
Relatório  
Transborde da Justiça 

Análise sobre a existência e incidência de 
demandas do Sistema de Justiça que 

extrapolam os objetivos dos Programas e/ou 
Serviços Públicos de Saúde e Assistência Social 
 

 



Objetivo do Levantamento  
“Transborde da Justiça”  

• Identificar a existência e a incidência de demandas do Sistema de Justiça 
que extrapolam os objetivos dos Programas/Serviços Públicos 
municipais de Saúde e Assistência Social, executados pelas (os) 
psicólogas (os) e assistentes sociais, no estado de Santa Catarina.  
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Questionamentos 

• Existe demanda do Sistema de Justiça a estes profissionais? 

• Como ela se apresenta para cada categoria profissional? 

• Como esta demanda se configura? Se tratam de demandas 
compatíveis com o serviço prestado ou há demandas que 
extrapolam o limiar esperado? 

• De onde vem esta demanda (geograficamente e de qual 
Autoridade)? 

• Com qual frequência? 

• Quais são os impactos percebidos por estes profissionais? 

• Quais são as dúvidas referentes aos temas? 
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Formulário de Levantamento  
“Transborde da Justiça”  

• Profissão: Esta classificação permitia à (o) respondente elencar entre as 
profissões de psicóloga (o) e assistente social; 

 

• Cidade: As 295 cidades do estado de Santa Catarina foram disponibilizadas 
às (os) respondentes e, posteriormente, para a realização das análises, 
organizadas em mesorregiões, de acordo com o Guia de Municípios da 
FECAM. Ao todo, as cidades foram categorizadas em seis mesorregiões, a 
saber: Grande Florianópolis, Serrana, Norte Catarinense, Oeste 
Catarinense, Sul Catarinense e Vale do Itajaí; 

 

• Serviço e/ou Programa em que a (o) profissional atua: Permitia a (o) 
respondente elencar os Serviços e/ou Programas inseridos nas políticas do 
SUS e do SUAS, nas quais atua, ou ainda, escolher a opção “outros” para 
aquelas atividades referentes a outras políticas; 4 



• Identificação da demanda recebida: Nesta classificação, era possível 
indicar o tipo de demanda recebida e, a partir disso, categorizar os 
respondentes em: 

 

 R1: Não recebe demandas do Sistema de Justiça; 

 

 R2: Recebe demandas do Sistema de Justiça, APENAS relativas a 
informações sobre o atendimento/acompanhamento técnico do público 
atendido; 

 

 R3: Recebe demandas, APENAS para responder quesitos, realizar 
avaliação e/ou atendimento compulsório relacionado(s) 
ESPECIFICAMENTE ao Sistema de Justiça; 

 

 R4: Recebe demandas relativas TANTO a informações sobre o 
atendimento/acompanhamento técnico de seu público atendido, 
QUANTO para responder quesitos, realizar avaliação e/ou atendimento 
compulsório relacionado(s) especificamente ao Sistema de Justiça. 
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Formulário de Levantamento  
“Transborde da Justiça”  



• Caracterização do demandante: Nesta etapa, era solicitado ao respondente 
caracterizar o tipo de requerente, entre Comarcas de Justiça, Ministério Público, 
Conselho Tutelar e Delegacia de Polícia, bem como a média das frequências 
mensais de solicitações, entre nenhuma, de 01 a 05, de 06 a 10, de 11 a 15, de 16 a 
20 e acima de 20. Foram realizadas algumas especificações em relação aos 
diferentes tipos de respondentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 R1: Não direcionado a responder sobre as características do demandante, uma 
vez que informou não receber demandas; 

 R2: Direcionado a responder sobre o demandante e a frequência dos pedidos de 
informações sobre o acompanhamento/atendimento técnico de seu público 
alvo, bem como responder sobre a requisição para depor em juízo e/ou ser 
testemunha, a fim de esclarecer sobre os atendimentos realizados; 
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Formulário de Levantamento  
“Transborde da Justiça”  



• R3: Direcionado a responder sobre o demandante e a frequência de 
solicitações relacionadas especificamente ao Sistema de Justiça dentro 
das temáticas: crimes que envolvem situação de violência, abuso e/ou 
agressões; disputa de guarda e/ou alienação parental; adoção; tutela; 
curatela; suspensão e/ou destituição do poder familiar; e atendimento 
compulsório com objetivo e/ou prazo estabelecido. Direcionado 
também a responder sobre a requisição para depor em juízo e/ou ser 
testemunha e sobre a existência de penalidades sofridas diante do 
descumprimento de alguma demanda;  

 

• R4: Direcionado a responder sobre o demandante e a frequência dos 
pedidos de informações sobre o acompanhamento/atendimento técnico 
de seu público alvo, sobre o demandante e a frequência de solicitações 
relacionadas especificamente ao Sistema de Justiça dentro das 
temáticas: crimes que envolvem situação de violência, abuso e/ou 
agressões; disputa de guarda e/ou alienação parental; adoção; tutela; 
curatela; suspensão e/ou destituição do poder familiar; e atendimento 
compulsório com objetivo e/ou prazo estabelecido. Além disso, 
direcionado a responder sobre a requisição para depor em juízo e/ou 
ser testemunha e, ainda, sobre a existência de penalidades sofridas 
diante do descumprimento de alguma demanda; 
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Formulário de Levantamento  
“Transborde da Justiça”  



• Impactos referentes à demanda recebida: Permitia à (ao) respondente 
elencar os impactos sofridos nos objetivos do trabalho realizado, diante 
das demandas recebidas; 

 

• Dúvidas sobre o tema: Permitia à (ao) respondente elencar dúvidas 
advindas das demandas recebidas do Sistema de Justiça;  

 

• Identificação (opcional): Solicitação de contato da (o) respondesse caso 
tivesse interesse em contribuir com o aprofundamento da pesquisa. 
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Formulário de Levantamento  
“Transborde da Justiça”  



Coleta dos Dados 

• O questionário foi disponibilizado pelo período de 21/09/15 a 30/11/15; 

 

• Obteve-se um total de 468 respostas. Dentre estas, 392 caracterizavam-se 
como respostas válidas, isto é, que se referem à quantidade de 
profissionais que responderam à pesquisa em sua totalidade. Ressalta-se 
que as informações analisadas neste relatório compreendem SOMENTE as 
respostas válidas.  
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Análise dos Dados 

 

• Inicialmente, os dados serão apresentados de acordo com o número total 
de respondentes por profissão (psicologia e serviço social). Após, os dados 
serão categorizados conforme os tipos de respondentes válidos (R1, R2, R3 
e R4).  
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Análise Geral 

Caracterização do total de respondentes ao 
Levantamento “Transborde da Justiça” 
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Caracterização Geral do público respondente ao Levantamento 
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GRÁFICO 1: QUANTIDADE DE RESPONDENTES POR PROFISSÃO 

Nota-se que o maior número de respondentes se encontra na categoria profissional 
de psicólogas (os), com um total de 264 respondentes, enquanto as (os) assistentes 
sociais representam um total de 128 respondentes.  
 
