervisão de um maior e foi para uma festa de aniversário de uma 
amiga no bar. Eles relataram que foi a primeira vez que a genitora 
deixou-os sozinhos. Quando precisava sair, a mãe deixava-os com a 
avó que morava na mesma residência, porém há pouco tempo ela foi 
embora para São João”. (Rel. 04/10/2016) 
 
 

Cabe ressaltar que, no caso em questão, a genitora se mostrou arrependida 

e, com isso, o juiz lhe restituiu a guarda das crianças. Nesse caso, ocorreu uma 

medida de proteção às crianças, presente no artigo 98 do ECA: 

As medidas de proteção à criança e ao adolescentes são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou 
violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. (BRASIL, 1990, s.p.) 
 
 

A requisição de guarda por terceiros acontece também quando os genitores 

vão residir em outra cidade para trabalhar e deixa os infantes com terceiros, por não 

ter condição de cuidar da criança ou adolescente. 

A Guarda, diferente dos institutos de Adoção e Tutela, não demanda a 

suspensão ou destituição do poder familiar. Contudo, em alguns casos, em razão do 
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contexto que envolve o requerimento da Guarda por terceiros, pode ocorrer a 

suspensão20 ou a destituição21. 

A colocação de criança e adolescente em família substituta será mediante 

ação de guarda, tutela ou adoção independentemente da situação jurídica. A tutela 

será deferida a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos, e pressupõe a perda 

ou a suspensão do poder familiar, implicando necessariamente o dever de guarda, 

segundo o artigo 36 do ECA. A adoção, por sua vez, é medida excepcional e 

irrevogável, à qual deve ocorrer apenas quando esgotados os recursos de 

manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, de acordo com 

o artigo 39 do ECA. 

A seguir, abordaremos o perfil das famílias que perderam a guarda para 

terceiros na comarca de São Fidélis/ RJ, analisando o que o parecer do Serviço 

Social revela. 

 

2.3  O Perfil das Famílias nos Processos de Alteração da Guarda para 

Terceiros na Comarca de São Fidélis/RJ: O Que o Parecer do Serviço Social 

revela? 

 

Este tópico aborda a primeira sistematização dos dados e informações 

coletados nos pareceres e autos processuais pesquisados com sentença22 referente 

à alteração de Guarda para terceiros na Comarca de São Fidélis. 

Tendo pesquisado 13 (treze) processos relativos à Guarda por terceiros nas 

Varas da Infância e Juventude e na de Família na comarca de São Fidélis/ RJ, a 
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 O artigo 1.637 do Código Civil aborda a suspensão do poder familiar que será uma ação 

temporária. Essa suspensão ocorrerá se o genitor ou genitora abusar de sua autoridade, faltando 
com os deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. Compete ao juiz, requerer algum 
parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança da 
criança ou adolescente e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 
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 Segundo Fávero (2014, p.2), "A destituição do poder familiar é uma medida judicial extrema, que 
implica o total rompimento dos vínculos e obrigações legais entre pais e filhos e, portanto, sua 
aplicação só cabe nos casos de grave violação de direitos da criança, devendo obedecer ao devido 
processo legal". 
22

 Pizzol (2006, p.167) conceitua “Sentença -  O ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo 
ou não o mérito da causa‟. Artigo 162, parágrafo 1º, do Código Civil.”  
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partir do formulário construído pela coordenadora do GATAS (Grupo de Assessoria 

ao Trabalho do Assistente Social) da Universidade Federal Fluminense, 

correspondentes à guarda por terceiros, identificamos os seguintes aspectos: 

iniciativa de autuação, pessoa que perdeu a guarda, motivo da perda da guarda; 

acesso a defensor, audiência ou audiência concentrada; participação da pessoa que 

perdeu a guarda nesta audiência; faixa etária; cor de pele; situação conjugal; 

naturalidade; escolaridade; trabalho/ ocupação; renda familiar; fonte de renda; 

condição de moradia; tipo de apropriação da moradia; condições socioterritoriais da 

moradia; com quem morava por ocasião da perda da guarda; condições de saúde; 

acesso a serviços de saúde; acesso a programas de proteção social; participação de 

trabalho social/ grupo socioeducativo/ curso de capacitação profissional; outros 

filhos; situação de outros filhos; quando em instituição de acolhimento; situação do 

outro genitor; estudo social; estudo psicológico; outra avaliação profissional; 

acompanhamento sistemático por parte da VIJI (Vara da Infância e Juventude); 

tempo entre autuação/ perda da guarda; posição da pessoa que perdeu a guarda em 

relação à medida. 

Em relação à criança e/ ou ao adolescentes, nos referidos processos de 

guarda por terceiros, identificamos os seguintes aspectos: registro de nascimento 

quando da autuação (com inclusão de menos ou mais crianças), dados de filiação 

no registro; sexo; faixa etária; cor da pele; destino após a perda da guarda; 

participação do PIA. 

O formulário traz o nome do pesquisador/a e a data, além do item 

observações para quaisquer apontamentos que o/ pesquisador(a) queira fazer. 

Os 13 (treze) processos são datados entre os anos 2013 e 2016 e dizem 

respeito aos dados das pessoas que perderam a guarda nas Varas da Infância e 

Juventude e de Família na comarca de São Fidélis/ RJ. O objetivo é reinserir a 

criança e o adolescente na sua família e não romper com o vínculo parental. 

Quanto à iniciativa da autuação, identificamos que em 7 (sete) processos 

essa iniciativa se deu por guardião de fato (cujos requerentes são: a vizinha, primo, 

a avó materna e a bisavó); em 5 (cinco) processos o Conselho Tutelar; em 1 (um) 
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processo se deu por outra pessoa da família extensa, sendo a requerente a avó 

materna. 

Chama-nos atenção o fato do Conselho Tutelar estar sendo um espaço 

reconhecido no meio social, nos últimos anos, com aplicação de medidas protetivas 

previstas em lei, dentre elas o encaminhamento da criança ou adolescente para 

alguma unidade de acolhimento institucional, a fim de que o Judiciário decida sobre 

o contexto familiar da criança/adolescente e adote medidas pertinentes que 

contribuam para o integral desenvolvimento dos mesmos,  podendo ser a reinserção 

na família de origem ou em família substituta sob o instituto da Guarda, Tutela ou 

Adoção. 

A família extensa vem também exercendo um papel importante na iniciativa 

das autuações. 

De acordo com Marques (2009), as famílias vêm sofrendo inúmeras 

transformações, ocasionadas por múltiplos fatores que acompanham os avanços e 

retrocessos das relações humanas. Essas transformações afetam e influenciam os 

direitos das famílias, do ponto de vista social, político, econômico e cultural. 

