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PR0lET0 DE LEI Ng  /2018

"Institui   a   ``Semana   de   Conscientizafdo   e   Prevengdo   a

Alienagdo  Parental"  no  Munic{pio  de Jacare{,  e  dd  outras

providencias''.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPI0  DE  ]ACAREf,  USANDO

DAS ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR

LEI,     FAZ     SABER     QUE     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA    A

SEGUINTE LEI:

Art.   1Q-   Fica   institufda   no   Calendario   Oficial   de   eventos   do

Municipio  de  )acarei  a  "Semana  de  Conscientiza9ao  e  Prevengao  a  Alienagao

Parental", a ser realizada anualmente, em cumprimento a preceitos oriundos da Lei

Federal ng 12.318 de 26 de agosto de 2010.

Art. 29 -A Semana de Conscientiza€ao e Prevengao Parental tera

por    objetivo    ampliar    a    conscientizagao,    a    discussao,    a    divulga9ao    e

consequentemente a prevencao da alienagao parental.

Art.   3Q   -   A   programagao   da   Semana   de   Conscientizagao   e

Prevengao  a  Alienagao  Parental  contara  com  palestras,  workshops,  rodas  de



C^MARA MUNICIPAL DE JACAREi -
PALACIO DA LIBERDADE

discussao, troca de experiencias entre os participantes e atividades especificas que`., i

tenham relagao com o tema.

Art. 49 - A sociedade civil, atrav6s de membros da comunidade,

instituig6es   de   ensino   superior,   ONGs,   profissionais   nas   areas   deDireito,

Psicologia, Pedagogia e Ordem dos Advogados do Brasil e Poder ]udiciario poderao

realizar eventos relacionados a Semana, inclusive celebrando parcerias.

Art. 59 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacaref,12 de abril de 2018.
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Esta proposigao ten por objetivo inibir a alienagao parental e os atos

que dificultam o efetivo convfvio entre crianga e ambos os genitores.

A alienagao parental 6 pratica que pode se instalar no arranjo familiar,

ap6s a separagao conjugal ou o div6rcio, quando ha urn filho do casal que esteja

sendo manipulado por genitor para que, no extremo, sinta raiva ou 6dio contra o

outro genitor. i forma de abuso emocional, que pode causar a crianga disttirbios

psicol6gicos  (por  exemplo,  depressao  cr6nica,  transtornos  de  identidade  e  de

imagem, desespero sentimento incontrolavel de culpa, sentimento de isolamento,

comportamento hostil, falta de organizagao, dupla personalidade) para o resto de

sua vida.

0 problema ganhou sua maior dimensao na d6cada de 80,

com  a  escalada  de  conflitos  decorrentes  de  separagao  conjugais,  e  ainda  nao

recebeu adequada resposta legislativa. A proposigao de homens e mulheres que

induzem disttirbios psicol6gicos relacionados a alienagao parental nos filhos tende

atualmente ao equilibrio.

Deve-se coibir todo ato atentat6rio a perfeita formagao e

higidez e emocional de filhos de pais separados ou divorciados. A familia moderna

nao deve ser vista como mera unidade e produgao ou procriagao, devendo ao rev6s,

ser  palco  de  plena  realizagao  de  seus  integrantes,  pela  exteriorizagao  dos  seus

sentimentos de afeto, amor e solidariedade.

A     alienagao     parental     merece     reprimenda     estatal

porquanto 6 forma de abuse no exercicio do poder porquanto 6 forma de abuso no

exercicio  do  poder  familiar,  e  de  desrespeito  aos  direitos  de  personalidade  da

crianga  em  formagao.  Envolve  claramente  questao  de  interesse  pdblico  ante  a
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necessidade     de     exigir     uma     paternidade     e     maternidade     respori;LiS€':gi`ys€;

compromissadas com as  imposig6es  constitucionais, bern como  com  o  clever de

salvaguarda a higiene mental de nossas criangas.

E por isto que propomos.

Conto  com  o  apoio  dos  meus  nobres  pares  para  a  aprovagao  desta

propositura.

Camara Municipal de ]acarei,12 de abril de 2018.
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Adecisao#§
ter urn filho 6 uma
coisa muito s6ria.
E decidir ter, para

sempre, o
coragao fora do

Corpo.

E. Stone.
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LEI  N° 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.

Disp6e  sobre  a  alienagao  parental  e  altera  o art.  236  da  Lei  n9
8.069,  de  13 de julho de  1990.

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Face saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.19  Esta Lei disp6e sobre a alienaeao parental.

Art.  2Q     Considera-se  ato  de  alienaeao  parental   a   interferencia   na  formacao  psicol6gica  da   crianea   ou   do
adolescente promovida ou induzida por urn dos genitores, pelos av6s ou pelos que tenham a crianca ou adolescente sob
a  sua  autoridade,  guarda  ou  vigilancia  para  que  repudie  genitor  ou  que  cause  prejuizo  ao  estabelecimento  ou   a
manuteneao de vi'nculos com este.

Pafagrafo dnico.   Sao formas exemplificativas de alienagao parental, al6m dos atos assim declarados pelo juiz ou
constatados por perfcia, praticados diretamente ou com auxi'lio de terceiros:

I -realizar campanha de desqualifica?ao da conduta do genitor no exercicio da patemidade ou matemidade;

11  -dificultar a exerci'cio da autoridade parental;

Ill -dificultar contato de crianea ou adolescente com genitor;

lv -dificultar o exercicio do direito regulamentado de convivencia familiar;

V - omitir deliberadamente a  genitor informae6es  pessoais  relevantes  sobre  a  crianea  ou  adolescente,  inclusive
escolares, m6dicas e alteraG6es de enderego;

Vl  - apresentar falsa  dentlncia  contra  genitor,  contra familiares  deste ou  contra  av6s,  para  obstar ou  dificultar  a
convivencia deles com a crianga ou adolescente;

Vll  -  mudar  o  domicilio  para  local  distante,  sem  justmcativa,  visando  a  dificultar  a  convivencia  da  crianga  ou
adolescente com a outro genitor, com familiares deste ou com av6s.

