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Este trabalho tem o escopo de
auxiliar os advogados que se
deparam com possíveis casos de
alienação parental e precisam de
suporte para atuar na presente
demanda. 

Neste e-book vamos apresentar, de
forma breve, um pouco da dinâmica
de um processo de alienação
parental, suas figuras e os atos
processuais inerentes ao processo
apontado. 

Importante registrar que nem toda 
 recusa da criança ou adolescente
em ir com o outro genitor configura
alienação parental, sendo assim,
deve ser feito um atendimento
familiar de abordagem
multidisciplinar, pois não se pode
banalizar o próprio instituto da
alienação, uma vez que culminaria
em prejuízo às reais vítimas de
alienação parental e até mesmo de
outros abusos. 

Na Comissão de Alienação Parental
entendemos a importância da
capacitação do advogado para
atuação nessas demandas e
esperamos que este material seja
de suporte ao exercício profissional
e, assim, auxilie as famílias em litígio. 
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demandas de alienação parental e, junto à Comissão, temos trabalhado
insistentemente com este fim, onde iniciamos nossos trabalhos levando
informação qualificada através do I Webnário da Comissão de Alienação
Parental, em meio à pandemia, que contou com consagrados nomes do
Direito das Famílias, como Conrado Paulino, Rolf Madaleno, Glicia Brazil,
Rafael Calmon, Rodolfo Hartmann, Ruchester Marreiros, Sandro Gaspar,
Ângela Gimenez, Consuelo Huebra e Andreia Calçada, que teve enorme
reconhecimento na comunidade familiarista.  

E agora vimos a necessidade de auxiliar o colega advogado na capacitação
mais aprofundada e técnica da temática, pois acreditamos que o
conhecimento é instrumento para transformação e enobrecimento de
nossa instituição. Assim, este manual foi pensado com muito carinho pela
nossa Comissão, que contou com o apoio integral da nossa instituição e,
com trabalho de uma equipe empenhada, conseguimos transformar este
projeto em realidade. 

Aqui na nossa Comissão, a capacitação, a informação, só tem um objetivo:
auxiliar nossas famílias a acabar com essa violência moral que é a
alienação parental. 

A P R E S E N T A Ç ÃO

Barbara Heliodora de Avellar Peralta 
Advogada, Presidente da Comissão de Alienação Parental - Vice Presidente da Comissão de Relações
Familiares do IBDFAM/RJ, Membro da Comissão de Direito das Famílias da ABA/RJ, Membro associado do
IBDFAM, Autora de vários artigos jurídicos, Membro Fundadora do OAPAR (Observatório de Alienação
Parental), Pós-graduada em Processo Civil, doutoranda e capacitada em Alienação Parental pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Coautora do livro "Alienação Parental - aspectos
multidisciplinares, Ed. Juruá.  @barbaraheliodoraperalta   

Olá, me chamo Barbara Heliodora,
sou advogada familiarista e
atualmente presidente da primeira
Comissão de Alienação Parental da
OAB Niteroi | RJ.

Diante desta grande oportunidade
que me foi confiada, após 10 anos
trabalhando com o tema e com 15
anos de graduação, notei a
necessidade de auxiliar os nossos
colegas na  capacitação com as 
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A Alienação Parental é um dos temas mais tormentosos da
atualidade, tendo em vista o nascimento da Lei 12.318/10, que veio
dar nome a um fenômeno psicológico que sempre existiu na
humanidade, mas que, quando passou a ser nomeado, tornou-se 
 objeto de polêmica, de mitos e achismos.

A criança alcançou, ao longo da história, um lugar de sujeito de
direitos, que tem direito fundamental ao convívio familiar e
comunitário, expresso no artigo 227 da Carta Magna. Enquanto um
sujeito vulnerável e em condição peculiar de desenvolvimento, é
dever de todos nós\sociedade, família e Estado\ assegurar à
criança e ao adolescente a efetividade dos direitos previstos na
Carta Magna e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Muitos abusos e equívocos nos processos são cometidos por falta
de informação sobre a natureza jurídica da alienação parental:
abuso moral e violência psicológica contra criança e adolescente. É
grande o número de pais que usam os filhos como objeto de
vingança, porque as crianças em meio aos conflitos passam a ser
objetificadas e se tornam invisíveis. 

Glicia Brazil
Psicóloga do TJ/RJ



A importância da presente Cartilha se dá tendo em vista a
necessidade de o Advogado manejar a lei e conhecer as
consequências psicológicas geradas pelos atos de alienação
tratados pela lei, porque alienação parental é coisa séria. A
linguagem simples e clara da Cartilha permite a utilização e o
manuseio diário, sem falar da informação de qualidade trazida aqui.

O convite feito na Cartilha é que sejamos todos instrumentos de
combate à violência, crueldade e opressão contra criança e
adolescente, porque um mundo melhor começa com informação e
educação. Foi com grande carinho que aceitei deixar aqui breves
palavras, porque é um orgulho ver nascer esse fruto, mais um desse
grupo de profissionais engajados, que foram meus alunos em
alguns cursos de Alienação Parental, os quais eu admiro e
testemunho o empenho em contribuir para uma sociedade justa e
solidária, livre de violências. 

Parabéns, Comissão de Alienação Parental da OAB Niterói! Meu 
 respeito e admiração. 

Glicia Brazil
Psicóloga do TJ/RJ
Membro do Fórum de Direito de Família e Sucessões da Escola
de Magistratura do Estado do RJ, Tutora do curso de Alienação
Parental Convívio familiar no Pós-Covid-19 da Escola de
Magistratura do RJ, Membro e conferencista do IBDFAM,
Bacharel em Direito, Coordenadora do Curso de Extensão e
Aprimoramento em Alienação Parental na PUC/RJ



OS FILHOS SO QUEREM SER AMADOS...

Uma visão sistêmica da Alienação Parental

Os filhos são 50% o pai e 50% a mãe e só desejam ser amados e poder
amar os seus pais, livremente. Isso atua num nível muito profundo na
alma dos filhos desse casal. Quando o casal se desentende e cai no
julgamento dos valores um do outro, o filho também se sente
julgado... É fácil imaginar isso: julgar no filho aquela parte que
corresponde ao outro! Vale ressaltar que esse desentendimento, esse
julgamento, não precisa, necessariamente, acontecer após o
rompimento da relação. Muitos casais iniciam essa dinâmica ainda
quando estão juntos.
 
Para que se entenda a dinâmica da alienação parental, é importante
entender como funciona, também, a dinâmica de culpa e inocência da
consciência familiar.
 
É comum alimentarmos idéias morais de culpa e inocência, de acordo
com nossas crenças, cultura, convívio na sociedade, dogmas
religiosos e, principalmente, familiares. Não estamos falando aqui de
infrações penais como, por exemplo, matar alguém, roubar, furtar,
que são atos ilícitos e assim, moralmente eivados de culpa. Quando
falamos da consciência familiar, nos referimos aos sentimentos,
valores pessoais, e como somos capazes de inverter seus significados
de acordo com a nossa “inocência”.

Carolina Oliveira Faleiros
Advogada – OAB/MG 122.740
Consteladora sistêmica



É justamente baseado nessas idéias que aquilo que um dia foi bom
passa a ser ruim, pois não nos serve mais, de acordo com nossas
dores, nossas feridas e toda a lealdade que carregamos do nosso
sistema familiar.
 
É exatamente isso que acontece com a alienação parental.
 
Existe sempre uma justificativa “inocente” para a prática do alienador,
que na maioria das vezes nem consegue perceber que está inserido
numa pratica que gera tamanha violência emocional para todos os
envolvidos, simplesmente por acreditar que não está agindo errado,
ou, se sabe que sua atitude não é correta, acredita que ainda assim
está protegendo o seu filho.
 
Ocorre que se trata, verdadeiramente, de um conflito pessoal, que
tem como objetivo maior a reparação de uma dinâmica do sistema,
uma lealdade sistêmica, de algo que chega até ali. Os filhos, apesar
de serem os “trunfos” e a alegação de preocupação maior dos pais
alienadores, na verdade sequer estão sendo vistos. Essa é a grande
verdade.
 
Afinal de contas, o que está por trás da separação de um casal? Seja
uma repetição, seja uma indisponibilidade, seja uma lealdade, seja
um trauma, seja uma falta, uma projeção... São tantas dinâmicas... 
 
O que não podemos esquecer é que uma separação não se trata só
do casal!!! Tem muito mais gente envolvida.... Tem os filhos... Tem
todo um sistema envolvido....Os vínculos que se estabelecem...
 
Cada parte de um relacionamento vem de um “país próprio”, com
culturas e valores específicos, e os filhos são a imagem clara da
dupla cidadania dos campos familiares dos pais. Isto porque, nos
filhos, os dois campos que os compõem não estão separados, como
acontece com os pais. Os filhos pertencem aos dois sistemas...

E recomeçar não é se esquecer por onde passou... Ordem: o que vem
antes tem lugar, pertence, faz parte! E as pessoas se esquecem muito
facilmente e têm um desejo impulsivo de riscar de suas vidas aquele
relacionamento que não deu certo, aquela “vida” que não deu certo... 



Aí deve-se refletir: E os filhos dessas relações, como ficam nessa
história???

Se querem excluir aquela história, desejam excluir também aquele
filho!!! E isso nem é uma pergunta, é uma constatação. Essa é a
dinâmica da alienação parental: filhos excluídos, filhos invisíveis, não
vistos. Se aqueles parceiros antigos forem excluídos, os filhos
também o serão, pois, sem aquela pessoa, aqueles filhos não seriam
possíveis!
 
Pais e filhos significam AQUELES PAIS e AQUELES FILHOS
especificamente. Não poderiam ser outros pais, tampouco outros
filhos. E de onde vem a vida desses pais? Vem, dos pais deles, que
também não poderiam ser outros pais... e assim, sucessivamente. A
própria genética, além do direito sistêmico, afirma isso.
 
A dinâmica entre os pais é tão relevante, que, se os pais se
desprezam, fatalmente os filhos se desprezarão a si mesmos. Os
filhos são 50% o pai e 50% a mãe e se essas duas pessoas não são
boas o suficiente, obviamente que eles não o serão.
 
É importante lembrar que os filhos carregam muito para seus pais: as
dores, as frustrações, os traumas. E fazem tudo isso por amor, na
tentativa de salvá-los. Deixar os filhos fora dessas frustrações e dores
é um bom caminho para liberá-los de tamanha violência emocional,
como acontece através da alienação parental. Como já dito antes, o
que pertence aos adultos deve ser resolvido entre os adultos. Os
filhos não devem ser envolvidos nas questões relacionadas aos pais.
É importante lembrar que os adultos usam os filhos como munição,
para atingir ao outro, numa grande guerra emocional, na qual a
grande vítima, na verdade, é a própria criança.
 
Um dos grandes anseios dos filhos é ter os dois pais juntos no
coração, não importa o que fizeram ou o que aconteceu, sem
precisarem tomar partido por um dos dois ou se alinharem com um
contra o outro.

Carolina Oliveira Faleiros
Advogada – OAB/MG 122.740
Consteladora Sistêmica
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a) O que é alienação parental? 
b) O que seria autoalienação? 

c) O que é o efeito rebote? 
d) Como ocorre o conflito de lealdade? 

e) Já ouviu falar em alienação parental cruzada?
 

ENTENDENDO A ALIENAÇÃO
PARENTAL E SUAS FIGURAS

 

SESSÃO
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ENTENDENDO A ALIENAÇÃO
PARENTAL E SUAS FIGURAS

a) O que é alienação parental? 

Conforme preceitua o artigo 2º da Lei
nº 12.318/2010, trata-se de:  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. 

Como disposto no citado artigo, a
alienação parental pode ser cometida
por qualquer um que tenha a criança
sob sua autoridade, guarda ou
vigilância, visando programar o menor
para repudiar o outro genitor. 
 Após alteração da Lei 13.431/17,

b) Autoalienação

Autoalienação parental, ou alienação
infligida, é aquela cometida pelo
próprio “alienado”. O genitor alienado
pratica comportamentos em retaliação
ao outro genitor, os quais acabam por
resvalar na relação parental.

A autoalienação nem sempre é
provocada de forma intencional, mas,
por provocar o afastamento dos filhos,
o genitor alienado acredita ser a vítima
de alienação parental e não o próprio
causador. 
 Deixar de praticar deveres inerentes ao
poder familiar, como auxílio afetivo e
material, são formas de autoalienação.

 

 c) Efeito rebote
 
Aqui, temos a figura do filho alienado
que, maior ou após tratamento
psicológico sério, se percebe vítima da
violência sofrida por aquele que até
então tinha como referência de
segurança e confiança. 
Neste momento, percebendo que foi
injustamente afastado e impedido de ter
um crescimento saudável ao lado do
genitor alienado, não consegue mais
conviver com o genitor que lhe alienou e,
também, acaba se percebendo sem
vínculos de afeto com o genitor alienado,
decorrente da alienação perpetrada. Por
tudo isso, passa a ter graves problemas
de relacionamento, que muitas vezes se
desmembram em questões psicológicas
sérias e psiquiátricas também. 
 



d) Conflito de lealdade

Precisamos entender que nem sempre toda a
recusa do infante em estar com o outro genitor
será decorrente de atos de alienação parental. 

