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ASPECTOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL E A PROTEÇÃO DA FUTURA 

CRIANÇA 

 

 
Mayana Yuri Tanno  

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo a análise dos atos de alienação parental, com enfoque 

principal aos atos praticados em relação ao nascituro e a criança. A alienação parental 

consiste na prática de atos realizados de forma reiterada pelo alienador (aquele que pratica o 

ato de alienação parental) que irá atingir o nascituro e/ou o menor para rejeitar o alienado 

(aquele que é rejeito devido à prática desses atos), normalmente essa prática esta 

intimamente ligada ao processo de termino de uma relação amorosa, pois o cônjuge 

inconformado com a separação passa a transferir sua raiva doutrem para o nascituro e/ou a 

criança que agregará este sentimento e passará a rejeitar o alienado, causando danos muitas 

vezes irreparáveis para a criança ou o adolescente. Por este motivo é importante que o 

operador do Poder Judiciário esteja preparado para identificar e solucionar este problema. 

 

Palavras-chave: Direito de Família, Alienação Parental, Nascituro, Criança, Adolescente.  

 

 

ASPECTS OF THE PARENTAL ALIENATION AND PROTECTION THE FUTURE 

CHILD  

 

ABSTRACT 

 

The present article has the objective of analyzing the acts of parental alienation, focused on 

the acts practiced against the unborn child and the child. The parental alienation consists of 

the practice of acts performed in a repeatedly way by the preferred parent (the one who 

practices the act of parental alienation) that will make the unborn child and/or the child to 

reject the alienated parent (the one who is rejected because of these acts), normally this 

practice is deeply connected to the process of breaking-up a love relationship, since the 

spouse dissatisfied with the end of the relationship, starts transferring his/her anger from the 

partner to the unborn child and/or the child, who will gather this feeling and will start 

rejecting the alienated parent, causing many times irreparable damage to the child or teenager. 

For this reason, it‟s important that the representative of the Judiciary to be prepared to identify 

and solve this problem.  

 

Keywords: Family Law, Parental Alienation, Unborn child, Child, Teenager. 
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1 INTRODUÇÃO  

A alienação parental é o ato em que uma pessoa do grupo familiar passa a inserir no 

nascituro e/ou criança o ódio que sente em relação à outra pessoa do mesmo grupo familiar, 

o mais comum é que os atos de alienação parental ocorram entre ex-companheiros, onde 

aquele que detém a guarda do nascituro e/ou da criança passa a transmitir a este todo o 

rancor, com intuito de vingar-se do ex-companheiro devido à separação, no entanto, nada 

impede que a prática da alienação parental seja cometida pelos avós, tios, primos, tutor ou 

curador do menor.  

A prática da alienação parental ocorre no âmbito do núcleo familiar, o que dificulta 

sua identificação, pois alguns dos atos considerados alienantes podem ser considerados 

inofensivos quando praticados no cotidiano, porém se realizados reiteradas vezes podem 

causar imensos prejuízos ao nascituro e/ou a criança, que passará a rejeitar um membro 

familiar, influenciado pelo alienador que lhe insere o sentimento de ódio. 

Desta forma os prejuízos causados ao nascituro e/ou a criança são inarredáveis, uma 

vez que o menor terá sua convivência familiar prejudicada ou em alguns casos quando a 

pratica da alienação parental é tão grave, ocorre o rompimento do vínculo afetivo entre o 

menor e o membro familiar alienado, um exemplo claro da destruição da convivência 

familiar é quando aquele que detém a guarda da criança impede que o alienado mantenha 

contato com o menor, o que a longo prazo pode gerar o abandono, transformando o menor 

em órfão de pais vivos. 

O presente artigo tem por objetivo a conscientização do que é a prática da alienação 

parental e como ela ocorre em relação ao nascituro, a criança e o adolescente, bem como 

demonstrar como tal prática gera danos muitas vezes irreparáveis aos mesmos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

I Do Nascituro e da Criança 

I.1 Do Nascituro 
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Nascituro é aquele que foi concebido, contudo ainda não nasceu, o atual Código Civil 

em seu artigo 2º, põe a salvo o nascituro desde a sua concepção. A questão é a partir de que 

momento o nascituro passa a ser tutelado pelo direito? 

Embora existam várias correntes que discorrem sobre este assunto, a teoria mais aceita 

no ordenamento jurídico é a chamada teoria concepcionista, onde sustenta que o nascituro 

possui seus direitos resguardados pela lei desde a concepção. 

Do ponto de vista biológico, segundo a teoria concepcionista, a vida tem início a partir 

da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, gerando um ovo ou um zigoto
1
.  

Neste sentido o Professor Flávio Tartuce, traz o entendimento da Corte Superior 

publicado no Informativo n.547, vejamos: 

 “o ordenamento jurídico como um todo (e não apenas o CC) alinhou-se mais à 

teoria concepcionista – para a qual a personalidade jurídica se inicia com a 

concepção, muito embora alguns direitos só possam ser plenamente exercitáveis 

com o nascimento, haja vista que o nascituro é pessoa e, portanto, sujeito de direitos 

– para a construção da situação jurídica do nascituro, conclusão enfaticamente 

sufragada pela majoritária doutrina contemporânea. Além disso, apesar de existir 

concepção mais restritiva sobre os direitos do nascituro, amparada pelas teorias 

natalista e da personalidade condicional, atualmente há de se reconhecer a 

titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o 

mais importante, uma vez que garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou 

mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido 

também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os 

demais. Portanto, o aborto causado pelo acidente de trânsito subsume-se ao 

comando normativo do art. 3º da Lei 6.194/1974, haja vista que outra coisa não 

ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina 

(STJ, REsp 1.415.727/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.09.2014)
 2
.”  

