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2. INTRODUÇÃO

A família, por opção do constituinte democrático, é especialmente protegida pelo

Estado, como depreende-se do artigo 226 da Constituição Federal, o qual dispõe: “A

família,  base da sociedade,  tem especial  proteção do Estado” bem como de todo o

Capítulo VII da Carta Magna, ao estabelecer, a partir de seus princípios regras, uma

concepção plural, democrática, solidária e responsável para a família. 

Nessa perspectiva, o Direito Civil como um todo e, especificamente, a Lei 8.069/9

(Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  -  ECA)  e  a  Lei  esparsa 12.318/12  (Lei  de

Alienação Parental) buscam regulamentar e dar diretrizes a tal convivência, a fim de

tornar o ambiente familiar o mais solidário e guiado pelo princípio da afetividade, uma

vez reconhecido que o dever de cuidado é uma realidade digna de tutela.

Em  que  pese  a  normativa  supracitada,  nem  sempre  o  ambiente  familiar  é

agradável,  e,  em muitos  casos,  principalmente  naqueles  que  originam um processo

judicial, conviver harmoniosamente- em família- é algo impossível. Nessas hipóteses,

1 Orientadora até julho de 2017.
2 Orientadora a partir de julho de 2017.
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questões de foro íntimo são judicializadas, fazendo parecer o perdão e o amor valores

irrecuperáveis.

 

 O presente artigo, fruto de uma pesquisa que durou 12 meses, tem como objeto

mediato  a  análise  de  situações  litigiosas  oriundas  do  convívio  (ou  falta  de)  e  do

ambiente familiar. Mais especificamente,  situações que culminaram em processos de

guarda compartilhada, regulamentada pela Lei 13.058/14. A partir da pesquisa e análise

do objeto  mediato descrito,  percebeu-se a  importância  do profissional  da psicologia

trabalhando em união com o profissional do direito. Isso porque, ao longo dos processos

estudados,  surgiram denúncias  de abuso sexual,  indicando a necessidade de atuação

interdisciplinar.   

Foi  constatado  que  a  equipe  técnica  é  imprescindível  para  a  resolução

interdisciplinar de conflitos que tramitam nas Varas de Família, já que tal equipe tem a

função pericial e examinadora dentro da realidade forense, apoiando o magistrado no

momento de proferir a sentença que irá definir a realidade da família. A complexidade

dos fatos jurídicos requer o olhar especializado, haja vista que, como afirma Theodoro

Jr:  “Os  fatos  litigiosos  nem  sempre  são  simples  de  forma  a  permitir  sua  integral

revelação ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, através apenas dos meios usuais

de  prova  que  são  as  testemunhas  e  documentos.”  O autor,  da  continuidade  ao  seu

pensamento que elucidando a interdisciplinaridade, necessária para o devido processo

legal, com a afirmativa de que: 

 “Não é admissível exigir que o juiz disponha de conhecimentos universais a
ponto  de  examinar  cientificamente  tudo  sobre  a  veracidade  e  as
consequências  de  todos  os  fenômenos  possíveis  de  figurar  nos  pleitos
judiciais  (...),  portanto,  terá  o  juiz  de  se  socorrer  de  auxílio  de  pessoas
especializadas  (...)  para  examinar  as  pessoas,  coisas  ou  documentos
envolvidos  no  litígio  e  formar  sua  convicção  para  julgar  a  causa,  com a
indispensável segurança. “(JÚNIOR, Theodoro, 2002, p. 428).

É certo,  portanto,  que  no intuito  de  zelar  por  princípios  basilares  do Estado

Democrático de Direito, como o princípio das fundamentações judiciais e o princípio do

devido processo legal, o juiz deve estar munido da equipe técnica para ligar a aplicação

da norma com a justiça, elevando a aplicação do direito à esfera moral. Tal concepção é

expressa no artigo 151, da lei 8.069(ECA), lê-se:

Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que
lhe forem reservadas pela  legislação  local,  fornecer  subsídios  por  escrito,
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mediante  laudos,  ou  verbalmente,  na  audiência,  e  bem assim desenvolver
trabalhos  de  aconselhamento,  orientação,  encaminhamento,  prevenção  e
outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a
livre manifestação do ponto de vista técnico.

Como  exemplo  dessa  interdisciplinaridade,  tem-se  a  ação  do  psicólogo  nos

processos em que o litígio entre os cônjuges gera intensa repercussão na vida de uma

criança  ou  adolescente,  deixando  marcas  subjetivas,  que  podem  ser  geradoras  de

sofrimento  que  repercutirão  na  fase  adulta.  Cabe ressaltar,  seguindo pensamento  de

Fátima França, que a psicologia jurídica ultrapassa o estudo do comportamento, como

manifestação subjetiva,  o objeto de estudo, deve ser, portanto,  as consequências das

ações jurídicas sobre o indivíduo. (FRANÇA, 2004)

Em decorrência disso, intencionando fazer valer o poder-dever que os pais têm para

com os filhos,  no dia  13 de junho de 2008, editou-se a Lei  11.698,  Lei da Guarda

Compartilhada,  passando  a  viabilizar  a  possibilidade  de  ambos  os  genitores

permanecerem “unidos nas principais decisões da vida do/a filho/a, mantendo, ainda,

uma convivência cotidiana com a criança, diferente dos finais de semanas alternados”

(VILELLA, 2016). 

Esta lei acarretou mudanças em artigos do Código Civil como, por exemplo, os

artigos 1583 e 1584, que passaram a adotar a guarda compartilhada em sua concepção

de igualdade de responsabilização de direitos e deveres dos pais que não vivem juntos

com filhos,  evocando os  princípios  expressos no ECA, como o melhor  interesse da

criança bem como a sua proteção integral.

Todavia,  a  doutrina  e  a  sociedade,  questionaram  tal  lei  estabelecer  a  guarda

compartilhada como regra, porque julgou inviável a possibilidade de um casal, em um

processo de divórcio litigioso, que sequer tem, em alguns casos, a condição de desfrutar

do mesmo ambiente físico, estipular a convivência compartilhada dos filhos de maneira

pacifica e justa. É nesse ponto que Rosa Lang (2000) discorre ao afirmar que:

“Toda separação vai acarretar um grau de sofrimento a todos e à criança em
particular, pois ela depende física e psiquicamente dos adultos cuidadores. A
forma como cada membro do casal lidará com o fato, pode propiciar uma
melhor elaboração da situação ou um agravamento pelos desentendimentos
que  podem  ocorrer  após  a  separação.
O divórcio pode ser vivido como alívio, mas toda separação envolve uma
perda e, esta, um luto. Um luto por um projeto de vida a dois, por anseios e
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expectativas  atuais  conscientes  e  inconscientes  e  o  rompimento,  podem
reatualizar outras separações e perdas.” (Revista Psicanalítica , v.II, n.1)

A guarda compartilhada, portanto, vem como uma resposta legislativa às demandas

sociais, visando dar uma solução à lide processual equiparando, expressamente, o poder

familiar - a influência dos responsáveis  em face dos filhos - evitando, por conseguinte,

que  apenas  um  deles  exerça  as  funções  cotidianas  paternais  e  tenha  a  total

responsabilidade pelo/a filho/a.

Faz-se mister ressaltar que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente de 1990 (Decreto 9.910 de 21 de novembro de 1990) embasou o ideário da

Lei  11.698/08  que,  ao  optar  pela  guarda  compartilhada  afirmar-se-á  o  direito  da

criança de conhecer e conviver com seus pais, ou seja, estar em contato constante

com ambos os  genitores,  desde que seu melhor interesse esteja ressalvado.  Além

disso, cabe ao Estado o comprometimento de prezar por tais interesses, e caso a criança

necessite  do  afastamento  de  um  dos  genitores,  ou  de  ambos,  tomar  as  medidas

necessárias para que a integridade da mesma seja sempre preservada, vide o art.18 da lei

supracitada

Art. 18. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de
assegurar  o  reconhecimento  do  princípio  de  que  ambos  os  pais  têm
obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da
criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais,
a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da
criança.  Sua  preocupação  fundamental  visará  ao  interesse  maior  da
criança. [...]