Quando temos a ruptura de uma relação
conjugal, a criança, internamente, poderá
escolher um lado para “proteger”, um lado que
ela entenda ser mais frágil. E nesse sentimento
nasce o conflito de lealdade.

No conflito de lealdade sem ocorrência de
Alienação Parental, temos a ambivalência, ou
seja, a criança deseja e, ao mesmo tempo, não
deseja ir. 

É como se o filho se sentisse culpado por amar
ou por escolher estar em um momento com o
outro genitor. Com o tempo, esse conflito
começa a desaparecer e a criança passa a se
adaptar naturalmente à separação, o que não
ocorre com a alienação parental, uma vez que,
nos casos de alienação, a criança
simplesmente não apresenta ambivalência. 

É possível que essa criança também apresente
Conflito de Lealdade em decorrência da
Alienação Parental, por isso deve ser analisado
todo o contexto, para que esse conflito não se
perpetue e ela perca a liberdade de expor
seus sentimentos, sentindo-se na obrigação de
defender uma das partes, no caso o genitor
alienante.

ENTENDENDO A ALIENAÇÃO
PARENTAL E SUAS FIGURAS
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Nossa legislação trouxe o termo ATO
de alienação, e não síndrome, como
vem sendo amplamente difundido. 
Desta forma, temos atos que podem
ser isolados ou condutas reiteradas
que podem instaurar um processo de
alienação parental de vários níveis, que
devem ser objeto de intervenção
judicial para que sejam imediatamente
cessados, tendo em vista que
alienação parental é ato de violência
psicológica cometido contra nossas
crianças e adolescentes descrito no Art.
4º, II, a, da Lei nº 13.431/2017.

DOS ATOS DE ALIENAÇÃO
PARENTAL

No Direito das Famílias, há um longo
trajeto de desigualdade entre os
cônjuges até o reconhecimento de que
o exercício do poder familiar cabe a
ambos e que tanto o homem quanto a
mulher estão em paridade de direitos e
deveres em relação aos filhos no
casamento e na união estável.
Entretanto, ambos têm igual
importância na criação, educação e
convívio com os filhos.
 As crianças e os adolescentes não
podem ser envolvidos nos litígios de
seus pais, quiçá quando esses litígios,
na maioria dos casos, são correlatos a
questões de conjugalidade e não de
parentalidade, quando não raras vezes
esse menor é colocado como
instrumento de vingança e moeda de
troca para o alienador. 
Com efeito, na lei de alienação,
especificamente no Art. 2°, parágrafo
único, temos alguns exemplos de atos
de alienação, como podemos observar

Exemplos de alienação
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I - Realizar campanha de
desqualificação da conduta
do genitor no exercício da
paternidade ou maternidade.

Isso ocorre quando um dos pais, de
forma reiterada, tenta incutir na cabeça
do filho as ideias de abandono e
desamor, atribuídas ao outro genitor,
desqualificando-o em todas as
oportunidades, sob o argumento de
que não possui valores à altura de ser
“pai” ou “mãe, repetindo frases como:
“Seu pai não se interessa por você,
agora ele tem outra família."
“Seu avô tem dinheiro e não ajuda nas
suas despesas.”
“Sua mãe não presta, melhor você
morar comigo, posso te dar tudo que
você quiser.”
“Sua avó é uma maluca, está velha, não
serve pra nada.”

II - Dificultar o exercício da
autoridade parental.
Quando os pais não vivem juntos e não
houver acordo sobre quem deva exercer
a guarda do filho, a Lei nº 11698/2008,
que alterou o art. 1584 do Código Civil,
impôs que o juiz determine a guarda
compartilhada entre eles.

No entanto, mesmo que a guarda fique
restrita a apenas um dos pais, o outro
permanece com o direito e a
responsabilidade de educar, cuidar e
externar o seu amor ao filho, não
podendo aquele que é o detentor da
guarda desautorizá-lo. Entretanto, nem
sempre é assim que acontece, pois são
frequentes frase como:

“Seu pai não decide nada”. 
“Quem manda em você sou eu”.

III – Dificultar contato de criança
ou adolescente com genitor.

O ideal seria que os infantes pudessem
estar com seus pais o tempo que
quisessem e que os genitores tivessem
diálogo em relação a isso, porém, se
fosse assim, não estaríamos lidando com
casos de litígios. 

Assim, é extremamente importante que
os genitores respeitem os horários
determinados judicialmente, até mesmo
no acesso ao contato telefônico. E, caso
um dos genitores esteja impedindo este
direito de convivência que é do filho e não
só de seus genitores, faz-se necessário
formalizar a convivência, de forma a
resguardar o direito do menor em
conviver com ambos os pais. 

DOS ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL
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SUA MÃE NÃO
PRESTA, MELHOR
VOCÊ MORAR
COMIGO, POSSO TE
DAR TUDO QUE
VOCÊ QUISER.”

-
Exemplo 1
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SEU PAI NÃO SE
INTERESSA POR
VOCÊ, AGORA ELE
TEM OUTRA
FAMÍLIA."

-
Exemplo 2



IV - Dificultar o exercício do direito
regulamentado de convivência familiar

Mesmo após regulamentada a convivência,
muitos genitores continuam criando
obstáculos para obstar o convívio,
justificando eventos que seriam do interesse
do infante. Isto comprova uma manipulação
do convívio do infante com o genitor
alienado, pois geralmente, as “desculpas”
são recorrentes e não isoladas, como de fato
pode vir a ocorrer. São alguns exemplos: 

“Hoje ele não pode ir, pois vamos numa
festa”.
“Ela não vai, porque tem que estudar”.
“Ele não vai, porque não está bem”.
“Meu filho não visita o pai porque não gosta
de ficar na casa dele”.

V - Omitir deliberadamente do genitor
informações pessoais relevantes sobre a
criança ou o adolescente, inclusive
escolares, médicas e alterações de
endereço

Todas as informações que envolvam as
crianças e os jovens são importantes e
devem ser transmitidas a ambos os
genitores ou pessoas da família extensa ou
que tenham os infantes sob sua guarda, de
forma completa e em tempo hábil, como
sobre eventuais problemas de saúde,
festividades escolares, dilemas
apresentados pelos filhos, mudança de
endereço. Isto é, tudo relacionado ao filho
precisa ser conversado ou comunicado.
Não participar da vida cotidiana dos filhos
provoca a fragilidade do vínculo paterno ou
materno-filial, gerando o sentimento de
abandono na criança, que pode levar a uma
repulsa do filho ao genitor afastado.

- 16 -

Aqui temos que
observar que as
escolas devem
informar a ambos os
genitores,
independentemente
da guarda, seja
unilateral ou
compartilhada,
informações
escolares sobre o
menor, nos termos
da Lei nº
12.013/2009, que
alterou o Art. 12. da
Lei nº 9.394/96. 

DOS ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL
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VI - Apresentar falsa denúncia
contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para
obstar ou dificultar a
convivência deles com a criança
ou adolescente

Atribuir fatos inverídicos contra o outro
genitor ou alguém da família extensa
do infante, assim como o uso indevido
da Lei Maria da Penha, retrata uma das
formas mais graves de vingança contra
o genitor que não convive com os
filhos. 
Há quem recorra à falsa denúncia de
abuso sexual ou maus tratos, o que
infelizmente tem sido uma constante,
com o propósito de suspender a
convivência com o outro genitor, o que,
na verdade, se torna um abuso não só
para o alienado, mas principalmente
para o filho, que será privado do 
convívio com o outro genitor por falsa
denúncia, que muitas vezes demora
muito tempo para ser comprovada

e retornarem as visitações, diante da
necessária cautela e apuração. 

VII - Mudar o domicílio para local
distante, sem justificativa, visando
a dificultar a convivência da
criança ou adolescente com o
outro genitor, com familiares deste
ou com avós

Não significa, em determinados casos,
que o guardião não possa transferir o seu
domicílio para um lugar distante do outro
genitor. Porém, nesses casos, deve haver
uma justificativa importante e o novo
endereço deve ser prontamente
comunicado ao genitor.

Importante registrar que a mudança de
domicílio está relacionada ao poder
parental do Art. 1.634 do Código Civil e em
nada se confunde com quem é detentor
da guarda do infante, seja ela
compartilhada ou não. Portanto, é uma
decisão que deve ser tomada em
conjunto, independente da guarda e que
se houver recusa de forma injustificada, os
genitores não terão dificuldades em
socorrer o judiciário para obter o
suprimento de outorga judicial. 

Portanto, este tema é muito delicado e o
advogado deve orientar com muita
cautela um cliente que procura
informação sobre a mudança de domicilio
ser ato de alienação parental ou não. O
caso deve ser analisado de forma
criteriosa, nunca sendo orientado sob
aspecto do tipo de guarda ou a quem a
detém. 
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Outros exemplos de alienação parental
vão além das habituais estratégias para
bloquear o contato da criança com o
genitor, como não dar recados deixados
por telefone ou "esquecer" de avisar
sobre a festa no colégio ou ainda impor
condições quando das festas de
aniversário do filho menor. 

Outras atitudes e ações da parte
alienadora consistem em criar situações
e/ou aumentar deliberadamente
circunstâncias com o objetivo escuso
de criar bloqueios entre o(a) filho (a), o
pai/a mãe e sua nova família, inclusive
irmãos monoparentais. 

De fato, a intenção do alienador é
romper o vínculo de afeto com o
alienado. Por meio das mais diversas
formas e condutas e muitas vezes após
tanta alienação, o alienador toma a
postura de pacificador, pois já não
precisa mais agir de forma a alienar o
menor, pois este já o faz por si só. 

Então, entra o alienante como a figura
daquele que incentiva, que fala que o
convívio com o outro(a) genitor é
importante, mas coloca a
responsabilidade da recusa no menor,
que, já completamente alienado da
realidade, não quer mais conviver com
o genitor alienado, muitas vezes
demonstrando até pavor. Após
declarada a alienação parental, É
necessário um árduo trabalho de
reconstruções de vínculo. 

OUTROS EXEMPLOS
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DOS REFLEXOS DA
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A instalação da AP representa um atenuado vício psíquico,
transparente no comportamento do filho por meio da instabilidade
emocional, iniciada com a ansiedade, nervosismo e depressão,
podendo facilmente levar a atitudes agressivas, transtorno de
identidade e incapacidade de adaptação a ambiente normal. 

Como a criança é levada a odiar o outro genitor, acaba perdendo um
vínculo muito forte com suas referências parentais e, perdido este
vínculo por muitos anos, torna-se cada vez mais difícil o trabalho de
reconstrução de vínculos tão necessários para as vítimas dessa
odiosa violência psicológica que é a alienação parental. 

Os efeitos nas crianças vítimas da alienação parental são
incomensuráveis, podendo-se citar alguns como depressão crônica,
incapacidade de adaptação em ambiente psicossocial normal,
transtornos de identidade e de imagem, desespero, sentimento
incontrolável de culpa, sentimento de isolamento, comportamento
hostil, falta de organização, dupla personalidade, automutilações e,
não raras vezes, atentados contra a própria vida, como forma extrema
de eliminar o sofrimento psicológico sofrido. 

Estudos têm mostrado que, quando adultas, as vítimas da alienação
têm inclinação ao álcool e às drogas e apresentam outros sintomas
de profundo mal-estar. 

O sentimento incontrolável de culpa se deve ao fato de que a criança,
quando adulta, constata que foi cúmplice inconsciente de uma
grande injustiça ao genitor alienado e, não raras vezes, o filho
alienado, tende a reproduzir a mesma patologia psicológica que o
genitor alienador. 
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Mesmo cessada a alienação parental, seus efeitos continuam e muitas
vezes são consolidados em parte ou no todo, portanto, há necessidade
de um trabalho multidisciplinar, envolvendo psicólogos, médicos,
assistentes sociais, sem desprezar o apoio familiar do genitor alienado. 

Via de regra, as alterações de guarda ou de tutela, como forma de
resolução dos casos de alienação parental, não são suficientes se não
existir um acompanhamento adequado dos casos após decisão judicial. 

A criança ou adolescente necessita do convívio com ambos os
genitores e suas famílias extensas, no sentido de construção da
percepção da realidade, bem como em relação a discriminar
sentimentos e até como noção mais adequada de si mesmo, e, quando
ocorre tal ruptura em relação à participação de um dos genitores, em
um processo de implantação de memórias falsas pelo alienante, o
menor passa a apresentar sentimentos de angústia muito fortes,
podendo desenvolver agressividade, inibição, medo, tiques nervosos e
até bloqueios de aprendizagem.

O infante vítima de alienação parental também passa a apresentar
comportamentos preocupantes, mentindo compulsivamente;
manipulando pessoas, situações e informações, bem como exprimindo
emoções falsas, mudando seus sentimentos em relação ao alienado
(de amor, odio à aversão total); exprimindo reações psicossomáticas
semelhantes às de uma criança verdadeiramente abusada (para os
casos de alienação parental com a acusação de abuso sexual). 