Ante o exposto, resta claro que atualmente o ordenamento jurídico brasileiro considera 

o nascituro, pessoa de personalidade civil desde o momento de sua concepção, garantindo 

assim a ele o exercício pleno dos direitos que lhe são cabíveis ante sua condição. 

I.2  Da Criança 

Primeiramente cabe esclarecer quem é considerada criança em nosso sistema jurídico, 

este conceito está contido no artigo 2º da Lei n.º 8.069/90, o qual prevê: “considera-se 

criança, (...), a pessoa que possui até doze anos de idade incompletos
3
.” 

                                                           
1
  ALBERTON, Alexandre Marlon da Silva. O Direito do Nascituro a Alimentos. Rio de Janeiro: Aide, 2001, p. 

35. 

2
  TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2015, p. 73-74. 

3
  BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/1990. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 06/09/2018. 
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A criança recebe tratamento distinto em nosso ordenamento jurídico, esta proteção 

diferenciada se dá pelo fato da criança estar em uma condição especial de crescimento e 

desenvolvimento físico, mental, moral, social e espiritual, ou seja, a criança é considerada 

pessoa em desenvolvimento. 

Por este motivo, apesar da criança não se encontrar com a capacidade civil plena, elas 

são titulares das prerrogativas inerentes ao exercício de direitos fundamentais, ou seja, 

poderão exercer livremente os direitos humanos positivados
4
.  

A preocupação com a garantia dos direitos fundamentais da criança, tendo em vista a 

sua condição singular, é tamanha que vem amparada pela Constituição da República em 

diversos artigos, vejamos alguns destes artigos: 

 “CF/88 – art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil:  

(...)  

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.
5
” (Grifou). 

“CF/88 – art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.
6
” (Grifou). 

“CF/88 – art. 277º. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta propriedade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.
7
” (Grifou). 

A preocupação do legislador com a condição de ser humano em desenvolvimento da 

criança, não está presente apenas na Constituição Federal de 1988, em 1990 foi elaborado e 

aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, por intermédio da Lei nº 8.069, 

popularmente conhecida como ECA, que visa à proteção integral à criança e ao adolescente. 

                                                           
4
  ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da criança e do 

adolescente comentado artigo por artigo. 6.ed. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2014, p. 93. 

5
  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 06/09/2018. 

6
  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 06/09/2018. 

7
  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 06/09/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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E ainda, os cuidados do legislador não ficam atrelados apenas à Constituição da 

República de 1988 e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal em seus artigos 

225 a 244, a Lei nº 13.010/14 (Lei da Palmada), a Lei n.12.318/10 (Lei da Alienação 

Parental), são alguns exemplos da proteção do legislador com relação à criança. 

Conclui-se assim que a proteção do legislador em relação à criança visa em assegurar 

uma boa formação de cidadãos adultos livres e dignos. 

II Da Família 

II.1  Breve Histórico Familiar 

A origem da família ainda é um tema bastante discutido, embora existam teorias sobre 

como e onde se iniciou a família, não há como se precisar a sua exata origem, pois este fato 

esta intimamente ligada à origem do homo sapiens no planeta terra. A única certeza que temos 

é que a família sempre existiu desde os tempos mais remotos, seja no intuito de perpetuar a 

espécie, ou, seja com a intenção de acabar com o sentimento de solidão sentido pelo ser 

humano, pois este é um ser eminentemente social. 

O fato é que a família é essencial para o desenvolvimento do ser humano, bem como 

para sua interação com a sociedade, o Prof. José Sebastião de Oliveira (2002, p.21) aponta 

que é através do ambiente familiar que aprendemos os conceitos mais básicos para nossa 

subsistência como de ordem: sexual, reprodutiva, educacional, social, econômica, política, 

espiritual e psicológica, assim como todas as esferas da vida do indivíduo na organização 

social.  

“Sem sombra de dúvidas que a família na sociedade destaca-se para o homem como 

o seu mais importante elo de ligação no relacionamento social, pois é no seio dela 

que ele surge, recebe a proteção indispensável para a continuidade da vida e se 

prepara para os embates que o futuro lhe reserva em termos de subsistência, 

evolução pessoal e material que a humanidade busca sem cessar, como fator de seu 

desenvolvimento e progresso contínuo.”
 8
 

Levando em consideração que o instituto família possui uma origem remota, podemos 

afirmar que com o passar do tempo houve inúmeras mudanças na composição familiar, e 

apesar de tantas transformações o instituto se perpetua ao longo dos anos. 

“Não obstante já se terem passado alguns milhares de anos da existência dos 

primeiros homens mais primitivos na face do nosso planeta, fato que demonstra que 

a família passou por um longo processo ininterrupto de transformações no caminho 

de sua evolução, ela ainda existe até hoje e continua sem cessar o seu processo 

evolutivo como o meio mais seguro, natural e normal da reprodução e conservação 

da espécie humana.
 9“

 

                                                           
8
LIMA, Alceu Amoroso. A família no mundo moderno, Rio de Janeiro, Agi, 1960, p. 26. 

9
  OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 20-21. 
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Refletindo sobre as grandes transformações que ocorreram ao longo dos anos no 

núcleo familiar, podemos concluir que o mesmo vem passando por incontáveis transmutações, 

originando-se com o modelo convencional de família composto por um homem, uma mulher 

e filhos e surgindo uma vasta diversidade familiar, como será demonstrado a seguir. 