Ao longo da história, a família passou por diferentes formas de 
organização e configurações, sendo-lhe atribuída uma gama de 
papéis sociais, com estabelecimento de relações com Estado em 
consonância com as políticas governamentais vigentes, de modo que 
se pode dizer que as famílias são expressão das determinações 
sociais do momento histórico. (GOIS, 2014, p.26). 
 
 

Com base em Teixeira (2008), por meio dessa nova organização e 

configuração surgiram novos tipos de composição familiar como a família extensa, 

que passou a ser formada por pai, mãe, filhos, avós e netos ou outros parentes até a 

quarta geração. Essa nova composição passou residir e cuidar dos infantes.  

De acordo com Gois (2014), 

[...] a família extensa assumiu o quanto pôde o cuidado e a proteção 
dos infantes, porém, num dado momento, sem contar com acesso a 
políticas de proteção social, o grupo familiar desagregou-se, 
culminando com o rompimento dos laços parentais e com o 
acolhimento institucional. (GOIS, 2014, p.29) 
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Com o aumento das rupturas das relações conjugais, como separação ou 

divórcio, ocorrem mudanças no cotidiano familiar, através de desentendimentos e 

conflitos do casal. Os genitores, muitas vezes, recorrem à Justiça para resolver 

essas situações polêmicas como, por exemplo, quem vai ficar com a guarda dos 

filhos, como vai funcionar a regulamentação de visitas e pensões alimentícias.  

Quanto à pessoa, que perdeu a guarda para terceiros, nos 13 pareceres 

analisados identificamos que em 7 (sete) processos os genitores perderam a guarda 

para terceiros, em 5 (cinco) processos analisados do Acolhimento Institucional, 

ocorreu uma alteração do guardião, quando o juiz determinou mediante uma guia de 

acolhimento que a criança ou adolescente ficasse no Acolhimento, passando essa 

responsabilidade ao diretor da instituição, sendo que depois de analisar os fatos, o 

magistrado determinou a reintegração dos infantes aos genitores. Em 1 (um) 

processo avó materna requereu a guarda, mas Assistente Social sugeriu através do 

parecer que a guarda ficasse com o genitor. 

A mulher continua sendo a principal e única pessoa responsável pelos 

cuidados dos filhos ou responsabilizada pelos possíveis descuidos, evidenciando 

que a questão de gênero está presente nas ações de rompimento de vínculos com 

os filhos. Este é um aspecto importante a ser considerado nas políticas sociais de 

atenção às famílias, às mulheres e àquelas relacionadas ao direito da criança e do 

adolescente à proteção integral. 

Cabe ressaltar que há uma ampliação da busca da garantia, para a criança e 

o adolescente, do direito à convivência familiar e comunitária, especialmente na 

família de origem – em conformidade com o ECA e a Lei nº 12.010/2009. 

Começaram a ser executadas as audiências concentradas e o Plano Individual de 

Atendimento (PIA), previsto pela Lei 12.010/2009, com vistas à garantia do direito da 

criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária, o que pode ter levado 

os operadores do direito a um maior cuidado nos processos de avaliação da 

situação das crianças e das famílias e dos processos que envolvem o poder familiar, 

garantindo aos acolhidos o direito de serem entrevistados pelo Juiz a cada seis 

meses, especialmente nos meses de abril e outubro de cada ano. 



48 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente no art. 101, IV, fala dos motivos da 

retirada ou da não reintegração ao convívio familiar: 

§4° Imediatamente após a acolhimento da criança ou do 
adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento 
institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, 
visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem 
escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária 
competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação 
em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. 
(BRASIL, 1990, s.p.) 
 
 

Em relação aos motivos que geraram a troca da guarda, observamos que 5 

(cinco) foram por entrega espontânea, 5 (cinco) por outros motivos, a saber: em 1 

(um) processo, em razão de sua conduta; em 1 (um) processo, o genitor não 

dispensa cuidados e a genitora é falecida, devido ao envolvimento com o tráfico; em 

1 (um) processo, a genitora é falecida e a requerente é a avó, mas quem tem as 

melhores condições de a guarda é o genitor; em 1 (um) processo,  a genitora está 

cumprindo pena por tráfico e adolescente estava sob a guarda da avó que faleceu, 

então a adolescente passou a residir com a vizinha com quem tem afeto, sendo a 

requerente da ação; em 1 (um) processo refere-se à situação de risco por 

envolvimento com drogas. 

Em outros 2 (dois) processos, o motivo da perda da guarda foi por violência 

doméstica, com as seguintes especificidades: 1 (um) caso de violência física 

(denúncia de maus tratos) e 1 (um) caso de negligência e violência física (tentativa 

de homicídio contra criança). E em 1 (um) processo, o motivo foi abandono, sob 

risco de morte, situação de risco de envolvimento com drogas. 

Baptista e Oliveira (2014, p.96) analisam os motivos do acolhimento: 

[...] os motivos de acolhimento referem-se direta ou indiretamente à 
pobreza e à precariedade de políticas públicas que atendam à 
demanda dessa população. Nesse sentido, políticas de maior 
amplitude, direcionadas à habitação, à saúde, ao trabalho, à 
educação, incluindo nessa categoria os serviços de creche, 
certamente concorreriam para que grande parte dessas crianças e 
adolescentes permanecessem com seus familiares. 
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Os autos pesquisados registram os mais variados motivos que culminaram 

com a perda da guarda por terceiros. Motivos que, em muitos casos, se somam e 

expõem violações de direito de crianças e/ou de familiares como aspecto central nos 

processos. Uma análise cuidadosa precisa ser feita para que não haja culpabilização 

individual e penalização da família, porque a entrega espontânea, o envolvimento 

com drogas, a violência, o abandono não são motivos que aparecem sozinhos, mas 

no interior de processos de exclusão social vividos por mãe, pai e/ou família 

extensa. 

Segundo o material denominado “Termos usuais da Assistência Social” (s.d., 

p.18- 19),  

Exclusão social: Processo que impossibilita parte da população a 
partilhar bens e recursos produzidos pela sociedade. Conduz à 
privação, ao abandono e à expulsão dos espaços sociais. O conceito 
de exclusão engloba não apenas a pobreza ou insuficiência de 
renda, à medida que se define também pela impossibilidade ou 
dificuldade intensa de ter acesso tanto aos mecanismos culturais de 
desenvolvimento pessoal e inserção social, como aos sistemas 
preestabelecidos de proteção e solidariedade coletiva. 
 
 

Percebe-se que, de maneira geral, as situações que culminaram na perda da 

guarda para terceiros relacionam-se as múltiplas manifestações da questão social, 

vividas pelas famílias de origem da criança ou do adolescente, que não vem sendo 

enfrentadas no interior e no limite das políticas sociais em vigor. 