As crianças vítimas de alienação parental podem herdar sentimentos
negativos em relação a quem aliena, passando a incutir sentimento de
abandono ou traição pelo genitor alienado.
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INSTAURADA A AP, FREQUENTEMENTE A CRIANÇA PODE
APRESENTAR OS SEGUINTES COMPORTAMENTOS: 
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Mentir compulsivamente;

Manipular as pessoas e as situações;

Manipular as informações conforme as conveniências do(a)
alienador(a), que a criança incorpora como suas;

Exprimir emoções falsas;

Acusar levianamente os outros;

Não lidar adequadamente com as diferenças e as frustrações =
INTOLERÂNCIA;

Não demonstrar ambivalência nos sentimentos ao genitor alienado e à
sua família extensa - geralmente ama tudo em um núcleo e odeia tudo
no outro. 

Aversão a madrasta/padrasto/mudança de comportamento;

Responder ofensivamente e de forma agressiva e reativa às falas do
genitor alienado e da família extensa; 

Mudar seus sentimentos em relação ao pai/mãe-alvo: de
ambivalência amor e ódio à aversão total; ter dificuldade de
identificação social e sexual com pessoas do mesmo sexo do
pai/mãe-alvo;

Chorar compulsivamente durante a noite por falta de um dos
genitores; 

Exprimir reações psicossomáticas semelhantes às de uma criança
verdadeiramente abusada.
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 OBS.: Importante registrar que
os exemplos aqui trazidos são
apenas alguns entre as
inúmeras formas de atos
alienadores possivelmente
praticados, pois o alienador
costuma ser bastante criativo e
qualquer cenário em que haja
potencial de alienar, ele o fará,
sendo impossível que a lei
trabalhe com todas as
possibilidades de alienação, se
limitando a exemplificar
algumas e a contextualizar o
evento. 

IMPORTANTE

Diante da gravidade dos fatos
resultantes da alienação parental
é importante que os genitores
sejam advertidos desde os
primeiros atos de alienação
praticados contra o infante, de
forma a impedir o avanço da
conduta lesiva e, assim, impedir a
prática reiterada da violência e
quebra dos vínculos de afetos
dos filhos com o genitor alienado. 



04
QUANDO AJUIZAR UMA
AÇÃO DE ALIENAÇÃO

PARENTAL?
 

SESSÃO
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QUANDO AJUIZAR UMA AÇÃO
DE ALIENAÇÃO?

A ação de alienação parental
deve ser proposta quando quem
tem a guarda e vigilância da
criança ou adolescente (pais,
avós etc.), de forma intencional,
sistemática e grave, desvirtua a
imagem de um dos genitores e
dificulta a convivência e a
manutenção de vínculos com
estes.

O art 2º da Lei nº 12.318/2010 traz
um rol exemplificativo de atos de
alienação parental, sendo certo
que outros podem ser
especificados pelo perito e
declarados pelo juiz.

Antes de ingressar com a ação
de alienação parental, o
advogado deve avaliar se há
espaço para propor aos pais
formas alternativas de solução
de conflitos, seja por meio de
conciliação, mediação seja por
práticas colaborativas.

Em algumas situações, quando o
ato não é intencional ou os atos
de alienação são muito
incipientes, é possível, com uma 

equipe multidisciplinar, evitar a
judicialização do conflito.

Evitar métodos adversariais em
situações que envolvam
vulneráveis, como crianças e
adolescentes, atende ao princípio
do melhor interesse do menor,
na medida em que possibilita a
conscientização dos envolvidos e
o restabelecimento do diálogo.

Infelizmente, na maioria das
situações, ingressar com ação de
alienação parental, seja de forma
autônoma seja incidental, é a
única alternativa para frear as
atitudes do alienador e proteger
o menor.

É de extrema importância que os
advogados conscientizem seus
clientes sobre seus atos e as
consequências deles, além de
manter, sempre que possível, um
ambiente propício para o diálogo
com o advogado da outra parte,
a fim de atingir o objetivo
comum, que é garantir a
convivência saudável do menor
com seus genitores.
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DAS MEDIDAS TERAPÊUTICAS
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ALIENAÇÃO PARENTAL 
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DAS MEDIDAS TERAPÊUTICAS
PREVISTAS NA LEI DE ALIENAÇÃO
PARENTAL – LEI Nº 12.318/2010

A Lei nº 12.318/2010 traz em seu artigo
6º uma série de medidas a serem
tomadas quando se está diante de
situações identificadas como atos de
alienação parental e tais medidas
podem ser aplicadas de forma
cumulativa, ou não, pelo magistrado,
ou seja, de acordo com o caso
concreto.

Art. 6º. Caracterizados atos típicos de
alienação parental ou qualquer
conduta que dificulte a convivência de
criança ou adolescente com genitor,
em ação autônoma ou incidental, o juiz
poderá, cumulativamente ou não, sem
prejuízo da decorrente
responsabilidade civil ou criminal e da
ampla utilização de instrumentos
processuais aptos a inibir ou atenuar
seus efeitos, segundo a gravidade do
caso:

I – declarar a ocorrência de alienação
parental e advertir o alienador;
II – ampliar o regime de convivência
familiar em favor do genitor alienado;
III – estipular multa ao alienador;
IV – determinar acompanhamento
psicológico e/ou biopsicossocial;
V – determinar a alteração da guarda
para guarda compartilhada ou sua
inversão;
VI – determinar a fixação cautelar do
domicílio da criança ou adolescente;
VII – declarar a suspensão da
autoridade parental.

Parágrafo único. Caracterizada
mudança abusiva de endereço,
inviabilização ou obstrução à
convivência familiar, o juiz também
poderá inverter a obrigação de levar
ou retirar a criança ou adolescente da
residência do genitor, por ocasião das
alternâncias dos períodos de
convivência familiar. 

DAS MEDIDAS TERAPÊUTICAS PREVISTAS NA LEI DE
ALIENAÇÃO PARENTAL – LEI Nº 12.318/2010
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Assim, o próprio Artigo 6º expressamente reconhece que se estivermos
diante de um ato de alienação, ou algum ato dificulte o convívio com o
outro genitor, o magistrado pode aplicar de pronto a advertência do
inciso I do Art. 6º da lei. 

Não obstante esta possibilidade, para que sejam analisadas as demais
medidas de proteção ao menor, previstas no citado artigo, é necessário
que seja realizado um estudo psicológico do menor junto à equipe
multidisciplinar do juízo. 

Não se pode esquecer que o tempo trabalha em favor do alienador.
Muitas vezes, torna-se impossível reconstruir os vínculos perdidos
mesmo após a declaração da alienação pelo juízo, justamente, diante
do prejuízo que o lapso temporal conta contra o infante. 

Agora, passa-se a analisar cada tipo de medida protetiva em favor da
criança vítima do abuso psicológico previsto no Art. 6º. 
  
De acordo com o grau de reprovabilidade da conduta do genitor
alienador, se ele omitir do outro genitor fatos importantes acerca da
vida escolar do filho, ou se ele imputa ao ex-cônjuge a prática de abuso
sexual contra a própria prole, poderá incidir uma ou mais medidas, das
elencadas no artigo 6º da Lei nº 12.318/2010, a serem arbitradas pelo
magistrado, de acordo com o seu convencimento.

DAS MEDIDAS TERAPÊUTICAS PREVISTAS NA LEI DE
ALIENAÇÃO PARENTAL – LEI Nº 12.318/2010
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1. Da advertência
 
A advertência é a primeira delas,
considerada a mais branda de todas. É
imposta quando são observados os
primeiros indícios da alienação parental e
se deseja evitar a sua continuidade e
posterior progressão. Em razão do baixo
grau de reprovação, a advertência,
comumente, é aplicada de forma conjunta
com outras medidas.

No entanto, como operadores do Direito,
nós devemos fazer tais requerimentos aos
juízos.
 
2. Da ampliação do regime de convivência

A ampliação do regime de convivência
familiar em favor do genitor alienado,
medida prevista no inciso II do artigo 6º da
Lei nº 12.318/2010, consiste na prolongação
do convívio entre as vítimas da alienação
parental, ou seja, o genitor alienado e o seu
próprio filho, a fim de que a proximidade
entre ambos restabeleça o vínculo afetivo,
revigorando, assim, os laços familiares até
então prejudicados.
No inciso II do referido artigo, deve o
magistrado ampliar a convivência,
restaurando de imediato o convívio
parental, antes que aconteça o pior, qual
seja, o estado de higidez mental da criança,
que poderá ser irreversível. 

3. Da multa 

  A multa, medida de natureza econômica,
estabelecida no inciso III do artigo 6º da Lei
nº 12.318/2010, é imposta no intuito de
evitar a reincidência da conduta alienante. A
multa processual consiste em um
dispositivo no qual o magistrado oferece
uma dinâmica diferente ao processo, 

DAS MEDIDAS TERAPÊUTICAS PREVISTAS NA LEI DE
ALIENAÇÃO PARENTAL – LEI Nº 12.318/2010

trazendo mais efetividade e segurança
jurídica. 

Vale considerar que não foi
determinado parâmetro de fixação
desta multa; sugere-se que o valor deve
ser significativamente alto a ponto de
inibir o alienador, tendo como objetivo
principal não o recebimento da multa, e
sim o cumprimento da obrigação. 

Sobre a multa, sustenta que o seu valor
deve ser proporcional à situação
econômica do alienante no intuito de
evitar o empobrecimento ou o
enriquecimento do genitor alienado. 

Ademais, acrescentam alguns autores
que a referida multa deve ser imposta
apenas quando praticados atos
indiscutivelmente taxados de prática
alienatória, impedindo, assim, que uma
nova disputa se instaure entre as partes
em litígio.

Em suma, a multa não deve ser aplicada
de forma indiscriminada, mas apenas
nas situações que realmente a exijam,
como quando se deseja desestimular
determinadas práticas consideradas
hipóteses de alienação parental, por
exemplo, nos casos de desrespeito ao
horário de visita previamente
estabelecido.

4- Alteração da guarda
 Vamos imaginar que nenhuma das
medidas anteriores à inversão tenha
sido suficiente para fazer cessar a
conduta alienadora, então, nesses
casos, a própria lei, em seu 
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art. 7º, orienta que, quando não for
possível que a guarda seja
compartilhada, seja ela revertida àquela
que efetiva o contato do menor com o
outro genitor. Ou seja, nós devemos ter
claro que a inversão à guarda é medida
terapêutica para a criança, retirando-a de
um ambiente adoecido, já que o
alienador, com todas as medidas
anteriores tomadas, não optou por
cessar com a violência psicológica do
menor em litígio. Nunca será para
penalizar os genitores, mas apenas para
retirar o infante do ambiente de violência
psicológica, ainda mais sob a guarda de
um adulto que se recusa a modificar a
conduta de violência.

5. Acompanhamento psicológico e/ou
biopsicossocial 

Importante que os profissionais
entendam que a alienação pode estar 
 ligada a várias questões psicológicas e
psiquiátricas, de forma que é importante
que o alienador faça um tratamento para
que possa compreender o malefício que
está causando aos próprios filhos, o que,
em alguns casos, pode sim estar sendo
feito de forma inconsciente, porém,
inconsciente ou não, o menor não pode
permanecer em um ambiente que não o
protege. 
E, assim, nós advogados podemos pedir
o tratamento compulsório do alienador,
de forma que, se não for realizado, a
violência psicológica será perpetuada e
o menor continuará em risco, e ainda que
haja futuramente uma inversão, não
haverá espaço para uma reconstrução
de vínculos. 

DAS MEDIDAS TERAPÊUTICAS PREVISTAS NA LEI DE
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O inciso IV do artigo 6º da Lei nº
12.318/2010 traz o acompanhamento
psicológico e/ou biopsicossocial como
uma das medidas possíveis a ser aplicada
na ocorrência da alienação parental. No
entanto, tal dispositivo legal não
especifica a quem é direcionado o
referido tratamento, o que nos leva a
deduzir que tal acompanhamento deve
ser voltado a todos os personagens
envolvidos, quais sejam, o genitor
alienador, o genitor alienado e o filho
menor.

6- Fixação cautelar do domicílio da
criança ou do adolescente
 
Tal medida é aplicada quando o genitor
alienador, possuidor da guarda do filho,
de forma abusiva lança mão, reiteradas
vezes, da alteração do local de sua
residência, sem a devida comunicação ao
outro genitor, no intuito de impedir
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A suspensão do poder familiar como
meio de punição da alienação parental
só deve ser aceita em casos extremos e
depois de verificadas todas as tentativas
de conciliação do conflito. Essa
suspensão já era possível em
inobservância do artigo 1.637, caput e
parágrafo único do Código Civil de 2002.
São medidas que trazem sequelas a
toda a família e, em especial, para a
criança ou o adolescente como principal
vítima. 
Dessa forma, algumas medidas que
podem ser aplicadas como alternativa à
suspensão definitiva das visitas do
genitor alienador, são:

a) a determinação de visitas no fórum; 

b) a criação do visitário, como ocorre em
algumas comarcas;

c) a designação de uma pessoa da
confiança do genitor guardião para
acompanhar a criança nas visitas
realizadas ao outro genitor; 

d) a realização de visitas na sede do
Conselho Tutelar.

