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II SEMINÁRIO DE ASSISTENTES SOCIAIS FORENSES DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Yolanda Guerra  

ENFRENTANDO OS LIMITES DA PROFISSÃO 

INTRODUÇÃO 

Este texto tem como objetivo desencadear reflexões sobre os limites 

sócio-históricos da profissão e as possíveis formas de enfrentá-los. Para tanto, 

realizamos uma análise sobre os fundamentos de determinação das profissões, 

de maneira geral, e do Serviço Social, em particular.  

Partimos do suposto de que as profissões possuem determinações 

lógicas e históricas de duas ordens: 1) de natureza material-objetiva, 

causalidades (nexos causais) que remetem às condições nas quais a prática 

profissional se realiza e, 2) de natureza subjetiva, relativas à postura teleológica 

dos agentes profissionais que realizam a prática profissional.  

Antes mesmo de apresentarmos as premissas das quais estas reflexões 

arrancam, entendemos haver a necessidade de esclarecer a concepção de 

profissão com a qual se está trabalhando. Considera-se profissão como um 

ramo de especialização do trabalho coletivo; inserido na divisão sócio-técnica do 

trabalho da sociedade capitalista (Cf. Iamamoto, 1986); como uma atividade ou 

ocupação especializada que, a partir de conhecimentos teóricos e técnicos, 

sistematiza e operacionaliza respostas às necessidades sociais. 

Se essa concepção tem pertinência, onde encontrar o fundamento de 

legitimidade das profissões? A legitimidade de uma intervenção profissional 

encontra-se tanto no lugar que ela ocupa na divisão sócio-técnica do trabalho 

quanto nas respostas que ela dá às necessidades histórico-sociais num 

determinado tempo e espaço. 

 

1. SUPOSTOS QUE NORTEIAM A ANÁLISE 
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Considera-se que as profissões constituem-se e desenvolvem-se, não 

apenas no interior de uma sociedade, mas imbricada nas relações sociais e nas 

forças produtivas de determinada sociedade, o que significa dizer que elas são 

condicionadas pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas e pelas 

relações sociais que daí derivam. Desta configuração mais universal do modo de 

ser das profissões, desdobram-se outros supostos: 1) que as determinações 

básicas das profissões sociais são de duas ordens: objetivas e subjetivas. As 

determinações objetivas dimanam da própria realidade, como matéria e 

movimento. O movimento da matéria, por meio de categorias ontológicas, 

estrutura determinados nexos causais (causalidades) que atribuem um modo de 

ser aos fenômenos sociais. As causalidades são produzidas por legalidades 

(leis, tendências, necessidades históricas), as quais, por serem relativas a 

objetos sociais, podem ser consideradas apenas como tendências do 

desenvolvimento histórico. As determinações subjetivas, por sua vez, são 

referentes à intencionalidade dos agentes profissionais, os quais imprimem nas 

suas ações materiais e intelectuais razão e vontade, consubstanciadas num 

projeto.  2) O segundo suposto é o de  que os traços sócio-políticos e ídeo-

culturais da sociedade brasileira — dentre eles exclusão e dependência, 

consensos e conciliações “pelo alto” (à revelia da massa populacional) e a 

contra-revolução permanente — têm sido repostos historicamente, como 

mediações particulares das práticas profissionais; 3) O terceiro é o de que a 

funcionalidade, utilidade social, instrumentalidade de uma profissão, são 

construídas na dinâmica, no movimento, na luta das classes sociais, por isso 

são históricas e conjunturais; 4) O quarto suposto é o de que o reconhecimento 

e legitimidade, a requisição e a sobrevivência de uma profissão dependem tanto 

da existência de necessidade sociais que a demandem quanto da sua 

capacidade em responder às mesmas1; 5) E, finalmente, o quinto suposto é o de 

                                                                                                                                                 
 Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela PUC-SP, autora do livro: 
“A Instrumentalidade do Serviço Social”, Cortez, 1995 e de outros artigos e ensaios 
publicados em revistas técnicas.  
1 Contudo, vale a notação: pensar que as profissões devam responder às demandas 
(relação de exterioridade) é diferente de pensar as profissões sendo atravessadas,  
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que estas respostas estão vinculadas a projetos de sociedade que, no limite, 

reforçam um dentre os dois movimentos mais genéricos: o de manutenção ou o 

de ruptura com a ordem vigente.  

