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RESUMO 

O presente trabalho terá como objetivo central a discussão a respeito da alienação parental, 

tema este tão presente nas famílias contemporâneas, e enfrentado pelo Poder Judiciário. A 

metodologia utilizada para tal consiste, inicialmente, em uma reflexão a respeito de conceitos 

chaves e formadores do tema da pesquisa, como os desdobramentos da concepção da família 

com o decorrer dos anos, noções sobre o divórcio e a relação dos filhos com casal após a 

ruptura do vínculo conjugal. Ademais, buscou-se trazer algumas noções da guarda enquanto 

elemento primordial para uma boa convivência entre os genitores, preservando, assim, a parte 

mais vulnerável da relação, o menor. Além disso, superados os elementos teóricos e 

conceituais, foi analisado como a alienação parental tem aparecido nos tribunais, através de 

jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, e também como ela está sendo trabalhada do 

ponto de vista prático-profissional. Para isso, foram colhidas informações do assistente social 

responsável pela Comarca de Macaé e da Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da referida 

Comarca, que apresentaram suas rotinas e metodologias de trabalho para cessar ou minimizar 

os casos de alienação parental apresentados a eles.  

 

Palavras-chave: Alienação parental; Família; Ruptura do vínculo conjugal; Guarda; Menor.  
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ABSTRACT 

The present study will have as main objective the discussion about the parental alienation, 

subject very present in the contemporary families, and faced by the Judiciary Power. The 

methodology used initially consists of a reflection on key concepts and formators of the 

research theme, such as the unfolding of the family's perception over the years, notions about 

divorce and the relationship of the couple's children after rupture of the marital bond. In 

addition, it was tried to bring some notions of the guard as a primordial element for a good 

coexistence between the parents, preserving, thus, the most vulnerable part of the relation, the 

under age. In addition, beyond the theoretical and conceptual elements, it was analyzed how 

parental alienation has appeared in the courts, by means of jurisprudence of the Supreme 

Court of Justice, and also how it is being worked from the practical-professional point of 

view. For this, informations was collected from the responsible social assistant of Macaé 

County and the Judge of Law of the 2nd Family Court of the said County, who presented their 

work routines and methodologies to stop or minimize the cases of parental alienation 

presented to them. 

 

Keywords: Parental alienation; Family; Rupture of marital bond; Guard; Under age. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo feito diz respeito a alienação parental e seus efeitos nos dias de hoje. Apesar 

de muitas pessoas não terem conhecimento do assunto em questão, ele está presente na vida 

em sociedade, porém, grande parte da população é leiga quanto à sua existência, 

consequências e a recorrência em que ocorre. É importante destacar, também, que a alienação 

parental não é algo novo, e que já existe há décadas e décadas, principalmente com o aumento 

das dissoluções matrimoniais.  

Inicialmente, no primeiro capítulo, será apresentado o tema no interior do direito de 

família, bem como pontuado as suas transformações históricas e seus reflexos no mundo 

contemporâneo e no desenvolvimento psicológico e emocional da criança. A ruptura do 

vínculo conjugal, em alguns casos, gera uma mudança radical na vida não só do casal, mas de 

todos que, de alguma forma, estão envolvidos naquela relação. O menor, a pessoa mais 

afetada nesses casos, irá requerer um olhar mais atento, uma vez que se vê “dividido” entre as 

duas principais referências de afeto e carinho que possui. Assim, em um cenário como esse, as 

chances de que ocorram atos alienatórios se tornam cada vez maiores.  

Surgindo, então, a alienação parental, que consiste em um ato praticado por um pai ou 

uma mãe, na maioria dos casos, podendo, também, ser praticado por avós, tios, ou qualquer 

familiar da criança, o Poder Judiciário entra em cena a fim de que sejam utilizados todos os 

instrumentos possíveis e necessário para que haja o controle dessa situação. O maior 

problema constatado no momento da separação de um casal ocorre quando um dos dois, ou 

até ambos, falam calúnias, induzem o filho a não querer ficar com um deles, criando um 

verdadeiro “monstro” na cabeça da criança, fazendo com que ela se sinta insegura em relação 

a um de seus genitores. 

Assim, instaurado o processo, geralmente são apresentados outros assuntos em 

conjunto com a alienação parental, e o mais comum de se ocorrer é a discussão da guarda. 