As medidas arroladas pela referida
acima se mostram interessantes por seu
caráter conciliador, tendo em vista que
evita a imposição de uma medida mais
gravosa, impedindo, assim, o
rompimento definitivo dos laços afetivos
que unem pais e filhos.

o contato entre este e o filho em comum.
Nessa situação, visando impedir o
sumiço do menor, o magistrado, sob o
fundamento do inciso VI do artigo 6º da
Lei nº 12.318/2010, poderá determinar o
local onde a guarda deverá ser exercida.
Logo, ao fixar o domicílio da criança ou
do adolescente, além de o magistrado
garantir a efetividade do rol das medidas
estabelecidas na Lei da Alienação
Parental, se torna prevento para a análise
do caso concreto.

7. Suspensão da autoridade parental
 
Inicialmente, cabe ressaltar que a
expressão “autoridade parental” faz
referência ao já analisado instituto do
poder familiar.
Para os juristas, o uso da primeira
terminologia é mais adequado, em
virtude de expressar de forma mais
consistente o caráter de dever da
autoridade parental.
A suspensão da autoridade parental,
prevista no inciso VII do artigo 6º da Lei
nº 12.318/2010, é a mais grave de todas
as medidas que podem ser imputadas ao
genitor alienador, em razão de almejar
resguardar o filho, desviando-o da
influência nefasta do genitor que
extrapola o dever de exercer o poder
familiar.
Assim, a referida medida deve ser
aplicada com o devido cuidado, apenas
excepcionalmente, nos casos em que se
fizer necessária, no intuito de impedir
danos ainda mais relevantes à criança e
ao adolescente.
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 CRFB/88, artigo 227

 ECA, artigo 24

 ECA, artigo 28, §1º

 ECA, artigo 70

 ECA, artigo 100, § único

 ECA, artigo 157, §1º

 ECA, artigo 161, §3º

 Decreto nº 99.710/90: Convenção sobre os Direitos

da Criança.

 Lei nº 12.318/10: Dispõe sobre a alienação parental

e altera o art. 236 da Lei no 8.069/90.
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Legislação aplicável aos casos
referentes à alienação parental:

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (LEIS, PARECER CFP) 
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Código Civil, artigos 1.583 a 1.585 

Código Civil, artigo 1.634

Código Civil, artigo 1.637

Código Civil, artigo 1.638

Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de

Psicologia: estabelece diretrizes para a realização

de Avaliação Psicológica no exercício profissional

da psicóloga e do psicólogo, regulamenta o

Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos

(SATEPSI) e revoga as Resoluções n° 002/2003, nº

006/2004, n° 005/2012 e Notas Técnicas nº

01/2017 e 02/2017

Resolução nº 06/2019 do Conselho Federal de

Psicologia: orientações sobre elaboração de

documentos escritos produzidos pelo psicólogo no

exercício profissional. 

Lei nº 13.431/17: Estabelece o sistema de garantia de

direitos da criança e do adolescente vítima ou

testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069/90



- 35 -

Resolução nº 08/2010 do Conselho Federal de

Psicologia: dispõe sobre a atuação do psicólogo

como perito e assistente técnico do Poder

Judiciário (c/c artigos 464 a 484 do Código de

Processo Civil).

 

Resolução nº 557/09 do Conselho Federal de

Serviço Social: dispõe sobre a emissão de

pareceres, laudos, opiniões técnicas em conjunto

entre o assistente social e outros profissionais. 

 

Nota Técnica nº 1/2018/GTEC/CG do Conselho

Federal de Psicologia: nota técnica sobre os

impactos da Lei nº 13.431/2017 na atuação das

psicólogas e dos psicólogos.

 

Resolução CONANDA nº 169/2014, que dispõe

sobre a proteção dos direitos de crianças e

adolescentes em atendimento por órgãos e

entidades do Sistema de Garantia de Direitos.

Parecer CFP de 29/05/2015 – Escuta especial de

crianças e adolescentes 



- 36 -

isto é, prática reiterada e intencional de
estimular o filho a rejeitar o outro
genitor. Tal prática geralmente
acontece nas famílias cujos pais se
separaram ou estão em processo de
divórcio.  Consequentemente, torna-se
de suma importância discutir os
aspectos psicológicos que surgem,
como os efeitos e as consequências da
alienação parental sobre os filhos
(crianças e adolescentes) de pais
divorciados ou separados.

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

 

A Importância da atuação
multidisciplinar

O trabalho de combate à alienação
parental é extremamente complexo,
sendo necessário o trabalho
multidisciplinar, envolvendo não só
operadores do Direito, mas
principalmente Psicologia e Medicina.
Não se pode deixar de lado a seara
criminal, que vai apurar não só os
abusos reais, mas as falsas denúncias. 
As equipes multidisciplinares possuem
um papel crucial para auxiliar o
Judiciário nos processos em que se
trata de alienação parental, atuando
nas Varas de Família para identificar se
de fato ela existe e em que grau se
encontra.
Somente com a atuação de
psicólogos, juízes, advogados,
assistentes sociais e tantos outros
profissionais é que se torna possível a
aplicação da justa medida a cada caso. 
 São, portanto, um time de profissionais
que se aliam na busca pela proteção
da criança e do adolescente,
objetivando a reconstrução familiar. 

Como orientar os clientes vítimas de
abuso sexual e as famílias 

Sabemos que a família deve
proporcionar um ambiente afetivo e
seguro a fim de que haja um
desenvolvimento pleno e saudável
para sua prole. No entanto, há grupos
familiares que violam os direitos dos
filhos, fazendo-os vivenciar situações
de carência, ameaças e agressões.
Exemplo disso ocorre quando um dos
genitores comete atos de alienação
parental.
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A alienação parental configura-se como
uma forma de abuso emocional
impresso à criança, podendo ocasionar
prejuízos incalculáveis, entre eles a
destruição das ligações emocionais
básicas entre pais e filhos. Isso ocorre
porque o alienador empenha-se na
campanha denegritória com dedicação,
sem medir o prejuízo gerado à criança, a
qual, como resultado desse processo,
pode desenvolver um quadro de
negação, vergonha, ansiedade,
depressão e culpa. Portanto, a prática
da AP incide na criança sob a forma de
maus-tratos psicológicos, podendo
estar associada a diferentes tipos de
abuso (físico, sexual ou negligência).

Nesse âmbito, a prática que mais se
destaca é a campanha denegritória
geralmente realizada por um dos pais,
de forma constante e persuasiva. Várias
estratégias reforçam essa mensagem
para a criança, como fazê-la pensar que
o progenitor que tem a guarda é a única
pessoa que a ama, ou que foi rejeitada
pelo outro genitor e a relação acabou,
de modo a induzir um confronto entre o
filho e o outro genitor. Tal situação exige
da criança uma fidelidade de apoio
contra o pai alienado, o que contribui
para o desenvolvimento doentio de uma
dependência da criança em relação ao
genitor alienador (Baker, 2010).

Para tanto, o genitor alienador faz uso
de uma série de comportamentos
sabotadores na tentativa de denegrir a
imagem do pai que sofre o processo de
alienação, como: (1) interromper o
contato dos filhos com o outro pai/mãe
e sua família; (2) buscar a cumplicidade
dos filhos; (3) tomar para si o direito de
 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

administrar todas as decisões
importantes a respeito dos filhos sem
consultar o outro genitor; e (4)
compartilhar informações
desnecessárias com a prole.

Concomitantemente a essas práticas,
tem-se uma série de variáveis externas
que podem colaborar para o
agravamento do transtorno provocado
aos filhos, como a separação dos pais, a
constituição de novas famílias pelos
progenitores (Féres-Carneiro, 2012) ou a
própria rejeição desse progenitor,
resultante da indiferença manifestada
pelo filho. Tais características, de
maneira conjunta, assumem um papel
relevante para que a criança absorva a
ideia de que um dos progenitores deva
ser rejeitado (Kelly & Johnston, 2001). 

Para Caldero e Carvalho (2005 apud
YAEGASHI; MAINARDES; YAEGASHI,
2011), a origem da depressão infantil
possui associação com fatores
biológicos e ambientais. Dessa forma,
um dos fatores ambientais que mais
favorecem o desencadeamento da
depressão na infância seria a dinâmica
familiar.  
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Os efeitos aversivos e maléficos
provocados pela alienação parental,
variam conforme a idade, temperamento,
personalidade, e nível de maturidade
psicológica da criança, e o grau de
influência emocional que o genitor
alienante tem sobre ela.

Certamente a criança sofre muito mais
com o conflito entre o casal e da privação
do contato com um dos seus genitores do
que com a separação dos pais. Crianças
pequenas são muito dependentes dos
adultos no sentido de construir a
percepção de realidade, discriminar
sentimentos e até mesmo para terem uma
noção mais real ou adequada de si
mesmas. 

A criança ou adolescente vítima, em um
primeiro momento, sente uma angústia
muito forte e vários sintomas, como
agressividade, inibições, medo, tiques
nervosos, somatizações e bloqueios na
aprendizagem.

Além disso, a criança fica com uma visão
de que o mundo se fundamenta em dois
opostos (bem e mal), ou seja, uma visão
maniqueísta da vida e, ao ser privada do
contato com um de seus genitores, perde
também o modelo de identificação de um
dos pais.

De igual modo, a criança pode ser atingida
por consequências mais sérias, como
depressão crônica, desespero, transtornos
de identidade e de imagem, incapacidade
de adaptação, isolamento, incontrolável
sentimento de culpa, desorganização,
comportamento hostil e dupla 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR
 
Uma das características psicológicas da
alienação parental seria a repetição do
comportamento aprendido, no futuro, por
parte da criança, levando a privação de
um dos pais como modelo de
identificação. 

É de fundamental importância a
convivência com ambos os pais, pois, por
meio dessa relação triangulada e da
relação entre eles é que serão construídas
suas identidades.  

Nota-se que o presente tema possui
algumas divergências no tocante a alguns
autores criticarem a denominação de
síndrome ou SAP, pois não consta no DSM
IV nem no DSM V (MANUAL
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE
TRANSTORNOS MENTAIS) tal síndrome. 

Este se constitui no principal argumento
utilizado pelos profissionais da saúde
mental e legal defensores da negação da 
 alienação parental em tribunais, no
entanto,  já restou esclarecida que nossa
legislação não fala em síndrome mas em
ATO de alienação.  
 
Entendemos que apesar de existirem
possibIlidades de melhoria da lei,  o fato é
que a alienação parental é real e presente
em nossa sociedade atual, além de 
 extremamente nociva à saúde do menor
envolvido e, em casos onde essa
alienação é intensa e prolongada, podem-
se atingir consequências graves na vida
do indivíduo vítima daquele alijamento,
como exposto no presente manual. 



a) Incidental
b) Autônoma 
c) Quando optar pela modalidade incidental ou autônoma 
d) Qual o rito da ação de alienação parental 
e) Audiência nos processos de alienação 
f) Provas na alienação 
g) Ata notarial 
h) Depoimento especial e escuta especializada 
i) Assistência social 
j) Quesitação 
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MODALIDADES E ETAPA

PROCESSUAL
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Entendendo que a alienação é
um abuso moral, uma violência
psicológica, nos termos do art. 3º
da Lei nº 12.318/2010, seguimos
para o campo prático processual,
de forma a auxiliar aos advogados
na atuação nesta seara. 

A lei de alienação prevê em seu
artigo 4º que a alienação pode ser
declarada de ofício pelo
magistrado, aplicando as
previsões estipuladas no art. 6º,
mesmo sem o requerimento ou a
provocação das partes. 
Importante deixar claro que a
alienação pode ser declarada, ou
até mesmo suscitada, em
qualquer momento processual,
como em sede de recurso. 

Temos, assim, duas formas de
obter a declaração da alienação
parental, a forma incidental ou
autônoma. 

MODALIDADES E ETAPA
PROCESSUAL
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3. Manutenção do indeferimento da
petição inicial e de extinção da ação, sem
resolução de mérito, na forma do art. 485,
VI, do NCPC. Nº 70071962906 (Nº CNJ:
0406484-97.2016.8.21.7000) 2016/Cível

A ação tem o rito de qualquer ação de
guarda, no entanto, terá tramitação
prioritária, ainda que em Varas de
Famílias muitas demandas sejam de
urgência. 

O juiz irá determinar em urgência, após
ouvir o Ministério Público, que sejam
tomadas as medidas prévias necessárias
para apuração da alegação da prática de
alienação parental, de forma a resguardar
e garantir a proteção integral do menor e
adolescente. 

Nos termos do artigo 4º, parágrafo único
da lei, mesmo nos casos de apuração de
alienação parental, é necessário
resguardar a convivência assistida ao
menor, salvo em casos de risco para a
integridade física ou psicológica
devidamente atestado por profissional
habilitado pelo juízo. 