No âmbito do trabalho cotidiano no Judiciário, a constatação dos 

acontecimentos e a efetivação das ações garantem alguma proteção à criança e ao 

adolescente, enquanto “prioridade absoluta”, em detrimento da família. 

Cabe ressaltar que a Justiça é a “última etapa” de um processo percorrido 

pela família no interior de um processo de desproteção social, ou porque os serviços 

de atenção, quando existem, nem sempre são acionados para seu atendimento ou 

não realizam um trabalho social de forma articulada, para assegurar a efetivação de 

direitos. 

Observamos que nos 13 (treze) processos, as pessoas que perderam a 

guarda tiveram acesso ao defensor. Oito dos processos estudados tiveram 
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audiência e outros 5 (cinco) tiveram audiência concentrada (no acolhimento 

institucional). Em relação à participação da pessoa que perdeu a guarda, 

observamos que em 11 (onze) processos ela se deu e em 2 (dois) não aconteceu. 

É preciso pensar o alcance do trabalho da Defensoria Pública para o acesso à 

Justiça e a defesa dos direitos humanos em relação às pessoas que perderam a 

guarda para terceiros. Isso não significa que a criança deva permanecer na sua 

família biológica a qualquer custo, mas que a condição social de vida dessa família 

necessita ser considerada em relação ao acesso à proteção social, com vistas à 

reintegração familiar. 

Em relação aos requerentes, observamos que, em 3 (três) processos, 

prevalece a idade de 51 a 60 anos, sendo dois deles referentes à avó e um pela 

vizinha. Na análise dos dados, observamos que em um dos processos, a requerente 

tem idade acima de 61 anos e é a bisavó. E em outro processo, o requerente é o 

primo com idade de 36 a 40 anos. Observamos, no entanto que, em 8 (oito) 

processos, não consta informação sobre a idade dos requerentes. 

Entre os cinco processos de guarda por terceiros, que trazem a idade dos 

requerentes, destacamos que tratam-se de adultos que estão em idade avançada 

(acima de 51 anos). 

Em relação às pessoas que perderam a guarda, observamos que, em 1 (um) 

processo, a genitora tem de 19 a 24 anos; em 1 (um) processo, a genitora tem de 25 

a 30 anos; em 1 (um) processo, a genitora tem de 31 a 35 anos e em 1(um) 

processo de 36 a 40 anos. Em 9 (nove) processos, não há informações nos 

pareceres do Serviço Social sobre a idade das pessoas que perderam a guarda. 

A ausência de registro da idade das pessoas pode ser explicada, em algumas 

situações, pelo fato da mãe e/ou o pai, ou outros familiares não terem sido 

localizados durante o trâmite processual. Os dados localizados sobre a idade das 

pessoas que tiveram a alteração da Guarda revelam que a maioria é jovem. 

Nada consta, nos 13 (treze) processos estudados, sobre a cor de pele das 

pessoas, das crianças e dos adolescentes. Há ausência de preocupação, por parte 

do Poder Judiciário, em relação a esse registro, o que poderia contribuir para uma 
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caracterização mais completa dos sujeitos e estabelecer relações com os demais 

dados coletados. 

Verificamos que, em 5 (cinco) processos, nada consta em relação à situação 

conjugal dos genitores ou dos requerentes; nos demais processos, verificamos que 

é predominante a união estável dos genitores com outras pessoas e também dos 

guardiões. Portanto, as informações dos autos indicaram o predomínio de mudanças 

de parceiros. 

Quanto à naturalidade dos requerentes, em um 1 (um) processo nada consta; 

em 10 (dez) processos consta que é do Estado do Rio de Janeiro, de São Fidélis), 1 

(um) processo é da Bahia e em 1 (um) processo do Rio de Janeiro (Capital). 

Considerando a guarda por terceiros como característica dos processos estudados, 

vislumbra-se que a manutenção das redes de sociabilidade da criança ou 

adolescente no município de origem é um fator importante. 

Em nenhum dos 13 (treze) processos, consta dados sobre a escolaridade dos 

requerentes e genitores. Sabemos que há uma relação de interdependência entre 

escolaridade e melhores condições de vida, geralmente pelo trabalho qualificado, 

com a consequente possibilidade de ampliação da proteção familiar e social dos 

filhos. Portanto, a ausência desses dados referentes à educação precisa ser 

pensada. 

Quanto à ocupação/ trabalho, em 5 (cinco) processos, não há informação, em 

1 (um) processo, o requerente está sem trabalho; em 1 (um) processo, a requerente 

cuida da casa e dos filhos; em 1 (um) processo, o requerente possui trabalho 

informal, com alguma regularidade (é pescador); em 1 (um) processo, a requerente 

tem trabalho formal como professora; e em 1 (um) processo a requerente tem 

trabalho informal, instável, como cuidadora de idoso. O aspecto ocupação/ trabalho 

do requerente da guarda não foi determinante para a decisão do juiz, pois, em pelo 

menos 5 (cinco) processos, ele não foi identificado. O trabalho inexiste ou é precário 

entre os requerentes, exceto em um dos processos, cuja a requerente tem trabalho 

formal e é professora. 
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Importa informar que os levantamentos pertinentes foram realizados em 

estudos sociais duplicados, os quais suprimiram as informações quanto ao trabalho, 

ao estado civil, a dinâmica social da família, considerando que nos estudos originais 

dos processos respectivos, constam tais informações, não demandando que sejam 

novamente relatadas em estudos posteriores, posto que já se encontram acostadas 

aos autos pelo Serviço Social. 

Conforme Yazbek (2006, p.100), 

[...] em relação ao trabalho e ao salário insuficiente, a vivência de 
uma experiência comum de pobreza. No reconhecimento da 
desvalorização do trabalho pelo salário que não cobre as 
necessidades, do alto custo de vida e da ausência de intervenção do 
Estado no sentido de possibilitar acesso a recursos sociais, os 
trabalhadores pobres se identificam. (YAZBEK, 2006, p.100) 
 
 

Entre os genitores, observamos informações sobre a ocupação/ trabalho em 

apenas 5 (cinco) processos e são as seguintes: em 1 (um) processo, o pai trabalha 

como gerente da fábrica de doces e a mãe cuida da casa e dos filhos; em 1 (um) 

processo, a requerente tem trabalho informal, instável, como cuidadora de idoso; em 

1 (um) processo, a genitora trabalha de forma instável como lavadeira de roupa; em 

1 (um) processo, a genitora trabalha como manicure instável; e em 1 (um) processo, 

a genitora trabalha embrulhando doce na fábrica de doces. 