Neste sentido, serão tratadas no trabalho, especificamente no segundo capítulo, as duas 

modalidades de guarda existentes, unilateral e compartilhada, fazendo-se a diferenciação de 

ambas e apresentando todas as suas características. Será ainda demonstrada a aplicabilidade e 

a eficácia da Lei nº 12.318, que foi promulgada em 26 de agosto de 2010, e trouxe, entre 

outras coisas, um rol de penalidades que poderão ser aplicadas àquele que comprovadamente 

estiver praticando a alienação parental. 

Ainda dentro dessa temática jurídica, o terceiro capítulo buscará analisar 

jurisprudências do STJ e as entrevistas realizadas na Comarca de Macaé, com o assistente 

social responsável e a Juíza de Direito da 2ª Vara de Família, ambos profissionais envolvidos 
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na área do direito de família, capazes de narrar com propriedade a experiência nos processos 

que versam sobre alienação parental, bem como sobre os desdobramentos da ação no interior 

do Poder Judiciário.  

Por fim, a metodologia utilizada no presente trabalho consiste em (i) pesquisa 

bibliográfica, (ii) análise de jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fim de 

verificar o posicionamento do referido tribunal superior sobre o tema, e, por último, (iii) 

análise de entrevistas realizadas com profissionais que atuam diretamente em casos de 

alienação parental na Comarca de Macaé, quais sejam, o assistente social responsável e da 

Juíza de Direito da 2ª Vara de Família.  
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CAPÍTULO I 

O PANORAMA GERAL SOBRE FAMÍLIA/CASAMENTO/SEPARAÇÃO 

CONJUGAL/DIVÓRCIO 

 Em um primeiro momento, o presente estudo visa trazer os conceitos básicos que 

abarcam o direito de família no Brasil, demonstrando aspectos sociais e jurídicos que foram se 

desenvolvendo ao longo do tempo, em toda a trajetória do país, e como, aos poucos, a 

alienação parental foi colocada em questão no mundo contemporâneo, apesar dela já existir 

mesmo antes de ser caracterizada e nomeada como tal.  

 

1.1 Aspectos introdutórios 

 

O conceito de família foi e ainda é algo que vem sendo relativizado e admitido em 

suas diversas formas. Quando observado, principalmente, os dois últimos séculos – XIX e 

XX, em que a única conceituação de família envolvia a figura de um pai, casado com a mãe, e 

os filhos que nasceram desta união, não era admitido, segundo o viés de aceitação da 

sociedade à época, qualquer outra forma que não fosse essa. Entendia-se, ainda, que o papel 

da família era promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no 

meio social, enquadrando-os a um padrão pré-estabelecido. 

Não há quem negue que a convivência no seio familiar traz uma construção de valores 

morais e sociais, além de uma experiência de acolhimento, afeto, e principalmente, união 

entre os entes que dela fazem parte, bem como as tradições e os costumes perpetuados através 

de gerações. O casamento é e sempre foi algo muito almejado, porém, nos séculos XIX e XX, 

era considerado como requisito obrigatório para a construção de uma família. A visão que se 

tinha antigamente era que a mulher buscava sempre realizar um “bom” casamento, para que 

tivesse uma satisfação pessoal plena. Através disso, a criação dos filhos, frutos da união de 

marido e mulher, ficava a cargo do casal, sempre existindo uma relação de respeito e 

obediência ao provedor e referência da família, o homem.  

Assim, quem não conquistasse o matrimônio ou até mesmo quem realizasse o desquite 

– ato jurídico pelo qual se dissolvia a sociedade conjugal, com separação de corpos e bens dos 

cônjuges, sem quebra do vínculo matrimonial – era visto com maus olhos e até pena pela 

sociedade. 

Com o passar do tempo, o desquite deu o lugar ao divórcio, que está presente até hoje, 

que consiste no rompimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges, judicial ou 
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extrajudicialmente. Com isso, havendo a existência de filhos do casal divorciado, a educação 

dos mesmos se vê ameaçada e refém do relacionamento e maturidade do ex-casal frente à 

separação conjugal.  

É sabido por todos que durante o século XX, principalmente, o reconhecimento de um 

filho estava atrelado à biologia, onde só era social e juridicamente aceito a prole que advinha 

do casal, sendo vítimas de preconceito e olhares “tortos” aqueles filhos que fossem adotados 

ou até mesmo bastardos. Como prova disso, a título de exemplo, é possível observar que o 

Código Civil de 1916 excluiu totalmente o filho adotivo da herança de seus pais. Vejamos o 

art. 332 do CC/1916: “O parentesco é legítimo, ou ilegítimo, segundo procede, ou não de 

casamento; natural, ou civil, conforme resultar de consanguinidade, ou adoção”. 

