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A todos os nossos clientes, temos a satisfação de 
informar que prosseguimos neste primeiro 

semestre com a publicação trimestral de nosso 
Informativo Jurídico, além de nosso site e de nossos 
mailings semanais. Juntamente a isso, estamos em 
plena utilização de nossa estrutura física, cujo objetivo 
é proporcionar a todos um atendimento confortável, 
privativo e acolhedor. E continuamos evoluindo 
sempre, pois todo o nosso trabalho visa atender a você, 
cliente, da melhor forma possível, fortalecendo ainda 
mais nossos vínculos de confiança.  
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que se observa de forma corriqueira após o 
término de um relacionamento conjugal são 
os ex-cônjuges, movidos por dor, frustração 

e desejo de vingança, adotarem um comportamento 
tendente a desabonar o outro, denegrindo a sua 
imagem, criticando e apontando falhas em seu caráter 
e responsabilizando o antigo companheiro pelo fim 
da relação. Tal situação, todavia, se torna ainda mais 
grave quando a imagem do ex-consorte é denegrida 
de maneira indiscriminada perante a própria prole, 
objetivando-se, com isso, que os filhos advindos do 
relacionamento criem uma imagem negativa de seu 
pai e/ou mãe e este último seja punido pelo fim do 
relacionamento, com o distanciamento de seus filhos. 
A esse tipo de comportamento atribuiu-se o nome de 
“alienação parental”, onde um dos pais, consciente 
ou inconscientemente aliena, ou seja, retira da vida 
do filho, o outro genitor. Tudo para desconstruir 
a sua imagem materna e/ou paterna, fazendo com o 
que o filho não queira mais conviver com o pai/mãe 
alienado. É certo que os efeitos desse tipo de conduta 
sobre a criança ou adolescente são devastadores, e 
as consequências psíquicas da alienação parental 
nos filhos são praticamente imensuráveis, podendo 
desencadear sintomas como desestruturação 
psíquica, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos, 
insegurança, depressão, transtornos de identidade, 
comportamento hostil, consumo de álcool e drogas e 
até mesmo o suicídio. Fato é que na ânsia de atingir 
o outro e de se vingar pelo término da relação, o pai 

ou a mãe simplesmente ignoram a existência do filho 
como um sujeito de direitos e o transformam em 
simples mecanismo de atingimento do outro. Para 
tentar coibir esse tipo de conduta danosa, tanto para 
os filhos, quanto para os pais e o restante da família, 
editou-se no Brasil a Lei n.º 12.318/10, que solidificou 
o conceito de alienação parental e exemplificou atos 
de alienação parental que podem vir a ser provados 
através de processo judicial e declarados pelo Juiz. As 
consequências jurídicas, uma vez declarada a prática 
de alienação parental pelo Poder Judiciário, podem 
ser advertência, inversão da guarda, restrições de 
convivência ou convívio monitorado e até mesmo a 
suspensão do poder familiar. Além disso, atualmente 
tramita pelo Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 
4.488/2016, que volta a inserir à Lei n.º 12.318/10 a 
tipificação e a criminalização da alienação parental, 
que outrora havia sido vetada. O importante é que 
pessoas em processo de dissolução de seu vínculo 
conjugal fiquem atentas a comportamentos dessa 
natureza e havendo sinais da prática de alienação 
parental tomem todas as medidas necessárias, 
procurando um (a) advogado (a) de sua confiança, para 
que, através do Poder Judiciário, consiga demonstrar a 
situação e fazê-la cessar.

A alienação parental no 
Direito de Família
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Poder Judiciário reconhece 
o direito de entidade 
beneficente de assistência 
social à imunidade tributária 
relativa às contribuições 
previdenciárias, uma vez 
observados os requisitos 
previstos no Código Tributário 
Nacional
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Vítima de assédio sexual em 
transporte público pode propor 
ação contra concessionária