Nessa perspectiva, em casos de alienação parental, sendo esse tipo de alienação na

concepção do psiquiatra norte- americano Richard Gardner , no momento em que um

dos pais de criança a treina para romper os laços afetivos com o outro responsável, cria-

se fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro responsável  em casos

de denúncia de abuso sexual, maus-tratos e demais formas de abuso de poder por parte

dos genitores,  impõe ao juiz,  buscar  alguma forma se cercear,  quiçá sanar,  o poder

familiar do “genitor-abusador”. 

Tal assertiva está expressa no Código Civil nacional, in verbis:

Art.1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres
a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo
algum parente,  ou  o  Ministério  Público,  adotar  a  medida  que  lhe  pareça
reclamada  pela  segurança  do  menor  e  seus  haveres,  até  suspendendo  o
poder familiar, quando convenha. (grifo nosso)
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Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai
ou à mãe condenados por sentença irrecorrível,  em virtude de crime cuja
pena exceda a dois anos de prisão.

Cabe, aqui, elucidar que nas questões de denúncia de abuso sexual, a criança está

em perigo por “ambos os lados”,  porque,  como foi  dito  no documentário “A morte

inventada”, dirigido por Alan Minas, caso a denúncia seja verdadeira, o abusador é o

perigo que assombra a situação, mas, caso a denúncia seja falsa, o alienador é o perigo.

Logo, em ambos os casos, a criança encontra-se extremamente vulnerável e necessita de

imediato cuidado. 

Por conseguinte, é notório que “na 13ª Vara de família do Estado do Rio de Janeiro,

comarca da capital,  por exemplo,  80% das denúncias são falsas (...)  na maioria dos

casos, a mãe está recém-separada e denuncia o pai para restringir as visitas”. (JORNAL

EXTRA, 2012).

É louvável afirmar, portanto, que este modelo de guarda, “não só é um instrumento

de mudança legislativa, mas sim, de formação de uma nova cultura.” (AZAMBUJA,

2013). 

No âmbito interno, seguindo a literalidade da redação do inciso II do artigo 1584,

CC/02 entende-se que tem o juiz, o dever de decretar a guarda tendo como base os

interesses do menor,  e não o dos pais, mesmo que estes devam estar presentes (em

regra), em similitude de direitos e deveres, na vida dos filhos (art.1584, par. 1º). Prova

disso,  é a Lei 13.058/14 afirmando que,  mesmo em casos de separação ou divórcio

litigioso, há guarda compartilhada, uma vez que, em consonância com o art. 3º da Lei

8069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a criança deve viver sob a

égide  do  duplo  referencial,  tendo  sua  vida  norteada  por  ambos  responsáveis

independentemente da relação que estes têm entre si. 

Esta realidade, à luz do pensamento de Nancy Andrig é o ideal, visto que mesmo

não havendo consenso dos pais, há quebra da “monoparentalidade”; a Ministra vai além

e afirma  que  a  implementação  da  guarda  compartilhada  mesmo sem consenso,

mesmo que extrema, é necessária, porque da vida à letra da lei (ANDRIGHI,2011).
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Desse modo, em alguns casos, devido aos intensos conflitos vivenciados pelo casal

que está rompendo a convivência em litígio, afirma parágrafo 3º do artigo 1584 que o

juiz pode decidir, ex officio, por uma forma de guarda diferente da compartilhada, e que

a equipe interdisciplinar formada, que tem a presença do psicólogo, deve prestar auxílio

ao magistrado, por meio de laudos e pareceres psicológicos, para o estabelecimento das

atribuições e determinações do período de convivência dos pais em casos de guarda

determinada judicialmente.

Tal realidade já é fato, porque, como já foi dito, o magistrado necessita deste apoio

para resolver se a criança está de algum modo, sendo prejudicada pela relação que os

seus genitores têm entre si,  e é sabido que nem sempre a guarda compartilhada é o

melhor caminho a ser seguido.

Reitere-se que, são imensuráveis os benefícios que a guarda compartilhada acarreta

para uma família, e em casos extremos que ocorrem fatos como: maus-tratos, alienação

parental, e abuso de poder familiar (como o abuso sexual), o juiz pode optar por outra

forma que não seja a  da guarda compartilhada,  qual seja:  a guarda unilateral,  e  até

mesmo cessar o direito do guardião causador dos danos à criança. É nesse contexto a

realidade forense embasa suas decisões, a exemplo tem-se que: “havendo indícios  da

prática  de  abuso  sexual  do  genitor  contra  a  filha,  deve  ser  mantida  a  decisão  que

antecipou os efeitos da tutela e suspendeu o poder familiar.” (RAMOS, 2010).

3. JUSTIFICATIVA

3.1 Histórico da família 

Na medida em que o presente estudo foi sendo realizado, percebeu-se que é incabível

tratar da dinâmica familiar contemporânea sem discorrer sobre o papel da mulher e sua

evolução  em  sociedade.  Inicialmente,  cabe  dizer  que,  na  época  da  vigência  das

Organizações Filipinas, que: 

“tiveram  aplicabilidade  no  Brasil  por  longo  período  e  impuseram  aos

brasileiros enorme tradição jurídica, sendo que as normas relativas ao direito

6



civil só foram definitivamente revogadas com o advento do Código Civil de

1916” (MACIEL, 2006)

 O homem, chefe da família, era incumbido de castigar a mulher e filhos, caso, de

alguma forma, os mesmos não colaborassem para a sobrevivência do núcleo familiar,

sendo, portanto, o afeto e a felicidade inócuos.  

 

Com a entrada em vigor do Código Civil de 1916, ainda não havia a possibilidade de

divórcio, mas apenas de desquite, cuja função era “regular a forma de dissolução da

sociedade  conjugal,  por  meio  da  separação  de  corpos  e  bens  dos  cônjuges,  sem

extinção do vínculo matrimonial” (CINTRA, J.  Guilherme,  2014), a guarda ficava,

com a mãe afinal, era dela o dever de cuidar do marido, que tinha o papel de provedor, e

dos filhos. 

É  fato  público  e  notório  que,  no  século  XX,  a  mulher  que  não  zelasse  pela

manutenção  do  ambiente  familiar  havia  falhado  no  casamento  vez  que  sua  única

incumbência era cuidar do bem-estar do marido e dos filhos, conforme expõe  Waldyr

Grisard Filho, vide:

“Lembra Maria Berenice Dias,  que aos meninos era proibido entrar na
cozinha  e  brincar  de  bonecas,  o  que  levou  os  homens  ao  despreparo  no
desempenho  das  funções  de  maternagem.  Por  isso,  os  filhos  sempre
estiveram aos cuidados das mães. Cuidando os homens dos negócios externos
da família – pai provedor – e as mulheres das tarefas internas da família –
mãe dona-de-casa -, natural que a essas fossem atribuídos os cuidados dos
filhos.  Na dissolução do casal  conjugal,  sem qualquer outra cogitação,  os
filhos  ficavam  com  a  mãe,  tanto  pelo  consenso  dos  pais  como  pelas
decisões dos tribunais.” (FILHO, 2014).