MODALIDADES E ETAPA PROCESSUAL

 

Deve ser analisado o caso concreto se,
por ventura, houver em tramitação um
processo da mesma natureza,
Importante que a declaração venha ser
suscitada incidentalmente. No entanto,
se há apenas uma ação em tramitação,
da qual o rito é inclusive diferente, deve-
se adotar a forma autônoma, garantindo
que todo o trâmite pertinente à ação seja
devidamente realizado. 

Apelação cível. Ação declaratória de
alienação parental. Ação Autônoma.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 
 processual. Extinção sem resolução de
mérito. Manutenção.

1. Como é sabido, o interesse processual
está intimamente associado à utilidade
da prestação jurisdicional que se
pretende obter com a movimentação da
máquina jurisdicional.

2. No caso, observa-se que a demanda
em que são regulamentadas as visitas
paternas se encontra na fase instrutória,
com determinação de realização de
estudo social e de perícia psicológica nas
partes, justamente em razão da forte
litigiosidade havida e das notícias de
alienação parental, o que evidencia a
ausência de interesse processual do
autor, ante a desnecessidade e a
inutilidade dessa demanda específica
para apuração da alegada prática de
alienação parental pela ré, o que pode
dar-se incidentalmente no feito já em
andamento.

Quando optar pela
modalidade incidental
ou autônoma a) 

 Como é o rito da ação
de alienação parental b) 
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MODALIDADES E ETAPA PROCESSUAL

 do estudo e da perícia, durante a
produção da prova pericial – art. 466,
parágrafo 2º do CPC, temos uma
orientação junto ao CFP em Resolução nº
8, Art. 2º, de que o psicólogo ou assistente
técnico não deve estar presente. 
Uma observação importante é que os
profissionais que fazem o
acompanhamento do menor, não podem
se habilitar como assistentes técnicos do
processo, pois isso é vedado pelo CFP, em
Resolução nº 008/2010, Art. 10, I. 

O laudo pericial, nos termos do art. 473
do CPC, deve conter:

·A exposição do objeto da perícia;
·A análise técnica ou científica realizada
pelo perito;
·Indicação do método utilizado,
esclarecendo se aceito pelos especialistas
da área de conhecimento;
·Resposta conclusiva a todos os quesitos
apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo
órgão do Ministério Público. 

Assegura o professor Conrado Paulino que
os assistentes e peritos, para desenvolver
com excelência a sua função, podem se
valer de todos os meios necessários para
tanto, como ouvir testemunhas,
solicitando documentos que estejam em
poder de terceiros, da parte e até mesmo
em repartições públicas. Além de instruir o
laudo com desenhos (Art. 473, parágrafo
3º do CPC), fotografias ou outros
elementos necessários ao esclarecimento
da perícia. 
 O perito protocolará o laudo no prazo
fixado pelo juiz, assegurando ao menos
que seja feito com antecedência de 20
dias antes da audiência de instrução e
julgamento. Posteriormente, as partes
serão intimadas a se manifestar no prazo
comum de 15 dias, assim como os

Deve ser determinada, no início do
processo, a perícia psicológica ou
biopsicossocial, vide art. 5º da lei.
O perito ou a equipe multidisciplinar
designada para verificar a ocorrência terá
90 dias para apresentar o laudo
prorrogado excepcionalmente por decisão
do juiz justificada. – Artigo 5º parágrafo 3º
da Lei nº 12.318/2010. 

A partir da nomeação do perito, no prazo
de 15 dias, podem as partes impugnar a
nomeação do perito, por meio de
impedimento ou suspeição – art. 465,
parágrafo 1º, inciso I do CPC. Poderá,
ainda, ser requerida a substituição do
perito se lhe faltar qualificação necessária
para análise de alienação parental.
 
Parágrafo 2º do art. 5º da lei: a perícia deve
ser realizada por profissional ou equipe
multidisciplinar habilitados, exigido, em
qualquer caso, aptidão comprovada por
histórico profissional ou acadêmico para
diagnosticar atos de alienação parental. 

Assistência técnica e quesitação 
 
Também em 15 dias, a contar da
nomeação do despacho da nomeação do
perito, poderão as partes indicar assistente
técnico e elaborar os quesitos (art. 465,
parágrafo 1º, incisos II e III do CPC). 
 Os assistentes técnicos, além de elaborar
os quesitos, poderão participar ativamente
da perícia. Nos termos do art. 474 do CPC
é assegurado às partes a ciência da data e
do local designados pelo juiz ou indicados
pelo perito para ter início a produção de
prova. 
Ainda que tenhamos uma possibilidade de
o assistente acompanhar todas as etapas

 

Estudo social e
psicológico do caso c) 
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tópico próprio mais à frente, nos termos
da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.
Cada jurisdição trata as audiências nas
Varas de Família com organização própria,
mas sempre seguindo os parâmetros
legais e visando ao interesse dos infantes
como base. 

Provas na alienação
As provas seguem a mesma dinâmica do
Código de Processo Civil, sendo que, por
se tratar de demandas que envolvem
questões intimas, não raras vezes, as
testemunhas serão de âmbito familiar. 

 DICA: Provas como “prints” de redes
social e WhatsApp são perfeitamente
válidas e entendidas como forma
impressa de mensagens, nos termos do
Art. 422 do CPC, no processo.

Importante, no entanto para evitar
eventuais impugnações, que sejam
transcritas em documento de ata notarial. 

assistentes técnicos de cada parte, se
manifestarem em igual prazo e
apresentarem seu respectivo parecer. Art.
477, parágrafo 1º do CPC: As partes serão
intimadas a se manifestar no prazo
comum de 15 dias, assim como os
assistentes técnicos de cada parte, se
manifestarem em igual prazo, apresentar
seu respectivo parecer.

Após, art. 477, parágrafo 2º do CPC, o
perito do juízo tem que esclarecer dentro
de 15 dias:
·Ponto sobre o qual exista divergência ou
dúvida de qualquer das partes, do juiz ou
do MP;
·Divergência apresentada no parecer
técnico do assistente. 
Uma possibilidade nesses casos é o
requerimento de intimação do perito ou 
 assistente técnico para comparecer à
audiência de instrução e julgamento – art
477, parágrafo 1º do CPC. 

Caso o juízo não esteja satisfeito com a
perícia, necessitando ainda de outros
esclarecimentos, poderá solicitar uma
segunda perícia, nos termos do art. 480 do
CPC, podendo esta nova perícia recair
sobre os mesmos fatos nos quais recaiu a
primeira pericia ou, ainda, suprir alguma
imprecisão sobre o estudo produzido. 

Audiência nos processos de alienação
As audiências nas Varas de Família
seguem protocolos próprios de cuidados
e atenção aos menores. Via de regra, a
criança será ouvida por psicólogos e
assistentes sociais fora do ambiente de
judicialização, uma vez que não é o intento
que essa criança se sinta depondo contra
seus genitores, que sinta culpa ou
qualquer coisa do tipo e a forma da
colheita desta escuta será abordada  em
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em uma entrevista que visa garantir a
proteção e o cuidado da vítima sobre uma
eventual situação de violência sofrida.

E ela pode ser realizada pelas instituições
da rede de promoção e proteção,
composta por profissionais da saúde,
educação, assistência social, conselhos
tutelares, entre outros. 

Já no que concerne ao depoimento
especial, entende-se pela própria oitiva da
vítima, criança ou adolescente, perante a
autoridade policial ou judiciária. E vale
dizer que ela terá caráter investigativo,
com intuito de apurar eventuais situações
de violência sofridas e os procedimentos
encontram-se descritos na lei, em
especial no artigo 12.

Importante notar que a lei teve o cuidado
de assegurar que ambos os
procedimentos sejam realizados em
ambiente acolhedor, garantindo a
privacidade da vítima ou testemunhas,
sendo-lhes assegurado que não haja
qualquer contato da vítima com o suposto
agressor, ou ainda que não seja o agressor
qualquer pessoa que possa representar
uma ameaça ou constrangimento. 

Poucos advogados já se utilizam da ata
notarial como meio de prova, em especial
nos casos de âmbito privado, em que, não
raras vezes, estamos produzindo provas
de cunho privado entre pessoas de
relacionamento pessoal das partes. 

Não é essencial que a prova seja
produzida, afinal, o simples “print” de uma
mensagem de WhatsApp é hábil a
produzir a prova, no entanto, quando esta
prova é levada à validação de uma ata
notarial, esgotamos a sua impugnação e,
até mesmo, caso haja a perda do
aparelho, impossibilitando uma verificação
pelo magistrado em audiência ou, até
mesmo, que ele seja submetido à perícia –
com a ata notarial, este risco resta
resguardado. 

 O depoimento do menor pode ser
tomado, por especialista (Art. 699 do CPC). 
Primeiro, necessário distinguirmos a
escuta especializada do depoimento
especial. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi
alterado pela Lei nº 13.431/2017,
instituindo o Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente
(SGDCA), regulando ainda como as
crianças serão ouvidas quando estiverem
em situação de risco, distinguindo a
escuta especializada do depoimento
especial.
Quando falamos em escuta especializada,
temos um procedimento que concerne 

 Ata notarial d) 

 
Depoimento especial e
escuta especializada e) 
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- 01 -

0012402-53.2015.8.19.0012 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MYRIAM
MEDEIROS DA FONSECA COSTA - Julgamento: 28/02/2018 - QUARTA
CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA
PELO GENITOR. ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA GENITORA.
MUDANÇA REPENTINA DE DOMICÍLIO PARA COMARCA DISTANTE DA
CAPITAL SEM COMUNICAÇÃO AO APELADO. POSTERIOR
IMPEDIMENTO DE CONTATO COM A MENOR, SUBMETIDA, SEM A
CONCORDÂNCIA DO PAI, À CIRURGIA ORTOPÉDICA NÃO
RECOMENDADA POR MÉDICOS CONSULTADOS PELO GENITOR,
DADA A AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR
MOMENTO MAIS OPORTUNO. APELANTE QUE DESCUMPRE DECISÃO
JUDICIAL QUE REVOGOU O EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE
CONCEDIDO EM SEU FAVOR. MENOR QUE SE ENCONTRA ADAPTADA
À VIDA COM O GENITOR, REGULARMENTE MATRICULADA NA
ESCOLA, FREQUENTANDO ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES.
JUDICIOSO PARECER ELABORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE
DEVE SER PRESTIGIADO E ACOLHIDO INTEGRALMENTE. SENTENÇA
QUE DEU CORRETA SOLUÇÃO À LIDE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de
Julgamento: 28/02/2018 

MUDANÇA DE DOMICÍLIO  

- 02 -

0073393-60.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1ª Ementa
Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO - Julgamento:
11/04/2018 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento. Direito
de Família. Ação de guarda. Decisão agravada que inverteu,
provisoriamente (prazo de 180 dias), a guarda de fato exercida pela
Agravante (genitora) ao Agravado (genitor). Manutenção. Elementos
dos autos atestando a alienação parental praticada pela genitora e,
ainda, assistência inadequada ao menor. Guarda unilateral mantida
provisoriamente com o genitor, dentro do melhor interesse da criança.
Art. 227 da CF/88. Desprovimento do recurso. Íntegra do Acórdão em
Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 11/04/2018
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EMENTA: AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL - ATOS
DE ALIENAÇÃO CONFIGURADOS - IMPOSIÇÃO DE ÓBICES À
VISITAÇÃO E DENEGRIÇÃO DA FIGURA PATERNA JUNTO AO FILHO -
ADVERTÊNCIA E IMPOSIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO
BIOPSICOSSOCIAL À ALIENANTE. - A alienação parental caracteriza-
se pela 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 - A
denegrição da figura paterna junto ao filho, bem como a imposição de
óbices à visitação e convivência familiar entre pai e filho, configuram
atos de alienação parental praticados pela mãe - Para cessar a prática
de alienação parental, deve o julgador impor medidas eficazes e que
visem o melhor interesse do menor - Preliminar rejeitada - Apelos não
providos. TJ-MG - Apelação Cível AC 10024112052477001 MG (TJ-MG)

ALIENAÇÃO POR ÓBICE À CONVIVÊNCIA 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO,
CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS.
RECOHECIMENTO DE PRÁTICA DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL.
APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E MULTA. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
ART. 1.015 DO CPC . O objeto da inconformidade não está dentre as
hipóteses que possibilitam a interposição de agravo de instrumento,
consoante previsto no art. 1.015 e parágrafo único do CPC . A
recorrente se insurge contra a decisão que aplicou as penalidades de
advertência e multa, em virtude da prática de atos de alienação
parental, com fundamento no art. 2º , parágrafo único , da Lei nº 12.318
/2010, ou seja, questão incidental ao processo. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932 ,
III , do CPC .(Agravo de Instrumento, Nº 70076305788, Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos,
Julgado em: 19-12-2017) TJ-RS - "Agravo de Instrumento" AI
70076305788 RS (TJ-RS)
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https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/825613604/agravo-de-instrumento-ai-70076305788-rs
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CONCLUSÃO
A legislação de alienação parental é
um avanço no sentido da proteção aos
direitos da criança e do adolescente. 

