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Atuação do Conselho Tutelar de Osasco no combate à Alienação Parental  

                                                                                         

                                                                                                         Márcio Silva¹ 

 

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo comprimento dos direitos da criança e 

do adolescente, conforme o artigo 131 do Estatuto da criança e do adolescente 

Lei 8069/90, portanto a porta de entrada para denúncias de ameaça ou violação de 

direitos de crianças e adolescentes, e, entre essas violações, temos a violência 

cometida pelos genitores, na busca de usar o(s) filho(s) como escudo, objeto de 

vingança ou disputa, desqualificando ou separando de alguma forma o filho(a) do 

outro genitor, caracterizando a Alienação Parental. 

Cabe destacar duas violações mais comuns que atendemos no Conselho: a 

primeira é a proibição da mãe - que geralmente detém a guarda-, de visitas ou 

mesmo contato do pai com o filho(a), como punição pelo não pagamento de 

pensão alimentícia. Isso acaba punindo duas vezes a criança/adolescente, uma, 

pelo não recebimento de pensão, e a outra, pela proibição da mãe de convivência 

com o outro genitor, ou seja, há violação de dois direitos fundamentais, o de 

receber alimentos e de convivência familiar, sendo essa atitude da 

genitora(o)/guardiã considerada ato de Alienação Parental. 

A segunda violação a se destacar é a falsa denúncia. Um genitor denuncia o outro 

ao Conselho Tutelar, alegando negligência, omissão, maus tratos etc., visando 

prejudicar o outro genitor, ou, de alguma forma, incentivar o Conselho a 

beneficiar um ou outro genitor nos casos de disputa de guarda. 

Um bom Conselheiro Tutelar, diante destas situações, tem que ter uma boa escuta 

sobre os relatos de ambos, inclusive da criança/adolescente atendido, para apurar 

a veracidade dos fatos. Quando possível, deve atender com outro Conselheiro 

para que ambos possam fazer a leitura correta sobre os fatos e discutir sobre os 

melhores encaminhamentos e acompanhamentos, visando sempre o melhor 

interesse da criança/adolescente.  

 



É importante que o Conselheiro Tutelar conheça o tema Alienação Parental 

para que possa orientar e conscientizar as famílias sobre essa violência e suas 

consequências. 

  

O Conselho pode encaminhar a família para Defensoria Pública para ajuizar a 

ação de regulamentação de guarda, fixação de alimentos e de dias de visitas 

(quando não estiver regulamentada), e, se comprovado a Alienação Parental, 

comunicar o fato ao Juiz para as devidas providências legais. 

 

 



               Apresentação 
Representando o Conselho Tutelar de Osasco/SP, os conselheiros Márcio Silva, 

Gilberto dos Santos Cunha e Valquíria Alves dos Santos, participaram em 

Porto Alegre do I Congresso Nacional sobre Alienação Parental, tornando-se 

multiplicadores do conhecimento, e grandes parceiros ao combate à alienação 

Parental. Assim, tenho a grande satisfação de apresentar e contribuir para este 

trabalho, que mais uma vez me surpreende, e me fortalece na luta por um 

mundo mais fraterno, justo, e, principalmente, sem violação de direitos dos 

nossos vulneráveis. 
Neste trabalho será tratado da violência que crianças e adolescentes 

sofrem ao serem submetidas e usadas nos conflitos de seus genitores ou 

responsáveis – Alienação Parental. Porém, não se pode deixar de registrar que 

a violência é praticada das mais diversas formas e intensidades. Há a violência 

física, emocional, sexual, e a própria negligência é uma forma cruel de 

violência praticada contra crianças de todas as idades, sem distinção; meninos 

e meninas que sofrem todos os dias uma violação não só do seu corpo, como 

de sua mente, como se objetos fossem, à disposição dos adultos.  

         Destaca-se que a responsabilidade em proteger as crianças e os 

adolescentes é, primeiramente, um dever dos pais, detentores do poder 

familiar, instituto esse que é indiferente à situação conjugal dos mesmos. Isto 

é, viverem conjuntamente ou separadamente não altera o poder familiar de 

cada genitor.                                          

 

 



Entretanto, a realidade demonstra que os pais deixam de proteger seus filhos, 

inclusive, muitas vezes são os que cometem violência e maus-tratos. Essa é a 

pior de todas as realidades: o fato de os mais próximos se mostrarem os 

maiores abusadores. A violência doméstica, nesse sentido, se percebe como a 

mais cruel, pois promovida por quem menos se espera, e revelada na 

intimidade do lar.  