Os registros sobre o tipo de trabalho realizado – formal, informal, eventual – 

retratam atividades que, em sua maioria, não exigem qualificação profissional e, 

desse modo, situam-se entre aquelas cuja remuneração é baixa. De acordo com os 

registros contidos em 5 (cinco) dos processos estudados, essas mães e pais que 

perderam a guarda trabalham como gerente da fábrica de doces, mãe que cuida da 

casa e dos filhos, cuidadora de idoso, lavandeira de roupa, manicure, embrulhador 

de doce na fábrica de doces.  A ausência de trabalho decente, que poderia ser fonte 

de renda para acesso a bens materiais e sociais, garantindo condições de vida, 

aliada à falta de acesso a outros direitos. Isso porque o emprego formal vem 

acompanhado de maiores exigências quanto à qualificação profissional. Porém, 

sabemos que a falta de recursos materiais não constitui motivo suficiente para o 

guardiã perder da guarda, visto que a justiça avaliar quem tem as melhores 

condições de proporcionar os cuidados dos infantes e não os recursos financeiros. 
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Para poder ter um trabalho decente é preciso a qualificação profissional, mas 

devido ao grau baixo de escolaridade, por ter que trabalhar cedo, pode ocorrer a 

evasão escolar e muitos não completarem nem o primeiro grau.   

[...] é necessário considerar que o trabalho, em especial aquele de 
boa qualidade, também pode ser um importante instrumento de 
qualificação profissional e de aprendizado, atributos cada vez mais 
necessários para o bom desempenho profissional e cada vez mais 
valorizados pelos empregadores. (BRASIL, 2006, p.26) 
 
[...] Os jovens são de diversas raças e classes sociais, alguns têm 
acesso a uma educação de boa qualidade e a outros ativos 
produtivos que lhes garantem uma adequada inserção no mercado 
de trabalho, enquanto os outros sofrem com a falta de acesso a 
direitos básicos, o que compromete sua inclusão social e no mercado 
de trabalho. (BRASIL, 2006, p.26-27). 
 
 

Em relação à renda familiar, em 9 (nove) processos, nada consta; em 2 (dois) 

processos, os genitores não tem renda familiar; em 1 (um) processo, o genitor tem 

renda de um salário mínimo e em 1 (um) processo a renda de 1,1 a 2 salários 

mínimos. 

A ausência de informação sobre renda, na maioria dos processos, significa 

que ela não foi considerada relevante para a finalidade processual. Sabemos que o 

recebimento de algum valor monetário, direto ou indireto, não é condição para 

mensurar a condição de pobreza e vulnerabilidade social vivida. Esta é uma noção 

multidimensional, envolvendo também aspectos como acesso a serviços básicos de 

infraestrutura urbana/ saneamento, educação, saúde, alimentação, entre outros. 

Faz-se necessário pensar em outros aspectos que, além da pobreza, são 

indicadores de carências que essas famílias estão passando, tais como: “atraso 

educacional, acesso à saúde, características físicas do domicílio, acesso a serviços 

básicos, à alimentação e à Seguridade Social. 

Segundo Yazbek (2006), 

[...] a pobreza não é apenas uma categoria econômica, não se 
expressa apenas pela carência de bens matérias. Pobreza é também 
uma categoria política que se traduz pela "carência de direitos, de 
possibilidades, de esperança" (Martins23, 1991, p.15). Esta face da 

                                                           
23

 MARTINS, José de Souza. O massacre dos inocentes: a criança sem infância no Brasil. São 
Paulo: Hucitec, 1991. 



54 
 

pobreza suscita novos desafios à gestão estatal dos processos de 
inclusão/exclusão social dos subalternos e, particularmente, à 
assistência social, historicamente campo dos excluídos. (YAZBEK, 
2006, p.23) 
 
 

Conforme Yazbek (2006), a pobreza é referida como uma forma de exclusão 

do usufruto da riqueza socialmente produzida.  Ou seja, o trabalhador enriquece o 

burguês, mas não consegue usufruir dos bens produzidos. 

Yazbek (2006) reflete sobre os critérios de quem são pobres:  

[...] acabam por convergir na definição de que são pobres aqueles 
que, de modo temporário ou permanente, não têm acesso a um 
mínimo de bens e recursos, sendo portanto excluídos, em graus 
diferenciados, da riqueza social. Entre eles, estão: os privados de 
meios de prover à sua própria subsistência e que não tem 
possibilidade de sobreviver sem ajuda; os trabalhadores, 
assalariados ou por conta própria, que estão incluídos nas faixas 
mais baixas de renda; os desempregados e subempregados que 
fazem parte de uma vastíssima reserva de mão-de-obra que, 
possivelmente, não será absorvida. (YAZBEK, 2006, p.62) 
 
 

Entre os processos que identificam a renda familiar, destacamos que 

prevalece a ou a ausência de salários ou a renda de até 2 (dois) salários mínimos, 

ou seja, são salários baixos. 

Articulando os dados de escolaridade, trabalho e renda, aliada ao conjunto 

das informações coletadas, verificamos que as pessoas que perderam a guarda 

para terceiros, incluindo os motivos que geraram essa perda- a entrega espontânea, 

o envolvimento com drogas, a violência, o abandono – confirmam a realidade de 

precariedade que perpassa o cotidiano dessas famílias. Diante disso, precisamos 

nos indagar: que trabalho social precisa ser feito? 

Quanto à fonte de renda, em 6 (seis) processos nada consta; em 2 (dois) 

processos, é programa de transferência de renda (Programa Bolsa Família), em 3 

(três)processos, a fonte de renda é o trabalho; em 1(um) processo, a fonte de renda 

é trabalho e BPC; em 1 (um) processo, a fonte de renda da requerente é pensão por 

morte do filho mais velho. 
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Diretamente relacionada a questão anterior, sobre o valor da renda, 

buscamos informações sobre a fonte de renda, o que, além do trabalho e da 

inserção em programas de transferência de renda, poderia se dar por meio de algum 

auxílio recebido regularmente ou eventualmente de algum programa assistencial. 

Prevalece, igualmente, a ausência de informação sobre esse fator. 

No entanto, podemos fazer a análise de que a pobreza não é fator para se 

retirar a criança do convívio familiar, segundo o Art. 23 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
§ 1° Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação 
da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família 
de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em 
programas oficiais de proteção, apoio e promoção. (BRASIL, 1990, 
s.p.) 
 
 

Em relação às condições de moradia, nos 13 (treze) processos analisados, 

nada consta de informação. Quando investigamos nos processos sobre apropriação 

de moradia, observamos que em 2 (dois) destes 13 (treze) processos, a casa é 

alugada. Em relação às condições socioterritoriais da moradia, em 11 (onze) 

processos não foi possível identificar, em 1 (um) processo, a moradia é adequada e 

em outro não. 