Art.  39    A  pfatica  de  ato  de  alienacao  parental  fere  direito  fundamental  da  crianea  ou  do  adolescente  de
convivencia familiar saudavel,  prejudica a realizagao de afeto nas relac6es com genitor e com  o grupo familiar, constitui
abuso  moral  contra  a  crianga  ou  o  adolescente  e  descumprimento  dos  deveres  inerentes  a  autoridade  parental  ou
decorrentes de tutela ou guarda.

Art.  49    Declarado  indicio  de  ato  de  alienacao  parental,  a  requerimento  ou  de  oficio,  em  qualquer  momento
processual,  em  agao  aut6noma  ou  incidentalmente,  o  processo  tera  tramitaeao  prioritaria,  e  o  juiz  determinafa,  com
urgencia,  ouvido  o  Ministerio  Ptlblico,  as  medidas  provis6rias  necessarias  para  preservacao  da  integridade  psicol6gica
da crianea ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivencia com genitor ou viabilizar a efetiva reaproxima?ao
entre ambos, se for o caso.

Pafagrafo  dnico.   Assegurar-se-a  a  crianca  ou  adole§cente  e  ao  genitor garantia  mi'nima  de  visita?ao  assistida,
ressalvados  os  casos  em  que  ha  iminente  risco  de  prejurzo  a   integridade  fisica  ou  psicol6gica  da  crianea  ou  do
adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas.

Art.  5Q    Havendo  indrcio  da  pratica  de  ato  de  alienagao  parental]  em  agao  aut6noma  ou  incidental,  o  juiz,  se
necessario, determinara pericia psicol6gjca ou biopsicossocial.

§   1Q      0   laudo   pericial   tefa   base   em   ampla   avaliagao   psicol6gica   ou   biopsicossocial,   conforme   o   caso,
compreendendo,   inclusive,   entrevista   pessoal   com   as   partes,   exame   de   documentos   dos   autos,   hist6rico   do
relacionamento do casal e da separaeao, cronologia de  incidentes,  avaliacao da personalidade dos envolvidos e exame
da forma como a crianga ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusagao contra genitor.

§ 2Q   A  pericia  sera  realizada  por  profissional  ou  equipe  multidisciplinar  habilitados,  exigido,  em  qualquer  caso,
aptidao comprovada por hist6rico profissional ou academico para diagnosticar atos de alienacao parental.

§ 3Q  0 perito ou  equipe multidisciplinar designada  para verificar a  ocortencia de alienacao parental  tera  prazo de
90   (noventa)   dias   para   apresentacao   do   laudo,   prorrogavel   exclusivamente   por  autorjzacao  judicial   baseada   em
justificativa circunstanciada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112318.htm 1/2
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Art.  69    Caracterizados  atos  tipicos  de  alienagao  parental  ou  qualquer  conduta  que  dificulte  a  convivencia  de
crian¢a  ou  adolescente  com  genitor,  em  agao  autonoma  ou  incidental,  o  juiz  podera,  cumulativamente  ou  nao,  sem
prejuizo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla  utiljzagao de instrumentos processuais aptos a  inibir
ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:

I -declarar a ocorrencia de alienacao parental e advertir o alienador;

11  -ampliar o regime de convivencia familiar em favor do genitor alienado;

Ill -estipular multa ao alienador;

lv -determinar acompanhamento psicol6gico e/ou biopsicossocial;

V -determinar a alteraeao da guarda para guarda compartilhada ou sua inversao;

Vl -determinar a fixagao cautelar do domicilio da crianga ou adolescente;

Vll -declarar a suspensao da autoridade parental.

•,,:.`
`¥cTi;\`"f,,,

Pafagrafo dnico.  Caracterizado mudan?a abusiva de enderego, inviabilizagao ou obstrugao a convivencia familiar,
o juiz tamb6m podefa inverter a obrigagao de levar para ou retirar a crianga ou adolescente da residencia do genitor,  por
ocasiao das alternancias dos periodos de convivencia familiar.

Art. 7Q  A atribuigao ou alteragao da guarda dar-se-a por preferencia ao genitor que viabiliza a efetiva convivencia
da crianga ou adolescente com o outro genitor nas hip6teses em que seja inviavel a guarda compartilhada.

Art.  8Q   A  alteracao  de  domicilio  da  crianea  ou  adolescente  6  irrelevante  para  a  determinacao  da  competencia
relacionada as ac6es fundadas em direito de convivencia familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou
de decisao judicial.

Art.  9Q  .(VETADO),

Art.  io. .(vETADo).

Art.11.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao.

Brasl'Iia,   26   de   agosto   de 2010;  189Q da  lndependencia e 122Q da Reptlblica.

LUIZ INACIO  LULA DASILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Paulo de Tarso Vannuchi
Jos6 Gomes Tempofao

Este texto nao substitui a publicaclo  no DOU de 27.8.2010 e re±i±ica{d_o no DOU de 31.8.2010
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Eis que os filhos
sao heranga do
Senhor, e o fruto do
ventre o seu
galardao.

Salmos
1 27 : 3
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