Com absoluta certeza, se pode afirmar que a Lei da Alienação Parental 

- tema deste trabalho-, veio colaborar para a proteção dos vulneravéis.  

 Porém, acredita-se que é necessário ir além, e atuar visando garantir 

a real efetivação do texto legal, ampliando sua visibilidade, promovendo uma 

modificação na conduta social, para que se possa, então, coibir as complexas 

consequências da alienação parental. 

Nesse caminho está a atuação do Conselho Tutelar de Osasco, com 

olhar comprometido, atento e afetuoso, se propõe ampliar o enfoque e 

conjugar esforços na busca do combate à alienação parental. 

Fica minha gratidão e orgulho por cada um que constrói esta 

caminhada de proteção – Obrigada Osasco.   

Melissa Telles Barufi 

Advogada na OAB/RS 68.643 

Presidente da Comissão Nacional da Infância e Juventude do IBDFAM 

 

 



O que é alienação parental 

 
Considera-se ato de alienação parental a interferência 

na formação psicológica da criança ou do adolescente 

promovida ou induzida por um dos genitores, pelos 

avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob 

a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este. (A Lei nº 

12.318/2010, art. 2º:) 

 

 



Atos de Alienação Parental, conforme Lei. 

12.318/2010  

Realizar campanha de desqualificação da conduta do 
genitor no exercício da paternidade ou maternidade.  

 

Entre as formas de alienação parental está a contínua desautorização 
promovida por um dos pais. Ou até mesmo pelos dois. Visa 
desqualificar. “Sua mãe sempre faz tudo errado” “seu pai não é 
confiável; já nos abandonou uma vez”. 
 

Dificultar o exercício da autoridade parental; 
  
  
Ainda que definida a guarda como unilateral, tanto o pai como a mãe 
continua com o mesmo direito e dever de exercer a autoridade 
parental. É comum a concepção: “eu tenho a guarda, então eu 
decido”.  

 
Dificultar contato de criança ou adolescente com 
genitor; 
  
O relacionamento entre o casal (conjugalidade) não pode interferir na 
relação estabelecida entre pais e filhos (parentalidade). 
  
Aquele que não detém a guarda vai muito além dos dias e horários 
estabelecido para a organização familiar.  
Pai e mãe não visitam e sim devem conviver com seus filhos. 

 

 



Dificultar o exercício do direito regulamentado de 
convivência familiar; 
  
Não entregar a criança nos dias combinados é uma forma bastante 
comum de alienação parental. Criar desculpas para não estar no lugar 
combinado já não serve mais. 
  
Descumprir ordem judicial é crime, tipificado no Código Penal.  
  
E o Juiz poderá aplicar multa por cada vez que o direito de convivência 
é descumprido.  
  

Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra 
familiares deste ou contra avós, para obstar ou 
dificultar a convivência deles com a criança ou 
adolescente; 
 
  
 Uso indevido da lei Maria da Penha, falsas denuncias de abuso sexual - 
alegações graves com a intenção de afastar a criança. São atitudes com 
consequências emocionais que podem ser irreparáveis 
emocionalmente - para toda a família. Retrata o lado mais sórdido de 
uma vingança, com o sacrifício da  própria prole. 
 

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

 

 



Alienação Parental é 

ABUSO MORAL contra 

a criança, adolescente. 

 

 



Esses conflitos podem aparecer 

na criança sob a forma de: 

  

Ansiedade; 
Medo; 
Insegurança; 
Isolamento; 
Tristeza; 
Depressão; 
Hostilidade; 
Desorganização mental; 
Dificuldade escolar; 
Baixa tolerância á frustração; 
Irritabilidade; 
Enurese (descontrole urinário); 
Transtorno de identidade ou de imagem; 
Sentimento de desespero; 
Culpa; 
Dupla personalidade; 
Inclinação ao álcool e as drogas, e, em casos mais 
extremos, ideias ou comportamentos suicidas. 

 

 



Pai eu sempre amei você, mas não me lembrava 

 

                                     Melissa Telles Barufi 

 

Nunca conheci nem uma criança, adolescente, jovem, adulto ou 

até mesmo idoso que tenha me convencido de que não ser amado por 

alguém que naturalmente deveria lhe amar, não cause sofrimento pela 

falta deste amor. 