Faz-se  mister  ressaltar  que,  a  legislação é  o  reflexo  das  demandas  sociais,  e,  as

mudanças legislativas no que concerne à família deram-se, precipuamente, pela luta da

mulher  em  ganhar  espaço  na  sociedade.  Conforme  exposto  pelo  advogado  Sandro

Gaspar, em palestra na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)

em junho de 2017, é certo que a legislação é sempre consequência de uma luta, e a luta

da mulher por ocupação do espaço em sociedade gera a necessidade uma repaginação

familiar,  fazendo  com  que  elas  os  homens,  sendo,  portanto,  necessário  que  estes

também arquem com as  obrigações  de  criar  os  filhos  na  medida  em que  a  mulher

também passa a assumir o caráter de provedora do lar. 
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O jurista foi além ao afirmar que hoje, vivemos em um mundo novo, mas de mentes

antigas, vez que, apesar da luta feminina por espaço e emancipação, a sociedade como

um todo cobra da mulher o dever de assumir o papel de mãe zelosa e cuidadora do lar,

sendo, para muitas, vexatório que o pai da criança seja o seu guardião, o que acarreta,

em casos como o que será abaixo exposto, falsas denúncias de abuso sexual.

 

Após diversas mudanças legislativas não houve alterações notórias no que tange à

regulamentação da guarda de filhos, nem sequer com a promulgação do no Código Civil

de 2002 (CC/02), sendo a guarda, portanto, indiscutivelmente, uma obrigação maternal,

uma relação quase que umbilical. 

 

A primeira lei que instituiu e disciplinou a guarda compartilhada no ordenamento

jurídico brasileiro surgiu somente em 2008 (lei 11.698/08), positivando no ordenamento

que a guarda será compartilhada sempre que possível. Havia, portanto a possibilidade de

optar pela guarda compartilhada, mas como aplicá-la se alguns juízes entendiam que se

houvesse processo tribunal não era possível a aplicação, porque pais que litigavam na

justiça não seriam capazes de administrar a rotina de seus filhos, tampouco os filhos

iriam adaptar-se a dois lares em que os adultos não se relacionavam? Como, então, que

o magistrado poderia fixar a guarda nesses casos?

 

A resposta que se tornou lugar comum era a seguinte: quase a totalidade dos casos

havia a fixação de guarda unilateral  materna, com regulamentação de visita paterna.

Nessa esteira, percebe-se que a guarda paterna, mesmo que legal era algo excepcional, o

que, enfoca que a obrigação de criar o filho não é do pai, mas sim da mãe; que a mulher

foi criada para ser mãe, e a sociedade foi construída acreditando nessa máxima. 

Outra parte da doutrina entendia que a lei era letra morta porque, já só aplicariam o

modelo da guarda compartilhada dentro das possibilidades, alguns interpretavam isso

como  condições  favoráveis,  ou  seja,  nos  casos  de  litígio  a  guarda  não  será

compartilhada, logo a lei não teria função social. 

Todavia, é certo que se os pais não chegarem a um consenso quanto a criação de

seus filhos, e dever do Estado intervir, porque a proteção da criança é interesse púbico.

Caso não houvesse problema algum não haveria sentido a existência de um processo
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judicial. A lide familiar só é analisada por um magistrado porque há interesse, de pelo

menos alguma das partes, que a vontade do julgador supere a de algum dos polos da

ação, logo, os pais não conseguiram chegar a um consenso para solucionar o problema

daquela família. 

 

Quando o legislador muda a redação de 2008, no intuito de fazer com que a letra da

lei (direito material) seja, de fato, aplicada ao caso concreto, pela lei 13.048 de 2014, há

a substituição da redação de “sempre que possível” por “será obrigatória”, esclarecendo,

dessa forma, a discussão, no momento da aplicação da lei, que de se o casal não se fala

não há como ser compartilhada, vez que irá ser de qualquer maneira. Logo, é a regra,

haverá guarda compartilhada mesmo que na falta de diálogo. 

 

Ressalte-se que a falta de diálogo é entre o casal,  ou seja,  a relação paterna não

deveria ser afetada por um desafeto com o antigo companheiro. Quem se separa não são

os pais, sim o casal, vez que a relação matrimonial é autônoma a paternal. Cabe, sem

dúvidas, a esse casal, em prol do melhor interesse da criança adaptar a vida para que os

filhos tenham o direito de conviver com seus pais, vez que “na guarda compartilhada,

são múltiplos os arranjos ao exercício da cooparentalidade sem descurar dos melhores

interesses da criança.” (Assessoria de Comunicação IBDFAM, 2014)

3.2     A   Necessidade Inserção do Psicólogo na Realidade Forense

Dentro  dessa  dinâmica  processual  familiar,  é  certo  que  é  necessário  um  apoio

interdisciplinar, razão pela qual há, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

(TJRJ)  uma  equipe  técnica,  formada  por  auxiliares  do  juízo  que  interferem  em

momentos  do  processo  que  a  competência  jurídica  do  magistrado  e  dos  demais

profissionais do direito não consegue atingir.

 

Dentro  dessa  equipe  há  os  psicólogos,  que,  no  TJRJ,  somam  cerca  de  230

profissionais que atuam nos mais diversos tipos de caso em diferentes Vars, como a Vara

de Execuções Penais (VEP), Varas de Família (VF) e Varas da Infância e da Juventude

(VIJ), e, no que tange ao princípio do melhor interesse da criança, são fundamentais

para interferir no processo, com um olhar especializado, e apoiar a decisão judicial a fim

9



de ressalvar os direitos daquela criança que vive como centro de um litígio que não é

culpada e não escolheu. 

 

Cabe elucidar o que, o ordenamento jurídico vigente busca deveras enaltecer a

necessidades do apoio extrajudicial- aquele que vai além da capacidade do profissional

do direito- com a instituição de regras como o artigo 699 do Novo Código de Processo

Civil (NCPC), que expressa,  in verbis: “Quando o processo envolver discussão sobre

fato relacionado a abuso ou a alienação parental,  o juiz,  ao tomar o depoimento do

incapaz, deverá estar acompanhado por especialista” (grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o NCPC evoca expressamente a necessidade de um

expert,  na  escuta  do  menor,  para  que  o  magistrado,  não  exceda  a  competência  de

julgador e a escuta seja analisada de forma especializada, pelo profissional competente.

Cabe  ressaltar  que,  o  palestrante  Dr.  Alexandre  Câmara,  em  palestra  no  V

Congresso do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) RJ e II da Região

Sudeste,  expôs  que,  tal  artigo  foi  redigido  pela  desembargadora  do  TJRJ,  Katya

Monnerat, e a ideia de tal dispositivo surgiu em uma das reuniões do Fórum Permanente

de Direito de Família e Sucessões da Escola da Magistratura do Estado do Rio De

Janeiro (EMERJ), e foi adotada pelo NCPC sem qualquer mudança, o que denota que

tal assunto é de tamanha relevância que vem sendo frequentemente debatido entre os

profissionais atuantes na área.

Outra regra recente, é a Lei 13.431/17, sancionada em 04 de abril de 2017, que

amplia os mecanismos para resguardar as garantias de crianças e adolescentes no curso

do processo e eventuais inquéritos, vez que “a lei normatiza mecanismos para prevenir a

violência contra menores, assim como estabelece medidas de proteção e procedimentos

para tomada de depoimentos.” (SENADO, 2017)

Tal norma, ainda, expressa os procedimentos que os profissionais devem seguir

para atender as crianças e adolescentes, quais sejam: 

“O primeiro procedimento é a escuta especializada, que deve ser realizada perante
órgão da rede de proteção e limitado estritamente ao necessário para o cumprimento
de sua atribuição. O segundo é o depoimento especial, quando a criança é ouvida
perante a  autoridade judicial  ou policial.  Esse depoimento será intermediado por
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profissionais especializados que esclarecerão à criança os seus direitos e como será
conduzida a entrevista,  que será gravada em vídeo e áudio,  com preservação da
intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha. A oitiva tramitará em segredo
de justiça.” (SENADO, 2017)

Importante frisar, que, apesar do intuito da lei resguardar a criança,  prima facie, é

certo que os envolvidos naquela lide, sejam estes pais ou não, também são protegidos,

porque evitando a arbitrariedade da lei,  logra-se a  equidade  e,  consequentemente,  a

justiça.