II.2  Tipos de Família 

O primeiro modelo de família que se tem conhecimento é a chamada família 

patriarcal, este modelo familiar é composto por um homem e uma mulher e seus filhos. O 

homem era a figura central da família, uma vez que o mesmo trabalhava e mantinha o 

sustento de todos os membros de sua família, a mulher tinha o dever de cuidar da casa e da 

criação dos filhos, geralmente, totalmente subjugada ao marido. 

A família patriarcal não é mais considerada como o único modelo familiar existente, 

os fatores como as mudanças sociais, culturais e econômicas criaram novos modelos de 

família, assim podemos concluir que o modelo familiar encontra-se em constante mutação. 

Neste sentido é o entendimento de Maria Berenice Dias, em seu livro Manual de Direito das 

Famílias: 

“Como a lei vem sempre depois do fato e procura congelar a realidade, tem um viés 

conservador. Mas a realidade se modifica, o que necessariamente acaba se refletindo 

na lei. Por isso a família juridicamente regulada nunca consegue corresponder à 

família natural, que preexiste ao Estado e está acima do direito. A família é uma 

construção cultural. Dispõe de estruturação psíquica, na qual todos ocupam um 

lugar, possuem uma função – lugar do pai, lugar da mãe, lugar dos filhos -, sem, 

entretanto estarem necessariamente ligados biologicamente. É essa estrutura familiar 

que interessa investigar e preservar como um LAR no seu aspecto mais 

significativo: Lugar de Afeto e Respeito.”
 10

 

Foi com base neste pensamento que a Constituição da República de 1988, 

institucionalizou novas diretrizes para o relacionamento familiar, como, a instituição da 

igualdade e o princípio da dignidade da pessoa humana, o que possibilitou o reconhecimento 

da existência de outras entidades familiares, como a família matrimonial, a união estável (CF 

226, §3º), a família monoparental (CF 226, §4º) e a família substituta, pelo o ECA em 1990. 

A família matrimonial foi fundada pela Igreja Católica, com a imposição do 

cristianismo, juntamente com o Estado, há séculos atrás, com a finalidade de manter a ordem 

social. O legislador civil de 1916 definiu o perfil familiar da família matrimonial como sendo: 

matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, patrimonializada e heterossexual,
 
 durante vários 

anos o casamento era indissolúvel e não podia ser desconstituído e sim anulado ou nulificado, 

até o ano de 1977. O Código Civil de 1916 permitia quatro regimes de bens
11

. Atualmente a 

família matrimonial já não se enquadra unicamente no perfil traçado pelo legislador civil de 

1916, houve uma série de mudanças na estrutura familiar. A emancipação da mulher e sua 

inserção no mercado de trabalho desempenham um papel de extrema importância para esta 

                                                           
10

  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9.e.d. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,  p. 27. 

11
  DIAS, Maria Berenice. Ob. Cit. p. 44. 
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modificação, com a mulher chefiando as famílias, algumas famílias que se transformaram em 

matriarcais, por exemplo, a família monoparental. A hierarquia e o sustento familiar passam a 

ser desempenhada por ambos os cônjuges, operando a igualdade formal e material entre os 

cônjuges. Quanto ao regime de bens hoje os nubentes podem escolher liminarmente a opção 

que mais lhe agradam, ou atende os seus anseios, ou interesses. 

Já a família composta por um casal com ou sem filhos, em que o casal não se encontra 

de fato em matrimônio, contudo vivem um relacionamento público com ânimo de casamento 

é denominada de União Estável, neste sentido escreve Maria Helena Diniz: 

“[...] A Constituição Federal, ao conservar a família, fundada no casamento, 

reconheceu como entidade familiar a união estável, notória e prolongada de um 

homem com uma mulher, vivendo ou não sob o mesmo teto, sem vínculo 

matrimonial, desde que tenha condições de ser convertida em casamento, por não 

haver impedimento legal para a sua convolação.
12

” 

Este modelo familiar recebe a proteção da Constituição Federal em seu art. 226, §3º
 
e 

do Código Civil em seu art. 1.723, vejamos: 

CF/88 - Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (...) 

§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 

e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.  

CC – art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição familiar. 

Embora a legislação e jurisprudência façam menção clara de que a união estável se da 

apenas entre homem e mulher, ela poderá ocorrer também entre casais homoafetivos, 

conforme posicionamento do STF e entendimento da Prof.ª Valéria Silva Galdino Cardin: 

“(...) da união estável, podendo esta existir também entre pessoas do mesmo sexo, 

em decorrência da equiparação desta com a união homoafetiva. Acrescenta-se que 

os casais homoafetivos poderão converter a sua união estável em casamento 

conforme preceitua o art. 1.726 do Código Civil, ainda que não haja um 

detalhamento acerca da extensão dos direitos garantidos pela decisão do Supremo 

Tribunal Federal, em decorrência da equiparação
13

.” 