Brasil (2013) aborda que, para ter uma moradia adequada, é preciso ter 

critérios tais como: segurança da posse; disponibilidade de serviços, materiais, 

instalações e infraestrutura; economicidade; habitabilidade; acessibilidade e 

localização. Assim, a moradia adequada tem objetivo de garantir a segurança de 

posse a todos os moradores.  

*Segurança da posse: a moradia não é adequada se os seus 
ocupantes não têm um grau de segurança de posse que garanta a 
proteção legal contra despejos forçados, perseguição e outras 
ameaças.  
*Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a 
moradia não é adequada, se os seus ocupantes não têm água 
potável, saneamento básico, energia para cozinhar, aquecimento, 
iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de lixo.  
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*Economicidade: a moradia não é adequada, se o seu custo ameaça 
ou compromete o exercício de outros direitos humanos dos 
ocupantes.  
*Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a 
segurança física e estrutural proporcionando um espaço adequado, 
bem como proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento, 
outras ameaças à saúde.  
*Acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades 
específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados não são 
levados em conta.  
*Localização: a moradia não é adequada se for isolada de 
oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e 
outras instalações sociais ou, se localizados em áreas poluídas ou 
perigosas.  
*Adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e 
levar em conta a expressão da identidade cultural. (BRASIL, 2013, 
p.13) 
 
 

Em relação a com quem a criança/ o adolescente morava por ocasião da 

perda da guarda, observamos que em 7 (sete) processos, com família extensa 

(parentes como avó, bisavó, tia e primo); 3 (três) processos com o pai ou a mãe da 

criança; em 3(três) com o (a) outro (a) companheiro (a). Prevalece, portanto, a 

presença da família extensa, na rede de proteção social de crianças e adolescentes 

em São Fidélis. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 25, refere-se à família 

extensa como sendo aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou 

da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afetividade. 

Em relação às condições de saúde, em 9 (nove) processos nada consta, em 2 

(dois) sem problemas, em 1 (um) processo, identificamos problemas de saúde 

mental relatado- não sabe o tratamento, em 1 (um) processo, problemas de saúde 

mental - diagnosticado - problemas psiquiátricos. Em relação ao acesso a serviços 

de saúde, em 11 (onze) processos nada consta, em 1 (um) processo tem acesso 

CAPS, em 1 (um) processo tem acesso Hospital, na rede pública. 

Prevalece a ausência de informação sobre as condições e o acesso aos 

serviços de saúde. Porém, chama-nos atenção os problemas relacionados a saúde 

mental, entre os poucos processos que trazem informações sobre essa questão. 

Cabe ressaltar que a maior ou menor gravidade das questões relacionadas à saúde 
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dos pais trará implicações, dificuldades e até mesmo impossibilidade de autonomia e 

condições para os cuidados com uma criança/ adolescente, podendo expor esses 

sujeitos a situações de risco. 

No que refere ao acesso de programas de proteção social, foi possível 

identificar que em 12 (doze) processos nada conta em relação os programas de 

proteção social no parecer do Serviço Social; em 1 (um) processo sim, depois do 

nascimento da criança - o benefício BPC. Para análise dessa questão, 

consideramos programas de proteção social aqueles que, de alguma forma, possam 

atender carências sociais, em especial os programas de transferência de renda 

decorrentes da Política de Assistência Social. Não constam informações sobre esse 

acesso. No entanto, quando confrontamos essa resposta com a questão sobre fonte 

de renda, observamos que há 2 (dois) processos que revelam inserção no Programa 

Bolsa Família e 1 (um) no BPC (Benefício de Prestação Continuada). 

Há que se perguntar se esses programas sociais estão chegando à ampla 

maioria desse segmento da população, possivelmente, nem antes, nem depois da 

perda da guarda. Isso pode sinalizar para a necessidade de aperfeiçoar a 

articulação entre a ação do Poder Judiciário e as ações do Poder Executivo, no 

enfrentamento dessa grave expressão da questão social, que é a perda da guarda 

para terceiros, por violações de direitos humanos. 

Em relação à participação de trabalho social/ grupo socioeducativo/curso de 

capacitação profissional, nos 13 (treze) processos redigidos pela profissional de 

Serviço Social nada consta. 

Essa ausência de informações nos autos processuais denota a falta de 

articulação entre a Justiça da Infância e da Juventude com a Política de Assistência 

Social e demais políticas sociais. Estamos falando de trabalho social e de qualquer 

ação que vise algum tipo de participação relacionada ao apoio e/ou proteção social, 

independente de participação em programa de transferência de renda, que poderia 

incluir atividades articuladas a diferentes direitos sociais. 

Cabe ressaltar que na Comarca de São Fidélis, a profissional de Serviço 

Social encaminha os responsáveis das crianças ou adolescentes do acolhimento 



58 
 

institucional para ter acesso a políticas de proteção social sempre que identifica a 

necessidade, conforme Gois (2014): 

[...] o apoio social para famílias que se encontravam em situações de 
alta vulnerabilidade com intuito de evitar o acolhimento de seus 
filhos. Nesse caso, a inclusão em programas de transferência de 
renda e o recebimento de outros auxílios fornecidos pelos Centros de 
Referência da Assistência Social, associados a um acompanhamento 
imediato, frequente e sistematizado dessas famílias, quase sempre 
evitaram o acolhimento institucional de suas crianças e adolescentes. 
(GOIS, 2014, p.29) 
 
 

Em relação outros filhos, em 4 (quatro) processos nada conta em relação a 

outros filhos, e em8 (oito) processos possui outros filhos, em1 (um) processo não 

possui outros filhos. No que se refere a situação dos outros filhos, em 5 (cinco) 

processos, nada consta em relação a situação dos outros filhos; em 2 (dois) 

processos, há vários filhos, em diferentes situações; em 2 (dois) processos estão na 

instituição de acolhimento, em1 (um) processo não tem outros filhos, em 1 (um) 

processo, estão com a genitora; em 1 (um) processo estão com rede social familiar 

(tia), em 1 (um) processo estão com membros da família extensa: (avó). 

Analisando a situação de outros filhos, observamos que nem sempre essa 

informação é buscada e exposta de maneira completa durante o trâmite do processo 

judicial. Entre os que trazem informações, observamos o acolhimento institucional, a 

rede familiar e extensa sendo acionados para o cuidado dessas outras crianças/ 

adolescentes. Cabe a reflexão de que, sem prevenção das situações que geram a 

perda da guarda de novas crianças e adolescentes poderão ter suas situações 

familiares judicializadas. 

