FOLHETO INFORMATIVO PARA OS PAIS SOBRE A EMISSÃO DE PARECER
(PORTUGIESISCH)

Prezados pais

Encontram-se diante de uma situação grave de mudança radical, tanto para vocês quanto
para seus filhos, e não sabem como vai ser para a sua família depois do processo jurídico.
Desejam que o litígio familiar termine logo e que o Tribunal tome uma decisão justa. No caso, um grande ponto de conflito, com frequência, é o bem-estar da criança.
Nem sempre está claro para os pais, e para o Tribunal, onde seus filhos vão residir e quem,
quando, vai cuidar deles, para que possam desenvolver-se bem. Se o Tribunal necessitar de
bases mais amplas para fundamentar a decisão, poderá solicitar a uma pessoa especializada
a elaboração de um parecer no âmbito psicológico psiquiátrico.
O objetivo de um parecer não é determinar se um dos pais é “bom” ou “mau”, mas mostrar
o que a criança, individualmente, necessita para que tenha um desenvolvimento o mais saudável possível, e sob que condições isto lhe pode ser possibilitado da melhor forma. Pareceres são emitidos por pessoas especializadas que podem examinar sua filha/seu filho respeitando a condição de que é uma criança. Com isto, o exame, em geral, não sobrecarrega sua
criança.
O especialista deve examinar a criança em sua individualidade e também no que diz respeito
ao relacionamento com vocês, como pais, no que se refere aos aspectos importantes para o
seu desenvolvimento; assim, p.ex., em relação ao nível de desenvolvimento da criança, com
vistas às suas funções de pais. O especialista mantém-se neutro em relação aos pais e dirige
sua observação ao que concerne ao bem-estar da criança.
Durante a primeira conversa com vocês, referente à emissão do parecer, é-lhes explicado,
exatamente, o decorrer do procedimento e podem fazer perguntas sobre o mesmo. Depois
das atas serem analisadas, serão efetuadas conversas sobre o conteúdo das mesmas com os
pais e os filhos, com pessoas relacionadas à criança na escola ou terapia, com pediatras, pessoas que dão assistência, assim como serviços sociais que estejam envolvidos. Além disso,
serão feitas observações sobre o relacionamento entre cada um dos pais e a criança, testes
psicológicos e, com frequência, também uma visita à casa. Depois de terminados todos os
exames, vocês, como pais, serão informados sobre os resultados e sobre as recomendações
da/do especialista.
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Posteriormente, com base no parecer, o Tribunal, junto com vocês, como pais, esforçar-se-á
para encontrar a melhor solução possível para seus filhos. Caso esta não seja aceita pelos
pais, o Tribunal tomará a decisão.
Uma boa cooperação por parte de todos contribui para um decurso mais rápido.
Os custos do parecer serão calculados de acordo com o trabalho realizado e assumidos pelos
pais, caso estes não sejam carentes.
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