Conclui-se desta forma a existência vários tipos de família, atualmente a família é 

fundada nos vínculos de afeto que uni as pessoas que a formam, não existindo assim um 

modelo familiar a ser seguido. Neste sentido é a doutrina de Maria Berenice Dias: 

“Nos dias de hoje, o que identifica a família não é nem a celebração do casamento 

nem a diferença de sexo do par ou o envolvimento de caráter sexual. O elemento 

distintivo da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, é a presença de um 

                                                           
12

  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 24.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

v.5. p. 373 

13
  CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano moral no direito de família. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 168. 
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vínculo afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos 

comuns, gerando comprometimento mútuo. Cada vez mais a ideia de família afasta-

se da estrutura do casamento. A família de hoje já não se condiciona aos paradigmas 

originários: casamento, sexo e procriação.
 14

” 

Considerando que a estrutura familiar atual se encontra baseada na concepção de amor 

e afeto, ficando tais sentimentos por vezes acima até mesmo da consanguinidade, por este 

motivo é que aferimos um grande número de separações e divórcio, devido às mudanças 

constantes que ocorrem na sociedade, como já demonstrado anteriormente, as relações passam 

a ser cada dia mais breves. Nesta perspectiva, segue o posicionamento do Prof. José Sebastião 

de Oliveira: 

“Mas nessa mutação organizacional atualmente vivida evidencia um momento 

discrepante em que as relações afetivas que unem os membros da família podem se 

esvair. O mundo moderno vem gerando relacionamentos sociais efêmeros e, 

segundo Bauman, essas relações se tornam fluidas, sem a profundidade de outrora. 

As pessoas da atualidade se conhecem e se tornam amigas ou parceiras e assim se 

relacionam por um click do mouse no ambiente virtual da internet, e com a mesma 

instantaneidade rompem esses vínculos e contados. Nessa toada, a individualidade 

tende a se tornar a regra nas relações humanas e os sentimentos descartáveis.
15

”  

III Alienação Parental 

III.1 Conceito de Alienação Parental e a Distinção entre Alienação Parental e a Síndrome da 

Alienação Parental 

Nas últimas décadas, após a vigência da Lei nº 6.515/77 (Lei do Divórcio), o divórcio 

passou a ganhar destaque nas relações familiares, e é através dele que o Poder Judiciário veio 

a deparar-se com a alienação parental, um transtorno, que normalmente só é detectado após o 

termino de um relacionamento amoroso, uma vez que a guarda dos filhos tornou-se alvo das 

disputas entre os ex-cônjuges e ex-companheiros. 

Desta forma, os pais passam a tratar a criança ou adolescente como se fossem um 

objeto, utilizando o menor para verter seu ódio pelo ex-companheiro de vida em comum. 

“Segundo Podevyn (2001), a alienação parental pode ser definida como um processo 

que consiste em utilizar de falas e atitudes repletas de afetos negativos contra um de 

seus genitores sem justificativa desmoralizando o genitor alienado e iniciando o 

processo de afastamento e abandono afetivo desta relação.
 16

” 

Cabe salientar que a prática da alienação parental não é ato exclusivo dos genitores do 

menor, podendo também ser praticada pelos avós, os tios, os primos, ou seja, qualquer pessoa 

que compõe o grupo familiar do nascituro, criança ou adolescente. 

                                                           
14

  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,  p. 40. 

15
  OLIVEIRA, José Sebastião de; CAPELARI, E.C. de M.; FARIA, E. C. Tutela Jurisdicional dos Direitos da 

Personalidade nas Relações Familiares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 253. 

16
  VIEIRA, T. R.; CARDIN, V. S. G..; BRUNINI, B. C. C. B. Famílias Psicologia e Direito. Brasilia:. 

Zakarewick, 2017. p. 77. 
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A síndrome da alienação parental só foi definida em 1985, pelo psiquiatra norte-

americano Richard Gardner, em suma o psiquiatra define a síndrome da alienação parental 

como uma forma de programação onde um genitor promove uma campanha denegatória 

contra o outro genitor, a fim de impedir, obstaculizar ou romper os laços afetivos entre os 

familiares e o menor. 

A prática reiterada da alienação parental desencadeia a chamada síndrome da 

alienação parental, cabe esclarecer que a alienação parental e a síndrome da alienação parental 

não se confundem. A síndrome da alienação parental é um estágio mais avançado da prática 

constante da alienação parental, nesta etapa os prejuízos causados ao menor são devastadores 

no ambiente familiar. Neste contexto destacam-se as palavras do psiquiatra Richard Gardner: 

“Uma síndrome, pela definição médica é um conjunto de sintomas que ocorrem 

juntos, e que caracterizam uma doença específica. Embora aparentemente os 

sintomas sejam desconectados entre si, justifica-se que sejam agrupados por causa 

de uma etiologia comum ou causa subjacente básica. Além disso, há uma 

consistência no que diz respeito a tal conjunto naquela, em que a maioria (se não 

todos) os sintomas aparecem juntos. O termo síndrome é mais específico do que o 

termo relacionado a doença. Uma doença é geralmente um termo mais geral, porque 

pode haver muitas causas para uma doença particular”
17

 

Deste modo podemos concluir que, quando houver somente a prática de atos que 

visam à manipulação do menor para que ele passe a rejeitar um membro do grupo familiar, 

temos a alienação parental. Contudo, quando o menor acata esta manipulação e passa a 

rechaçar o membro alienado, temos a síndrome da alienação parental. 