Cabe aqui, elucidar, o caso narrado no filme “A Caça” (VINTEMBERG, 2012), o

qual relata, conforme texto da página “Adoro Cinema” o caso de uma criança que diz à

diretora da creche que seu professor lhe mostrou as partes íntimas. Todavia, a menina tem

apenas cinco  anos,  e  reagiu a  uma suposta paixão obviamente,  não  correspondida  pelo

mesmo. 

Quando a criança expôs o fato não havia cunho sexual, a menina sequer tinha noção da

magnitude do que disse -, apenas repetiu algo ouvido em sua própria casa. 

A simples acusação foi o bastante para que a vida do professor se transfigurasse de calma

e rotineira para uma verdadeira perseguição, uma caça, posto que aquele que era estimado

por todos logo se torna um alvo da sociedade, sofrendo graves consequências físicas e,

principalmente,  morais.  Ressalte-se  que,  ao  tomar  ciência  do  fato  a  diretora  da  escola

convocou os pais dos alunos para informá-los do que supostamente havia ocorrido, ou seja,

ouve uma  exposição do suposto agressor antes,  sequer,  dos fatos serem informados as

autoridades  e  sem  que  a  própria  criança  e  sua  família  tenha  recebido  qualquer  apoio

especializado,  até  o  fato  ser  analisado  por  autoridade  competente,  ou  seja,  houve  um

julgamento prévio da sociedade ao da justiça.

Continua o autor do texto que discorrendo que, para o acusado:

 “Tem início uma batalha ingrata, a de provar sua inocência em uma comunidade
que não se importa mais  se há provas que confirmem a acusação .  Lucas (o
professor)  está marcado, para sempre, como pedófilo. (...) Coloque-se no lugar
deles - pessoas próximas do professor acusado. Não teria você a mesma reação de
repúdio e asco ao saber de uma acusação deste tipo, que alguém de plena confiança
teria  se  aproveitado  de  uma  criança  próxima?”  (ADORO  CINEMA,  2012).

E é justamente tal realidade que clama pelo apoio interprofissional no judiciário, bem

como o apoio legislativo,  com o sancionamento de regras  como as acima expostas,

posto que os psicólogos possuem papel fundamental em atender  às necessidades do
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judiciário na medida que, conforme já exposto, complementar e apoiam o trabalho dos

profissionais de direito que são inerentes ao processo, bem como das partes.

 Com isso,  entende-se que o magistrado,  não possui  toda a  bagagem profissional

necessária para analisar a situação fática que lhe é apresentada por meio de um processo

sem o  auxílio  de  um profissional  capacitado  para  revelar  a  verdade  real  do  que  é

afirmado, até porque, em uma lide, principalmente as familiares, cada parte tem a sua

própria  verdade,  devendo  a  mesma,  portanto,  ser  interpretada  o  mais  amplamente

possível.

 

Nesse diapasão a atuação do psicólogo dá suporte às decisões judiciais,  para que

estas  sejam  mais  próximas  da  verdade  real  e  subjetiva  mais  fundamentadas.  Insta

salientar,  que as conclusões do psicólogo não vinculam o juiz,  conforme expressa a

consolidação  normativa  da  Corregedoria  Geral  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro

(CGJ/RJ), in  verbis: “Art.  417.  Os Psicólogos são hierarquicamente  subordinados ao

Juiz de Direito e tecnicamente vinculados ao Serviço de Apoio aos Psicólogos”. 

 

Conclui-se, portanto, que apesar de ser uma atividade imprescindível e completar ao

juízo, o psicólogo não se confunde com um julgador, visto que as conclusões por meio

de laudos ou pareceres não possuem natureza de decisão de mérito, posto que não há

valor  decisório,  mas  são,  uma contribuição  notória  para,  quando  do julgamento  do

mérito,  este  seja  este  seja  feito  por  meio  da  decisão  mais  fundamentada  possível,

“afinal, uma decisão sem fundamentação é como um corpo sem coração” (MAZZOLA,

2016).

O autor vai além afirmando, que “caso os magistrados não queiram ver suas decisões

anuladas por falta de fundamentação, deverão observar o roteiro delineado no art. 489, §

1º e seus incisos, do NCPC”, ou seja, a decisão fundamentada é regra na lei processual

civil vigente. 

 

Frise-se que as perícias realizadas ao longo dos processos que tramitam nas Varas de

Família  devem ser  utilizadas  com meio  de  prova  visto  seu  valor  fundamental  para

auxiliar na decisão de mérito do juiz. Sendo, por conseguinte, o papel – de atuação-

do psi, que tem fundamento no princípio constitucional previsto no artigo 5°, LV, da Lei
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Maior, um assegurador da ampla defesa e do contraditório na medida em que amplia os

meios e recursos para a efetivação dos mesmos, fomentando a produção de provas para

a busca da verdade real.

  

 Quanto à  lei  Processual  Civil,  é  importante  reforçar  o  fato de que o Código de

Processo foi remodelado, sendo certo que o código atual entrou em vigor em março de

2016, razão pela qual, atualmente, conforme afirmou Humberto Dalla em palestra no

Campus  da  faculdade  IBMEC/RJ,  em  abril  de  2017,  o  Novo  Código  está  mais

preocupado com os direitos fundamentais do que o anterior. Cabe enforcar os artigos

464 e seguintes, que tratam sobre as provas periciais combinado com o artigo 699 que,

conforme já exposto neste texto torna indispensável presença do especialista nos casos

expressos no artigo a fim de dar maior segurança jurídica a todos os atos processuais

sendo reconhecida, expressamente, pelo legislador.

3.3 A Guarda Compartilhada e seus Impactos

Atendo-se  novamente  à  pauta  mãe-cuidadora  e  pai-provedor,  segundo  dados  do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2012, ou seja, quatro anos após

a  promulgação  da  primeira  lei  que  instituiu  a  guarda  compartilhada,  em 2008,  que

concedeu a possibilidade de optar por este modelo (guarda compartilhada), dando aos

pais a opção de dividirem igualmente as responsabilidades de escolha, a realidade é que

se verifica pelos dados desse instituto abaixo expostos: 

Em 2012, de acordo com os dados mais recentes do IBGE, a guarda dos
filhos menores foi atribuída às mulheres em 87,1% dos divórcios concedidos
no  Brasil,  contra  6%  que  obtiveram  a  guarda  compartilhada.  Os  dados
refletem  o  contexto  histórico  que  durante  anos  atribuiu  a  guarda
preferencialmente à mãe e revelam a importância da mudança definitiva do
paradigma tradicional da exclusividade da guarda materna. 
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 fonte: IBGE, 2012,

Tal fato evoca, o que a ideia de mundo novo mentes antigos, já expostos neste

texto, em que os filhos são “coisificados” e tidos como posse e não como sujeito de

direitos, ideia essa que é extraída,  inclusive do termo guarda (que traduz a ideia de

posse) ou seja, são pertencentes à mãe, vez que estes historicamente estão sujeitos ao

cuidado maternos.

3.4 Da análise dos casos concretos 

Seguindo a proposta da metodologia utilizada neste trabalho, a exposição acerca

dos efeitos da lei da guarda compartilhada foi embasa em um caso concreto, qual seja:

uma entrevista, que envolvia um casal que viveu junto por aproximadamente quatro

anos e dessa união nasceu um filho, que, na data da entrevista, em fevereiro de 2017,

contava com sete anos de idade. 

Mesmo que o caso em tela não envolva o tema abuso sexual, é imprescindível

citá-lo, posto que, observa-se nitidamente o impacto que a Lei 13.048/14, lei da guarda

compartilhada, causa na dinâmica de organização de uma família, e, paralelo a isso,

como o psi é fundamental para apoiar e orientar família que vive um processo.