Tal fato pode ter relação com o número de profissionais de psicologia inscritos em 
Santa Catarina, aproximadamente 10.000 pessoas, enquanto os assistentes sociais 
somam um total aproximado de 6.000 pessoas. Veremos adiante que esta 
proporção não se mantém em relação às demandas recebidas.  



A grande maioria dos respondentes (R2, R3 e R4) recebe solicitações do Sistema de 
Justiça, ou seja, 264 psicólogos (as) que correspondem à 67% e 128 assistentes sociais 
que correspondem à 33%.  
 

A maior parte dos respondentes se enquadra na categoria R4, com um total de 66 
respostas para assistentes sociais e 133 respostas para psicólogas (os), o que significa 
que a maior demanda recebida pelos respondentes da pesquisa diz respeito a 
informações sobre o atendimento /acompanhamento técnico do público atendido e 
também para demandas específicas do Sistema de Justiça.  
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GRÁFICO 2: TOTAL DE RESPONDENTES POR CATEGORIA  
R1, R2, R3 E R4 

Caracterização Geral do público respondente ao Levantamento 



A mesorregião que possui o maior número absoluto de respondentes é a mesorregião do 
Oeste Catarinense, com 116 respondentes, seguida da mesorregião do Vale do Itajaí, com um 
total de 88 respondentes.  
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Caracterização Geral do público respondente ao Levantamento 

FIGURA 1: NÚMERO TOTAL DE RESPONDENTES POR 
MESORREGIÃO DE SANTA CATARINA 



Constata-se que, pela análise primária da tabela acima, dos 295 municípios catarinense o 
Levantamento atingiu 157, o que corresponde a 54% do total de municípios. Desta forma 
evidencia-se que a frequência não se trata de fenômeno peculiar de uma região ou município 
deste estado. 
 

É possível verificar que, apesar da mesorregião do Oeste Catarinense ser a que possui o maior 
número absoluto de respondentes (FIGURA 1), quando se analisa o total de cidades com 
respondentes, tendo como parâmetro o total de cidades daquela mesorregião, nota-se que a 
mesorregião do Norte Catarinense é aquela que atingiu o maior número de cidades, com 62% do 
total das cidades desta mesorregião. Segue-se com a Mesorregião do Vale do Itajaí, com um 
percentual de 61% das cidades atingidas. 
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Caracterização Geral do público respondente ao Levantamento 

TABELA 1: MESORREGIÕES DE ACORDO COM O TOTAL DE CIDADES, 
NÚMERO DE CIDADES RESPONDENTES E O PERCENTUAL RELATIVO 

CORRESPONDENTE 
  

Mesorregião 

Total de 

cidades 

Número de 

Cidades 

Respondentes 

Percentual 

Relativo  

Mesorregião do Norte 

Catarinense 

26 16 62% 

Mesorregião do Vale do 

Itajaí 

54 33 61% 

Mesorregião de Serrana 30 16 53% 

Mesorregião do Sul 

Catarinense 

46 23 50% 

Mesorregião da Grande 

Florianópolis 

21 11 52% 

Mesorregião do Oeste 

Catarinense 

118 58 49% 

Total 295 157 54% 



A partir do gráfico é possível verificar que, em números absolutos, o Sistema Único de 
Assistência Social é aquele com o maior número de respondentes tanto para a psicologia 
(182 respondentes) quanto para o serviço social (111 respondentes).  
 

Tendo por base o número total de respondentes da pesquisa, a proporção de assistentes 
sociais na política do SUAS é maior que a encontrada aos profissionais da Psicologia.  
 

Devido à dinamicidade que a lotação destes profissionais revela no atual momento não foi 
possível levantar com precisão o número total de profissionais em cada uma das políticas 
públicas ora pesquisadas.  
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GRÁFICO 4: TOTAL DE RESPONDENTES DE ACORDO COM 
AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS E DO SUAS 



Categoria R1 

Não recebe demandas do Sistema de Justiça 
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Categoria R1 - Não recebe demandas do Sistema de Justiça 
Total de Respondentes  

Profissionais Respondentes  Percentual Total 

Assistentes Sociais 8 6,3% 

Psicólogas (os) 19 7,2% 

Total R1 27 6,9% 

  

De acordo com a tabela 3, oito assistentes sociais e 19 psicólogas (os) responderam não receber 
demandas do Sistema de Justiça, totalizando 27 respondentes para esta categoria. Tendo em 
vista o número total de participantes (392 profissionais), a categoria R1 representa 6,9% dos 
respondentes da pesquisa  
 

TABELA 3: QUANTIDADE E PERCENTUAL RELATIVO DE 
PROFISSIONAIS RESPONDENTES – CATEGORIA R1 

 



Respondente 
Grande 

Florianópolis 
Serrana 

Norte 

Catarinen

se 

Oeste 

Catarinens

e 

Sul 

Catarinens

e 

Vale do 

Itajaí 

Psicólogas (os) 1 2 4 4 4 4 

Assistentes Sociais 1 1 3 1 0 2 

Total R1 2 3 7 5 4 6 

Total Pesquisado 55 38 62 116 33 88 
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Categoria R1 - Não recebe demandas do Sistema de Justiça 
Mesorregião 

 TABELA 4: QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS RESPONDENTES POR 

MESORREGIÃO DE SANTA CATARINA  

Nota-se relativa concentração de respondentes R1 no Norte Catarinense, com um total de sete 
respostas, sendo quatro psicólogas (os) e três assistentes sociais. Destaca-se ainda que, 
seguindo a ordem de incidência, aparecem as Regiões Vale do Itajaí, Oeste Catarinense,  Sul 
Catarinense, Serrana  e por último Grande Florianópolis. 



Um total de 15 profissionais se encontra na política do SUAS, sendo dez  psicólogas (os) 
(SUAS + AMBAS) e cinco assistentes sociais, enquanto há um total de 12 profissionais nas 
políticas de saúde, sendo dez psicólogas (os) (SUS + AMBAS) e dois assistentes sociais.  
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Categoria R1 - Não recebe demandas do Sistema de Justiça 
Políticas Públicas 
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 GRÁFICO 5: NÚMERO DE RESPONDENTES, DE ACORDO COM 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS E DO SUAS  



• Em relação à categoria de respondente R1 não foi solicitado à mesma que 
especificasse o tipo da demanda, uma vez que não havia recebimento de 
demandas por parte do Sistema de Justiça; 

 

• Partiu-se do entendimento que, não havendo demandas do Sistema de Justiça, a 
(o) respondente não seria chamada (o) a depor em juízo e/ou ser testemunha; 

 

• Considerando a não incidência de demandas, a (o) respondente não foi 
solicitada (o) a responder sobre possíveis penalidades sofridas;  

 

• Os respondentes desta categoria não foram chamados a responder sobre 
dúvidas relativas à demanda recebida, uma vez que não recebem demandas. 
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Categoria R1 - Não recebe demandas do Sistema de Justiça 



Categoria R2 

Recebe demandas apenas relativas a atendimento e/ou 
acompanhamento de seu público alvo   
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Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 
Profissionais Respondentes 

Profissionais Respondentes Percentual Total 

Assistentes Sociais 49 38,3% 

Psicólogas (os) 96 36,4% 

Total R2 145 37% 
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Obteve-se um total de 145 profissionais respondentes – 49 assistentes sociais e 96 
psicólogas (os). Levando em conta o total de participantes na pesquisa (392 
profissionais), a categoria R2 representa 37% destes respondentes.  