O legislador trás uma definição de alienação parental no art. 2º, da Lei nº 12.318/10, a 

fim de facilitar a identificação e reconhecimento da prática de alienação parental, vejamos: 

Art. 2º - Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou 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.
18

 

A busca de uma definição do conceito de alienação parental é de extrema importância, 

visto que é através da definição do conceito de alienação parental é que conseguimos melhor 

identificar o ato de alienação, e é a partir desta definição que encontramos os meios para 

solucionar este problema. 

Por acarretar terríveis danos psicológicos ao menor, que é forçado a crescer sem a 

presença de um familiar muito próximo a ele (na maioria das vezes o pai), uma vez que é 

                                                           
17

  GARDNER, Richard. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação Parental 

(SAP)? Rita Rafaeli (trad.) In: Síndrome da Alienação Parental. Disponível em < 

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso em 17/07/2018. 

18
 BRASIL. Lei da Alienação Parental. Lei 12.318/2010. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em: 18/07/2018. 

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente
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bruscamente afastado fisicamente da presença do mesmo, bem como é manipulado a 

compartilhar com o alienador o ódio que o mesmo possui do alienado, é que o Poder 

Judiciário interveem buscando solucionar tal situação com a criação da Lei nº 12.318 de 26 de 

agosto de 2010. 

III.2  Dos Atos Considerados Alienantes 

O presente artigo busca a análise da alienação parental ocorrida com relação ao 

nascituro, a criança e adolescente, portanto para que isso aconteça é necessário esclarecermos 

quais são os atos considerados alienantes nestes casos. 

O artigo 2º da Lei 12.318/2010 define o que é a alienação parental e em seus incisos 

traz um rol exemplificativo de como ela ocorre, senão vejamos: 

Art. 2º. (...) 

Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos 

assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou 

com auxílio de terceiros: 

I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 

paternidade ou maternidade; 

II – dificultar o exercício da autoridade parental; 

III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 

IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; 

V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a 

criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; 

VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, 

para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; 

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.
19

 

Este rol é considerado exemplificativo, visto que são inúmeros os atos praticados pelo 

alienador, variando de acordo com sua criatividade.  

Quando realizado em relação à criança a alienação parental pode se apresentar de 

inúmeras formas, neste sentido são as palavras de Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca: 

“a) denigre a imagem da pessoa do outro genitor; b) organiza diversas atividades 

para o dia de visitas, de modo a torná-las desinteressantes ou mesmo inibí-las; c) não 

comunica ao outro genitor fatos importantes relacionados à vida dos filhos 

                                                           
19

  BRASIL. Lei da Alienação Parental. Lei 12.318/2010. Disponível em: < 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em: 18/07/2018. 
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(rendimento escolar, agendamento de consultas médicas, ocorrência de doenças etc.) 

d) toma decisões importantes sobre a vida dos filhos sobre prévia consulta ao outro 

cônjuge (por exemplo: escolha ou mudança de escola, de pediatra etc.); e) viaja e 

deixa os filhos com terceiros sem comunicação ao outro genitor; f) apresenta o novo 

companheiro à criança como sendo seu novo pai ou mãe; g) faz comentários 

desairosos sobre presentes ou roupas compradas pelo outro genitor ou mesmo sobre 

o gênero do lazer por este oferecido ao filho; h) critica a competência profissional e 

a situação financeira do ex-cônjuge; i) obriga a criança optar entre a mãe e o pai, 

ameaçando-a das consequências caso a escolha recaia sobre o outro genitor; j) 

transmite seu desagrado diante da manifestação de contentamento externa pela 

criança em estar com o outro genitor; k) controla excessivamente os horários de 

visitas; l) recorda à criança, com insistência, motivos ou fatos ocorridos pelos quais 

deverá aborrecida com o outro genitor; m) transforma a criança em espiã da vida do 

cônjuge; n) sugere à criança que o outro genitor é pessoa perigosa; o) emite falsas 

imputações de abuso sexual, uso de drogas e álcool; p) dá em dobro ou triplo o 

número de presentes que a criança recebe do outro genitor; q) quebra, esconde ou 

cuida mal dos presentes que o genitor alienado dá ao filho; r) não autoriza que a 

criança leve para a casa do genitor alienado os brinquedos e roupas que mais gosta; 

s) ignora, em encontros casuais, quando junto com o filho, a presença do outro 

progenitor, levando a criança a também desconhecê-la; t) não permite que a criança 

esteja com o progenitor alienado em ocasiões outras não aquelas prévia e 

expressamente espiculadas, etc.
20

” 

Já em relação ao nascituro, podemos notar que tais condutas fazem com que o genitor 

alienado, neste caso o pai, promova um abandono gradativo do nascituro, que diante de tantas 

dificuldades impostas pela genitora alienadora, à mãe, ou diante da dificuldade de se 

relacionar diretamente com a mãe alienadora, o pai alienado acaba rompendo o vínculo 

afetivo com o nascituro, antes mesmo do nascimento com vida da criança. Isso ocorre quando, 

por exemplo, a genitora mudasse para um local desconhecido pelo genitor, sem comunicá-lo 

do seu novo endereço, realiza falsa denúncia, pedindo a aplicação de medidas protetivas em 

relação ao genitor a fim de impedir o contato do mesmo com o nascituro, deixa de comunicar 

o genitor informações sobre o estado de saúde do nascituro, qualquer ação que impeça o 

genitor de manter-se conectado ou informado sobre o nascituro até que o nascimento do 

mesmo pode ser considerado como ato de alienação parental. 