Apesar de ambos os genitores serem saudáveis, física e mentalmente, e, além

disso,  terem condições  financeiras  de arcar  com todas  as  despesas  básicas  – saúde,

educação,  alimentação e moradia-  do filho,  parecia-me que aquele ex-casal  buscava

problemas na dinâmica do filho para colocarem defeitos um no outro, como se trocar
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culpas fosse o objetivo de ambos ali, naquela sala do núcleo de psicologia do fórum da

Capital do Rio de Janeiro.

 O filho, por sua vez, mostrou-se um menino inteligente e afetuoso por ambos. O

que  ele  demonstrava  era  medo  e  tristeza,  porque,  apesar  de  saber  que  seus  pais  o

amavam, ele acreditava ser o motivo da briga entre ambos. 

O medo da criança era, também, de expressar que, de fato, o que a mãe falava

era verdade: o pai não se preocupava com a tarefa de casa e não lhe dava café da manhã,

ou seja, não tinha a responsabilidade que um pai deve ter.

Tal  fato,  quando questionado ao pai,  foi  desconstruído pelo mesmo,  vez que

arcava com as obrigações civis (pagava pensão) e só não era mais severo com o menino

porque   ele  é  um “pai  de  final  de  semana”,  ou  seja,  para  ele  no  pouco  momento

presencial que tem com o menino- que no caso eram em finais de semana alternados o

pernoite de quarta para quinta-feira-  se fosse severo e não o deixasse aproveitar cada

instante, passando, inclusive, noites de horas restritas de sono para otimizar o tempo de

lazer iria perder o afeto do filho.

Cabe elucidar, que no caso em tela, o filho já dorme na casa do pai às quartas-

feiras, que é um dia no meio da semana, fato este que é típico da guarda compartilhada,

vez que esta não é a divisão exatamente igualitária de tempo do filho com os genitores,

mas sim a participação dos mesmos na vida da criança, dando-lhes equidade em direitos

e deveres no intuito de efetivar o exercício pleno do poder familiar.

Aqui, portanto, vem à tona o diz de Giselle Groeninga no tocante a lei da guarda

compartilhada repetir o que o próprio conceito de poder familiar já afirma, que, para o

jurista Carlos Roberto Gonçalves:  "Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres

atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores". (GONÇALVES,

2011).

A mãe da criança, apesar dos questionamentos quanto à postura “despreocupada

e  infantil”  de  seu  ex-companheiro,  era  favorável  a  dinâmica  seguida,  e  o  que  ela

buscava no judiciário era que o pai utilizasse seu tempo com o filho para cumprir com

deveres de pai, que incluíam, além do lazer, fazer o dever de casa, cumprir horários e

regras.

Após o final das entrevistas daquela tarde, foi dito aos pais pela psicóloga do

juízo  que,  no laudo psicológico,  seria  proposto ao magistrado regulamentar  naquele
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caso a guarda compartilhada. Nesse momento a mãe mostrou-se nervosa, como se fosse

perder o seu cargo materno, era, para ela, sem dúvidas, como se fossem “partir a criança

ao meio” e a relação maternal iria desmoronar, ou seja, o sentimento de posse que a mãe

sentia estava sendo desconstruído e isso, certamente, causava angustia àquela mulher,

que sempre enxergou a sua posição matriarcal como intocável. 

Vale dizer que em entrevista em a Juíza Andréa Pachá, foi dito pela magistrada

que as mulheres, muitas vezes, se veem detentoras do espaço do lar, tendo arraigas em

si a ideia de que a maternidade lhes dá posse sobre o filho e, por conseguinte, domínio

do  espaço  do  lar.  Com  isso,  compartilhar  seu  filho  com  o  pai,  que  é  o  seu  ex-

companheiro, dá as mães a ideia de que elas estão “perdendo o seu poder”.

Logo depois de tal reação, a genitora, informou à psi que a sua advogada havia

dito  que  a  guarda  poderia  perfeitamente  continuar  sendo unilateral,  o  que,  como já

exposto, no nosso ordenamento, não é mais, em regra, cabível.

A psicóloga, portanto, disse a ela que o molde que eles haviam estipulado seria

mantido, vez que ele é já transfigura o ideal da guarda compartilhada, qual seja: que

”ambos os pais, conjunta e harmoniosamente, com base no diálogo constante, devem

efetuar as escolhas relacionadas aos filhos” (NICODEMOS,2015) diferentemente do

modelo da guarda unilateral que “é aquela exercida por um genitor, restando ao outro o

direito de visitas e de vigilância da educação e criação do filho” (VILELA, Sandra,

acesso em 2017).

A autora continua seu pensamento expondo a ideia de que, o guardião (que no

caso  em  tela  é  a  mãe),  deixa  de  ter  a  tomada  de  decisão  como  algo  exclusivo,

passando a compartilhar com o pai, sendo certo que:

“(...)isto não significa necessariamente que a criança passe metade
da semana com um ou com outro genitor. Cada família deverá encontrar um
esquema  onde  será  proporcionada  a  criança  a  manutenção  dos  laços
parentais  e  uma  convivência  cotidiana  com  os  dois  genitores,
imprescindível para a formação desta criança).

Ressalte-se  que  a  ideia  de  “convivência”  cotidiana  acima  exposta  não é  de

convivência física, necessariamente, mas sim de contato, diálogo, nem que seja por

telefone; a convivência é o estar presente. 

Esta regra, na mente de um casal que teve o laço amoroso rompido, é deveras

dolorosa, e essa dor é refletida, mesmo que involuntariamente, na relação deles com o
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filho. E foi essa mácula que, naquela sala do Núcleo de Psicologia, começou a ser

sanada.

Após a entrevista acima relatada,  o casal comprometeu-se em cooperar para

criar o filho, de apenas sete anos de idade, em união, e, mensalmente, voltar ao Fórum

para  conversar  com a  expert e  falar  como estão  se  sentido  com a  nova  dinâmica

familiar,  e,  caso  fosse  necessário,  será  proposto  ao  juiz,  que  fizesse  mudanças  na

dinâmica que estava estabelecida nos autos. 

É certo que, tal determinação e apoio da equipe interdisciplinar no bojo de um

processo que versa sobre regulamentar a guarda de um filho em uma Vara de Família,

é fundamental para um processo que não irá terminar no momento da sentença, mas

irá produzir efeitos enquanto durar a vida daquela família.

3.5 Do caso da Falsa Denúncia de Abuso Sexual- entrevista e estudo dos autos

R., pai, começou narrando que foi casado de 1991 até 1999 com B., a mãe de sua

filha, e, quando da separação do casal, a menina, J., tinha apenas um ano de idade e, por

isso, o pernoite era inviável, e a visitação escassa. 

O que restou acordado entre os genitores foi que o pernoite na casa do pai só

teria início quando a criança completasse 04 anos de idade, em agosto de 2002. 

Em junho de 2002, três anos após o rompimento do laço matrimonial entre R. e

B., faltando 02 meses para o aniversário de J., R. recebeu um ofício de uma das Varas da

Infância e Juventude (VIJ), informando-o que em razão de decisão liminar a visita seria

impossibilitada.

Cabe  elucidar  que  processo  que  tratava  da  regulamentação  da  guarda  de  J.

tramitava na Vara de Família, ou seja, aquilo- o processo na VIJ- foi uma surpresa.

Fato é que, o processo da VIJ foi interposto pela ex-esposa de R., alegando que o

mesmo avisa abusado sexualmente da filha. O laudo que constava nos autos havia sido

elaborado por  psicóloga,  de clínica  particular  indicada  pelo  conselho tutelar,  que,  à

época elaborou o laudo escutando a filha e mãe, sem escutar o pai. Com base nesse

laudo parcial, o magistrado tomou a decisão de sanar a convivência uma vez para o juiz,
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o  laudo  juntado  aos  autos  detinha  fortes  evidências  de  que  j.  havia  sido  abusada

sexualmente por seu genitor.