 
 

 TABELA 5: QUANTIDADE E PERCENTUAL RELATIVO DE 

PROFISSIONAIS RESPONDENTES 



A maior concentração de pesquisados que recebem demandas sobre informações 
advindas do acompanhamento/atendimento realizado se encontra no Oeste 
catarinense, com um total de 42 respostas, sendo 23 para psicólogas (os) e 19 para 
assistentes sociais. Na sequência aparecem as Regiões Vale do Itajaí, Norte Catarinense, 
Grande Florianópolis, Serrana e por fim Sul Catarinense.  
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Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 
Mesorregião 

Respondente 
Grande 

Florianópolis 
Serrana 

Norte 

Catarinen

se 

Oeste 

Catarinens

e 

Sul 

Catarinen

se 

Vale do 

Itajaí 

Psicólogas (os) 18 8 21 23 2 24 

Assistentes 

Sociais 
3 4 5 19 5 13 

Total R2 21 12 26 42 7 37 

Total Pesquisado 55 38 62 116 33 88 

  TABELA 6: NÚMERO DE RESPONDENTES POR MESORREGIÃO DE SANTA CATARINA  



É possível depreender da tabela que 128 profissionais se encontram na política do SUAS, o 
que corresponde a 21,7% do total pesquisado. Destes, 85 são psicólogos (SUAS + AMBAS) e 
43 assistentes são sociais (SUAS + AMBAS). E ainda, há 19 profissionais respondentes nas 
políticas de saúde, o que corresponde a 4,8% do total pesquisado, sendo 14 psicólogos 
(SUS + AMBAS) e cinco assistentes sociais (SUS + ambos).  
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Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 
Políticas Públicas 
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GRÁFICO 6: NÚMERO DE RESPONDENTES, DE ACORDO COM AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS E DO SUAS  



 
 

Demandantes do Sistema de Justiça, elencados entre Comarcas de Justiça, 
Ministério Público, Conselhos Tutelares e Delegacias de Polícia, bem como a 
média de frequência das solicitações, que poderiam variar entre nenhuma, 
de 01 a 05, de 06 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20 e acima de 20, no intervalo de 
julho a setembro de 2015. 
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Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 

    Caracterização da Demanda 
 



A maior incidência de demandas à categoria de respondentes R2 advém do Ministério 
Público, que atinge um total de 77 respondentes, em frequência mensal de 1 a 5 
solicitações para 58 respondentes e de 6 a 10 para outros 15. As Comarcas de Justiça e 
os Conselhos Tutelares seguem com proximidade a incidência de demandas, sendo 
relevante mencionar que o Conselho Tutelar realiza acima de 20 demandas mensais a 
um total de seis respondentes e entre 11 a 15 para outros sete. 
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Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 

Frequência de 
Solicitações 

Comarcas de 
Justiça 

Ministério 
Público 

Conselho 
Tutelar 

Delegacia de 
Policia 

Nenhuma 35 19 29 70 
De 01 a 5 45 58 37 25 
De 06 a 10 12 15 16 0 
De 11 a 15 1 2 7 1 
De 16 a 20 2 0 1 0 

Acima de 20 1 2 6 0 

Total de 

Respondentes 

(menos 

nenhuma) 

61 77 67 26 

  TABELA 7: FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÕES, QUANTIDADE DE PSICÓLOGAS 
(OS) RESPONDENTES, DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA E O DEMANDANTE  

A) PSICÓLOGAS (OS) 
 

Os dados relativos à categoria R2 se apresentam da seguinte maneira: 



Frequência de 

Solicitações 

Comarcas de 

Justiça 

Ministério 

Público 

Conselho 

Tutelar 

Delegacia de 

Policia 

Nenhuma 17 11 14 41 

De 01 a 5 25 30 14 6 

De 06 a 10 3 7 17 2 

De 11 a 15 2 0 3 0 

De 16 a 20 1 1 0 0 

Acima de 20 1 0 1 0 

Total de 

Respondentes 

(menos 

nenhuma) 

32 38 35 8 
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B) ASSISTENTES SOCIAIS 
 

Já em relação às (aos) assistentes sociais, os dados relativos à categoria R2 se apresentam da 
seguinte maneira:  

De acordo com a tabela, é possível notar que a maior incidência de solicitações relativas apenas a 
informações sobre atendimento/acompanhamento advém do Ministério Público, atinge um total 
de 30 respondentes para frequências de 01 a 05; 7 respondentes, para uma frequência de 06 a 10 
e respondentes; e 01 respondente, para uma frequência de 16 a 20. Os Conselhos Tutelares e as 
Comarcas de Justiça seguem com proximidade a incidência de demandas, sendo notório registrar 
que para 17 assistentes sociais as demandas variam entre 06 a 10 ao mês somente do Conselho 
Tutelar.  

 TABELA 8: FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÕES, QUANTIDADE DE ASSISTENTES SOCIAIS 
RESPONDENTES, DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA E O DEMANDANTE  

Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 



Aproximadamente metade dos respondentes, assistentes sociais e psicólogas (os), que 
recebem demandas apenas relativas ao atendimento e/ou acompanhamento técnico do 
público atendido, é chamada a depor e/ou ser testemunha. 
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 GRÁFICO 7: NÚMERO DE REQUISIÇÕES PARA DEPOR EM JUÍZO 
E/OU SER TESTEMUNHA, POR PROFISSIONAIS  

Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 
    Depoimento ou Testemunho  



Que 104 respondentes informaram ter dúvidas em relação ao Sistema de Justiça, o que 
corresponde a 72% desta categoria. Dentre estes, 75 são psicólogas (os) e 29 assistentes 
sociais.  
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Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 
    Dúvidas 
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GRÁFICO 8: INCIDÊNCIA DE DÚVIDAS, DE ACORDO COM 

OS PROFISSIONAIS RESPONDENTES  



 

Para as (os) psicólogas (os), a maior parte das dúvidas relacionadas às demandas do Sistema de Justiça 
diz respeito à elaboração de documentos (45 + 27) e sobre a situação em que pode questionar a 
demanda recebida;  

Embora as (os) profissionais tenham o entendimento de que as demandas recebidas fazem parte daquilo 
que compete às suas atividades no serviço público, existem muitas dúvidas sobre o acolhimento da 
demanda, sobre quais informações podem ser disponibilizadas, como elaborá-los e que documentos 
podem ser encaminhados à Justiça. 
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Dúvidas 
Quantidade de 

Respostas 

Em que situações o profissional ou a equipe pode questionar a 

demanda recebida 
55 

Quais informações podem ser disponibilizadas à Justiça 53 

Elaboração de documentos em conjunto com outros profissionais do 

serviço 
45 

Elaboração de documentos 27 

Quais informações podem ser compartilhadas com a equipe 23 

Intimação para prestar depoimento como testemunha de usuárias (os) 

atendidas (os) 
2 

Quais informações podem ser disponibilizadas em depoimento 2 

Sobre a relação entre atender e ser testemunha ("Quem atende é 

automaticamente testemunha?") 
1 

Obrigatoriedade na prestação de depoimento 1 

Esclarecimento de papéis (técnico/testemunha) 1 

Solicitação de serviços ou intervenções fora do arcabouço oferecido 

pela política do SUAS 
1 

Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 
    Dúvidas 

     
 TABELA 9: TIPOS DE DÚVIDAS ADVINDAS DE PSICÓLOGAS (OS)  

