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RESUMO

Este artigo visa chamar a atenção e trazer à tona a discussão acerca dos vícios que o poder judiciário pratica ao conceder medidas preventivas de 
proteção à criança e ao adolescente, motivadas por denúncias de falsas notícias de alienação parental.  Utilizam-se como base de consulta os 
levantamentos estatísticos realizados pelo próprio poder judiciário e entrevistas concedidas por seus auxiliares, seguida de uma metodologia 
direta e objetiva na definição dos institutos envolvidos, suas distinções e perfis de seus atores. Em seguida, são abordados os vícios que o poder 
judiciário comete, quando, realiza um juízo de valor de forma superficial ao utilizar técnica de frágil percepção, com instrumentos de avaliação 
desatualizados que são realizados dentro de um ambiente pesaroso, como se encontra o poder judiciário e seus órgãos (delegacias, IML, salas de 
audiências), principalmente onde ocorre as entrevistas diretas, bem como, os exames técnicos na criança-vítima. Destaca-se também, a 
dificuldade em diferenciar a criança que foi abusada sexualmente daquela que foi programada pelo genitor alienante e por fim, identificado 
também, o descuido com a publicidade gerada. Ademais, são estes comportamentos que caracterizam a falsa denúncia da verdadeira que, para 
chegar a uma definição sobre a existência ou não dos fatos relatados, passam por várias etapas que norteiam a alienação parental. 
Primeiramente, avaliação psicológica que por ser abordagem clínica exige da criança uma exposição diferenciada, em relação às lembranças do 
que realmente ocorrerá para o que foi programado. Frise-se que é praticamente impossível descrever todos os comportamentos que 
caracterizam a conduta de um alienador parental, o que motiva o guardião a ser o tirano da relação familiar. É importante esclarecer, que a 
erotização do meio social que a criança esta inserida é diferente com relação à alienação parental. Em segundo, a avaliação técnica, a citar: os 
exames periciais, limitados por instrumentos inadequados e até desatualizados, quando necessária para os profissionais analisarem o caso 
concreto, já que suas atividades são estritamente vinculadas. Em consonância com o exposto acima, destaca-se a necessidade de seriedade em 
tratar a criança alienada, pela falsa notícia de abuso sexual, com a que realmente foi abusada sexualmente; evitar a sua equiparação. Importante 
afirmar, que é fator agravante para a condição da criança- vítima, o ambiente pesaroso do judiciário e de seus órgãos auxiliares. Forçoso 
reconhecer que não há comprometimento social dos auxiliares da justiça, como também assinala-se o descuido com a  publicidade em questão, 
tanto dentro como fora do ambiente judicial. Por fim, a banalização do instituto de alienação parental, chegando às vias da vulgaridade 
institucional. Conforme se pôde verificar, foi possível identificar a existência desses vícios nos erros cometidos pelo poder judiciário, que como 
principal causa: esta a fragilidade em sustentar as medidas protetivas, pois são fundamentadas apenas a partir de “vestígios”.  Necessário se faz 
ressaltar que a alienação parental e os vícios identificados se tornam imperceptíveis com a duração de sua apuração pelo poder judiciário, fato 
este apresentado e reconhecido pelos próprios auxiliares da justiça. Portanto, diante do exposto, deve o Estado-Juiz priorizar o atendimento dos 
casos de alienação parental, adotar técnicas e instrumentos compatíveis com a criança, manter o aprimoramento contínuo de divulgação e 
interação entre seus auxiliares e a sociedade e, por fim, somente diante de fatos concretos, ou seja, quando não houver nenhuma dúvida, as 
efetivar, pois suas consequências serão irreparáveis e profundas, tanto jurídica, moral e afetiva.  Espera-se que com este trabalho possa contribuir 
para a melhor efetivação da proteção integral da criança e do adolescente, e que o poder judiciário, não aja de forma indiscriminada, não 
contribua como coadjuvante em um recurso de vingança de casais em litígio.
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