 

1.2 Evolução histórica da família 

 

Com o passar do tempo, o conceito de família foi sendo abrangido, mudando consigo 

o modelo que era vigente na mente humana, tendo sido influenciado pela ideia de democracia, 

deixando de lado o modelo patriarcal para dar espaço a igualdade entre os membros que 

compõe a família. Assim, o tão conhecido princípio da dignidade da pessoa humana também 

teve seu papel fundamental para que houvesse uma ressignificação do modelo familiar. 

Constante no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, o referido princípio é entendido 

como cláusula pétrea, tendo em vista que o que realmente importa, como objetivo principal 

assegurado pelo Estado, é o ser humano e sua dignidade, e não a entidade familiar. 

Resta claro que essa mudança de pensamento não ocorreu de forma homogenia, 

havendo, ainda, pessoas que sustentam uma ideologia enraizada no conceito tradicional de 

família – mãe, pai e filhos. Porém, cada vez mais os membros da mesma, seja ela do jeito que 

for, estão em busca de uma autonomia, onde veem suas necessidades atendidas, e não mais 

elas sendo colocadas em segundo plano para dar lugar ao “padrão perfeito” aceito pela 

sociedade.  

É fácil perceber que não há mais o que se falar em casamento como pilar para o 

surgimento de uma família nos dias atuais, tendo em vista que, o real significado da mesma 

está sendo descoberto cada vez mais pelo ser humano, não sendo modelo pré definido de 

homem, mulher e filhos, e sim de pessoas que se amam e querem disseminar esse amor ao 

próximo, independentemente de vínculo biológico e/ou matrimonial. Em sua obra, Ana 

Carolina Madaleno e Rolf Madaleno reafirmam o exposto acima: 
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Surgem, assim, novos arranjos familiares, novas representações sociais baseadas no 

afeto –palavra de ordem das novas relações. Por isso, o casamento deixa de ser 

necessário, dando lugar à busca de proteção e desenvolvimento da personalidade e 

da dignidade humana, ultrapassando, de alguma forma, os valores meramente 

patrimoniais1. 

 

Assim, de um ponto de vista filosófico, a família deixou de ser vista e caracterizada 

como uma instituição, e passou a ser considerada um instrumento de desenvolvimento pessoal 

de cada indivíduo. Porém, não se pode afirmar que essa mudança está totalmente efetivada na 

sociedade atual, mas certamente é possível se dizer que ela encontra-se em crescente 

consolidação.  

Trazendo o assunto para o campo jurídico, pode-se ressaltar duas peculiaridades novas 

trazidas no ordenamento jurídico pátrio, uma de alteração na lei e outra de acréscimo na 

mesma. A primeira delas a ser abordada é a respeito do direito à herança do filho adotivo, 

tema que foi radicalmente alterado no Código Civil de 2002. 

Como já demonstrado no tópico anterior, o Código Civil de 1916 não reconhecia os 

filhos adotivos como herdeiros na sucessão de seus pais, e com o advento do Código Civil de 

2002, esse entendimento além de mudar, abrangeu também os filhos socioafetivos – relação 

entre pai e filho, ou entre mãe e filho, ou entre pais e filhos em que inexiste liame de ordem 

sanguínea entre eles – e havidos por meio de inseminação artificial. Segue abaixo as palavras 

do professor Flávio Tartuce: 

 

Em suma, juridicamente, todos os filhos são iguais perante a lei, havidos ou não 

durante o casamento. Essa igualdade abrange os filhos adotivos, os filhos 

socioafetivos e os havidos por inseminação artificial heteróloga (com material 

genético de terceiro). Diante disso, não se pode mais utilizar as odiosas expressões 

filho adulterino, filho incestuoso, filho ilegítimo, filho espúrio ou filho bastardo. 

Apenas para fins didáticos utiliza-se o termo filho havido fora do casamento, eis 

que, juridicamente, todos são iguais2. 