Tal decisão foi objeto de recurso. E, conforme o processo foi seguindo o seu

curso,  normal-  diversas petições,  réplicas e  tréplicas-  novas entrevistas  foram sendo

realizadas,  fazendo com que,  j.,  que  naquele  caso era vítima,  fosse ouvida diversas

vezes ao longo do processo sem ter nenhum contato com seu pai.

Aqui, cabe elucidar que “o sistema teria que ter o cuidado em fazer com que a

vítima  não  precise  dar  o  seu  depoimento  diversas  vezes  a  diferentes  instituições,

evitando a chamada revitimização”. Ou seja, o fato da longa durabilidade do processo e

a grande quantidade de audiência e entrevistas com a vítima, no caso em tela, J. passou

por  09  procedimentos  periciais  e  entrevista,  faz  com  que  aquela  pessoa  sofra

constantemente a dor geradora daquela lide, no caso, o suposto abuso.

Nesse  diapasão,  a  psicóloga  Silvia  Ramos em palestra  no  Tribunal  Regional

Federal (TRF) da 2ª Região, mês de maio de 2017, tratou sobre o fato de que a nova lei

13.431/17, que “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).”  Acrescentou  no  ordenamento  a  violência

institucional  como modalidade  de  violência  contra  crianças  e  adolescentes,  sendo a

revitimização uma dessas modalidades. 

Tal norma, apesar de posterior ao caso em tela, já teve a sua ideologia retrata em

um dos laudos juntados aos autos, vez que, segundo a especialista que elaborou o laudo:

“Criança  supostamente  abusada.  Nesse  caso,  apesar  de  realizarmos

atendimento a todos os envolvidos, não pudemos realizar mais de três atendimentos a

criança, J., visto que a criança já foi demais exposta nas análises anteriores, sempre

lhe  sendo  solicitado  narrar  os  fatos  que  a  princípio lhe  proporcionaram  grande

desconforto psicológico. ” (grifo nosso)

Após o laudo acima mencionado, foi realizada entrevista com especialista da

Fundação  da  Infância  e  Adolescência  (FIA),  que  em seu  relatório  descreveu  que  o
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objetivo do mesmo era atestar se houve ou não abuso sexual e nele concluiu que não

havia evidências que comprovassem o abuso sexual, o que também não significava que

tal fato não tinha ocorrido.

Porém, era  incabível prever  o abuso uma uma vez que a genitora da menor,

apesar de vista como desesperada para obter uma resposta da justiça – a punição do

genitor  -  pelo  que  supostamente  ocorreu  com  sua  filha,  acabou  realizando

procedimentos a fim de “facilitar o diagnóstico da psicóloga”.

 Um desses procedimentos realizados pela genitora foi, como narrado no laudo,

pedir que a criança se despisse na frente do padrasto e reproduzisse a cena do suposto

abuso que sofrera- passando pomada nas partes íntimas, ou seja, a mãe instruiu a criança

a reviver o suposto caso que lhe causaria traumas para a vida inteira. 

A psicóloga,  portanto,  disse que  a  criança não se demonstrou arredia  e  com

medo, como é comum nos casos em que a criança sofreu abuso sexual, principalmente

quando se depara com a cena similar do suposto abuso sofrido. A menina, por sua vez,

estava tímida por estar desnuda em frente a uma câmera.

Após,  R.,  começou a crer  que o processo iria  terminar,  visto que os últimos

laudos  juntados  no  processo  bem  como  as  circunstancias  do  caso  concreto-  foi

descoberto  que  a  psicóloga  da  clínica  particular  vendia  laudos,  e,  portanto,  a

legitimidade do primeiro laudo do processo que diagnosticou o abuso era questionável-

fizeram com que fosse crível que a visitação seria regulamentada e R. restabeleceria a

convivência com sua filha.

Entre os anos de 2002 a 2006, o único contato havido entre pai e filha ocorreu

nas salas das psicólogas da VIJ. R., relatou que no encontro que teve com sua filha ele

deu para ela um presente, e a mesma disse-lhe que não poderia aceitar porque a mãe iria

brigar, ele não relutou, e disse que no próximo encontro levaria o brinquedo novamente.

Depois  desse  encontro,  a  genitora  alegou,  por  petição,  que  menina  só  havia

entrado na sala porque o pai dela estava de barba, e parecido com um professor da
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escola, porque, caso ela o tivesse reconhecido, jamais teria tido nenhum contato com

ele.

Apenas  no  ano de  2007,  foi  declarado  por  sentença  que  não havia  ocorrido

abuso,  e  o  processo  que  tramitou  na  VIJ  terminou  com  julgamento  do  mérito  e

improcedência  do  pedido  exordial,  uma  vez  que  a  pretensão  da  genitora  não  foi

apreciada.

Nisso,  o  processo  que  tramitava  na  Vara  de  Família  foi  retomado,  e  a  mãe

solicitou que fossem realizadas novas pericias.

No ano de 2008, seis anos após o início do processo, os encontros começaram a

ser realizados no núcleo de psicologia do fórum do estado do Rio de Janeiro, Comarca

da Capital, sendo certo que os mesmos duraram cerca de quatro meses, e, paralelo a isso

foi delimitado que pai mãe e filha fizessem terapia familiar. 

Fato é que a filha nunca comparecia. Inclusive, foi aplicada multa a mãe por não

levar a mesma nos encontros.

Porém, quando estava começando a  haver  contato maior  entre  a  criança  e  o

genitor,  ela  e  a  mãe  mudaram-se  para  Curitiba  porque  a  menina  competia  e  teve

oportunidade de treinar naquele estado. O pai foi até lá visita-la duas vezes.

Quando  retornaram a  residir  no  Rio  de  Janeiro,  os  encontros  começaram a

ocorrer em shoppings, cafés, e livrarias porque o pai não conseguia desenvolver um

contato maior, ou seja, a menina não ia na casa do genitor nem tinha nenhum tipo de

contato com a família extensa. 

Insta  salientar  que,  apesar  de  não  ter  uma  boa  relação  com  mãe  e  ter

demonstrado diversas vezes, que não convivia bem com a mesma, R. percebeu que dada

a distância menina, quando a mesma completasse 18 anos não iria mais querer vê-lo.

Ele ofereceu a casa, começou a se abrir vendo o pai como uma possibilidade de

fuga da casa da mãe, dando até sinais de que queria residir com pai, o que não ocorreu

vez que, segundo R., cada vez que ele se aproxima da filha algum empecilho impede

que essa aproximação de fato ocorra.

20



R., atualmente, não tem contato constante com a filha porque depois de tamanha

alienação não conseguiu construir vínculo familiar com o mesmo.  

O fato acima narrado é um resumo de um processo que durou longos anos e

hoje,  após  a  sentença  definitiva  transitava  em  julgado  não  tem  mais  função  no

judiciário.  Mas,  é  notório  que  na  vida  daquela  família,  cada  fase  processual  ainda

produz efeitos.