Assim, notamos a existência de uma infinidade de variedades dos atos que configuram 

a alienação parental, praticados pelo alienador, sendo desta forma impossível descrever um 

rol taxativo, com todos os atos alienantes, já que todo ato praticado pelo alienador que visa 

impedir, obstaculizar ou romper os laços afetivos entre os familiares e a criança é considerado 

ato de alienação parental. 

III.3  Quem são os Alienadores 

Primeiramente faz-se necessário a definição da nomenclatura de Alienador e 

Alienado. Aquele que realiza os atos considerados alienantes é denominado de Alienador, por 

outro lado, aquele que é rejeitado devido a tais atos, é denominado Alienado. 

                                                           
20

 FONSECA, Priscila Maria Pereira Corrêa da. Síndrome de Alienação Parental. 07/08/2006. Disponível em 

<http://priscilafonseca.com.br/sindrome-da-alienacao-parental-artigo-publicado-na-revista-do-cao-civel-no-15-

ministerio-publico-do-estado-do-para-jandez-2009-revista-ibdfam-ano-8-no-40-f/ > Acesso em 19/07/2018. 
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Assim, esclarecida a nomenclatura de alienador e alienado, é indispensável à 

identificação dessas figuras. Tanto o alienador e quanto o alienado pode ser qualquer membro 

da família que detém ou não a guarda, tutela ou curatela da criança. Desta forma, podem se 

apresentar em diversas formas como, por exemplo: a mãe, o pai, os avós, os avôs, os tios, as 

tias, curador, etc. 

O artigo 2º da Lei de Alienação Parental define aquele considerado como 

alienador: “(...) promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham 

a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância (...)”.  

Podemos notar o zelo do legislador no artigo 2º da Lei nº 12.318/10 ao definir o 

alienador, trazendo um conceito abrangente do sujeito ativo que pratica os atos de alienação 

parental podendo ser pessoa que exerce poder familiar sobre a criança ou adolescente, ou seja, 

um adulto que tenha a pessoa em desenvolvimento sob sua vigilância. 

Contudo, o legislador peca um pouco nesta definição, uma vez que os atos de 

alienação parental podem ser praticados por um membro familiar que não detém a guarda do 

menor, neste caso o alienador pratica os atos alienantes durante as visitas ao menor. 

Já em relação ao nascituro o ato de alienação parental é praticado de forma 

exclusiva pela mãe, configurando-se à alienadora, enquanto o pai afigura como o alienado.  

III.3.1  Da Obrigação dos Pais em Relação aos Cuidados com o Menor 

É obrigação dos pais garantir o sustento e promover a proteção dos direitos 

fundamentais dos filhos, assim como coloca-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, é o que prevê a nossa Magna 

Carta. 

Ademais, estabelece o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “aos 

pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, 

no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
”21

. Dai, 

vemos que cabe aos pais a responsabilidade mais direta quanto aos filhos, até porque são 

destes dependentes
22

. 

Como demonstrado anteriormente o alienador (aquele que pratica os atos de alienação 

parental), é na maioria das vezes a pessoa que detém a guarda do menor, ou seja, o pai, a mãe, 

a avó, o avô, o tutor, o curador, entre outros, quer dizer, aquele que deveria cuidar orientar e 

                                                           
21

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 08/10/2018. 
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LACERDA, André Reis. O papel dos pais perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 

<https://asmego.org.br/2013/10/23/o-papel-dos-pais-perante-o-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/>.Acesso 

em: 08/10/2018. 
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proteger o menor é quem viola seus direitos, impedindo que os pais, ou pai, ou mãe, ou os 

avós tenham acesso à criança para o seu exercício de direito de afeto em relação ao menor.  

Deste modo, quando ocorre à prática da alienação parental os danos causados ao 

menor são muitas vezes devastadores e irreversíveis, já que quem os pratica justamente são 

aqueles em que o menor mais confia, criando em sua cabeça, relação de rejeição a alguém que 

o alienante quer. 

No mais, os atos alienantes violam diversos princípios entre eles o princípio da 

dignidade da pessoa humana e o da proteção integral da criança e fere direitos fundamentais 

do nascituro, da criança e do menor, como será demonstrado adiante. 

III.3.2 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

O nosso Estado possui como um de seus fundamentos principais a proteção da 

dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 1º, inciso III, da Constituição da 

República, portanto não é de se causar espanto que a base da comunidade familiar, que 

garante o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente da 

criança e do adolescente (CF, 227), se baseia neste princípio
23

. 

A prática da alienação parental fere direito fundamental da criança e do adolescente 

atentando contra sua dignidade, uma vez que retira do menor a convivência familiar saudável, 

tendo em mente essa circunstância o legislador da Lei n. 12.318/10, transcreveu o artigo 3º:  

“a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do 

adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas 

relações com o genitor e com grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança 

ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou 

decorrentes de tutela ou guarda
 24.

” 

Deste modo, a alienação parental fere o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, já que acaba com o bom convívio familiar do qual o menor tem direito 

independentemente da relação de afeto entre seus genitores ou grupo familiar que detém sua 

guarda
 25,

 pois é dever deste garantir ao menor seus direitos e mantê-los a salvo, como já 

demonstrado anteriormente. 

III.3.3 Princípio da Proteção Integral 

O Princípio da Proteção Integral da Criança encontra amparo em diversos artigos da 

nossa legislação e põe a salvo a criança, o adolescente e o nascituro em sua condição de 

pessoa em desenvolvimento. Vejamos: 

                                                           
23

  GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil 3. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 305. 