A) PSICÓLOGOS 



Dúvidas 
Quantidade de 

Respostas 

32 

Categoria R2 - Recebe demandas apenas relativas a seu público alvo 
    Dúvidas 

     
B) ASSISTENTES SOCIAIS 

Em que situações o profissional ou a equipe pode questionar 

a demanda recebida 
25 

Quais informações podem ser disponibilizadas à Justiça 22 

Quais informações podem ser compartilhadas com a equipe 14 

Elaboração de documentos em conjunto com outros 

profissionais do serviço 
13 

Elaboração de documentos 12 

Intimação para prestar depoimento como testemunha de 

usuárias (os) atendidas (os) 
1 

Esclarecimentos gerais sobre o tipo de serviço a ser prestado 1 

Elaboração de estudo psicossocial 1 

TABELA 10: TIPOS DE DÚVIDAS ADVINDAS DE 

ASSISTENTES SOCIAIS 

De forma similar às (aos) profissionais da psicologia, o maior contingente de dúvidas se refere à 
elaboração de documentos e à possibilidade de questionar a demanda recebida do Sistema de 
Justiça, com um total de 25 respostas.  



Categoria R3 

Recebe demandas específicas do Sistema de Justiça 
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Profissionais Quantidade Percentual Total 

Assistentes Sociais 5 3,9% 

Psicólogas (os) 16 6,1% 

Total R3 21 5,4% 
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça  

A categoria de respondente R3 se caracteriza por receber demandas específicas do Sistema de 
Justiça, ou seja, responder quesitos, realizar avaliação e/ou atendimento compulsório que diga 
respeito apenas a este Sistema, configurando como ações de cunho pericial, de inquirição, 
administração e gestão de penas alternativas.  
 

TABELA 11: QUANTODADE E PERCENTUAL 

RELATIVO DE PROFISSIONAIS RESPONDENTES  

De acordo com a tabela 11, é possível constatar que a categoria R3 obteve um total de 21 
profissionais respondentes, cinco são assistentes sociais e 16 são psicólogas (os). A partir 
desta identificação observa-se que dos 392 profissionais respondentes é possível afirmar que 
5,4% pertencem à categoria R3, uma vez que tratam de questões demandadas 
exclusivamente do Sistema de Justiça. 



Respondente 
Grande 

Florianópolis 
Serrana 

Norte 

Catarinen

se 

Oeste 

Catarinens

e 

Sul 

Catarinen

se 

Vale do 

Itajaí 

Psicólogas (os) 2 3 4 3 1 3 

Assistentes 

Sociais 
1 1 0 2 1 0 

Total R3 3 4 4 5 2 3 

Total Pesquisado 55 38 62 116 33          88 
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Mesorregião  

  TABELA 12: NÚMERO DE RESPONDENTES POR MESORREGIÃO DE SANTA CATARINA 

Nota-se relativa distribuição de respondentes em todas as regiões, indicando a ocorrência dessa 
realidade no estado, ainda que baixa se comparada às outras formas que as demandas do Sistema de 
Justiça chegam às políticas públicas. 



No que se refere à categoria de respondentes R3, nota-se, a partir do gráfico, que 14 
profissionais se encontram na política do SUAS, o que corresponde à 3,6% do total pesquisado, 
sendo que 10 são psicólogas (os) (SUAS + ambos) e 4 são assistentes sociais (SUAS + ambos). E 
ainda, há nove profissionais respondentes nas políticas de saúde, o que corresponde à 2,3% do 
total pesquisado, sendo sete psicólogos (SUS + ambos) e dois assistentes sociais (SUS + ambos). 
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Políticas Públicas 
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 GRÁFICO 9: NÚMERO DE RESPONDENTES, DE ACORDO 

COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS E DO SUAS  



Esta etapa se refere aos demandantes do Sistema de Justiça, temáticas específicas e frequência das 
solicitações. No caso das (os) psicólogas (os), têm-se os dados a seguir: 
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Caracterização do Demandante 

Tema 
Comarcas de 

Justiça 
Ministério 

Público 
Conselho 
Tutelar 

Delegacia de 
Policia 

Crimes 43,8% 50,0% 56,3% 25,0% 

Guarda e alienação 31,3% 25,0% 25,0% 6,3% 

Adoção 18,8% 12,5% 0,0% 0,0% 

Tutela 31,3% 12,5% 12,5% 6,3% 

Curatela 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 

Poder Familiar 31,3% 31,3% 18,8% 0,0% 

Atendimento Compulsório 43,8% 56,3% 37,5% 12,5% 

 TABELA 13: TEMA E PERCENTUAL DE PSICÓLOGAS (OS) RESPONDENTES POR 

DEMANDANTE 

 
 
• Conselho Tutelar: crimes 
• Comarcas de Justiça: guarda e alienação parental, adoção, tutela e poder familiar 
• Ministério Público: curatela e atendimento compulsório 
• Delegacias de Polícia : não solicitam em relação à adoção, curatela e poder familiar 

 
As Comarcas de Justiça representam a maior demandante nos casos de atendimentos relacionados 
especificamente ao Sistema de Justiça.  
 



Frequência de 
Solicitações 

Comarcas de 
Justiça 

Ministério 
Público 

Conselho 
Tutelar 

Delegacia de 
Policia 

Nenhuma 9 8 7 12 
De 01 a 5 6 7 8 4 
De 06 a 10 1 1 0 0 
De 11 a 15 0 0 1 0 
De 16 a 20 0 0 0 0 

Acima de 20 0 0 0 0 

Total de 

Respondentes 

(menos 

nenhuma) 

7 8 9 4 

38 

Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Caracterização do Demandante – Temáticas  

Em relação a demandas relativas à investigação de crimes, a demanda que apresenta maior 
contingente de profissionais se refere ao Conselho Tutelar, com um total de nove respondentes. E 
ainda, o demandante com menor número de solicitações se refere à Delegacia de Polícia. 