3.6 Do Segundo Caso de Falso Abuso- estudo dos autos

Em anexo

3.7 Do caso de Abuso Real

Para tratar  de abuso sexual  é  importante  dizer  que este  fenômeno pode ser

definido por “qualquer interação, contato ou envolvimento da criança em atividades

sexuais que ela não compreende, não consente, violando assim as regras sociais e legais

da sociedade” (PIRES, 1999)

No  texto  “Concepções  da  Professora  Acerca  do  Abuso  Sexual  Infantil”  de

autoria de Rachel de Faria Brino e Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams, é dito

que o abuso sexual:

“dentre os abusos, é aquele que provoca os  piores prejuízos psicológicos para a
vítima  (Caminha,1999;  Monteiro,  Abreu,  Phebo,  1997;  Azevedo,  Guerra,  1997).
Esses prejuízos podem ser dificuldades de adaptação interpessoal, sexual e afetiva
(Azevedo,  Guerra,  1997).  O  abuso  sexual  é  considerado  uma  “modalidade
privilegiada” de violência doméstica contra a criança, na medida em que além das
práticas sexuais propriamente ditas pode implicar agressão física e abuso emocional
(Azevedo, Guerra, Vaiciunas, 1997).” (BRINO e WILLIAMS, 2003)

As autoras seguem no tema, e chegam a analise das omissões nas denúncias, ou

seja, quando a vítima não denuncia, não tem coragem de relatar a violência sofrida, na

medida que:

“a omissão deve-se ao fato de esse tipo de violência ser acompanhado de culpa e
vergonha, sendo que na maioria das vezes, como ocorre dentro de casa, tal violência
permanece (...) vítimas de abuso sexual as quais revelaram que tal abuso é o segredo
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mais bem guardado. (...) Outro indício que corrobora as afirmações acima é que o
agressor, nos casos de abuso sexual intrafamiliar, em 69,6% dos casos é o pai, em
29,8% é o padrasto e em 0,6% é o pai adotivo (Saffioti, 1996). O estudo, em que
Drezett (2000) analisou 1.200 casos de violência sexual documentados no Hospital
Pérola Byington de São Paulo, constata por sua vez que em 84,5% dos casos de
violência sexual contra a criança o agressor era conhecido da vítima, sendo que em
21,7% o pai era o agressor, em 16,7% o padrasto, em 1,6% o pai adotivo, em 11,6%
era o tio, em 10% o avô, em 16,7% o vizinho e em 21,7% o agressor era outro
conhecido da família. (Cadernos de Pesquisa, n. 119, julho/ 2003.) (sic)

Quando analisados os casos de abuso real, foi perceptível, através da leitura dos

laudos psicológicos elaborados por uma expert, que a criança não consegue demonstrar

empatia com o agressor, em quase totalidade dos casos, o pai, e, muitas vezes busca

uma fuga do assunto porque ao vê-lo era remetida as suas lembranças do ato, o que

acarreta em desconforto.

Aqui, é importante frisar que, nos casos de falso abuso, conforme acima exposto,

é muito comum a incidência das falsas memórias, aquelas que, segundo o texto Falsas

Memórias:  questões  teórico-metodológicas:  “ocorrem quando uma pessoa lembra  de

eventos  que  não  aconteceram,  situações  que  nunca  presenciou,  lugares  onde  nunca

esteve, ou então, se lembra de maneira distorcida do que realmente houve” devendo,

portanto,  a equipe técnica descrever  no laudo suas  constatações  acerca da diferença

entre  o que de fato ocorreu e  o que é  fruto das falsas  memórias,  o que,  nos  casos

estudados, foi diferido precipuamente pela autonomia da criança ao narrar os fatos.

Quanto menos viciado o discurso, ou seja, quanto menos frases repetidas, o olhar

para alguém tentando fugir do assunto caso não soubesse respondê-lo, e, muitas vezes, a

vontade de culpar o suposto agressor sem nem mesmo ser questionado sobre isso, são

formas de constatar que o que está sendo relatado é algo que não ocorreu,  mas foi

ensaiado para ser tido como real.

Por outro lado, nos casos em que de fato houve o abuso, a criança parece mesmo

desconfortável como a situação, estar livre para falar o que realmente sente. Mesmo que

não queira sair de perto de alguém da família que lhe conforte, na maioria das vezes, a

mãe, a vítima usa suas próprias construções no momento de montar a sua fala, suas

memórias estão livres. 
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Cabe, aqui, aludir ao pensamento de Maria de Fátima Araújo, vez que “o abuso

sexual infantil é frequentemente praticado sem o uso da força física e não deixa marcas

visíveis, o que dificulta a sua comprovação, principalmente quando se trata de crianças

pequenas”, a pesquisadora continua seu raciocínio expondo que:

“As  pesquisas  apontam  que,  quando  se  trata  de  abuso  sexual
ocorrido no espaço doméstico e familiar,  há uma maior predominância do
homem como agressor e da mulher como vítima (...). O abuso sexual é um
fenômeno complexo e difícil de enfrentar por parte de todos os envolvidos. É
difícil  para  a  criança  e  para  a  família,  pois  a  denúncia  do  segredo
explicita a violência que ocorre dentro da própria família..” (ARAÚJO,
2002, grifado)

No momento da leitura das petições, das atas de audiência, bem como dos laudos

psicológicos dos processos estudados que o olhar e fala da mãe que, informou ter seu (a)

filho  (a)  abusado  (a)  é  completamente  diferente  do  daquela  mãe  que  denunciou

falsamente em busca de uma solução rápida, (no caso, a medida liminar que suspenda a

visitação paterna) para seu processo, vez que aquela mãe, nitidamente, estava expondo a

criança à tutela do Estado porque era a sua única alternativa de sanar o abuso, havia

desespero e falta de instrução, uma vez que, é indubitavelmente difícil saber que seu ex-

companheiro, pai seu filho ou filha, abusa de tal criança.

O caso abaixo exposto trata de um processo em que, em regra deveria seguir a

guarda compartilhada com base no CC/02, modificado pela lei 13.048/14 (lei da guarda

compartilhada), mas não o fez, posto que o mesmo trata de caso em foi constato que a

denúncia de abuso sexual era verdadeira. E, em casos excepcionais o juiz deve sempre

optar  pelos  métodos  de  interpretação  sistemática,  aquela  que  leva  em conta  todo  o

ordenamento jurídico e a teleológica, que busca a finalidade da norma.

Nesse ínterim é cabível sanar a convivência nos casos excepcionais, vez que esta

não traria  benefícios  ao menor violentado pelo próprio genitor,  devendo ser  sempre

evocado o princípio do melhor interesse da criança. 

4. OBJETIVOS
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 Comparar a reação de cada magistrado quando é relatado em um processo de

guarda algum caso de possível abuso sexual e/ou alienação parental;

 Investigar a real motivação das denúncias de falso abuso sexual, e, quando

descobertas falsas o que ocorre no processo;

 Analisar como era a processualística antes e depois da vigência da nova lei

de guarda compartilhada, vigente a partir de 2008 sob o nº 11.698/08, sendo

somente a partir de 2014 com a lei 13054/14, que tal modelo foi instituído

como regra;

 Discorrer  sobre  a  interdisciplinaridade  nas  questões  de  direito  de  família

dentro da realidade forense.

5.  REVISÃO DE LITERATURA

O acima narrado foi fruto de trabalhos e investigações prévias referentes ao tema

da pesquisa, e, como o tema em tela é algo que diferente dos outros ramos do direito,

vez que não permite que nenhuma generalização seja feita, posto que o olhar para o

direito de família deve ser subjetivo e ao mesmo tempo técnico.

Por  conta  disso,  a  maior  fonte  de  conhecimento  buscada  foram congressos,

aulas, entrevistas e palestras. Dessa forma, foi possível obter conhecimento através de

diferentes  e  atuais  pontos  de  vista  de  profissionais  atuantes  na  área  no  presente

momento. 

No primeiro momento, de fato, o estudo foi doutrinário, para ter embasamento

antes de ouvir juristas tratando sobre o tema, e, assim, compreende-lo melhor. Além

disso, era imprescindível saber sobre o direito material antes de analisar os processos,

bem como era também necessário ler sobre psicologia, a fim de ter conhecimento a

ponto de tratar do tema neste trabalho. 

A fim  de  aumentar  a  gama  de  conhecimento  na  área,  nos  dia  21  e  22  de

novembro de 2016, a pesquisadora, participou do V Congresso do IBDFAM/RJ e II da

Região Sudeste, que tratou sobre o tema “Família, novas demandas e o novo processo”
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com a oportunidade de assistir a diversas palestras sobre a temática com os nomes mais

ilustres da área,  como Maria Berenice Dias, Maria Celina Bodin de Moraes, Daniel

Sarmento, Giselle Groeninga e Alexandre Câmara.

