
Amasep Comanda o Segundo Dia da SIP 

O segundo dia da Semana de Igualdade Parental foi presidido pelo fundador do movimento 

de pais separados da Bahia, o Dr. Luiz Góes que veio especialmente para o evento. As 

palestrantes foram Cristiane Stellato, Presidente da AMASEP e Marie Claire, Diretora-

Geral da AMASEP. 

A Dra. Cristiane Stellato é presidente e fundadora da AMASEP e revela -minha inspiração 

em criar a AMASEP foi para minimizar a questão do "Genitor Ausente", fazendo com que 

o mesmo assuma suas responsabilidades e participe mais da criação dos filhos. Informa que 

possui Projeto de Lei pronto para ser apresentado no Congresso Nacional, que conta com 

mais ou menos com 190 associados a nível nacional. É advogada há 12 anos e Assessora da 

Comissão Especial de Licitação do Ministério das Comunicações. Tem artigos publicando e 

entrevistas diversas concedidas a jornais na área do Direito de Família. Na SIP proferiu 

palestra intitulada - Mães e Filhos Separados - onde a princípio cumprimentou todos os 

participantes presentes de diversos movimentos e relacionou os diretores de sua associação. 

Depois revelou que na maior parte das vezes, durante o processo de separação, os pais, que 

não detém a guarda somem, em sendo assim, criou a associação para minimizar esta 

questão. Revelou então que possui um anteprojeto de lei para que o genitor ausente 

participe mais da vida do filho, em sendo assim, a sanção seria a obrigação de pagar um 

tratamento psicológico pelos danos causados ao filho exatamente pela ausência. 

 

Entre uma palestra e outra, o presidente Luiz Góes revelou o motivo de sua participação, 

falando um pouco de sua situação pessoal e relatando como anda o movimento de pais 

separados da Bahia. Aí, foi exercer a sua Igualdade Parental, posto que seus filhos 

mudaram da Bahia e residem em Brasília, assumiu então a presidência, Rodrigo Dias, 

Presidente do Pais Para Sempre. 

Marie Claire Libron Fidomanzo é advogada e consultora com pós-graduação em Direito 

Constitucional. É também Diretora Geral da AMASEP - Associação de Mães e Pais 

Separados do Brasil e Diretora Cultural da AABC - Associação dos Advogados do Grande 

ABC. Proferiu palestras diversas sobre "Guarda Compartilhada", carreiras jurídicas em 



universidades e concede sempre entrevistas sobre "Guarda Compartilhada". Conciliadora 

no Juizado Especial Cível há oito anos e leciona Direito Constitucional, Introdução ao 

Direito e Direito Administrativo para concursos públicos, no SIGA CONCURSOS do 

Singular/Anglo, sendo especialista em Mediação e Arbitragem pela Câmara de Comércio 

do Mercosul. Além disso, coordenou e produziu Congresso em alto mar sobre "Mediação e 

Arbitragem", a bordo do "Splendour of the Seas", em parceria com a Royal Caribean, 

Inama e AABC. Durante a SIP 2005, proferiu a palestra intitulada - Privar a Criança do 

Convívio com o outro Genitor pode ensejar Dano Moral - no qual disse que todos nós que 

participamos de movimentos com esta ótica, somos seres humanos rompedores de 

paradigmas. É a favor da homologação da guarda compartilhada pelo juiz e a criança, na 

sua ótica de visão, tem esse direito. Segundo ela, não há diferença entre o amor materno e 

paterno, a questão crucial, é o que é melhor para o filho. Segundo Marie, a guarda 

compartilhada tem dois benefícios sociais, um tira o título de propriedade de quem detém a 

guarda exclusiva, monoparental, e regulamenta a guarda física, no interesse do menor, bem 

como, o convívio com quem não detém a guarda. Outra grande vantagem é a criança 

perceber o amor dos dois, este tipo de guarda, segundo Marie Claire, gera esse efeito 

psicológico. Citou também que nas convenções internacionais, o adulto está em segundo 

plano, por isso a cláusula penal, multa, dano moral se faz necessária para que a lei tenha 

valor. Ao concluir sua palestra, informou que em São Paulo se criará em todas as comarcas 

do estado o setor de mediação e conciliação na área da familiar e ela é a maior 

incentivadora desta determinação. 

 

Diretoria de Comunicação Social 

Participais 

Associação Pela ParticiPaçãode de Pais e Mães Separados na Vida dos Seus Filhos 

E-mail: presidencia@participais.com.br 

Site:      www.participais.com.br 

 

 

mailto:presidencia@participais.com.br
http://www.participais.com.br/