 

Com as mudanças ocorridas no mundo contemporâneo, a definição de família além de 

ter sido ampliada no interior da sociedade, também foi na lei. A segunda peculiaridade trazida 

no ordenamento jurídico brasileiro é o artigo 226, §4º da Constituição Federal de 1988, que 

inovou o sentido de família, conceituando a família monoparental, como segue: “§ 4º 

Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes”3. A despeito da Constituição Federal de 1988 ter conceituado a família 

monoparental, um olhar mais cauteloso pode, certamente, afirmar que este tipo de família, 

                                                             
1 MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf. Síndrome da alienação parental: importância da 

detecção – Aspectos legais e processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
2 TARTUCE, Flávio. Manual de direito Civil – volume único. São Paulo: Editora Método - 8ª edição, 2018. 
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 14 de mar. 2019. 
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composta pelo homem ou pela mulher e seus descendentes, é também uma forma antiga e 

tradicional de família.  

A ideia de família formada por “qualquer dos pais” se solidificou, primordialmente, 

durante os períodos de guerra, em que muitas mulheres acabaram ficando viúvas e sendo 

obrigadas a criarem seus filhos sozinhas. Nesses casos, a constituição da família 

monoparental ocorreu de forma totalmente involuntária, não se falando em uma nomenclatura 

específica para tal. Ao contrário disso, com o crescimento da independência e autonomia das 

mulheres, principalmente, é mais comum nos dias atuais ver o surgimento dessa entidade 

familiar de forma voluntária, onde a mulher e o homem decidem que não precisam ou não 

querem ter um(a) companheiro(a) para criarem seus filhos, sendo essa decisão totalmente 

amparada pelo ordenamento jurídico atual.  

 

1.3 A importância da família no desenvolvimento emocional da criança e do adolescente 

 

É fato que o ambiente familiar é o primeiro contato de convívio social que o indivíduo 

possui ao nascer, e com isso, toda a concepção de integralidade, moralidade e valores da 

criança vão sendo construídas dia após dia, como um reflexo do que seus pais são. Diversas 

experiências são apresentadas a esse ser que acaba de chegar ao mundo e que, aos poucos, 

consegue formar uma bagagem de aprendizados que serão imprescindíveis para seu futuro. O 

seio familiar, principalmente, é onde o indivíduo experimenta uma gama de emoções que 

serão determinantes para seu amadurecimento, como as alegrias, o medo, a dor, a raiva e o 

afeto.  

Quando pensado no desenvolvimento emocional da criança e do adolescente frente à 

convivência nessa instituição, é relevante pontuar como os pais podem influenciar na vida de 

seus filhos com atitudes que a princípio parecem inofensivas e insignificantes, mas que no 

futuro podem trazer grandes marcos, positivos e negativos, em suas trajetórias. A palavra que 

melhor define essa fase da vida da pessoa, em que a mesma está sendo moldada para o 

convívio em sociedade é a vulnerabilidade. Quando se pensa em uma criança, diversas 

associações podem ser feitas, como por exemplo, um ser frágil, dependente, curioso, e, acima 

de tudo, alguém que reproduz falas e atitudes que aprende em casa, com sua família.  

É conveniente ressaltar que o Estado nada tem a fazer em relação ao controle do 

convívio familiar, tendo em vista que está expresso na Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 226, §7º, que é vedada interferência coercitiva por parte deste nesta instituição, como 

segue: 
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§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas4. 

 

Apesar disso, o Estado possui um papel de extrema importância no vida da criança e 

do adolescente, tendo em vista que, assim como demonstrado no parágrafo da CF/88 acima, 

ele tem o dever de proporcionar os recursos educacionais e científicos necessários como 

forma de complemento no desenvolvimento de cada indivíduo.  

Quando uma família é estruturada com a figura dos pais vivendo como um casal, 

automaticamente é remetida a ideia de que os filhos destes estão em um ambiente sadio e 

afetuoso, afinal, a ideia de que os distúrbios emocionais que a prole eventualmente possa ter, 

ocorrem, majoritariamente, em caso de pais separados. Assim, ao se depararem com o cenário 

de divórcio dentro da família, as crianças e adolescentes se veem numa situação 

completamente estranha, e, muitas vezes, podem adquirir uma resistência e desconfiança em 

função disso, tendo em vista que temem perder sua referência de amor. Desse modo, cada vez 

mais, é possível perceber a importância da harmonia dos pais no desenvolvimento dos jovens, 

independentemente de o vínculo matrimonial estar presente entre eles ou não, pois é 

plenamente possível e imaginável duas pessoas que não mais se relacionam tendo uma 

convivência saudável, para eles e para seus filhos.  