A criança e o adolescente, por serem pessoas em fase especial de 

desenvolvimento, recebem, ou deveriam receber um tratamento mais 

abrangente e efetivo, em razão de sua condição de maior 

vulnerabilidade.  

 

 



 

 

A criança e o adolescente, por serem pessoas em fase especial de 

desenvolvimento, recebem, ou deveriam receber um tratamento mais abrangente e 

efetivo, em razão de sua condição de maior vulnerabilidade.  

O saudável desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente é 

um bem jurídico e uma tutela protegida de forma especial. O exercício da 

paternidade e da maternidade – e, por conseguinte, do estado de filiação – é um 

bem indisponível para o Direito, cuja ausência propositada tem repercussões e 

consequências psíquicas sérias, e a ordem legal/constitucional deve amparo, 

inclusive, com imposição de sanções, sob pena de termos um Direito acéfalo e 

inexigível.  

 

A paternidade/maternidade deixou de ser apenas um conjunto de competências 
atribuídas aos pais, convertendo-se em deveres para atender ao melhor interesse do 
filho, principalmente, no que tange à convivência familiar, que deve ser vista de 
forma independente da existência, ou não, de relacionamento entre os pais. O 
Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, por si só, deveria ser o 
suficiente para que o ordenamento jurídico brasileiro garantisse o convívio dos filhos 
com ambos os pais (aqui se compreendendo a família extensa), possibilitando que 
estes participem e interfiram efetivamente e, principalmente, na esfera moral, 
espiritual e psicológica.	



Porém, na prática muitas vezes os filhos são excluídos da convivência de um 

dos genitores, obviamente que os motivos são inúmeros, mas podemos 

exemplificar: filhos podem sofrer a perda de um genitor pelo ciclo natural da vida; 

filhos são abandonados por genitores que simplesmente vão embora. Nestes dois 

exemplos, a saudade permanecerá, e uma espera de retorno poderá sempre estar 

presente. 

 

Mas aqui, falaremos da exclusão da convivência por interferência de outro 

adulto, que de forma maldosa busca de todas as formas afastar, destruir, romper os 

laços afetivos, com a única intenção de não permitir a aproximação da criança ou 

adolescente com um dos seus genitores ou até mesmo com a família extensiva. 

 

Neste caso, o sujeito alienado passará acreditar que não ama, ou que não é 

amado – ocorrência através das falsas memórias - confundindo o universo infantil 

com realidades que não consegue distinguir por completo. Se, de um lado relembra 

memórias da atenção, amor e cuidado oferecidos por aquele genitor que hoje não 

mantém consigo a residência, de outro, acaba por acreditar nas versões transmitidas 

por aquele que hoje está mais próximo. 

Estes atos que buscam romper com a convivência, consequentemente com o 

fortalecimento dos laços afetivos, são chamados juridicamente de Alienação 

Parental, e que por si só constituem abusos e ilícitos, ferindo frontalmente a 

dignidade humana e o desenvolvimento da personalidade. 

 

 



Tal prática infla a contradição de sentimentos mais íntimos e rompe com laços 

afetivos. O menor acaba aceitando como verdadeiros os relatos a ele 

incessantemente transmitidos, identificando-se, muitas vezes, com o genitor 

alienador e tomando para si a mágoa, a raiva e o ódio, de outra estrutura relacional 

(conjugal) que não a sua. Aliás, é preciso se ter presente que esta é uma forma de 

abuso que põe em risco a saúde emocional da criança, a qual na medida em que alia-

se a um genitor, implica deslealdade a outro, gerando doloroso sentimento de culpa 

quando vier a descobrir que foi cúmplice de uma grande injustiça.  

 

Entramos, assim, em uma área complexa, de muito sofrimento. Mas, 

importante referir que estes sentimentos não só atingem a criança e o adolescente 

que está sendo alvo da prática de Alienação Parental, mas também, e de forma 

feroz, ao genitor que está sendo alienado. Este, muitas vezes, acaba da mesma 

forma acreditando nas desqualificações que lhes são imputadas. Assim, como passa 

não suportar vivenciar cenas de conflitos dolorosos quando vai buscar o filho nos 

dias combinados. Quando a criança já se encontra em um estágio mais grave de 

alienação parental, ela rejeita totalmente o genitor alienado, chora, tem crise de 

asma, grita e quase sempre fica preso nas pernas ou pescoço do alienador.  