24
  BRASIL. Lei da Alienação Parental. Lei 12.318/2010. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em: 18/07/2018. 
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  FIGUEIREDO, Fábio Vieira; ALEXANDRIDIS, Georgios. Alienação Parental: aspectos materiais e 

processuais da Lei n. 12.318/2010. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 62. 
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“Art. 227, CF – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão.
 26

” (Grifou) 

“Art.1º, ECA – Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente.
 27

” (Grifou) 

“Art.3º, ECA – A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade.
 28

” (Grifou) 

Com a incorporação do princípio da proteção integral em nossa legislação todas as 

questões que envolvam criança, adolescente e nascituro devem ser apreciadas com prioridade 

absoluta em observância a este princípio. 

E mais, este princípio fez com que os menores passassem a serem reconhecidos como 

pessoas detentoras de direitos.  Neste sentido é o entendimento de Heloisa Helena Barboza: 

“Deste modo, foram reconhecidos no âmbito internacional direitos próprios da 

criança, que deixou de ocupar o papel de apenas parte integrante do complexo 

familiar para ser mais um membro individualizado da família humana que, em 

virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados 

especiais, inclusive da devida proteção legal, tanto antes quanto após seu 

nascimento.
 29

” 

O princípio da proteção integral é sem dúvida de extrema importância, pois é através 

dele que podemos garantir ao menor os direitos fundamentais da pessoa humana. 

III.4  Porque estender a proteção ao Nascituro 

Conforme demonstrado no presente artigo, o nascituro recebe a proteção do legislador 

desde a sua concepção, colocando-o a salvo e estendendo a tutela jurisdicional ao mesmo. 

Neste sentido é o posicionamento de Sérgio Ferraz, citado por Wilian Arthur Pussi: 

                                                           
26

  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < 
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28
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“Tão individual e particular é o genoma, mesmo em casos de gêmeos univitelinos, 

que se pode afirmar, sem dúvida, a impossibilidade de repetitividade (ou de 

„clonação‟ natutal) do homem... Uma coisa é indiscutível: desde o zigoto, o que se 

tem é vida; a vida diferente do espermatozoide e do óvulo; vida diferente da do pai e 

da mãe, mas vida humana, se pai e mãe são humanos. Pré-embrionária a início, 

embrionária, após, mas vida humana. Em suma, desde a concepção há vida humana 

nascente, a ser tutelada.
30

” 

Logo, ao nascituro é assegurado um sistema de proteção com natureza de direitos da 

personalidade, são exemplos de direitos resguardados ao nascituro: direitos personalíssimos 

(como o direito à vida, à proteção pré-natal, à alimentos, etc.); receber doação, sem prejuízo 

do recolhimento do imposto de transmissão inter vivos; ser beneficiado por legado e herança; 

pode ser-lhe nomeado curador para a defesa dos seus interesses; entre outros
31

.  

Tais direitos são proporcionados ao nascituro a fim de lhe garantir o nascimento com 

vida, uma vez que a vida constitui-se o primeiro dos direitos da personalidade, depreendendo-

se dele os demais direitos
32

. 

O direito do nascituro aos alimentos encontra fundamento no direito à vida, sendo que 

este não configurasse apenas no dever de pagar alimentos, mas compreende tudo aquilo que é 

considerado indispensável para satisfazer as necessidades da vida intra-ulterina. Neste sentido 

é o entendimento de Orlando Gomes: 

“Alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode 

provê-las por si. A expressão designa medidas diversas. Ora significa o que é 

estritamente necessário à vida de uma pessoa, compreendendo, tão-somente, a 

alimentação, a cura, o vestuário e a habilitação, ora abrange outras necessidades, 

compreendidas as intelectuais e morais, variando conforme a posição social da 

pessoa necessitada.
33

” 

A partir do explanado acima, podemos concluir que o direito do nascituro aos 

alimentos, é considerado um dos mais significativos, para garantir a sua subsistência, e mais 

assegurar o seu nascimento com vida. 

A obrigação de pagar alimentos ao nascituro está ligada intimamente à questão da 

filiação, Alexandre Marlon da Silva Alberton leciona em seu livro O Direito do Nascituro a 

Alimentos: 
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“Por sua vez, este vínculo de família entre o nascituro e a pessoa obrigada a prestar 

alimentos esta ligada a questão da filiação. ANDRE FRANCO MONTORO e 

ANACLETO DE OLIVEIRA FARIA entendem que as „relações de parentesco se 

fixam no instante da concepção; não ao tempo do nascimento‟. 

Deste fato de ordem fisiológica que determinou a geração de um novo ser, surge 

também um elo jurídico que permanecerá por toda a vida unindo os pais ao filho. 

Em relação ao que acabamos de afirmar, duas considerações se impõem: 1) o 

nascituro dever ser considerado como filho deste o momento da concepção. 2) como 

consequência, deve ter o nascituro todos os direitos normalmente concedidos aos 

filhos.
34

” 

Por isso, quando ocorre à prática da alienação parental em relação ao nascituro, 

chegando ao ponto de romper o vínculo afetivo entre pai e filho, o alienado passa a 

desconhecer o nascituro como seu futuro filho e consequentemente na maioria das vezes, 

acaba se negando a pagar alimentos ao nascituro, no momento em que isso acontece há a 

violação dos direitos inerentes ao nascituro e o mais gravoso dessa situação é que acaba 

colocando em risco a vida do mesmo. 