Quando em instituição de acolhimento, dos 13 (treze) processos analisados 5 

(cinco) pertencem ao Acolhimento Institucional, sendo que em 3 (três) processos 

com menos de 1(um) ano no acolhimento institucional, em1(um) processo, de 01 a 

02 anos, 1(um) processo com mais de dois anos, especificando: entrou no 

acolhimento institucional 23/09/2014 até o presente momento.Com isso, podemos 

analisar o processo de distanciamento dos filhos – uma trajetória que se repete e 

que deixa marcas nessas trajetórias. 



59 
 

No que refere à situação do genitor, em 5 (cinco) processos, o genitor 

conhecido não convive, em 5 (cinco) processos o genitor conhecido convive, em 2 

(dois) conhecido/ paradeiro ignorado; em 1 (um) preso. 

No que refere à situação da genitora, em 4 (quatro) processos, a genitora é 

conhecida/convive, em 2 (dois) processos, a genitora é falecida, em 3 (três) 

processos, genitora é conhecida/ com paradeiro ignorado, em 2 (dois) processos, a 

genitora conhecida/ não convive e em 2 (dois) processos genitora está presa. Essas 

situações dos genitores precisa ser pensadas pelo Poder Judiciário. 

Nos 13 (treze) processos, houve estudo social, sendo estudo completo da 

profissional (estudo social, laudo, parecer feitos através de entrevistas e visitas 

domiciliares. Em 12 (doze) processos, houve estudo psicológico, sendo estudo 

completo (laudo e parecer) e em 1 (um) processo não. 

Ressalta-se que, nesse trabalho, considerou-se a realização do estudo social, 

quando o pai e/ou a mãe foi entrevistado (a) pela assistente social (uma ou mais de 

uma vez), e as informações foram registradas em relatório juntado aos autos, 

servindo de subsídio à decisão judicial. Um estudo social completo envolve mais de 

uma entrevista, com mais de uma pessoa, além de valer-se de outros procedimentos 

como o estudo dos autos, estudo bibliográfico, contatos e articulações com a rede 

de proteção social. 

Em 5 (cinco) processos, houve outra avaliação profissional, como a avaliação 

do profissional comissário nos referidos processos de Acolhimento Institucional, em 

8 (oito) processos não. 

No âmbito do Judiciário, esse estudo tem sido fundamental, sobretudo na 

área da infância, adolescência e família, dando suporte às decisões judiciais que 

envolvem a proteção desses segmentos sociais. No entanto, na rotina de 

atendimento na Vara da Infância e Adolescência e na Vara de Família, de acordo 

com as informações possíveis de localização, poucos estudos são realizados ainda 

de forma completa, abrangendo a condição socioeconômica, familiar e cultural, o 

que poderia contribuir para o conhecimento da realidade social desses sujeitos e 

para a proposição de políticas/ programas de proteção social. 
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O acompanhamento acontece nos referidos processos do Acolhimento 

Institucional, onde os profissionais colhem dados para audiência concentrada.  O 

acompanhamento nos outros processos acontece quando o juiz determina, para 

reavaliar a situação dos infantes. São 5 (cinco) processos em acompanhamento 

sistemático no que se refere ao Acolhimento Institucional. Em 8 (oito) processos, 

não ocorre acompanhamento sistemático. 

Na maioria dos processos de guarda por terceiros, não há um 

acompanhamento sistemático dos processos. Isso se deve as condições de trabalho 

dentro do Tribunal de Justiça, onde são inúmeros os processos, de diferentes 

segmentos sociais, impossibilitando tempo maior ao acompanhamento sistemático. 

É possível verificar quando iniciou os processos, o qual vem sendo 

acompanhado pelo Serviço Social da Vara da Infância e Adolescência da Comarca 

de São Fidélis. Prevalece em 8 (oito) processos o tempo de 1 (um) ano; 1 (um) 

processo com o tempo de 4 (quatro) anos; 2 (dois) processos com o tempo de 3 

(três) anos; 2 (dois) processos com o tempo de 2 (dois) anos. 

Nos processos analisados é possível saber quanto tempo os terceiros estão 

residindo com os infantes. Em 5 (cinco) processo referente o Acolhimento 

Institucional, sendo que em 4 (quatro) processos a criança estão residindo (menos 

ou até) 1 (um) ano, em (1) processo a adolescente está 3 (anos). Esses processos 

analisados as crianças e adolescentes já voltaram para suas famílias. 

Nos 7 (sete) processos analisados sobre a legalização da guarda de fato os 

requerentes estão residindo com os infantes, sendo que, em 1 (um) processo a 

criança residir há 13 anos, em 1 (um) processo a criança residir há 5 anos em 1 (um) 

processo residindo há 4 anos, em 1 (um) processo o infante residir há 1 ano e 4 

meses, em 1 (um) processo residir há 1 ano, em 1 (um) processo a criança residir há 

8 meses, em 1 (um)processo residir 6 meses. Em 1 (um) processo requerente não 

residir com o infante. 

É importante observar que a Lei 12.010/09, incorporada ao ECA, visou a 

agilização das ações políticas e judiciais para a garantia do direito da criança à 

convivência familiar e comunitária. Portanto, é importante observar o tempo que se 
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leva da autuação dos processos, passando pela perda da guarda, até que a criança 

volte ao convívio de sua família de origem, ou a família extensa, ou guarda de 

terceiros. É importante observar que, em caso de reintegração familiar mal 

sucedida24, volta o processo para novos estudos. Será num “breve tempo”, como 

propõe a lei, evitando a longa permanência em instituição de acolhimento?  

Ainda é preciso pensar que o tempo entre a autuação e o retorno da criança à 

sua família, pode se alongar indefinidamente, contribuindo para o esgarçamento dos 

vínculos e, inclusive dificultando a sua inserção em família substituta, através de 

adoção, na medida em que crianças mais velhas são preteridas pelos brasileiros que 

se cadastram para a adoção. 

Em 12 (doze) processos, os genitores concordaram com a alteração da 

guarda para terceiros e em 1 (um) processo ocorreu a discordância no que refere a 

essa transferência. Devemos nos indagar até que ponto essa concordância é real ou 

induzida pela Justiça, já que, sem chances de criar seus próprios filhos, muitos pais 

os entregam de forma espontânea ao cuidado de terceiros, para que com isso eles 

gozem de alguma proteção social. 

 

2.4  Dados Sobre a Criança e o Adolescente em Processos de Guarda por 

Terceiros nas Varas da Infância e Juventude e de Família na Comarca de São 

Fidélis/RJ 

 

Em relação à criança e ao adolescente em processos de alteração de guarda 

por terceiros na comarca de São Fidélis, identificamos o seguinte perfil a partir dos 

pareceres25 do Serviço Social em 13 (treze) processos de guarda. 