No Brasil, o “falar mal”, impedir
convívio, envolver crianças em litígios
parentais, se tornou, ao longo da
história, um aspecto quase que
intrínseco aos divórcios. A lei é uma
resposta a não aceitação de tais
condutas como mero aspecto cultural.  

O fenômeno da alienação parental
merece intervenção judicial firma-se
uma vez que os prejuízos à formação
psíquica da criança são latentes e
incomensuráveis.

Não se pode devolver ao adulto que foi
vítima de alienação na infância uma
experiência saudável, mas podemos
agir para impedir que mais crianças
sejam vítimas de deturpações
psicológicas, quando deveriam, na
verdade, ser protegidas por suas
figuras parentais.

Não se pode olvidar em dizer que a
aplicação da lei de alienação requer
muita cautela.

E tão importante quanto repelir esta
violência moral, fica o compromisso de
não argui-la processualmente pelo
simples fato de que o menor não quer
contato com o outro, pois existem
muitas outras situações que podem
gerar esta situação e podem não ter
relação com alienação parental. 
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CONCLUSÃO

Tal averiguação se faz necessária e,
como também citado, por meio de
equipe multidisciplinar, para evitar
que a Lei de Alienação seja usada
como instrumento de violência e
chantagem em situações forjadas. 

Por fim, de nada adianta termos
legislação pertinente se não há
capacitação de todos os envolvidos
na atuação dessas demandas, em
especial dos advogados.

Não podem os patronos se afastar de
seus papéis  de  solucionadores  de
conflitos em meio a disputas
familiares, que envolvem
sentimentos e mágoas.

O advogado capacitado deverá agir
sempre prezando pelo bem-estar do
menor envolvido e pela
reconstituição saudável de todos os
vínculos familiares envolvidos e, se
houver dificuldades psicológicas
pessoais correlatas à demanda, o
ideal é que não atue na causa.

Compreender todos os aspectos
legais e buscar capacitação contínua
para atuar junto das famílias faz toda
a diferença na atuação do advogado
enquanto instrumento de mudança
social e justiça. 
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CONCLUSÃO

 
Temos aqui o cuidado também de
trazer uma reflexão aos
advogados que atuam em
demandas como essas, por muitas
vezes, terão seus clientes
tentando manipulá=los para usar
como ferramenta judicial nos
processos de alienação parental.
 
Importante que seja feito um
trabalho técnico, de forma a
apresentar às famílias que nos
procuram, o distanciamento
necessário do que é ético, correto,
pois quem patrocina causas dessa
demanda, em nossa concepção,
está cuidando com objetivo
voltado ao menor envolvido, e não
aos genitores. 

E neste desígnio que a Comissão
de Alienação Parental da OAB –
Niterói pretendeu realizar o
presente trabalho de forma a
capacitar de modo inicial os
colegas que pretendem atuar em
demandas tão árduas e complexas
como são os processos que
envolvem alienação parental, pois
acreditamos que é na capacitação
que estaremos ajudando nossas
crianças e, assim, nossas famílias. 
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Desse modo, ao identificar a prática de
atos de alienação parental por parte do
seu cliente, deve alertá-lo acerca das
possíveis consequências da prática
desses atos e, se necessário, orientá-lo
o cliente a buscar ajuda especializada.
É fundamental que o advogado coíba a
prática desses atos e alerte o cliente
sobre todas as consequências,
inclusive a mais gravosa, que pode ser
a inversão da guarda. 

Caso o advogado identifique a prática
de alienação parental pela parte
contrária, pode entrar em contato com
o advogado desta e tentar buscar uma
solução amigável, sugerindo, por
exemplo, mediação pré-processual,
caso seja viável. Também pode sugerir
que a parte busque ajuda
especializada, a fim de que seja
preservado o melhor interesse da
criança ou do adolescente. 

Em caso de impossibilidade de solução
amigável, o advogado deve propor a
ação declaratória de alienação
parental, a qual poderá ser autônoma
ou incidental. 

DÚVIDAS COMUNS

Como deve ser a postura
do advogado ao identificar
a prática de atos de
alienação parental?1 O advogado é considerado
o   primeiro   juiz   da   causa. 
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DÚVIDAS COMUNS

O que o advogado
deve fazer caso o seu
cliente, mesmo depois
de alertado, continue
praticando atos de
alienação parental?

2
Conforme dito anteriormente, o
advogado deve coibir a prática de
alienação parental. Caso o cliente não
siga as orientações nesse sentido, o
advogado deve sugerir a busca de
ajuda especializada.

Em caso de recusa, alguns profissionais
já preveem uma cláusula contratual de
renúncia em caso de prática de
alienação parental por parte do cliente,
pois os profissionais comprometidos
com o melhor interesse da criança e do
adolescente não devem fomentar a
prática desses atos. 

O advogado deve atuar
sozinho na causa?3 É aconselhável que o
advogado conheça uma
rede de profissionais
qualificados       e      que

possam auxiliá-lo na atuação em
causas que envolvam a prática de
alienação parental, principalmente
nos casos mais graves.

Isso porque o advogado não tem a
expertise de um psicólogo, psiquiatra
ou até mesmo em questões
referentes à área criminal. Muitas
vezes se faz necessária uma rede de
apoio e o advogado terá que atuar
com o auxílio de outros profissionais.

Não, pois o advogado
não   tem    qualificação 

O advogado pode
ouvir a criança ou o
adolescente?4

necessária para isso. Crianças e
adolescentes devem ser ouvidos por
profissionais qualificados, tais como
psicólogos ou assistentes sociais,
dependendo do caso.
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psicólogo. Isto porque os clientes da
área de família procuram no advogado
a salvação dos seus problemas e,
muitas vezes, estão em situação de
extremo desgaste psicológico.

O advogado não tem expertise para
realizar esse tipo de escuta, tendo que
saber separar as questões jurídicas das
questões psicológicas e/ou
sentimentais dos clientes. 

O advogado deve preservar a
privacidade dos clientes, uma vez que
processos dessa natureza envolvem
questões íntimas e tramitam em
segredo de justiça.

O advogado não deve utilizar
expressões pejorativas ou injuriosas em
suas petições, a fim de evitar mais
conflitos, uma vez que o processo pode
ser lido futuramente pelas crianças
e/ou adolescentes envolvidos.

As soluções amigáveis devem ser
buscadas junto ao advogado da parte
contrária, jamais diretamente com a
parte. 

A mediação pré-processual pode ser
utilizada em casos menos graves como
forma de composição do conflito. 

Quais os principais
cuidados que o advogado
deve ter?5 Primeiramente, o
advogado deve ter uma
escuta ativa, mas  deve 
 deixar   claro   que   não  
 é
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 Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017

DA ESCUTA ESPECIALIZADA E DO
DEPOIMENTO ESPECIAL

Art. 7º. Escuta especializada é o
procedimento de entrevista sobre
situação de violência com criança ou
adolescente perante órgão da rede de
proteção, limitado o relato estritamente
ao necessário para o cumprimento de
sua finalidade.

Art. 8º. Depoimento especial é o
procedimento de oitiva de criança ou
adolescente vítima ou testemunha de
violência perante autoridade policial ou
judiciária.

Art. 9º. A criança ou o adolescente será
resguardado de qualquer contato, ainda
que visual, com o suposto autor ou
acusado, ou com outra pessoa que
represente ameaça, coação ou
constrangimento.

Art. 10. A escuta especializada e o
depoimento especial serão realizados
em local apropriado e acolhedor, com
infraestrutura e espaço físico que
garantam a privacidade da criança ou do
adolescente vítima ou testemunha de
violência.

Art. 11. O depoimento especial reger-se-
á por protocolos e, sempre que possível,
será realizado uma única vez, em sede
de produção antecipada de prova
judicial, garantida a ampla defesa do
investigado.

 

§1º O depoimento especial seguirá o rito
cautelar de antecipação de prova:
I - quando a criança ou o adolescente
tiver menos de 7 (sete) anos;
II - em caso de violência sexual.

§2º - Não será admitida a tomada de
novo depoimento especial, salvo
quando justificada a sua
imprescindibilidade pela autoridade
competente e houver a concordância da
vítima ou da testemunha, ou de seu
representante legal.
Art. 12. O depoimento especial será
colhido conforme o seguinte
procedimento:
I - os profissionais especializados
esclarecerão a criança ou o adolescente
sobre a tomada do depoimento
especial, informando-lhe os seus
direitos e os procedimentos a serem
adotados e planejando sua participação,
sendo vedada a leitura da denúncia ou
de outras peças processuais;

ANEXOS: LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 



- 56 -

§4º - Nas hipóteses em que houver risco
à vida ou à integridade física da vítima ou
testemunha, o juiz tomará as medidas de
proteção cabíveis, inclusive a restrição do
disposto nos incisos III e VI deste artigo.

§5º - As condições de preservação e de
segurança da mídia relativa ao
depoimento da criança ou do
adolescente serão objeto de
regulamentação, de forma a garantir o
direito à intimidade e à privacidade da
vítima ou testemunha.

§6º - O depoimento especial tramitará
em segredo de justiça.

 
II - é assegurada à criança ou ao
adolescente a livre narrativa sobre a
situação de violência, podendo o
profissional especializado intervir quando
necessário, utilizando técnicas que
permitam a elucidação dos fatos;
III - no curso do processo judicial, o
depoimento especial será transmitido em
tempo real para a sala de audiência,
preservado o sigilo;
IV - findo o procedimento previsto no
inciso II deste artigo, o juiz, após
consultar o Ministério Público, o defensor
e os assistentes técnicos, avaliará a
pertinência de perguntas
complementares, organizadas em bloco;
V - o profissional especializado poderá
adaptar as perguntas à linguagem de
melhor compreensão da criança ou do
adolescente;
VI - o depoimento especial será gravado
em áudio e vídeo.

§1º - À vítima ou testemunha de violência
é garantido o direito de prestar
depoimento diretamente ao juiz, se assim
o entender.

§2º - O juiz tomará todas as medidas
apropriadas para a preservação da
intimidade e da privacidade da vítima ou
testemunha.

§3º - O profissional especializado
comunicará ao juiz se verificar que a
presença, na sala de audiência, do autor
da violência, pode prejudicar o
depoimento especial ou colocar o
depoente em situação de risco, caso em
que, fazendo constar em termo, será
autorizado o afastamento do imputado.

ANEXOS: LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
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coordenadas que visem a garantir os
direitos humanos da criança e do
adolescente no âmbito das relações 
 domésticas, familiares e sociais para
resguardá-los de toda forma de
negligência, discriminação, exploração,
violência, abuso, crueldade e opressão.

Art. 3º. Na aplicação e interpretação
desta Lei, serão considerados os fins
sociais a que ela se destina e,
especialmente, as condições peculiares
da criança e do adolescente como
pessoas em desenvolvimento, às quais o
Estado, a família e a sociedade devem
assegurar a fruição dos direitos
fundamentais com absoluta prioridade.
Parágrafo único - A aplicação desta Lei é
facultativa para as vítimas e testemunhas
de violência entre 18 (dezoito) e 21 (vinte
e um) anos, conforme disposto no
parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).

Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, sem
prejuízo da tipificação das condutas
criminosas, são formas de violência:
I - violência física, entendida como a ação
infligida à criança ou ao adolescente que
ofenda sua integridade ou saúde corporal
ou que lhe cause sofrimento físico;
II - violência psicológica:
a) qualquer conduta de discriminação,
depreciação ou desrespeito em relação à
criança ou ao adolescente mediante
ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, agressão
verbal e xingamento, ridicularização,
indiferença, exploração ou intimidação
sistemática (bullying) que possa
comprometer seu desenvolvimento
psíquico ou emocional;

 

LEI Nº 13.431, DE 4 DE ABRIL DE 2017
(LEI DA ESCUTA)

Estabelece o sistema de garantia de
direitos da criança e do adolescente
vítima ou testemunha de violência e
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço
saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei normatiza e organiza o
sistema de garantia de direitos da criança
e do adolescente vítima ou testemunha
de violência, cria mecanismos para
prevenir e coibir a violência, nos termos
do art. 227 da Constituição Federal , da
Convenção sobre os Direitos da Criança e
seus protocolos adicionais, da Resolução
nº 20/2005 do Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas e de outros
diplomas internacionais, e estabelece
medidas de assistência e proteção à
criança e ao adolescente em situação de
violência.