“Uma das características do alienador é fazer de tudo para subtrair o ex-cônjuge da 

vida dos filhos, favorecendo a ocorrência de situações em que este último acabe por 

se sentir humilhado e impotente, achando que não tem mesmo condições de criar e 

educar satisfatoriamente os filhos e, com muito sofrimento, muitas vezes, 

desaparece como uma forma de evitar a angústia que o contato com a prole lhe 

provoca.
35

” 

Por este motivo estender ao nascituro a proteção da Lei n.º 12.318/10 é de extrema 

importância, para garantir ao nascituro um desenvolvimento saudável e um nascimento com 

vida. 

III.5 Dos Efeitos da Alienação Parental 

A alienação parental causa prejuízos inenarráveis ao nascituro, a criança e ao 

adolescente, que muitas vezes somente compreenderão os efeitos da prática da alienação 

parental na vida adulta, quando já é tarde demais para reverter os danos causados. 

Dentre os efeitos da alienação parental os principais são: os danos psicológicos em 

longo prazo, a privação do convívio familiar, o rompimento do vínculo afetivo e o abandono. 

Os danos psicológicos causados ao menor em longo prazo ocorrem, pois o mesmo 

passa a maior parte da infância odiando o genitor alienado, já que é levado a rejeitá-lo pelo 

alienador e depois na adolescência ou já na vida adulta, quando este passa a compreender os 

atos alienantes pode passar a odiar o genitor alienador, que o privou do convívio familiar e do 

vínculo afetivo com o alienado. 
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A convivência familiar trata-se de direito humano fundamental, com caráter absoluto, 

indisponível e imprescritível, assim quando há a privação do convívio familiar, as 

consequências são desastrosas podendo gerar até mesmo uma crise existencial da pessoa, uma 

vez que tal direito está relacionado à identidade (nome) da pessoa humana. 

“Alijar a parentalidade de uma pessoa significa cunhar uma orfandade psicológica. 

Essa suposta condição de órfão geralmente é encetada pelo ódio, desprezo e 

vingança do alienador em face do outro genitor. (...) O direito/dever de ter o nome 

do pai é indispensável para a formação da personalidade e não pode ser afastado, 

quanto o mais se escuso e egoístico o motivo do guardião-alienante, como a 

finalidade de exercer com exclusividade o papel parental.
 36

”  

O rompimento do vínculo afetivo e o abandono são efeitos causados pela alienação 

parental e que podem nunca haver reparação, neste sentido a psicóloga Denise Maria 

Perissino da Silva traz um alerta quanto aos efeitos que a prática da alienação parental pode 

causar: 

“O problema é quando o filho não consegue mais retornar esse vínculo, caso não 

consiga mais localizar o pai (alienado, excluído): ele já faleceu, ou mudou-se para 

outro local, perdeu o interesse em visitar o filho, desistiu de ações judiciais, ou tem 

nova família com outros interesses. Nesse caso, o filho, consumido pelo remorso e 

pelo arrependimento, pode entregar-se às drogas, alcoolismo, depressão, inadaptação 

social, culminada até em suicídio!
 37

” 

O conjunto de todos os efeitos da prática da alienação parental é indescritível e podem 

levar a consequências sérias e irreparáveis como o sentimento de crescer sem um dos 

genitores e a culpa por rejeitar um membro de sua família. 

5 CONCLUSÃO 

Em que pese à prática da alienação parental se tratar de um novo viés no ramo do 

Direito de Família, no âmbito jurídico seus efeitos são devastadores, pois fere diversos 

direitos intrínsecos do nascituro, da criança e do adolescente. Por este motivo é essencial que 

os juristas tenham conhecimento do que é, como ocorre e os efeitos que a prática da alienação 

parental acarreta na vida do menor ou adolescente, além disso, é de extrema importância à 

aplicação da Lei n.º12.318/10 (Lei da Alienação Parental), para que se possa identificar o 

mais rápido possível os atos alienantes e combatê-los a tempo de revertê-los ou repará-los.  

Sucede que, muitas vezes há a demora na identificação da prática alienante, o que 

acarreta danos ao menor cada vez mais graves, ou ainda, os danos gerados podem nunca 

serem revertidos ficando perpetrados por toda a vida da pessoa, e isso se constituir numa 

deformidade de sua personalidade para toda a sua vida, a criança abandonada por um dos pais, 
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vai guardar por toda sua vida essa falta de afeto enquanto ela existir, tendo pessoas que nunca 

mais querem contato com seus genitores alienantes. 

Não é justo que o nascituro, a criança e o adolescente tenham seus direitos suprimidos 

e que tenham que suportar danos, por causa de atos praticados pelo alienador de forma 

egoísta, ressentida e movida por vingança, atingindo e impedindo os menores, de ter acesso a 

uma vida feliz e receber o carinho e afeto de seus pais, avós, tios, etc., que é o processo 

material normal de formação familiar, tornando-os órfãos de pais, avós, tios, etc., vivos e que 

isso vá atingir diretamente a sua personalidade por toda uma vida. 

Urge, que detectado o fato da alienação, o mesmo seja levado ao conhecimento da 

autoridade competente, e pedido a tomada das providências legais, visando fazer cessar essa 

prática visando resguardar o melhor interesse da criança e do adolescente e proteger a sua 

dignidade. 
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