 Postas as bases da reflexão, há que se perguntar como as 

determinações mais gerais da sociedade constituem-se nas mediações pelas 

quais se configuram diversos limites/desafios para o Serviço Social e o que 

determina, condiciona e/ou justifica a escolha dos agentes profissionais por 

determinadas formas de enfrentamento e não por outras. 

 

1.1. AS DETERMINAÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DA 

PROFISSÃO 

 O Serviço Social, aqui considerado como uma prática profissional que 

possui uma peculiaridade operacional donde sua natureza sincrética e 

instrumental, encontra-se historicamente condicionado por determinações 

objetivas e subjetivas. De maneira genérica, considera-se as primeiras 

concernentes às condições sob as quais a intervenção profissional se realiza, e 

as segundas, relativas à razão e vontade dos profissionais, as quais, ao mesmo 

tempo os vinculam e estão vinculadas a determinados projetos de sociedade, 

concepções de profissão e dão uma direção social à intervenção prático-material 

e ídeo-política dos assistentes sociais. Contudo, ambas as determinações 

(objetivas e subjetivas), no limite, são condicionadas por uma racionalidade, um 

determinado modo de ser, pensar e agir sob o capitalismo: pela racionalidade 

hegemônica da ordem burguesa. Para garantir a sua sobrevivência, o Serviço 

Social como profissão, tem que responder às demandas. Estas não são 

unidirecionais; ao contrário, são atravessadas por interesses antagônicos 

oriundos do capital e do trabalho2. Porém, não basta a decisão tomada pelo 

                                                                                                                                                 
enfibradas, constituídas pelas demandas da sociedade. A reflexão dialética impõe que se 
reafirme que as demandas sociais são constituintes e constitutivas das profissões sociais.   
2 É de extrema importância ressaltar que as demandas que chegam ao profissional, 
oriunda das necessidades imediatas e heterogêneas das classes sociais,  gestadas na vida 
cotidiano destas classes, são apenas “requisições técnico-operativas que, através do 
mercado de trabalho, incorporam as exigências dos sujeitos demandantes” , de modo que 
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assistente social em reforçar um dos dois lados da contradição capital-trabalho. 

O resultado vai depender também de que se encontre uma correlação de forças 

favorável. Para ser considerado eficaz, dentro dos padrões e critérios da 

racionalidade burguesa, o resultado da intervenção do assistente social, tem que 

operar com a alteração de variáveis, daí a instauração de uma modalidade 

particular de intervenção de caráter inequivocamente manipulatório (Cf. Netto, 

1992). 

 Dentre os aspectos material-objetivos que atravessam a intervenção 

profissional do assistente social temos as demandas. Estas, como expressões 

das questões sociais, são tanto diversificadas quanto antagônicas e possuem 

níveis, graus e naturezas diferentes (engendram-se das classes e/ou dos vários 

segmentos/camadas das classes sociais). Mais do que isso, as demandas 

profissionais advém das seqüelas da questão social. Também devem ser 

consideradas as condições postas pelas organizações institucionais e públicas 

nas quais o desempenho profissional se realiza3. Trata-se, aqui, da existência de 

determinadas condições de trabalho sobre as quais a intervenção vai operar, 

modificando-as (Cf. Guerra, 1995 e 1997). Ainda no nível das causalidades a 

serem enfrentadas na intervenção profissional, temos que a modalidade de 

atendimento atribuído às questões sociais pelos profissionais depende da 

modalidade de atendimento que o Estado lhe atribui. No Brasil, as questões 

sociais no capitalismo monopolista são tratadas por meio das políticas sociais. 

Esta são fragmentadas, fluídas, possuem uma natureza compensatória e 

assistencialista, e não visam, sequer, uma melhor distribuição da riqueza social. 