 TABELA 14: FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÕES, QUANTIDADE DE PSICÓLOGAS (OS) 

POR DEMANDANTE, RELATIVAS A CRIMES 



• Conselho Tutelar: crimes e poder familiar 

• Comarcas de Justiça: atendimento compulsório 

• Ministério Público: atendimento compulsório 

• Delegacias de Polícia: não realiza demandas 

 

No que se refere à guarda e alienação, adoção e curatela, não há demandas para as (os) 
assistentes sociais.  
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Caracterização do Demandante 

Tema 
Comarcas de 

Justiça 

Ministério 

Público 

Conselho 

Tutelar 

Delegacia de 

Policia 

Crimes 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 

Guarda e alienação 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Adoção 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tutela 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Curatela 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Poder Familiar 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 

Atendimento Compulsório 60,0% 80,0% 20,0% 0,0% 

Em relação às (aos) assistentes sociais, as percentagens relativas à categoria R3, de acordo com os 
requerentes e as temáticas, se apresentam da seguinte maneira: 

TABELA 21: TEMA E PERCENTUAL DE ASSISTENTES SOCIAIS RESPONDENTES POR 
DEMANDANTE  



É maior o número de profissionais que não recebem requisições para depor em juízo e/ou ser 
testemunha, com um total de dez psicólogas (os) e três assistentes sociais. Contudo, há de se 
destacar que considerando o número de respondentes, ou seja, 16 profissionais o percentual 
relativo é de 38% para os psicólogos e de 40% para as assistentes sociais demandados para 
depor em juízo e/ou ser testemunha. 
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Depoimento e/ou Testemunho 
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GRÁFICO 10: NÚMERO DE REQUISIÇÕES PARA DEPOR EM JUÍZO 
E/OU SER TESTEMUNHA, POR PROFISSIONAIS  



Impactos Quantidade de Respostas 

Confusão das atribuições profissionais 10 

Interferência nas demandas do Serviço 10 

Não adesão ao atendimento/acompanhamento 10 

Interrupção por parte do (a) usuário (a) 10 

Quebra de vínculos com o público atendido 8 

Adoecimento físico e/ou psicológico da (o) 

profissional 
7 

Conflitos com a gestão do Serviço e/ou demais 

profissionais 
6 

Ameaças dos (as) usuários (as) 3 

Deixar de executar demandas do Serviço Público 1 
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Impactos ao Trabalho 

É possível verificar que os impactos informados pelas (os) psicólogas (os) se referem primordialmente à 
confusão de atribuições profissionais e consequências ao Serviço Público, em decorrência das demandas 
recebidas. Nota-se que o atendimento/acompanhamento é prejudicado, assim como a saúde mental da 
(o) profissional que busca atender a solicitações que denunciam falhas estruturais no Sistema Judiciário.  

TABELA 25: ESPECIFICAÇÃO DOS IMPACTOS, DE ACORDO COM AS (OS) 
PSICÓLOGAS (OS)  

  

A) PSICÓLOGAS (OS) 



Em relação aos impactos informados pelas (os) assistentes sociais, nota-se que a maior parte destes 
diz respeito ao trabalho realizado no Serviço Público e a relação mantida com os (as) usuários (as) do 
Serviço. Nota-se, ainda, o adoecimento físico e/ou psicológico decorrente da realidade que se faz 
presente, o que incide sobre as (os) profissionais, os (as) usuários (as) e o Serviço Público de uma 
forma geral.  
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Impactos Quantidade de Respostas 

Interferência nas demandas do Serviço 3 

Não adesão ao atendimento/acompanhamento 3 

Confusão das atribuições profissionais 2 

Adoecimento físico e/ou psicológico da (o) 

profissional 
2 

Conflitos com a gestão do Serviço e/ou 

demais profissionais 
2 

Quebra de vínculos com o público atendido 1 

Ameaças dos (as) usuários (as) 1 

 TABELA 26: ESPECIFICAÇÃO DOS IMPACTOS, DE ACORDO COM AS (OS) 

ASSISTENTES SOCIAIS  

Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Dúvidas 

B) ASSISTENTES SOCIAIS 



Em relação à incidência de dúvidas sobre as demandas relacionadas especificamente ao Sistema de 
Justiça (responder quesitos, realizar avaliação e/ou atendimento compulsório), têm-se os seguintes 
dados:  
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Dúvidas 
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A partir do gráfico é possível verificar que, dos 21 respondentes à categoria R3, um total de 16 
respondentes informaram ter dúvidas sobre as demandas do Sistema de Justiça. Esse total indica que, 
nesta categoria, 76% dos respondentes têm dúvidas sobre as demandas que recebem.  
 
Ademais, nota-se que, em dados brutos, existe maior quantidade de psicólogas (os) com dúvidas, mas 
quando se toma por base a quantidade de assistentes sociais respondentes para a categoria R3, estes 
representam o maior contingente de dúvidas.  

 GRÁFICO 11: INCIDÊNCIA DE DÚVIDAS, DE ACORDO COM 

OS PROFISSIONAIS RESPONDENTES  



Nota-se que, para as (os) psicólogas (os), a maior parte das dúvidas referentes às demandas do 
Sistema de Justiça diz respeito à possibilidade de questionar as demandas advindas do Sistema de 
Justiça (12 respostas), seguido das informações a serem disponibilizadas à Justiça (nove respostas). 
Verifica-se, ainda, que a elaboração de documentos representa um grande contingente de dúvidas, 
seja em conjunto com outros profissionais (seis respostas), seja apenas pela (o) profissional (cinco 
respostas).  
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Dúvidas 

Dúvidas 
Quantidade de 

Respostas 

Em que situações o profissional ou a equipe pode 

questionar a demanda recebida 
12 

Quais informações podem ser disponibilizadas à 

Justiça 
9 

Elaboração de documentos em conjunto com outros 

profissionais do serviço 
6 

Elaboração de documentos 5 

Quais informações podem ser compartilhadas com 

a equipe 
4 

Sobre as atribuições dos setores 1 

TABELA 27: TIPOS DE DÚVIDAS ADVINDAS DE PSICÓLOGAS (OS)  

A) PSICÓLOGAS (OS) 
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Categoria R3 - Recebe demandas apenas relativas ao Sistema de Justiça 
Dúvidas 

TABELA 28: TIPOS DE DÚVIDAS ADVINDAS DE 

ASSISTENTES SOCIAIS 

Dúvidas 
Quantidade de 

Respostas 

Existe maior incidência de dúvidas no que se refere à possibilidade de questionar as demandas do 
Sistema de Justiça (quatro respostas), seguido do tipo de informações a serem disponibilizadas (três 
respostas). 

Em que situações o profissional ou a equipe pode 

questionar a demanda recebida 
4 

Quais informações podem ser disponibilizadas à 

Justiça 
3 

Elaboração de documentos em conjunto com outros 

profissionais do serviço 
1 

Elaboração de documentos 1 

B) ASSISTENTES SOCIAIS 



Categoria R4 

Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça 

46 



Do total de 199 respondentes à categoria R4, 66 são assistentes sociais e 133 são psicólogas (os). Em 
relação aos 392 respondentes da pesquisa, a categoria R4 representa 50,8% do total de 
respondentes. 
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Profissionais Respondentes 

Profissionais Respondentes Percentual Total 

Assistentes Sociais 66 51,6% 

Psicólogas (os) 133 50,4% 

Total R4 199 50,8% 

  TABELA 29: PROFISSIONAIS RESPONDENTES  



A maior concentração de respondentes se encontra no Oeste Catarinense, com um total de 64 
respostas, sendo 39 para psicólogas (os) e 25 para assistentes sociais. Na sequência, seguindo-se a 
ordem de incidência, aparecem o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Sul 
Catarinense e Região Serrana. 
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça - Mesorregião 