 

Nenhum genitor tem o direito de desistir de um filho, porém é necessário 

olharmos para cada realidade com muita empatia, pois somente assim será possível 

entender porque a alienação parental é uma porta para o abandono afetivo. 

 

 



O genitor se afasta, acreditando não ser capaz de garantir uma vida de 

qualidade ao seu filho, ou para impedir que este seja exposto a tantos conflitos, que 

inclusive, em algumas vezes, implica na utilização de busca e apreensão com força 

policial. Inegável que fere a dignidade humana. 

 

Assim o genitor alienado cai na armadilha do alienador, passando a contribuir 

para a implantação da falsa memória, que de certa forma passa a ser real – “Viu, ele 

desistiu de você, ele nunca te amou mesmo, é fraco para lutar.”. Então, o filho passa 

a acreditar que não é amado e para se proteger esquece que ama. 

 

E o tempo passa, e os elos de afeto são enfraquecidos, pois a ausência em 

momentos importantes não preenche o álbum de fotografia, tampouco o coração – 

que permanece com a dor do abandono, abandonado por aquele que naturalmente 

deveria lhe amar. 

 

As consequências podem ser inúmeras, como já estudadas por grandes 

especialistas, mas de uma coisa estamos certas: o sofrimento se mostrará presente 

de alguma forma. 

 

Ao crescer, o filho pode perceber que foi usado, mas permanecer com o 

pensamento de que: “foi ele quem me abandonou, eu só era uma criança”, e assim 

nunca perdoar. Mas corre também o risco de “perdoar” o alienado, e perder o outro 

genitor, que mesmo alienador (causador de toda a dor), sempre esteve ao seu lado – 

então pode surgir o conflito de lealdade. 

 

 



Busca-se na justiça algum apoio, mas nem sempre esta consegue alcançar os 

anseios e os conflitos gerados pelo afeto. Porém, estamos num momento em que o 

legislador trata de enxergar o que realmente nos afeta. Por este motivo, o Código de 

Processo Civil pode ser visto como aliado, pelo fato de ter aberto espaço para a 

mediação e a conciliação, e por ter dado um tom menos litigioso para esta questão. 

Acreditamos que é possível fazer com que as partes envolvidas nos processos 

de alienação parental percebam o quanto o seu agir conflituoso pode estar causando 

danos e sofrimentos irreparáveis; acreditamos que filhos e seus genitores sempre 

estarão aptos para recordar ou até mesmo construir os laços afetivos que os une.  

 

Para finalizar, este breve texto, que entendemos como uma contribuição para 

este mês de abril, digo que nunca é tarde para amar e para sermos amados, e 

mesmo que o seu genitor - pai ou mãe - tenham perdido algum momento da sua 

vida, lembre-se: ainda há muitos outros a serem vividos. 

 

Pai, eu sempre amei você, só que não lembrava. 

1	 Melissa Telles Barufi, advogada inscrita na OAB/RS sob nº 68.643, Presidente da Comissão da 
Infância e Juventude do IBDFAM, Presidente do Instituto Proteger, Secretária Geral Adjunta da 
CAA/RS. 

 

 



Consequências: 
 
 
Alienação, uma vez instalada, enseja que o menor, quando adulto, padeça 
de um grave complexo de culpa por ter sido cúmplice de uma grande 
injustiça contra o genitor alienado. Por outro lado, o genitor alienante 
passa a ter papel de principal e único modelo para a criança que, no 
futuro, tenderá a repetir o mesmo comportamento. 
  
Os efeitos da Síndrome podem se manifestar por meio de perdas 
importantes - morte de pais, familiares próximos, amigos etc. Como 
decorrência, a criança (ou o adulto) passa a revelar sintomas diversos: ora 
apresenta-se como portadora de doenças psicossomáticas, ora mostra-se 
ansiosa, deprimida, nervosa e, principalmente, agressiva. 
  
Por essas razões, instalar a Alienação Parental em uma criança é 
considerado um comportamento abusivo pelos estudiosos do tema, da 
mesma forma que os de natureza sexual ou física. Afeta também o 
genitor alienado, além dos demais familiares e amigos, privando a criança 
do necessário e salutar convívio com todo um núcleo afetivo do qual faz 
parte e ao qual deveria permanecer integrada. 
  
                                                                                                                                     

                                                                      Sandra Maria Baccara de Araújo 
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