Art. 2º. A criança e o adolescente gozam
dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhes asseguradas
a proteção integral e as oportunidades e
facilidades para viver sem violência e
preservar sua saúde física e mental e seu
desenvolvimento moral, intelectual e
social, e gozam de direitos específicos à
sua condição de vítima ou testemunha.
Parágrafo único - A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios
desenvolverão  políticas integradas  e 
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presencial ou por meio eletrônico;
c) tráfico de pessoas, entendido como o
recrutamento, o transporte, a
transferência, o alojamento ou o
acolhimento da criança ou do
adolescente, dentro do território nacional
ou para o estrangeiro, com o fim de
exploração sexual, mediante ameaça,
uso de força ou outra forma de coação,
rapto, fraude, engano, abuso de
autoridade, aproveitamento de situação
de vulnerabilidade ou entrega ou
aceitação de pagamento, entre os casos
previstos na legislação;

IV - violência institucional, entendida
como a praticada por instituição pública
ou conveniada, inclusive quando gerar
revitimização.

§1º - Para os efeitos desta Lei, a criança e
o adolescente serão ouvidos sobre a
situação de violência por meio de escuta
especializada e depoimento especial.

§2º - Os órgãos de saúde, assistência
social, educação, segurança pública e
justiça adotarão os procedimentos
necessários por ocasião da revelação
espontânea da violência.

§3º - Na hipótese de revelação
espontânea da violência, a criança e o
adolescente serão chamados a confirmar
os fatos na forma especificada no §1º
deste artigo, salvo em caso de
intervenções de saúde.

§4º - O não cumprimento do disposto
nesta Lei implicará a aplicação das
sanções previstas na Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente).

 

b) o ato de alienação parental, assim
entendido como a interferência na
formação psicológica da criança ou do
adolescente, promovida ou induzida por
um dos genitores, pelos avós ou por
quem os tenha sob sua autoridade,
guarda ou vigilância, que leve ao repúdio
de genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de
vínculo com este;

c) qualquer conduta que exponha a
criança ou o adolescente, direta ou
indiretamente, a crime violento contra
membro de sua família ou de sua rede
de apoio, independentemente do
ambiente em que cometido,
particularmente quando isto a torna
testemunha;

III - violência sexual, entendida como
qualquer conduta que constranja a
criança ou o adolescente a praticar ou
presenciar conjunção carnal ou qualquer
outro ato libidinoso, inclusive exposição
do corpo em foto ou vídeo por meio
eletrônico ou não, que compreenda:

a) abuso sexual, entendido como toda
ação que se utiliza da criança ou do
adolescente para fins sexuais, seja
conjunção carnal ou outro ato libidinoso,
realizado de modo presencial ou por
meio eletrônico, para estimulação sexual
do agente ou de terceiro;
b) exploração sexual comercial,
entendida como o uso da criança ou do
adolescente em atividade sexual em
troca de remuneração ou qualquer outra
forma de compensação, de forma
independente ou sob patrocínio, apoio ou
incentivo de terceiro,  seja  de modo 
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celeridade processual, idoneidade do
atendimento e limitação das intervenções;
IX - ser ouvido em horário que lhe for mais
adequado e conveniente, sempre que
possível;
X - ter segurança, com avaliação contínua
sobre possibilidades de intimidação,
ameaça e outras formas de violência;
XI - ser assistido por profissional
capacitado e conhecer os profissionais
que participam dos procedimentos de
escuta especializada e depoimento
especial;
XII - ser reparado quando seus direitos
forem violados;
XIII - conviver em família e em
comunidade;
XIV - ter as informações prestadas
tratadas confidencialmente, sendo vedada
a utilização ou o repasse a terceiro das
declarações feitas pela criança e pelo
adolescente vítima, salvo para os fins de
assistência à saúde e de persecução
penal;
XV - prestar declarações em formato
adaptado à criança e ao adolescente com
deficiência ou em idioma diverso do
português.
Parágrafo único. O planejamento referido
no inciso VIII, no caso de depoimento
especial, será realizado entre os
profissionais especializados e o juízo.
Art. 6º. A criança e o adolescente vítima ou
testemunha de violência têm direito a
pleitear, por meio de seu representante
legal, medidas protetivas contra o autor da
violência.
Parágrafo único - Os casos omissos nesta
Lei serão interpretados à luz do disposto
na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), na
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha) , e em normas conexas.

 

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS

Art. 5º. A aplicação desta Lei, sem prejuízo
dos princípios estabelecidos nas demais
normas nacionais e internacionais de
proteção dos direitos da criança e do
adolescente, terá como base, entre outros,
os direitos e garantias fundamentais da
criança e do adolescente a:
I - receber prioridade absoluta e ter
considerada a condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento;
II - receber tratamento digno e abrangente;
III - ter a intimidade e as condições
pessoais protegidas quando vítima ou
testemunha de violência;
IV - ser protegido contra qualquer tipo de
discriminação, independentemente de
classe, sexo, raça, etnia, renda, cultura,
nível educacional, idade, religião,
nacionalidade, procedência regional,
regularidade migratória, deficiência ou
qualquer outra condição sua, de seus pais
ou de seus representantes legais;
V - receber informação adequada à sua
etapa de desenvolvimento sobre direitos,
inclusive sociais, serviços disponíveis,
representação jurídica, medidas de
proteção, reparação de danos e qualquer
procedimento a que seja submetido;
VI - ser ouvido e expressar seus desejos e
opiniões, assim como permanecer em
silêncio;
VII - receber assistência qualificada jurídica
e psicossocial especializada, que facilite a
sua participação e o resguarde contra
comportamento inadequado adotado
pelos demais órgãos atuantes no
processo;
VIII - ser resguardado e protegido de
sofrimento, com direito a apoio,
planejamento de sua participação, 
 prioridade   na   tramitação   do   processo, 
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autoridade competente e houver a
concordância da vítima ou da
testemunha, ou de seu representante
legal.
Art. 12. O depoimento especial será
colhido conforme o seguinte
procedimento:
I - os profissionais especializados
esclarecerão a criança ou o adolescente
sobre a tomada do depoimento especial,
informando-lhe os seus direitos e os
procedimentos a serem adotados e
planejando sua participação, sendo
vedada a leitura da denúncia ou de
outras peças processuais;
II - é assegurada à criança ou ao
adolescente a livre narrativa sobre a
situação de violência, podendo o
profissional especializado intervir quando
necessário, utilizando técnicas que
permitam a elucidação dos fatos;
III - no curso do processo judicial, o
depoimento especial será transmitido em
tempo real para a sala de audiência,
preservado o sigilo;

 

TÍTULO III
DA ESCUTA ESPECIALIZADA E DO
DEPOIMENTO ESPECIAL
Art. 7º. Escuta especializada é o
procedimento de entrevista sobre
situação de violência com criança ou
adolescente perante órgão da rede de
proteção, limitado o relato estritamente
ao necessário para o cumprimento de
sua finalidade.
Art. 8º. Depoimento especial é o
procedimento de oitiva de criança ou
adolescente vítima ou testemunha de
violência perante autoridade policial ou
judiciária.
Art. 9º. A criança ou o adolescente será
resguardado de qualquer contato, ainda
que visual, com o suposto autor ou
acusado, ou com outra pessoa que
represente ameaça, coação ou
constrangimento.
Art. 10. A escuta especializada e o
depoimento especial serão realizados
em local apropriado e acolhedor, com
infraestrutura e espaço físico que
garantam a privacidade da criança ou do
adolescente vítima ou testemunha de
violência.
Art. 11. O depoimento especial reger-se-á
por protocolos e, sempre que possível,
será realizado uma única vez, em sede
de produção antecipada de prova
judicial, garantida a ampla defesa do
investigado.
§1º - O depoimento especial seguirá o
rito cautelar de antecipação de prova:
I - quando a criança ou o adolescente
tiver menos de 7 (sete) anos;
II - em caso de violência sexual.
§2º - Não será admitida a tomada de
novo depoimento especial, salvo quando
justificada a sua imprescindibilidade pela 
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 IV - findo o procedimento previsto no
inciso II deste artigo, o juiz, após consultar
o Ministério Público, o defensor e os
assistentes técnicos, avaliará a pertinência
de perguntas complementares,
organizadas em bloco;
V - o profissional especializado poderá
adaptar as perguntas à linguagem de
melhor compreensão da criança ou do
adolescente;
VI - o depoimento especial será gravado
em áudio e vídeo.
§1º - À vítima ou testemunha de violência
é garantido o direito de prestar
depoimento diretamente ao juiz, se assim
o entender.
 §2º - O juiz tomará todas as medidas
apropriadas para a preservação da
intimidade e da privacidade da vítima ou
testemunha.
§3º - O profissional especializado
comunicará ao juiz se verificar que a
presença, na sala de audiência, do autor
da violência pode prejudicar o
depoimento especial ou colocar o
depoente em situação de risco, caso em
que, fazendo constar em termo, será
autorizado o afastamento do imputado.
§4º - Nas hipóteses em que houver risco à
vida ou à integridade física da vítima ou
testemunha, o juiz tomará as medidas de
proteção cabíveis, inclusive a restrição do
disposto nos incisos III e VI deste artigo.
§5º - As condições de preservação e de
segurança da mídia relativa ao
depoimento da criança ou do adolescente
serão objeto de regulamentação, de forma
a garantir o direito à intimidade e à
privacidade da vítima ou testemunha.
§6º - O depoimento especial tramitará em
segredo de justiça.
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preferencialmente conjunta, dos
profissionais;
III - estabelecimento de mecanismos de
informação, referência, contrarreferência
e monitoramento;
IV - planejamento coordenado do
atendimento e do acompanhamento,
respeitadas as especificidades da vítima
ou testemunha e de suas famílias;
V - celeridade do atendimento, que deve
ser realizado imediatamente - ou tão logo
quanto possível - após a revelação da
violência;
VI - priorização do atendimento em razão
da idade ou de eventual prejuízo ao
desenvolvimento psicossocial, garantida a
intervenção preventiva;
VII - mínima intervenção dos profissionais
envolvidos; e
VIII - monitoramento e avaliação periódica
das políticas de atendimento.
§2º - Nos casos de violência sexual, cabe
ao responsável da rede de proteção
garantir a urgência e a celeridade
necessárias ao atendimento de saúde e à
produção probatória, preservada a
confidencialidade.
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão criar
serviços de atendimento, de ouvidoria ou
de resposta, pelos meios de comunicação
disponíveis, integrados às redes de
proteção, para receber denúncias de
violações de direitos de crianças e
adolescentes.
Parágrafo único - As denúncias recebidas
serão encaminhadas:
I - à autoridade policial do local dos fatos,
para apuração;
II - ao conselho tutelar, para aplicação de
medidas de proteção; e
III - ao Ministério Público, nos casos que
forem de sua atribuição específica.

 

TÍTULO IV
DA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Qualquer pessoa que tenha
conhecimento ou presencie ação ou
omissão, praticada em local público ou
privado, que constitua violência contra
criança ou adolescente tem o dever de
comunicar o fato imediatamente ao
serviço de recebimento e monitoramento
de denúncias, ao conselho tutelar ou à
autoridade policial, os quais, por sua vez,
cientificarão imediatamente o Ministério
Público.
Parágrafo único - A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios poderão
promover, periodicamente, campanhas de
conscientização da sociedade,
promovendo a identificação das violações
de direitos e garantias de crianças e
adolescentes e a divulgação dos serviços
de proteção e dos fluxos de atendimento,
como forma de evitar a violência
institucional.
Art. 14. As políticas implementadas nos
sistemas de justiça, segurança pública,
assistência social, educação e saúde
deverão adotar ações articuladas,
coordenadas e efetivas voltadas ao
acolhimento e ao atendimento integral às
vítimas de violência.
§1º - As ações de que trata o caput
observarão as seguintes diretrizes:
I - abrangência e integralidade, devendo
comportar avaliação e atenção de todas
as necessidades da vítima decorrentes da
ofensa sofrida;
II - capacitação interdisciplinar continuada, 
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Único de Assistência Social (Suas), os
seguintes procedimentos:
I - elaboração de plano individual e
familiar de atendimento, valorizando a
participação da criança e do adolescente
e, sempre que possível, a preservação
dos vínculos familiares;
II - atenção à vulnerabilidade indireta dos
demais membros da família decorrente
da situação de violência, e solicitação,
quando necessário, aos órgãos
competentes, de inclusão da vítima ou
testemunha e de suas famílias nas
políticas, programas e serviços existentes;
III - avaliação e atenção às situações de
intimidação, ameaça, constrangimento ou
discriminação decorrentes da vitimização,
inclusive durante o trâmite do processo
judicial, as quais deverão ser
comunicadas imediatamente à autoridade
judicial para tomada de providências; e
IV - representação ao Ministério Público,
nos casos de falta de responsável legal
com capacidade protetiva em razão da
situação de violência, para colocação da
criança ou do adolescente sob os
cuidados da família extensa, de família
substituta ou de serviço de acolhimento
familiar ou, em sua falta, institucional.

CAPÍTULO IV
DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 20. O poder público poderá criar
delegacias especializadas no
atendimento de crianças e adolescentes
vítimas de violência.
§1º - Na elaboração de suas propostas
orçamentárias, as unidades da Federação
alocarão recursos para manutenção de
equipes multidisciplinares destinadas a
assessorar as delegacias especializadas.