Respondente 
Grande 

Florianópolis 
Serrana 

Norte 

Catarinen

se 

Oeste 

Catarinens

e 

Sul 

Catarinens

e 

Vale do 

Itajaí 

Psicólogas (os) 20 14 17 39 14 29 

Assistentes 

Sociais 
9 5 8 25 6 13 

Total R4 29 19 25 64 20 42 

Total Pesquisado 55 38 62 116 33 88 

TABELA 30: NÚMERO DE RESPONDENTES POR MESORREGIÃO DE SANTA 

CATARINA  



No que se refere à categoria de respondentes R4, nota-se, a partir do gráfico, que 149 profissionais se 
encontram na política do SUAS, o que corresponde a 38% do total pesquisado. Destes, 87 são 
psicólogas (os) (SUAS + AMBAS) e 62 assistentes sociais (SUAS + AMBAS). E ainda, há 54 profissionais 
respondentes nas políticas de saúde, o que corresponde a 13,7% do total pesquisado, sendo 49 
psicólogas (os) (SUS + ambos) e 5 assistentes sociais (SUS + ambos).   
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Políticas Públicas 
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GRÁFICO 12: NÚMERO DE RESPONDENTES, DE ACORDO 

COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS E DO SUAS  



SERVIÇO PÚBLICO 

As demandas relativas à categoria R4 que se referem apenas a informações sobre o 
acompanhamento/atendimento técnico de seu público alvo. 
 

A) PSICÓLOGAS (OS) 
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça  - Demandante 

De acordo com a tabela, é possível notar que a maior incidência de solicitações relativas apenas a 
informações sobre atendimento/acompanhamento advém do Ministério Público, com um total de 
126 respondentes. Já a menor quantidade de demandas é proveniente da Delegacia de Polícia. Vale 
dizer que o Conselho Tutelar atingiu um total de seis respondentes com uma quantidade superior a 
20 demandas.  

Frequência de 
Solicitações 

Comarcas de 
Justiça 

Ministério  
Público 

Conselho  
Tutelar 

Delegacia de  
Policia 

Nenhuma 25 7 21 79 
De 01 a 5 80 96 62 50 
De 06 a 10 20 23 31 2 
De 11 a 15 4 2 9 0 
De 16 a 20 3 4 4 0 

Acima de 20 1 1 6 2 

Total de 

Respondentes 

(menos 

nenhuma) 

108 126 112 54 

 TABELA 31: FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÕES, QUANTIDADE DE 

PSICÓLOGAS (OS) RESPONDENTES,  POR DEMANDANTE  



B) ASSISTENTES SOCIAIS 
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e 
relativas ao Sistema de Justiça - Demandante 

A maior quantidade de respondentes indica o Ministério Público como demandante no caso da 
solicitação de informações sobre atendimento/acompanhamento do público alvo, com um total de 64 
respondentes. Nota-se que as (os) assistentes sociais recebem uma quantidade superior a 20 
demandas das Comarcas de Justiça (quatro respondentes), Ministério Público (seis respondentes), 
Conselho Tutelar (seis respondentes) e Delegacia de Polícia (seis respondentes).  

Frequência de 
Solicitações 

Comarcas de 
Justiça 

Ministério  
Público 

Conselho  
Tutelar 

Delegacia de  
Policia 

Nenhuma 11 2 7 28 
De 01 a 5 35 46 37 35 
De 06 a 10 6 6 12 2 
De 11 a 15 6 4 2 1 
De 16 a 20 4 2 2 0 

Acima de 20 4 6 6 0 

Total de 

Respondentes 

(menos 

nenhuma) 

55 64 59 38 

TABELA 32: FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÕES, QUANTIDADE DE ASSISTENTES 
SOCIAIS RESPONDENTES, POR DEMANDANTE  



SISTEMA DE JUSTIÇA 
Esta etapa se refere às solicitação relativas especificamente ao Sistema de Justiça, nas temáticas: 
crimes envolvendo situações de violência, abuso e/ou agressões; guarda e/ou alienação parental; 
adoção; curatela; suspensão e/ou destituição do poder familiar; atendimento compulsório. Ademais, a 
categoria foi solicitada a informar a frequência das solicitações mensais. 
 

A) PSICÓLOGAS (OS) 
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça - Demandante 

• Conselho Tutelar: alto índice de demandas em crimes  
• Comarcas de Justiça: guarda e alienação parental, adoção, tutela 
• Ministério Público: crimes, tutela, curatela, poder familiar e atendimento compulsório 
• Delegacias de Polícia: apesar baixo índice de demandas, apresenta solicitações em todos os temas 

Tema 
Comarcas 
de Justiça 

Ministério 
Público 

Conselho 
Tutelar 

Delegacia 
de 

Policia 

Crimes 52,6% 66,2% 60,2% 32,3% 

Guarda e alienação 42,9% 41,4% 38,3% 6,8% 

Adoção 30,1% 16,5% 6,8% 1,5% 

Tutela 27,8% 27,8% 12,0% 0,8% 

Curatela 18,8% 24,8% 4,5% 3,0% 

Poder Familiar 48,9% 51,1% 27,8% 3,0% 

Atendimento Compulsório 68,4% 78,2% 41,4% 11,3% 

TABELA 33: TEMA E PERCENTUAL DE PSICÓLOGAS (OS) RESPONDENTES POR 
DEMANDANTE 



A partir da tabela, nota-se que o Ministério Público se apresenta como o maior demandante no que 
se refere a informações relativas a crimes, atingindo um total de 88 psicólogas (os) respondentes, 
seguido pelo Conselho Tutelar (80) e Comarcas de Justiça (70); 

 

No que concerne à quantidade de demandas, a faixa com maior número de respostas se refere a 1 a 
5 mensais, havendo incidência na faixa de 11 a 15 de todos os requerentes.  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Demandante por Temática 

Frequência de 
Solicitações 

Comarcas de 
Justiça 

Ministério 
Público 

Conselho 
Tutelar 

Delegacia de 
Policia 

Nenhuma 63 45 53 90 
De 01 a 5 64 79 60 40 
De 06 a 10 5 8 17 1 
De 11 a 15 1 1 3 2 
De 16 a 20 0 0 0 0 

Acima de 20 0 0 0 0 

Total de 

Respondentes 

(menos 

nenhuma) 

70 88 80 43 

TABELA 34: FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÕES, QUANTIDADE DE PSICÓLOGAS (OS) 
RESPONDENTES, POR DEMANDANTE RELATIVAS A CRIMES  



• Conselho Tutelar: apresenta índice elevado em crimes e atendimento compulsório 

• Comarcas de Justiça: guarda e alienação, adoção e suspensão/destituição do poder familiar 

• Ministério Público: crimes, tutela, curatela e atendimento compulsório 

• Delegacias de Polícia: apesar baixo índice de demandas, apresenta solicitações em todos os 
temas 
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça - Demandante 