Porém, Marx e Engels(1989) nos ensinam: ainda que sob condições 

historicamente determinadas, sob causalidades que independem da sua 

vontade, são os homens que fazem a história. Por isso o papel do sujeito é de 

                                                                                                                                                 
sua identificação “não encerra o desvelamento das necessidades reais que as 
determinam”( Amaral e Mota, 1998:25).    
3 Aqui considera-se a existência desde objetivos claros, exequíveis e compatíveis com as 
possibilidades de serem realizados e com o projeto ético-politico com o qual o assistente 
social pactua, enquanto condições subjetivas, até a existência de recursos financeiros, 
materiais, humanos, institucionais, no âmbito da condições objetivas. 
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fundamental importância na construção, manutenção, transformação das 

causalidades em causalidade posta (Cf. Lukács, 1997), por meio da sua postura 

intencional. Ora, a intencionalidade dos agentes profissionais, o pôr teleológico 

dos sujeitos é sempre direcionado por dois elementos: razão e vontade. De 

maneira geral, são eles que direcionam as escolhas sobre “o que”, “como” e 

“para que” fazer, daí que os resultados das ações dependem tanto da existência 

de condições favoráveis quanto da adeqüabilidade das escolhas e das 

intervenções prático-críticas dos sujeitos em direção aos objetivos e ao projeto 

ético-político que priorizam. Mas, os resultados dependem também  da 

correlação de forças presentes no momento. Tais resultados — das ações 

profissionais4 —, no âmbito técnico-instrumental, visam uma alteração nas 

condições de vida dos usuário, ou como diz Netto (1992), das variáveis do 

contexto empírico imediato, ainda que de maneira localizada, residual, pontual e 

dependem de variáveis históricas e das formas de atendimento que de fato 

respondam o mais adequadamente às demandas. No âmbito das condições 

subjetivas da prática profissional, adquire centralidade a representação social 

que se tem da profissão, bem como a auto-representação dos agentes 

profissionais, vinculadas à concepção de profissão que se adota e ao projeto 

ético-político profissional e ao projeto de sociedade ao qual o assistente social 

se vincula. Mas tudo isso tem que estar conectado à escolha adequada de 

meios e/ou instrumento para sua realização, às possibilidades reais, histórico-

concretas de que o projeto ético-político profissional do assistente social seja 

forjado.  

Portanto, as tendências e perspectivas de atuação da profissão devem 

ser apanhadas no contexto histórico, na realização das requisições profissionais, 

no nível de maturidade intelectual e ídeo-política alcançado pela profissão. O 

que está sendo dito é que, a intervenção profissional é atravessada pelos traços 

constitutivos da sociedade brasileira e por mediações históricas, as quais se 

                                                 
4 Vale ressaltar que estamos falando de resultados da intervenção profissional, já que, no 
nosso entendimento, o legado marxiano não autoriza falar em produto de trabalho do 
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rearticulam no interior da profissão. Por estas razões, a reflexão sobre as 

condições objetivas— prático-concretas— e subjetivas da prática profissional 

exige uma abordagem histórica, o que implica o resgate da conjuntura sócio-

econômica, política e ídeo-cultural dos últimos 30 anos porque, de um lado, há 

neste período uma aceleração na dinâmica das metamorfoses sociais e, de 

outro, ele permite recuperar momentos de inflexão na trajetória da profissão5. 

TENDÊNCIAS QUE ESTA CONJUNTURA PÕE A  PROFISSÃO 

No âmbito das determinações sócio-históricas mais gerais, tanto para o  

assistente social quanto para outros trabalhadores assalariados, a relação 

contratual entre capital e trabalho está sendo alterada na sua essência, 

causando-lhes perdas irrecuperáveis. Dentre as ações mais flexíveis 

implementadas pelos empregadores destacam-se: alteração na legislação 

trabalhista, transformação do trabalho assalariado em temporário, parcial, 

subcontratado, terceirizado. Neste cenário alteram-se as formas de extração de 

mais-valia, da exploração da força de trabalho. Mais ainda, o estreitamento das 

fronteiras entre as profissões sociais, o acirramento da disputa entre 

profissionais, na qual deve prevalecer sua funcionalidade a ordem burguesa, a 

instituição de novas profissões e a desprofissionalização de outras, o 

recrudescimento da classe operária e o desenvolvimento do Terceiro Setor, o 

estimulo à profissionalização de nível técnico e do voluntariado, a necessidade 

de desenvolver novas competências/alternativas profissionais e novas 

legitimidades, são alguns dos desafios que esta conjuntura porta.  