Os assuntos que chamaram a atenção foram principalmente os que envolveram

questões relativas ao interesse dos pais em exercer o papel de cuidadores dos filhos, e

não apenas figurarem como meros “pais de final de semana”. Foi tratado sobre a nova

visão de família, ou seja, na quebra do padrão de “mãe-cuidadora” e “pai-provedor”,

que, no âmbito do presente trabalho, foi interessante no tange às mudanças na dinâmica

dos horários de visitação bem como convivência.

Ainda, foram assistidas diversas palestras no Fórum Permanente de Direito de

Família da EMERJ, que proporciona ao logo do ano diversas palestras, e a pesquisadora

costuma frequentá-las a fim de entender melhor, do olhar de profissionais da área que

trabalham cotidianamente com a temática que está sendo abordadas no presente projeto.

Por  oportuno,  vale  enfatizar  que  a  pesquisa  bibliográfica  foi  indicada,

precipuamente pela orientadora. Os outros livros e artigos estudados foram eleitos com

base  nos  autores  e  pesquisadores,  que  tem  renomados  na  área,  e  também  na

temporalidade, ou seja, os projetos realizados mais recentemente. 

6. METODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia que está sendo utilizada, a cartografia, visa - conforme

exposto no artigo “Pistas do método da cartografia: pesquisa intervenção e produção de

subjetividade” - desvendar a essência do que se investiga. Logo, a análise processual,

bem como o desenvolvimento da pesquisa, foi focada no olhar da pesquisadora sobre o

que estava sendo vivenciado pela família bem como pela equipe técnica envolvida no

processo.

O método cartográfico consiste  em uma atividade de intervenção,  ou seja,  é

comum, ao longo do texto a presença de frases na primeira pessoa, bem como exposição

do ponto de vista da autora quanto aos fatos narrados. 
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Na cartografia o olhar de quem escreve e narra os fatos é imprescindível. Ou

seja, a partir da análise de fatos e relatos, sejam das partes que figuram nos processos

estudados, dos autores, ou dos entrevistados, foram observadas diferentes perspectivas. 

O que, no corpo processual, causa mais dicotomia é quando, no momento em

que uma notícia de abuso sexual é anunciada por uma das partes, antes do momento de

ser feita qualquer investigação e defesa relativa à mesma, há magistrados que optam

pela  medida  liminar,  vez que consideram que o melhor  interesse da  criança  é  estar

distante daquele possível malfeitor, ao passo que outros preferem aguardar uma análise

de um expert, normalmente, marcar uma audiência e ter certeza antes de tomar qualquer

decisão que mude a realidade do/a filho/a.

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Ao iniciar  o  trabalho  de  pesquisa,  foi  realizado  um levantamento  de

laudos psicológicos, feitos por uma psicóloga do juízo. Após tal levantamento, os laudos

foram  estudados  e,  com  base  nesse  estudo  escolhidos  os  processos  que  iriam  ser

desarquivados para dar início ao estudo empírico.

Quando estive com os processos em mãos, li, minuciosamente, peças cruciais,

como:  petição  inicial,  contestação,  promoções  ministeriais,  laudos  psicológicos,  e

sentença, dentre outros documentos que se encontram acostados nos autos. Com isso foi

iniciado o trabalho escrito de relato processualístico. Cabe ressaltar que, dentre os 18

laudos  lidos,  foram  escolhidos  quatro  processos  dos  quais  três  serão  discutidos  e

expostos no relatório final.

Dos três processos dois tratam de ações de guarda em que foram feitas denúncias

de  falso abuso sexual  e  um de  denúncia  de abuso sexual  realmente  ocorrido.  Insta

salientar  que a  escolha deu-se em decorrência  da peculiaridade e  ao mesmo tempo,

similitudes que os processos apresentaram. Peculiares porque cada história familiar é

única, tem identidade e personalidade, similitude porque, apesar de tais singularidades,

nos  casos  de  relatos  de  falso  abuso  sexual,  por  exemplo,  o  motivo  motivador  da

denúncia é, quase na totalidade dos casos, o desafeto entre o casal e o medo, por parte

do guardião atual, do filho perder o amor pelo mesmo.
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Quanto aos casos de abuso real, foi perceptível, através da leitura dos laudos

psicológicos  elaborados  por  uma  expert, que  a  criança  não  consegue  demonstrar

empatia  com o pai e,  muitas vezes tenta  mudar de assunto porque a  lembra do ato

acarreta em desconforto.

Insta salientar que, dos 18 laudos estudados, oito  tratavam de abuso real ( 66,6%

dos laudos, dessa forma, deduziram que a denuncia era falaciosa. Desses oito laudos em

que a denúncia foi tida como real,  sete laudos eram relativo a abuso de pai com relação

à filha. Dessa forma, cabe aludir ao pensamento de Maria de Fátima Araújo, vez que “o

abuso sexual infantil é frequentemente praticado sem o uso da força física e não deixa

marcas visíveis, o que dificulta a sua comprovação, principalmente quando se trata de

crianças pequenas”, a pesquisadora continua e expõe que:

“As  pesquisas  apontam  que,  quando  se  trata  de  abuso  sexual
ocorrido no espaço doméstico e familiar,  há uma maior predominância do
homem como agressor e da mulher como vítima (...). O abuso sexual é um
fenômeno complexo e difícil de enfrentar por parte de todos os envolvidos. É
difícil para a criança e para a família, pois a denúncia do segredo explicita a
violência  que  ocorre  dentro  da  própria  família.  É  difícil  também para  os
profissionais, que muitas vezes não sabem como agir diante do problema.”
(ARAÚJO, 2002).

Com isso,  foi  perceptível,  no  momento  da  leitura  das  petições,  das  Atas  de

audiência, bem como dos laudos psicológicos que o olhar e fala da mãe que, por meio

informou ter seu (a) filho (a) abusado (a) é completamente diferente do daquela mãe que

denunciou falsamente em busca de uma solução rápida, no caso, a medida cautelar, para

seu processo.

Dessa forma, a meta relatar e expor como se tratava a dinâmica de processos de

guarda que,  em regra deveriam seguir  a  guarda compartilhada com base no CC/02,

modificado pela lei 13054/14, a lei da guarda compartilhada, observou que, em casos

excepcionais o juiz deve sempre optar pela interpretação sistemática, ou seja, levar em

conta  todo  o  ordenamento  jurídico  e,  sanar  a  convivência,  vez  que  esta  não  traria

benefícios ao menor violentado pelo próprio pai.
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Ao passo que, nos casos em a denúncia de abuso foi constatada como falaciosa,

o/a alienador/a, no caso, o/a autor/a da falsa denúncia, o caso mais plausível encontrado

pelo  magistrado,  após  todo  o  apoio  da  equipe  técnica,  foi  de  optar  pela  guarda

compartilhada,  vez que, o princípio que deve prevalecer é o do melhor interesse da

criança, e este só é pleno quando o/a filho/a tem direito a conviver com seu pai e sua

mãe, cabendo ao judiciário apoiar essa convivência com medidas como as visitas ao

núcleo de psicologia, como ocorreu no caso concreto acima narrado.

Imprescindível, portanto, dizer que, pelo que se percebeu do acima exposto, que

a  interface  do  direito  e  da  psicologia,  é  inerente  quando  a  matéria  tratada  em

determinada lide  ultrapassa os  limites  objetivos  do direito.  Analisando os  autos  dos

processos estudados, as entrevistas tanto com as partes tanto com os profissionais do

direito e da psicologia, percebeu-se que a angústia que cerceia os processos de família

não termina na sentença, muitas vezes, inclusive, após a decisão de mérito o conflito

aumenta de magnitude,  sendo, dessa forma, o trabalho interdisciplinar  mais que um

apoio, mas uma necessidade para uma justiça plena. 
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