                                                           
24

 Cabe ressaltar que a equipe do acolhimento institucional acompanha durante 6 (seis) meses as 
famílias, para ver se a reintegração foi bem sucedida. 
25

 Os dados que não estão presentes nos pareceres, em razão dos referidos processos já terem 
passado pela profissional de Serviço Social. Então, ela não repete as informações como renda, 
moradia, entre outras nos outros pareceres, pois estas informações colhidas já ficam em anexos nos 
processos. A profissional acrescenta ou modifica essas informações, quando o usuário relata na 
entrevista; porém, se não modificou essas informações, a profissional não as repete no parecer.   



62 
 

Em todos os 13 (treze) processos, os infantes têm registros de nascimento 

quando da autuação e há dados de ambos genitores. Isso significa que aquilo que 

preconiza a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 

1959, vem sendo respeitado: toda criança tem direito a um nome desde o 

nascimento e a certidão de nascimento é o documento que oficializa a existência de 

um indivíduo e é indispensável para o acesso a direitos fundamentais, para a 

retirada de outros documentos e para o acesso a benefícios sociais. 

Em relação ao sexo dos infantes, prevalece o masculino em 7 (sete) 

processos e 5 (cinco) do sexo feminino. Nestes processos, há um que tem 2 (dois) 

irmãos, sendo 1 (um) do sexo masculino e 1 (um) do feminino. 

Em relação a faixa etária, 1 (um) processo tem 4 (quatro) crianças envolvidas, 

sendo 2 (duas) crianças gêmeas de 10 (dez) meses, 1 (um) tem 2 (dois) anos e 1 

(um) tem 7 (sete) anos. Em 1 (um) processo tem 2 (duas) crianças, sendo 1 (um) 

menina de 9 (nove) anos e 1 (um) menino de 8 (oito) anos. Em 1 (um) processo a 

criança tem 3 (três) meses. Outros 10 (dez) processos, os infantes possuem idade 

acima de 5,1 anos. Em 13 (treze) processos, temos 17 (dezessete) crianças no total. 

Em relação a cor de pele dos infantes, nada consta nos 13 (treze) processos. 

No que se refere à participação no PIA, em 5 (cinco) processos, houve 

participação e em 8 (oito) não. O Plano Individual de Atendimento no Acolhimento 

Institucional de São Fidélis tem como objetivo de colher os referidos dados de cada 

criança, para reintegrar os infantes às famílias de origem ou extensas. No PIA, 

contêm dados como: nomes dos genitores, idade, endereço, data do acolhimento 

institucional, o motivo da suspensão, destituição ou extinção do poder familiar. 

Em relação à iniciativa da autuação, identificamos que prevalece em 7 (sete) 

processos de casos de guardião de fato. Em 5 (cinco) processos Conselhos 

Tutelares e em 1 (um) processo a família extensa. 

Ao analisarmos os referidos processos, percebemos que prevalece a família 

extensa, ou seja, aquela que se estende para além dos pais, contendo na rede 

familiar avós, tios, primos, ou seja, os familiares mais próximos. Esses terceiros dão 

um suporte financeiro, como também proporcionam os devidos cuidados com essas 



63 
 

crianças e/ou esses adolescentes. Assim, eles podem requisitar na justiça a guarda 

de fato, como também a justiça pode requisitar a terceiros que fiquem com a guarda 

quando não há possibilidades dos genitores exercerem o poder familiar. 

Entende-se por família extensa ou ampliada, as famílias que estão para além 

do núcleo pais e filhos, ou seja, mantendo uma relação de afinidade e afetividade 

entre parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém 

vínculos de afetividade. (AZEREDO, 2015) 

Para Azeredo (2015), a proteção dessas famílias extensas se encontra na 

forma de auxílio que se busca  para a sobrevivência, contando com a solidariedade 

dos parentes próximos, tais como: um irmão para “tomar conta” de seu filho; um 

novo relacionamento que dá segurança e mais estabilidade à mulher e aos filhos 

sem condições de se manter; um auxílio em compras, contas pagas por um membro 

dessa família para ajudar o outro; e inúmeras outras formas que uma família extensa 

encontra para estabilizar uma proteção social entre os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

CONCLUSÃO 

Neste trabalho monográfico, buscamos, ao longo dos capítulos, abordar 

elementos referentes às determinações dos requerimentos de guarda por terceiros, 

como também compreender a atuação da Assistente Social na área sociojurídica no 

Fórum da Comarca de São Fidélis. 

Nos dias atuais, advém uma preocupação a respeito do tema Guarda, devido 

ao aumento de rupturas das relações conjugais (separação e divórcio), o que 

provoca mudanças no cotidiano familiar através de desentendimentos e conflitos do 

casal. Este recorre à Justiça para mediar os conflitos, principalmente quando têm 

filhos. Durante a separação, ocorrem situações polêmicas, sendo que as mais 

frequentes no Fórum de São Fidélis vinculam-se ao estabelecimento de pensão 

alimentícia e à regulação de visitas nos casos de guarda unilateral. 

De acordo com Marques (2009), as famílias vêm sofrendo inúmeras 

transformações, ocasionadas por múltiplos fatores que acompanham os avanços e 

retrocessos das relações humanas, que vêm vivenciando grandes transformações 

sociais, políticas, econômicas e culturais. Por meio dessas transformações, são 

afetados e influenciados os direitos das famílias. 

Conforme demonstra o presente estudo, as expressões da questão social 

estão muito presentes no perfil das famílias, visto que essa população sofre com 

desemprego, falta de moradia, não tem uma educação adequada, entre outros. 

Estas expressões se tornam o objeto da intervenção do profissional de Serviço 

Social. 

Neste trabalho, refletimos sobre os pareceres do Serviço Social sobre a 

requisição de guarda por terceiros na Comarca de São Fidélis. No estudo dos 

processos de guarda dos infantes, percebemos que os terceiros constituem uma 

rede de proteção a essas crianças e adolescentes, com transferências materiais e 

imateriais. 

O profissional de Serviço Social faz estudo social, que tem como finalidade 

informar ao juiz as condições atuais das crianças e dos adolescentes em tela, com 

quem está morando, analisar os conflitos existentes e condições socioeconômicas 
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de ambas as partes. O Assistente Social examina quem tem as melhores condições 

sociais para obter a guarda, ou seja, para prestar assistência material, moral e 

educacional, assessorando a decisão do juiz por meio de parecer social e orientando 

os responsáveis sobre o superior interesse da criança. O Serviço Social tem 

autonomia no seu exercício profissional, porém no Judiciário a última decisão cabe 

ao magistrado. 