Estas tendências mais gerais se fundem-se com as determinações 

particulares do Serviço Social e as alteram em termos das demandas, dos 

                                                                                                                                                 
assistente social. Daí nossa discordância com as análises que tratam o Serviço Social com 
“processo e produto de trabalho” próprios.  
5 No Brasil, o Serviço Social surge na fase do Estado Novo e dentro de um projeto 
populista. Este busca tanto controlar os setores urbanos emergentes quanto ser legitimado 
por eles. Aqui se institui um espaço sócio-ocupacional para o assistente social. Mas é no 
pós-70 que vamos encontrar as mediações sócio-históricas que forjam um novo contexto 
no qual a profissão se move e que atribuem particularidades à reflexão e à intervenção 
profissional. 
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usuários, dos valores, da cultura, dos padrões societários, das requisições 

profissionais.  

Agora, estimula-se as atividades de gerência, administração e  

racionalização dos serviços. Há uma clara oposição entre, de um lado, as 

demandas do capital: desonerar orçamentos com as políticas sociais, avaliação 

de programas e de instituições sob os critérios racionalizadores da relação custo 

x benefício; e, de outro, as demandas dos excluídos: assistência e proteção 

sociais. Ao mesmo tempo, observa-se uma ausência de contraposição às 

demandas do capital, de participação e mobilização da população. Aproveitando-

se dessa fragilidade6, e paralelamente à ela, a classe burguesa incute um 

arsenal ideológico que inibe, a curto prazo, a possibilidade de retomada da luta 

pela ampliação daqueles direitos sociais e políticos possíveis dentro da 

democracia liberal. Nesse campo — das desigualdades — o Estado de classes 

vem se transformando em Estado mínimo na esfera social. Ainda como 

tendência, tem havido a transferência dos serviços estatais para a Comunidade, 

para as ONG’s,  a execução de práticas paralelas ao mercado formal de 

trabalho: consultorias e assessorias às ONG’s, aos Movimentos Sociais e aos  

profissionais, via promoção de cursos de curta duração. Há uma relativa 

fragilidade teórica e analítica da profissão, decorrente da insuficiência de 

pesquisa e de conhecimento sobre a realidade, sobre as demandas, os 

usuários, e sobre as novas funções assumidas pela profissão7, fragilidade que 

aparece como ausência de instrumentos técnicos para intervenção Acentua-se a 

tendência neoconservadora, focalista, controlista, localista, de abordagem 

                                                 
6 Cabe-nos sinalizar que, em períodos de crise, a classe trabalhadora não consegue 
ampliar seus horizontes de luta, limitando suas preocupações e/ou aspirações em nível da 
sua sobrevivência e de sua família. 
7 Este quadro tende a ser agravado com a implementação das medidas aprovadas no texto 
da reforma do Estado no âmbito da previdência (levando professores a antecipação de sua 
aposentadoria) e com o novo texto da LDB, o qual inviabiliza atividades de pesquisa e 
extensão. Mais ainda, inicia-se um processo de privatização “indireta” das Universidades, 
na medida em que, com a Reforma do Estado, estas são inseridas nas “atividades não 
exclusivas do Estado”. Não há dúvidas de que esse quadro de “sucateamento” das 
Universidades tende a refletir diretamente na formação dos futuros profissionais 
brasileiros. 
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microscópica das questões sociais como problema de ordem moral e de âmbito 

pessoal.  

 

PERSPECTIVAS PARA A PROFISSÃO 

 No nosso entendimento temos que enfrentar — e não apenas 

permanecer na defensiva — a racionalização do capital e as reformas (liberais e 

social-democratas) do Estado, para o que o estabelecimento de alianças com os 

trabalhadores é fundamental e, sobretudo,  defender a democracia e os direitos 

humanos na sua expressão mais radical e o amplo acesso aos bens e serviços 

sociais, enquanto aspirações das “classes que vivem do trabalho”. 

Para tanto, temos que nos qualificar no sentido de operar com uma 

racionalidade de longo alcance (inclusiva, histórica  e crítica) que nos permita: 

a) Conhecer os usuários dos nossos serviços, os objetos de intervenção (para o 

que a atitude investigativa é condição fundamental), propor e determinar os 

meios mais adequados para intervir sobre tais objetos; b) estabelecer finalidades 

comuns, claras e viáveis e manter o pluralismo com hegemonia8; c) Analisar 

adequadamente a correlação de forças do momento; d) Considerar o caráter 

contraditório das demandas postas à profissão e incorporar demandas 

emergentes, desenvolvendo novas competências; e) Defender, 

intransigentemente, as  políticas publicas e a democracia.  