 

Art. 16. O poder público poderá criar
programas, serviços ou equipamentos que
proporcionem atenção e atendimento
integral e interinstitucional às crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, compostos por equipes
multidisciplinares especializadas.
Parágrafo único - Os programas, serviços
ou equipamentos públicos poderão contar
com delegacias especializadas, serviços
de saúde, perícia médico-legal, serviços
sócio-assistenciais, varas especializadas,
Ministério Público e Defensoria Pública,
entre outros possíveis de integração, e
deverão estabelecer parcerias em caso de
indisponibilidade de serviços de
atendimento.

CAPÍTULO II
DA SAÚDE

Art. 17. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão criar, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
serviços para atenção integral à criança e
ao adolescente em situação de violência,
de forma a garantir o atendimento
acolhedor.
Art. 18. A coleta, guarda provisória e
preservação de material com vestígios de
violência serão realizadas pelo Instituto
Médico Legal (IML) ou por serviço
credenciado do sistema de saúde mais
próximo, que entregará o material para
perícia imediata, observado o disposto no
art. 5º desta Lei.

CAPÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 19. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão
estabeleecer, no âmbito do Sistema.
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ao desenvolvimento da criança ou do
adolescente.
Art. 22. Os órgãos policiais envolvidos
envidarão esforços investigativos para
que o depoimento especial não seja o
único meio de prova para o julgamento
do réu.

CAPÍTULO V
DA JUSTIÇA

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela
organização judiciária poderão criar
juizados ou varas especializadas em
crimes contra a criança e o adolescente.
Parágrafo único - Até a implementação do
disposto no caput deste artigo, o
julgamento e a execução das causas
decorrentes das práticas de violência
ficarão, preferencialmente, a cargo dos
juizados ou varas especializadas em
violência doméstica e temas afins.

TÍTULO V
DOS CRIMES

Art. 24. Violar sigilo processual,
permitindo que depoimento de criança ou
adolescente seja assistido por pessoa
estranha ao processo, sem autorização
judicial e sem o consentimento do
depoente ou de seu representante legal.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25. O art. 208 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso XI:

 

§2º - Até a criação do órgão previsto no
caput deste artigo, a vítima será
encaminhada prioritariamente a delegacia
especializada em temas de direitos
humanos.
§3º - A tomada de depoimento especial
da criança ou do adolescente vítima ou
testemunha de violência observará o
disposto no art. 14 desta Lei.
Art. 21. Constatado que a criança ou o
adolescente está em risco, a autoridade
policial requisitará à autoridade judicial
responsável, em qualquer momento dos
procedimentos de investigação e
responsabilização dos suspeitos, as
medidas de proteção pertinentes, entre as
quais:
I - evitar o contato direto da criança ou do
adolescente vítima ou testemunha de
violência com o suposto autor da
violência;
II - solicitar o afastamento cautelar do
investigado da residência ou local de
convivência, em se tratando de pessoa
que tenha contato com a criança ou o
adolescente;
III - requerer a prisão preventiva do
investigado, quando houver suficientes
indícios de ameaça à criança ou
adolescente vítima ou testemunha de
violência;
IV - solicitar aos órgãos socioassistenciais
a inclusão da vítima e de sua família nos
atendimentos a que têm direito;
V - requerer a inclusão da criança ou do
adolescente em programa de proteção a
vítimas ou testemunhas ameaçadas; e
VI - representar ao Ministério Público para
que proponha ação cautelar de
antecipação de prova, resguardados os
pressupostos legais e as garantias
previstas no art. 5º desta Lei, sempre que
a demora possa causar prejuízo 
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CONSIDERANDO a necessidade de
estabelecimento de parâmetros e
diretrizes que delimitem o trabalho
cooperativo para exercício profissional de
qualidade, especificamente no que diz
respeito à interação profissional entre os
psicólogos que atuam como peritos e
assistentes técnicos em processos que
tratam de conflitos e que geram uma lide;
CONSIDERANDO o número crescente de
representações referentes ao trabalho
realizado pelo psicólogo no contexto do
Poder Judiciário, especialmente na
atuação enquanto perito e assistente
técnico frente a demandas advindas das
questões atinentes à família;
CONSIDERANDO que, quando a prova do
fato depender de conhecimento técnico
ou científico, o juiz será assistido por
perito, por ele nomeado; CONSIDERANDO
que o psicólogo perito é profissional
designado para assessorar a Justiça no
limite de suas atribuições e, portanto,
deve exercer tal função com isenção em
relação às partes envolvidas e
comprometimento ético para emitir
posicionamento de sua competência
teórico-técnica, a qual subsidiará a
decisão judicial; CONSIDERANDO que os
assistentes técnicos são de confiança da
parte para assessorá-la e garantir o direito
ao contraditório, não sujeitos a
impedimento ou suspeição legais;
CONSIDERANDO que o psicólogo atuará
com responsabilidade social, analisando
crítica e historicamente a realidade
política, econômica, social e cultural,
conforme disposto no princípio
fundamental III, do Código de Ética
Profissional; CONSIDERANDO que o
psicólogo considerará as relações de
poder nos  contextos  em  que  atua  e  os

 

“Art. 208. ................................................................................
.......................................................................................................
XI - de políticas e programas integrados
de atendimento à criança e ao
adolescente vítima ou testemunha de
violência.
.........................................................................................” (NR)

Art. 26. Cabe ao Poder Público, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado da
entrada em vigor desta Lei, emanar atos
normativos necessários à sua efetividade.
Art. 27. Cabe aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias
contado da entrada em vigor desta Lei,
estabelecer normas sobre o sistema de
garantia de direitos da criança e do
adolescente vítima ou testemunha de
violência, no âmbito das respectivas
competências.
Art. 28. Revoga-se o art. 248 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
Art. 29. Esta Lei entra em vigor após
decorrido 1 (um) ano de sua publicação
oficial.

Brasília, 4 de abril de 2017; 196º da
Independência e 129º da República.

 
MICHEL TEMER
Osmar Serraglio

RESOLUÇÃO CFP Nº 008/2010 Dispõe
sobre a atuação do psicólogo como perito
e assistente técnico no Poder Judiciário. O
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no
uso de suas atribuições legais e
regimentais, que lhe são conferidas pela
Lei no 5.766, de 20 de dezembro de 1971;
pelo Código de Ética Profissional e pela
Resolução CFP nº 07/2003: 
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psicólogo ser perito, avaliador ou
parecerista em situações nas quais seus
vínculos pessoais ou profissionais, atuais
ou anteriores, possam afetar a qualidade
do trabalho a ser realizado ou a fidelidade
aos resultados da avaliação;
CONSIDERANDO que o psicólogo poderá
intervir na prestação de serviços
psicológicos que estejam sendo
efetuados por outro profissional, a pedido
deste último; CONSIDERANDO decisão
deste Plenário em reunião realizada no
dia 18 de junho de 2010, RESOLVE::
CAPÍTULO I REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
Art. 1º - O Psicólogo Perito e o psicólogo
assistente técnico devem evitar qualquer
tipo de interferência durante a avaliação
que possa prejudicar o princípio da
autonomia teórico-técnica e ético-
profissional, e que possa constranger o
periciando durante o atendimento.
Art. 2º - O psicólogo assistente técnico
não deve estar presente durante a
realização dos procedimentos
metodológicos que norteiam o
atendimento do psicólogo perito e vice-
versa, para que não haja interferência na
dinâmica e qualidade do serviço
realizado. Parágrafo Único - A relação
entre os profissionais deve se pautar no
respeito e colaboração, cada qual
exercendo suas competências, podendo
o assistente técnico formular quesitos ao
psicólogo perito.
Art. 3º - Conforme a especificidade de
cada situação, o trabalho pericial poderá
contemplar observações, entrevistas,
visitas domiciliares e institucionais,
aplicação de testes psicológicos,
utilização de recursos lúdicos e outros
instrumentos, métodos e técnicas
reconhecidas pelo Conselho Federal de
Psicologia. 

 

impactos dessas relações sobre suas
atividades profissionais, posicionando-se
de forma crítica e em consonância com os
demais princípios do Código de Ética
Profissional, conforme disposto no
princípio fundamental VII, do Código de
Ética Profissional; CONSIDERANDO que é
dever fundamental do psicólogo ter, para
com o trabalho dos psicólogos e de outros
profissionais, respeito, consideração e
solidariedade, colaborando, quando
solicitado por aqueles, salvo impedimento
por motivo relevante; CONSIDERANDO
que o psicólogo, no relacionamento com
profissionais não psicólogos compartilhará
somente informações relevantes para
qualificar o serviço prestado,
resguardando o caráter confidencial das
comunicações, assinalando a
responsabilidade, de quem as receber, de
preservar o sigilo; CONSIDERANDO que a
utilização de quaisquer meios de registro
e observação da prática psicológica
obedecerá às normas do Código de Ética
do psicólogo e à legislação profissional
vigente, devendo o periciando ou
beneficiário, desde o início, ser informado;
CONSIDERANDO que os psicólogos
peritos e assistentes técnicos deverão
fundamentar sua intervenção em
referencial teórico, técnico e
metodológico respaldados na ciência
Psicológica, na ética e na legislação
profissional, garantindo como princípio
fundamental o bem-estar de todos os
sujeitos envolvidos; CONSIDERANDO que
é vedado ao psicólogo estabelecer com a
pessoa atendida, familiar ou terceiro que
tenha vínculo com o atendido, relação que
possa interferir negativamente nos
objetivos do serviço prestado;
CONSIDERANDO que é vedado ao
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CAPÍTULO III - TERMO DE COMPROMISSO
DO ASSISTENTE TÉCNICO 

Art. 9º – Recomenda-se que, antes do
início dos trabalhos, o psicólogo assistente
técnico formalize sua prestação de serviço
mediante Termo de Compromisso firmado
em cartório onde está tramitando o
processo, em que conste sua ciência e
atividade a ser exercida, com anuência da
parte contratante. Parágrafo Único –
O Termo conterá nome das partes do
processo, número do processo, data de
início dos trabalhos e o objetivo do trabalho
a ser realizado.

 

Art. 4º - A realização da perícia exige
espaço físico apropriado que zele pela
privacidade do atendido, bem como pela
qualidade dos recursos técnicos
utilizados.
Art. 5º - O psicólogo perito poderá atuar
em equipe multiprofissional desde que
preserve sua especificidade e limite de
intervenção, não se subordinando técnica
e profissionalmente a outras áreas.

CAPÍTULO II - PRODUÇÃO E ANÁLISE DE
DOCUMENTOS
Art. 6º - Os documentos produzidos por
psicólogos que atuam na Justiça devem
manter o rigor técnico e ético exigido na
Resolução CFP nº 07/2003, que institui o
Manual de Elaboração de Documentos
Escritos produzidos pelo psicólogo,
decorrentes da avaliação psicológica.
Art. 7º - Em seu relatório, o psicólogo
perito apresentará indicativos pertinentes
à sua investigação que possam
diretamente subsidiar o Juiz na solicitação
realizada, reconhecendo os limites legais
de sua atuação profissional, sem adentrar
nas decisões, que são exclusivas às
atribuições dos magistrados
Art. 8º - O assistente técnico, profissional
capacitado para questionar tecnicamente
a análise e as conclusões realizadas pelo
psicólogo perito, restringirá sua análise ao
estudo psicológico resultante da perícia,
elaborando quesitos que venham a
esclarecer pontos não contemplados ou
contraditórios, identificados a partir de
criteriosa análise. Parágrafo Único - Para
desenvolver sua função, o assistente
técnico poderá ouvir pessoas envolvidas,
solicitar documentos em poder das
partes, entre outros meios. (Art. 429,
Código de Processo Civil)..

ANEXOS: LEGISLAÇÃO PERTINENTE 



- 68 -

 
CAPÍTULO IV - O PSICÓLOGO QUE
ATUA COMO PSICOTERAPEUTA DAS
PARTES

Art. 10 - Com intuito de preservar o
direito à intimidade e equidade de
condições, é vedado ao psicólogo que
esteja atuando como psicoterapeuta das
partes envolvidas em um litígio: I - Atuar
como perito ou assistente técnico de
pessoas atendidas por ele e/ou de
terceiros envolvidos na mesma situação
litigiosa; II – Produzir documentos
advindos do processo psicoterápico
com a finalidade de fornecer
informações à instância judicial acerca
das pessoas atendidas, sem o
consentimento formal destas últimas, à
exceção de Declarações, conforme a
Resolução CFP nº 07/2003. Parágrafo
único – Quando a pessoa atendida for
criança, adolescente ou interdito, o
consentimento formal referido no caput
deve ser dado por pelo menos um dos
responsáveis legais.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - A não observância da presente
norma constitui falta ético-disciplinar,
passível de capitulação nos dispositivos
referentes ao exercício profissional do
Código de Ética Profissional do
Psicólogo, sem prejuízo de outros que
possam ser arguidos. Art. 12 - Esta
resolução entrará em vigor na data de
sua publicação. Art. 13 - Revogam-se as
disposições em contrário. Brasília, 30 de
junho de 2010. ANA MARIA PEREIRA
LOPES Conselheira-Presidente
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