N os termos do artigo 195, § 7º, da Constituição 
Federal de 1988, “são isentas de contribuição 
para a seguridade social as entidades 

beneficentes de assistência social que atendam às 
exigências estabelecidas em lei”, assim compreendida 

lei complementar, até porque “cabe à lei complementar 
regular as limitações constitucionais ao poder de 
tributar” (artigo 146, inciso II). Então, indaga-se: 
quais são as exigências que devem ser atendidas para 
que a entidade faça jus à imunidade tributária relativa 
às contribuições previdenciárias? Ainda, qual é a lei 
complementar que disciplina a matéria? Pois bem. Há 
bons fundamentos pela aplicabilidade dos artigos 9º, 
inciso IV, alínea “c”, e 14, incisos I, II e III, do Código 
Tributário Nacional, já que se trata de lei ordinária, 
mas que foi recepcionada com força de lei 
complementar pela Constituição Federal de 1988. 
Assim, “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios cobrar imposto sobre o 

patrimônio, a renda ou serviços das entidades de 
assistência social, sem fins lucrativos, desde que não 
distribuírem qualquer parcela do patrimônio ou de 
renda, a qualquer título, aplicarem integralmente, no 
País, os recursos na manutenção dos objetivos 
institucionais, manterem escrituração das receitas e 
despesas em livros revestidos de formalidades capazes 
de assegurar a exatidão”. Mas, segundo a Procuradoria 
da Fazenda Nacional, pelo próprio texto legal, os 
referidos dispositivos são aplicáveis exclusivamente à 
impostos. De todo modo, a seguir uma linha de 
interpretação mais extensiva e ampliativa, o que tem 
sido adotada pelo Supremo Tribunal Federal em 
matéria de imunidade tributária em geral, o Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região reconheceu o 
direito de uma entidade beneficente de assistência 
social à imunidade tributária relativa às contribuições 
previdenciárias, uma vez que demonstrou nos autos o 
cumprimento dos requisitos previstos no Código 
Tributário Nacional. Portanto, aos interessados, é 
aconselhável a assessoria de um advogado especialista 
para avaliar e propor a mais adequada medida judicial, 
de modo que o direito à imunidade tributária seja 
efetivamente assegurado no caso concreto, se 
pertinente.

os casos de assédio sexual contra usuário 
(a) de transporte público – praticado por 
outro (a) usuário (a) no interior do veículo –, 

a vítima poderá propor ação de indenização contra 
a concessionária que administra o sistema. Nessas 
hipóteses, a depender do conjunto de provas, poderá 
ser considerada a conexão entre a atividade do 
prestador do serviço e o crime sexual. Com base nesse 
entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal 
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de Justiça, ao julgar o REsp nº 16786816, determinou 
o prosseguimento de uma ação de indenização por 
danos materiais e morais ajuizada por vítima de atos 
libidinosos praticados por outro passageiro dentro 
de vagão de metrô da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). Segundo o Ministro Luis 
Felipe Salomão, as alegações da autora da ação 
preenchem de forma satisfatória os requisitos de 
legitimidade e interesse de agir, afirmando, ainda, 
que no caso analisado, a legitimidade extrai-se do 
fato de a demandante ter pleiteado indenização 
da fornecedora do serviço público imputando-lhe 
ato omissivo, por não ter adotado todas as medidas 
possíveis para garantir sua segurança dentro do vagão 
de metrô. Salomão destacou também que o interesse 
processual se revela em razão da notória resistência 
da transportadora em assumir a responsabilidade por 
atos praticados por usuários em situações similares. 
Na petição inicial, a mulher – que na época era menor 
de idade – sustentou ser a responsabilidade da CPTM 
objetiva, que teria faltado com seu dever de garantir 
a segurança dos usuários. Ela pediu indenização 

por dano moral e pagamento de ressarcimento pelo 
não cumprimento do contrato de transporte, já que, 
depois de sofrer o assédio, não terminou a viagem. 
O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, 
julgando extinto o feito sem resolução do mérito. O 
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença 
por considerar que a prática de infração criminosa por 
terceiros no interior de trens é fato que extrapola o 
serviço de transporte prestado pela concessionária, 

não sendo possível falar em responsabilidade objetiva. 
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu 
pela responsabilidade objetiva da concessionária 
por quaisquer danos causados aos usuários, sob o 
fundamento de que dispositivos do Código Civil e do 
Código de Defesa do Consumidor também preceituam 
que o transportador responde pelos danos causados às 
pessoas transportadas, sendo passíveis de reparação 
aqueles causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços. O Ministro Luis 
Felipe Salomão afirmou ainda que, no que diz respeito 
às empresas de transporte de pessoas, a jurisprudência 
tem adotado o entendimento de que o fato de terceiro 
que apresente vínculo com a organização do negócio 
caracteriza fortuito interno, o que não exclui a 
responsabilidade objetiva do prestador do serviço. 