Esta racionalidade inclusiva, histórica e crítica é aquela que tem como 

substrato a matriz  marxiana da ontologia do ser social que se constituí pelo 

trabalho. Esta matriz, na esteira do processo de renovação profissional, ao 

possibilitar ao Serviço Social a compreensão dos e a vinculação aos interesses 

da classe operária, torna o assistente social  “ademais de um agente técnico 

especializado, (...) um protagonista voltado para o conhecimento dos seus 

papéis sócio-políticos e profissional, envolvendo exigências teóricas mais 

rigorosas” (Netto, 1991:302). É ela que oferece novos aportes no nível prático-

operativo da profissão. Ao permitir pensar o Serviço Social como um trabalho, do 

                                                 
8 Que no nosso entendimento significa ser capaz de aglutinar as diferenças em torno de 
finalidades comuns. 
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ponto de vista mais genérico, e, particularmente, como um ramo de 

especialização do trabalho coletivo, cancela-se a visão subjetivista e endógena, 

própria do pensamento conservador, que historicamente  tem aderido à 

profissão.  Com isso, o Serviço Social pode ser pensado como expressão das 

relações sociais e como parte constitutiva destas.  Vejamos, sinteticamente, o 

que significa pensar o Serviço Social como um trabalho.   

Considerando o  processo de trabalho como uma atividade prático-crítica, 

voltada para alcance de finalidades, as quais dependem da existência e da 

adequação dos meios e das condições objetivas e subjetivas, à medida  que os 

homens  utilizam ou transformam tais meios e  condições, permitem que estes 

adquiram instrumentalidade. Por instrumentalidade estamos entendendo as 

propriedades que os homens atribuem às coisas  (meios ou condições), 

modificando-as, adaptando-as e utilizando-as em seu próprio benefício, 

convertendo-as em instrumentos  para o alcance de suas finalidades. Por isso, a 

instrumentalidade visa a satisfação de necessidades sócio-humanas. As coisas 

adquirem uma instrumentalidade, melhor dizendo, a capacidade de se 

converterem em meios e em condições adequadas para a viabilização dos 

objetivos humanos. Tais fins estão inscritos num quadro valorativo e somente 

podem ser pensados no interior deste quadro, entendido como acervo cultural 

do qual os homens dispõem e lhes orientam as escolhas ético-políticas, e estas, 

por sua vez,  projetam tanto os meios de realização quanto as conseqüências 

das suas ações.  

Contudo, na ordem burguesa, o trabalho adquire particularidades: de 

primeiro carecimento da vida transforma-se em meio de subsistência, de meio 

de satisfação de necessidades humanas converte-se em meio de extração de 

mais-valia e de exploração de um homem sobre o outro, transformando os 

homens em instrumentos (meios)  para o alcance dos fins de outros. A 

instrumentalidade posta na relação entre os homens e as coisas (meios e 

condições) estende-se para a relação dos homens entre si.  

O Serviço Social, como um trabalho, ou seja, como tipo de especialização 

do trabalho coletivo (Iamamoto, 1986)  tem uma instrumentalidade. A 
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instrumentalidade do Serviço Social, como uma particularidade sócio-histórica da  

profissão, pode ser pensada em dois níveis: 1) no que diz respeito à sua 

funcionalidade ao projeto reformista da burguesia (reformar conservando), como 

instrumento de regulação da vida social, reprodução ideológica da ordem 

burguesa e,  2) no que se refere a sua peculiaridade operatória, ao aspecto 

instrumental-operativo das respostas profissionais frente às demandas das 

classes, aspecto este, necessário mas insuficiente. No primeiro nível,  a 

instrumentalidade  do Serviço Social remete a inserção da profissão na divisão 

sócio-técnica do trabalho e sua localização na estrutura sócio-ocupacional, 

melhor dizendo, a sua funcionalidade no espaço de mediação entre as classes e 

o Estado. Neste caso, a instrumentalidade do Serviço Social está na sua 

conversão em instrumento de controle, de manutenção da produção material e 

reprodução ideológica da força de trabalho. No segundo, sua instrumentalidade 

localiza-se no nível de respostas requisitadas à profissão, considerando as 

demandas que advém do capital e do trabalho, cujo caráter é eminentemente 

instrumental. Ambos estão imbuídos da razão instrumental.   