O profissional tem que ficar atento quanto as mudanças da legislação, para 

melhor informar aos usuários. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus 

artigos 33, 34 e 35, vem explicando o papel do responsável e o direito da criança ou 

do adolescente, na condição de dependente.  

A guarda não impede o exercício dos direitos de visitas pelos pais, assim 

como o dever de prestar alimentos. Vale ressaltar que a guarda pode ser revogada a 

qualquer momento mediante ato judicial. 

Por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o profissional de Serviço 

Social deve estar atento para poder explicar, quando for solicitado pelos usuários, as 

dúvidas referentes a guarda. 

Na disciplina de Estágio V foi elaborado um projeto de intervenção, cujo tema 

foi: A intervenção do Assistente Social frente à demanda de Guarda no Judiciário da 

Comarca do Fórum de São Fidélis. A disciplina de Estágio VI tinha o objetivo de 

implantar o projeto, mas devido a problemas de greves na comarca e mudanças de 

regularização de estágio, não foi possível sua implementação. O projeto tinha como 

objetivo a orientação e o esclarecimento sobre os processos de Guarda, devido à 

grande demanda na instituição. Então, elaboramos panfleto para promover a 

reflexão dos usuários. O panfleto seria distribuído no momento da entrevista, como 

forma de lembrete do que foi orientado pela Assistente Social. 

Na Comarca de São Fidelis, percebemos que as causas das requisições de 

guarda por parte de terceiros (avós, tios,  irmãos e outros) estão atreladas à 

legalização da guarda fática; ao desinteresse dos genitores em ficar com a guarda 

após o rompimento do casamento; às negligências; aos benefícios previdenciários; 

aos problemas de saúde (física ou mental) dos genitores; aos genitores falecidos; 
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aos genitores cumprindo pena no sistema prisional; à questão transgeracional; à 

alienação parental; entre outros. 

O Serviço Social no campo sociojurídico tem um papel fundamental. É por 

meio do seu conhecimento que é chamado a opinar, assim como sugerir algo ao 

magistrado através do parecer social. Nos processos de Guarda, a profissional de 

Serviço Social utiliza como instrumento a entrevista e a visita domiciliar para poder 

elaborar o parecer social, sendo em muitas entrevistas acompanhada da profissional 

da Psicologia. 

No que diz respeito aos objetivos da pesquisa, consideramos que 

conseguimos enfatizar a discussão sobre motivos que levaram as requisições de 

guarda por terceiros na Comarca do Fórum de São Fidélis. Abordamos sobre os 

instrumentos mais utilizados pela profissional de Serviço Social nos processos de 

guarda. Analisamos as causas da alterações da guarda para terceiros em São 

Fidélis, como também buscamos compreender a reavaliação dos processos 

referentes ao acolhimento institucional, observando como funciona a reintegração da 

criança ou adolescente às suas famílias de origem ou extensa. Assim, realizamos 

uma descrição sobre a dinâmica processual e sobre a prática profissional do Serviço 

Social no contexto sociojurídico. 

Porém, também observamos os limites na instituição judiciária, claramente 

visualizados quando observa-se que tem poucos profissionais frente as demandas. 

Tendo pesquisado 13 (treze) processos relativos à Guarda por terceiros nas 

Varas da Infância e Juventude e na de Família na comarca de São Fidélis/ RJ, a 

partir do formulário, identificamos os seguintes aspectos: iniciativa de autuação, 

pessoa que perdeu a guarda, motivo da perda da guarda; acesso a defensor, 

audiência ou audiência concentrada; participação da pessoa que perdeu a guarda 

nesta audiência; faixa etária; cor de pele; situação conjugal; naturalidade; 

escolaridade; trabalho/ ocupação; renda familiar; fonte de renda; condição de 

moradia; tipo de apropriação da moradia; condições socioterritoriais da moradia; 

com quem morava por ocasião da perda da guarda; condições de saúde; acesso a 

serviços de saúde; acesso a programas de proteção social; participação de trabalho 

social/ grupo socioeducativo/ curso de capacitação profissional; outros filhos; 



67 
 

situação de outros filhos; quando em instituição de acolhimento; situação do outro 

genitor; estudo social; estudo psicológico; outra avaliação profissional; 

acompanhamento sistemático por parte da VIJI (Vara da Infância e Juventude); 

tempo entre autuação/ perda da guarda; posição da pessoa que perdeu a guarda em 

relação à medida. 

Ao analisarmos treze processos referentes às requisições de guarda por 

terceiros (avós, tios, primos, entres outros), pudemos constatar que os principais 

motivos que os levaram a requisitar a guarda são: em 5 (cinco) processos foram por 

entrega espontânea, em 5 (cinco) processos, referentes ao Acolhimento institucional 

ocorreram várias situações como: em 1 (um) processo, negligência; em 1 (um) 

processo, em razão de sua conduta; ; em 1 (um) processo refere-se à situação de 

risco por envolvimento com drogas; em 1(um) violência física; em (1) abandono de 

incapaz; (1) negligência. Em 3 (três) processos por outros motivos, a saber: em 1 

(um) processo, o genitor não dispensa cuidados e a genitora é falecida, devido ao 

envolvimento com o tráfico; em 1 (um) processo, a genitora é falecida e a requerente 

é a avó, mas quem tem as melhores condições de a guarda é o genitor; em 1 (um) 

processo,  a genitora está cumprindo pena por tráfico e a adolescente estava sob a 

guarda da avó que faleceu, então esta passou a residir com a vizinha com quem tem 

afeto, sendo a requerente da ação. 

A Justiça muitas vezes requisita a terceiros para ficar com a guarda da 

criança ou adolescente, quando estão no Acolhimento Institucional, assim que se 

verifica que os responsáveis não tem a possibilidade de exercer o poder familiar, 

passando essa responsabilidade para aqueles. 

Conforme Fávero (2014), a perda do poder familiar é determinada pela 

pobreza, que é gerada pelo desgaste econômico, desemprego e baixo nível de 

escolaridade. Assim, a família fica vulnerável a situações como o abandono, 

negligência, violência doméstica, entre outras situações. Percebemos que estas 

questões implícitas estão atreladas às expressões da questão social. 

Também, podermos constatar que, nem sempre o requerente da ação ficará 

com a guarda, visto que a Justiça escolhe quem tem as melhores condições de ficar 
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com a guarda, ou seja, atendendo sempre o superior interesse da criança ou do 

adolescente. 

Ao finalizar este estudo, ressaltamos a experiência vivida neste espaço pela 

autora deste trabalho, contribuindo de forma qualitativa para a formação profissional, 

incentivando a investigação de novos temas e pesquisas. 
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