Tema 
Comarcas 
de Justiça 

Ministério 
Público 

Conselho 
Tutelar 

Delegacia 
de 

Policia 

Crimes 54,5% 65,2% 50,0% 36,4% 

Guarda e alienação 42,4% 36,4% 37,9% 7,6% 

Adoção 16,7% 10,6% 7,6% 3,0% 

Tutela 22,7% 24,2% 15,2% 4,5% 

Curatela 24,2% 31,8% 10,6% 6,1% 

Poder Familiar 54,5% 53,0% 31,8% 7,6% 

Atendimento Compulsório 72,7% 78,8% 42,4% 16,7% 

B) ASSISTENTES SOCIAIS 

 
TABELA 41:TEMA E PERCENTUAL DE ASSISTENTES SOCIAIS RESPONDENTES 

POR DEMANDANTE  



Em relação ao atendimento compulsório, o Ministério Público se apresenta como o maior 
requerente, atingindo um total de 52 respondentes. Nota-se que há um número considerável de 
pesquisados que mencionam receber de 11 a 15 demandas mensais.  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Demandante por Temática 

Frequência de 
Solicitações 

Comarcas de 
Justiça 

Ministério 
Público 

Conselho 
Tutelar 

Delegacia de 
Policia 

Nenhuma 18 14 38 55 
De 01 a 5 33 36 17 9 
De 06 a 10 9 9 5 1 
De 11 a 15 6 7 6 1 
De 16 a 20 0 0 0 0 

Acima de 20 0 0 0 0 

Total de 

Respondentes 

(menos 

nenhuma) 

48 52 28 11 

TABELA 48: FREQUÊNCIA DE SOLICITAÇÕES, QUANTIDADE DE ASSISTENTES 
SOCIAIS RESPONDENTES, POR DEMANDANTES RELATIVAS À ATENDIMENTO 

COMPULSÓRIO  



É maior o número daqueles que são chamados a depor em juízo e/ou ser testemunha. Isso 
significa que 61% dos 199 respondentes na categoria R4 recebem esta requisição. 
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Depoimento e/ou Testemunho 
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 GRÁFICO 13: NÚMERO DE REQUISIÇÕES PARA DEPOR EM JUÍZO 

E/OU SER TESTEMUNHA, POR PROFISSIONAL  



Nota-se que 87% dos respondentes da categoria R4 não recebem penalidades em decorrência do 
descumprimento de demandas, o que corresponde a um total de 118 psicólogas (os) e 57 
assistentes sociais. No entanto, existe um contingente que recebe penalidades, sendo 15 
psicólogas (os) e nove assistentes sociais.  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Penalidades 

Em relação às penalidades sofridas em decorrência do descumprimento às demandas do Sistema 
de Justiça, têm-se os seguintes dados: 
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GRÁFICO 14: INCIDÊNCIA DE PENALIDADES  



Nota-se que existem ameaças de variados tipos, verbais ou por escrito, advindas do Sistema de Justiça. 
Diante disso, é possível entender que tal Sistema não coaduna com os objetivos dispostos na legislação 
pública a respeito das atribuições profissionais, uma vez que ultrapassa tais objetivos, ao solicitar e/ou 
impor demandas que deveriam ser realizadas por profissionais lotados no judiciário. Veremos adiante 
que este tipo de demanda, de acordo com os respondentes, possui relação com situações de 
sofrimento e violência psicológica sofrida pelos profissionais.  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Penalidades 

Penalidade Quantidade 

Ameaça em responder civil e penalmente (ofícios) 3 

Ameaça de prisão 2 

Tratamento coercitivo e ameaçador 2 

Ameaça de sofrer penalidade 2 

Medo de represália 2 

Sofre grande pressão 1 

Ameaça caso não compareça às audiências 1 

Ameaça de condução coercitiva pela polícia militar 1 

Falta de respaldo do Ministério Público para realizar o 

trabalho, recebendo demandas que colocam o 

profissional em risco 

1 

Ameaça de contato com prefeito, por parte do juiz, 

diante do descumprimento de ordens judiciais 
1 

Medo de prejudicar o equipamento público, caso não 

responda 
1 

 TABELA 49: PENALIDADES SOFRIDAS, DE ACORDO COM AS (OS) PSICÓLOGAS (OS)  

A) PSICÓLOGAS (OS) 

 



De forma geral, as (os) assistentes sociais sofrem ameaças semelhantes às (os) psicólogas (as), por meio 
de ofícios ou demais meios. Nota-se que as (os) assistentes sociais informaram penalidades 
diferenciadas como advertência, e ainda, questões que impactam diretamente no trabalho realizado, 
como a ausência de cumprimento a prioridades da comunidade.  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Penalidades 

B) ASSISTENTES SOCIAIS 

 

Penalidade Quantidade 

Ameaça de sofrer penalidade  5 

Ameaça em responder civil e penalmente (ofícios) 4 

Medo de represália 3 

Advertência 2 

Tratamento coercitivo e ameaçador 2 

Perseguição política 2 

Perseguição do Ministério Público 2 

Grande pressão 1 

Ameaça de prisão 1 

Cumprimento decorrente da falta de apoio dos 

superiores 
1 

Assédio moral 1 

Obrigatoriedade em responder às demandas 1 

Deixar de cumprir prioridades no atendimento à 

comunidade 
1 

 TABELA 50: ESPECIFICAÇÃO DAS PENALIDADES, DE ACORDO COM AS (OS)  

ASSISTENTES SOCIAIS  



Os impactos informados pelas (os) psicólogas (os) se referem primordialmente à confusão de atribuições 
dos profissionais, com 118 respostas, seguido da interferência nas demandas do Serviço, com 103 
respostas. Somado às demais respostas, nota-se que a demanda recebida do Sistema de Justiça acarreta 
em prejuízos no trabalho realizado pelas (os) profissionais, bem como na relação mantida entre a equipe 
e com o (a) usuário. Além disso, o adoecimento se torna uma questão evidente quando metade das (os) 
psicólogas (os) respondentes desta categoria indica adoecimento físico e/ou psicológico em decorrência 
da demanda recebida e as consequências advindas desta.  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Impactos 

Impactos Quantidade de Respostas 

Confusão das atribuições profissionais 118 

Interferência nas demandas do Serviço 103 

Quebra de vínculos com o público atendido 100 

Não adesão ao atendimento/acompanhamento 84 

Conflitos com a gestão do Serviço e/ou demais profissionais 75 

Adoecimento físico e/ou psicológico da (o) profissional 71 

Interrupção por parte do (a) usuário (a) 58 

Ameaças dos (as) usuários (as) 50 

Sobrecarga de trabalho 2 

Não abertura de vagas para psicólogos do Tribunal de Justiça e 

Ministério Público, mesmo com demanda evidente 
1 

Falta de profissionais para atender às demandas 1 

Deixar de executar demandas do Serviço Público 1 

Violar os direitos das pessoas 1 

TABELA 51: ESPECIFICAÇÃO DOS IMPACTOS, DE ACORDO COM AS (OS) PSICÓLOGAS (OS)  



Nota-se, primordialmente, a interferência das solicitações do Sistema de Justiça nas demandas do serviço 
realizado, com um total de 53 respostas. Segue-se como um impacto a confusão de atribuições 
profissionais, com um total de 50 respostas. Assim como para as (os) psicólogas (os), verifica-se que a 
demanda recebida acarreta em prejuízos no trabalho realizado pelas (os) profissionais, assim como na 
relação mantida entre a equipe e com o (a) usuário. Além disso, o adoecimento em decorrência da 
demanda recebida e das consequências advindas desta se mostra em 54% das (os) assistentes sociais 
respondentes para esta categoria. 
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Impactos 