O aspecto instrumental-operativo, enquanto um nível de resposta às 

demandas profissionais, limita-se a responder às necessidades oriundas do 

mercado de trabalho. Mas a cultura profissional incorpora conteúdos críticos.  

Neste âmbito, e contraditoriamente, a Instrumentalidade do Serviço Social 

pode ser considerada como instância de passagem das teorias macroscópicas 

ao exercício profissional, por meio de muitas mediações. Pela instrumentalidade 

fluem, conduzem-se várias racionalidades: algumas mais restritas e que se 

afinizam mais com a ordem burguesa;  outra contraditória a ela, como a 

racionalidade crítico-dialética. A instrumentalidade do trabalho,  vetada em sua 

condição de mediação, reduzida a um processo de adequação entre fins e 

meios,  tem sido tanto sustentada pela  razão instrumental quanto dela se nutre. 

Em outras palavras, se é verdade que o processo de trabalho, no seu 

sentido amplo e universal, qual seja, como atividade prático-crítica voltada para 

o alcance de finalidades previamente determinada, possui uma 

instrumentalidade, enquanto possibilidade mesma de definição e reflexão sobre 
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os fins e meios e suas implicações ético-políticas, a instrumentalidade do 

Serviço Social, enquanto categoria analítica, tem que permitir à profissão a 

reflexão sobre a cultura profissional: objetivos, valores, princípios ético-políticos, 

referências teórico-metodológicas e estratégicas contidos nas respostas 

profissionais, na  direção social e nos   projetos societários que tais respostas 

reforçam.  

Essa condição se justifica na medida em que, enquanto categoria 

ontológica, inerente ao modo de ser do trabalho, a instrumentalidade é a 

condição pela qual objetivam-se/materializam-se os  valores, a 

intencionalidade  subjacentes às ações. Ao dar  instrumentalidade as ações 

profissionais, dando a elas uma direção que vá de encontro ao projeto 

conservador da burguesia, os assistente sociais estarão construindo/reforçando 

os componentes críticos  e progressistas da cultura profissional, Disto depende o 

restabelecimento da unidade entre meios e fins, teoria e prática, existência e 

consciência, objetividade e subjetividade. A instrumentalidade do Serviço Social 

como mediação permite, ainda, resgatar os valores democráticos, 

historicamente conquistados pelo movimento dos trabalhadores, bem como,  

colocar o acervo técnico-operativo no seu devido lugar.  Permite-nos conhecer e 

reconhecer que respostas estamos dando às demandas, que projeto de 

sociedade nossas respostas profissionais reforçam, como ir além das respostas 

eminentemente instrumentais, em que direção renovar, que racionalidades se 

expressam nas nossas ações.  

Este é o desafio para aqueles que não querem perder as conquistas 

oriunda da classe trabalhadora, de um lado, e de se  compreender a profissão 

como totalidade sócio-histórica, que se movimenta no jogo das forças sociais (cf. 

Faleiros, 1980 e outros; Iamamoto, 1986), de outro. O que estamos defendendo 

é uma intervenção profissional pautada não apenas na eficiência/ eficácia dos 

resultados, mas, mais do que isso,  no conteúdo e na direção social destes 

resultados.  

Trata-se, pois, de se compreender como e em que condições uma prática 

profissional que se movimenta nessa conjuntura, estando afeta aos seus 
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fetiches, mas também às suas contradições poderá, de fato, desencadear 

processos que se concretizem em ações que efetivamente superem a mera 

intenção de romper com o conservadorismo da ordem burguesa; que 

racionalidades deverão ser priorizadas (e acionadas) pelo conjunto da profissão. 

Daí porque, insistimos, há que se  conhecer por dentro os desafios que se 

colocam à sociedade brasileira, à “classe que vive do trabalho” (e também 

aquela que vive do excedente do trabalho). Sem a consideração de que o 

exercício profissional é atravessado pelas mediações de natureza objetiva e 

subjetiva, qualquer tentativa de pensar os limites da profissão e as formas de 

concretizar ações que efetivamente contribuam para uma “melhor distribuição da 

justiça”,  não passará de futurologia. 
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