Como já falado anteriormente, o comportamento e atitudes dos filhos podem, em 

algumas situações, serem atribuídos ao relacionamento que possuem com seus pais, sendo 

reproduzido falas e ações que são vistas e ouvidas dentro do ambiente familiar. Com isso, o 

que for vivido na infância acarretará na construção do indivíduo para a vida em sociedade. Na 

maioria dos casos, uma relação de harmonia e maturidade entre o casal ou ex-casal, tenderá a 

uma relação familiar mais saudável e a crianças mais propensas a um desenvolvimento sadio 

e feliz.  

As tantas doenças e distúrbios que foram ganhando força com o passar do tempo, 

como depressão, dificuldade de concentração, ansiedade, irritabilidade, entre outros, podem 

ser ocasionadas por um ambiente familiar caótico, pois a estrutura deste gera uma série de 

consequências no desenvolvimento emocional na criança e, principalmente, do adolescente, 

que além de ter que enfrentar a fase onde as mudanças (na aparência, no humor, nos estudos, 

etc.) ocorrem com mais intensidade, ainda tem que suportar um cenário de brigas e intrigas de 

quem mais deveriam estar o apoiando, os seus pais.  

                                                             
4 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 14 de mar. 2019. 
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1.4 Conflitos entre os casais após o rompimento conjugal 

 

A separação de um casal não ocorre apenas quando ambos assinam o papel de 

divórcio, e a partir dali vivem e tomam decisões por conta própria, apesar de algumas pessoas 

possuírem esse pensamento. Quando dois indivíduos que tinham uma trajetória de vida 

rompem o vínculo conjugal, muitas das vezes o que ocorre é a separação de fato, de corpos, e 

não a separação emocional. Com isso, uma explosão de sentimentos acontece dentro de cada 

um do ex-casal, talvez com menos intensidade em um do que em outro, sendo eles os 

principais causadores dos conflitos que ocorrem quando a conjugalidade e a parentalidade se 

misturam. A autora Analicia Martins de Sousa, define bem essa ideia em seu livro: 

 

O ex-casal continua vivenciando sentimentos de raiva, traição, desilusão com o 

casamento, e uma vontade consciente, ou não, de se vingar do outro pelo sofrimento 

causado. Os filhos, por sua vez, são envolvidos no conflito como uma forma de 

atingir o ex-companheiro, o que acaba contribuindo para a manutenção do litígio5. 

 

Segundo dados estatísticos feito pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, no ano de 20076, para cada quatro casamentos foi registrada uma separação. Já em 

uma pesquisa mais recente feita pelo mesmo instituto, a análise teve resultados diferentes e 

significativos para o cenário de matrimônios e divórcios no Brasil: 

 

Em 2007, a média de duração de um casamento civil poderia ser estimada em 17 

anos. Dez anos depois, o tempo médio entre a data do casamento e a data da 

sentença ou escritura do divórcio caiu para 14 anos, segundo as Estatísticas do 

Registro Civil 2017, do IBGE. A pesquisa mostra que entre 2016 e 2017 o número 

de uniões registradas diminuiu 2,3% e o número de divórcios aumentou 8,3%7. 

 

Assim, é possível observar como está cada vez mais crescente o divórcio no país, e o 

que se pergunta em um cenário como esse é o porquê de tantas separações, o porquê delas 

estarem ocorrendo com mais frequência e volume com o passar dos anos. Seria a falta de 

maturidade do casal, a impaciência de um com o outro frente aos problemas que possuem, ou 

será que seria realmente a falta de amor e afeto? 

                                                             
5 SOUSA, Analicia Martins de. Síndrome da alienação parental – um novo tema nos juízos de família. Rio 
de Janeiro: Editora Cortez, 2010, p. 21. 
6 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Em 2007, para cada quatro casamentos 

foi registrada uma separação. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/13582-asi-em-2007-para-cada-quatro-casamentos-foi-registrada-

uma-separacao>. Acesso em: 08 de maio 2019. 
7 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Casamentos que terminam em divórcio 

duram em média 14 anos no país. Disponível em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-

noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/22866-casamentos-que-terminam-em-divorcio-duram-em-media-14-

anos-no-pais>. Acesso em 08 de maio 2019. 
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Ocorre que, mesmo com tantos questionamentos a respeito das razões que geram o 

divórcio, não seria esse o real problema a ser colocado em questão, uma vez que nesses casos 

estaria se falando de dois adultos, que são donos das suas próprias escolhas e das 

consequências que decorrem das mesmas. A verdadeira preocupação por trás dessa discussão 

está presente na figura da criança, filho ou filha do casal que está se separando. O bem-estar 

da prole está diretamente ligado ao bem-estar de seus pais, e considerando que, dependendo 

da idade e do amadurecimento do menor, muitas dúvidas e medos começam a surgir em sua 

cabeça, como por exemplo o medo de perder o afeto de seus genitores.  