Impactos Quantidade de Respostas 

Interferência nas demandas do Serviço 53 

Confusão das atribuições profissionais 50 

Quebra de vínculos com o público atendido 40 

Adoecimento físico e/ou psicológico da (o) profissional 36 

Conflitos com a gestão do Serviço e/ou demais 

profissionais 
33 

Não adesão ao atendimento/acompanhamento 27 

Ameaças dos (as) usuários (as) 26 

Interrupção por parte do (a) usuário (a) 19 

Impactos nas condições de trabalho 1 

Desrespeito às atividades e programas 1 

Descumprimento de demandas do Serviço 1 

TABELA 52: ESPECIFICAÇÃO DOS IMPACTOS, DE ACORDO COM AS (OS)  
ASSISTENTES SOCIAIS  



Interessante notar que tanto as (os) psicólogas quanto as (os) assistentes sociais percebem os impactos 
das demandas advindas do Sistema de Justiça, no trabalho que realizam nas políticas de saúde e 
assistência. No entanto, ainda que saibam do prejuízo ao trabalho, as penalidades e ameaças sofridas no 
cotidiano do trabalho acabam por sinalizar uma obrigatoriedade que traz consequências ao fazer 
profissional e muito provavelmente ao psiquismo de tais indivíduos. Diante desse contexto, surgem 
dúvidas sobre como proceder diante daquilo que é solicitado pela Justiça.  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Dúvidas 

115

18

58

8

0

20

40

60

80

100

120

140

Sim Não

Psicólogas(os)

Assistentes Sociais

Verifica-se que 173 respondentes informaram ter dúvidas em relação ao Sistema de Justiça, o que 
corresponde a 87% desta categoria. Ou seja, 87% das (os) psicólogas (os) e assistentes sociais que 
recebem tanto demandas relativas a informações sobre o atendimento/acompanhamento realizado, 
bem como demandas relacionadas especificamente ao Sistema de Justiça, têm dúvidas sobre as 
demandas recebidas. Dentre estes, 115 são psicólogas (os) e 58 são assistentes sociais.  

 GRÁFICO 15: INCIDÊNCIA DE DÚVIDAS, DE ACORDO COM OS 

PROFISSIONAIS RESPONDENTES  



Nota-se que, para as (os) psicólogas (os), assim as demais categorias de respondentes, a maior parte das 
dúvidas referentes às demandas do Sistema de Justiça diz respeito à elaboração de documentos, seja em 
conjunto com outros profissionais (59 respostas), seja aqueles documentos realizados apenas pelas (os) 
profissionais (65 respostas) - o que resulta em uma soma de 124 respostas, isto é, 93% das (os) psicólogas 
(os) respondentes da categoria R4. Nota-se, ainda, que há um grande contingente de respondentes (122 
respostas) com dúvidas sobre as situações em que é possível questionar as demandas recebidas, seguido 
de quais informações poderiam ser disponibilizadas à Justiça (86 respostas).  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Dúvidas 

Dúvidas 
Quantidade de 

Respostas 

Em que situações o profissional ou a equipe pode questionar e/ou negar a 

demanda recebida 
122 

Quais informações podem ser disponibilizadas à Justiça 86 

Elaboração de documentos 65 

Elaboração de documentos em conjunto com outros profissionais do 

serviço 
59 

Quais informações podem ser compartilhadas com a equipe 42 

Requisição para depor como testemunha 2 

Qual será o uso das informações prestadas pelas (os) profissionais 2 

Confusão de papéis em relação às (aos) profissionais do Sistema Público 

e as (os) profissionais do Sistema de Justiça 
2 

Má resolução do Sistema de Justiça a questões de sua alçada  1 

O motivo pelo qual Ministério Público e Justiça realizam demandas 1 

TABELA 53: TIPOS DE DÚVIDAS ADVINDAS DE PSICÓLOGAS (OS)  



A partir da tabela acima, é possível notar que a maior parte das dúvidas se refere às situações em que 
haveria a possibilidade de questionar a demanda do Sistema de Justiça (56 respostas), seguido da 
elaboração de documentos, com um total de 53 respostas - 30 em conjunto com outros profissionais e 23 
apenas pela (o) profissional. Nota-se, ainda, que existe um número significativo (43 respostas) sobre as 
informações que podem ser disponibilizadas à Justiça. Vale ressaltar que houve cinco respondentes que 
declararam haver conflito entre as atribuições dos profissionais do Sistema Público e do Sistema de 
Justiça, uma vez que, para estas pessoas, realizam as atividades que profissionais do Sistema Judiciário 
deveriam realizar.  
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Categoria R4 - Recebe demandas relativas a seu público alvo e relativas 
ao Sistema de Justiça – Dúvidas 

Dúvidas 
Quantidade de 

Respostas 

Em que situações o profissional ou a equipe pode questionar a demanda 

recebida 
56 

Quais informações podem ser disponibilizadas à Justiça 43 

Elaboração de documentos em conjunto com outros profissionais do 

serviço 
30 

Quais informações podem ser compartilhadas com a equipe 26 

Elaboração de documentos 23 

Atribuições das (os) profissionais do Sistema Público e das (os) 

profissionais do Sistema de Justiça 
5 

TABELA 54: TIPOS DE DÚVIDAS ADVINDAS DE ASSISTENTES SOCIAIS  



Conclusões 

 A partir da análise dos dados foi possível concluir a incidência e existência de 
situações de transborde da Justiça. Ou seja, os profissionais não são solicitados 
somente a prestar informações concernentes ao atendimento e/ou acompanhamento 
que realizam, como também a cumprir demandas que não fazem parte do rol de 
procedimentos especificados nas políticas com as quais atua; 
 

 Observou-se que o profissional acaba por cumprir papéis diferenciados e, por vezes, 
contraditórios, que impactam negativamente no vínculo mantido com os usuários dos 
serviços e na qualidade dos serviços prestados. Tal realidade se mostra por meio dos 
impactos informados pelos respondentes, como: a confusão de atribuições 
profissionais, a interferência nas demandas do Serviço, e os agravos a saúde física e 
mental do profissional; 
 

 Ao executar uma demanda que extrapola e por vezes contraria a função de um 
equipamento público, o mesmo pode ferir o compromisso ético-profissional na 
direção garantia de direitos humanos, de acolhimento e promoção da dignidade. 
 

 Quando um profissional é ameaçado e/ou punido por questionar e/ou negar a 
realização de uma atividade não há outra consequência se não o retrocesso. Frente a 
isso, ressalta-se o necessário diálogo entre o Sistema de Justiça (Comarcas de Justiça, 
o Ministério Público, os Conselhos Tutelares e as Delegacias de Polícia) com os atores 
envolvidos na operacionalização das políticas Públicas de Saúde e Assistência Social, 
que deve considerar as especificidades dos contextos e das profissões, os objetivos 
dos Serviços e a relação com o trabalho intersetorial e, a qualificação do acesso e 
garantia de direitos dos usuários. 
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