Apesar do processo de separação de um casal ser composto por pelos dois membros 

deste, é comum na grande maioria dos casos que essa decisão parta de apenas um dos 

cônjuges, que se vê no ápice da insatisfação ou até no desinteresse por aquele matrimônio - 

diversos são os motivos que ensejam o divórcio, assunto este que será melhor pontuado 

adiante.  

Com isso, a reação dos filhos do ex-casal vai desde o isolamento ou choro, até a 

rebeldia e agressividade. Há casos, ainda, em que a criança se mostra indiferente e silenciosa 

por fora, levando os pais a crer que está tudo bem e fazendo-os não dar a devida importância 

para aquilo que é exposto para o menor, subestimando a situação. Nesses casos de silêncio, os 

olhares devem ficar ainda mais atentos e as conversas devem ser cada vez mais recorrentes, 

tendo em vista que há uma necessidade de fazer os filhos entenderem que mesmo sem o pai e 

a mãe não estarem vivendo como um casal, a relação parental não será abalada, 

permanecendo ali o amor, o carinho e a atenção.  

Todavia, seria muito utópico pensar que todos os adultos teriam essa atitude e 

maturidade para não misturar o rompimento da conjugalidade com a parentalidade. Os mais 

diversos conflitos ocorrem nesta fase de separação, e até mesmo quando ela está prestes a 

acontecer, como por exemplo, quando há uma terceira pessoa envolvida na situação, querendo 

opinar em assuntos da família. Outro caso muito comum nos dias atuais é o sentimento de 

posse da mãe para com o filho, não permitindo o livre convívio deste com o pai, 

“coisificando” a criança e tratando-a como um instrumento de vingança pela dor que está 

passando com a separação. 

Ainda a título de exemplo, outro conflito recorrente ocorre quando um dos genitores 

“escolhe” não se envolver tanto mais com o filho para que não haja brigas e discussões com a 

mãe, interferindo na relação afetiva, fazendo com que o mesmo tenha uma sensação de 

abandono e perda, podendo trazer a ele sérios danos psicológicos e emocionais, que 

possivelmente serão carregados para o resto da vida. A partir disso, surge um tema que vem 
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sido falado cada vez mais, apesar de ele já existir há muito tempo, mas que se encontra, 

infelizmente, muito presente atualmente, que é a alienação parental, assunto que será melhor 

explicado no próximo tópico.  

 

1.5 Surgimento da alienação parental 

 

De acordo com a autora Analicia Martins de Sousa8, o professor de psiquiatria infantil, 

já falecido, Richard Gardner, se tornou conhecido em meados dos anos 1980 ao dar a primeira 

definição da Síndrome da Alienação Parental, a partir de sua prática como perito judicial, em 

que ele caracterizou como: “uma síndrome que ocorria especialmente em crianças expostas a 

disputas judiciais entre seus pais”. Ainda, de forma mais detalhada, a autora supracitada 

explicou a descrição da SAP (Síndrome da Alienação Parental) por Richard como sendo: 

 

Um distúrbio infantil, que surge, principalmente, em contextos de disputa pela posse 

e guarda dos filhos. Manifesta-se por meio de uma campanha de difamação que a 

criança realiza contra um dos genitores, sem que haja justificativa para isso. Essa 

síndrome, segundo o psiquiatra norte-americano, resulta da programação da criança, 

por parte de um dos pais, para que rejeite e odeie o outro, somada à colaboração da 

própria criança – tal colaboração é assinalada como fundamental para que se 

configure a síndrome9. 

 

Para efeitos de melhor compreensão do presente trabalho, é necessário fazer uma 

breve distinção entre a Síndrome da Alienação Parental (SAP) e a alienação parental 

propriamente dita. A SAP, como já explicado anteriormente pelas palavras da autora Analicia 

Sousa, consiste em um distúrbio infantil decorrente de atos praticados pelo genitor que possui 

a guarda do filho, a fim de manipula-lo para que repudie, sem motivo algum, o genitor não 

guardião, fazendo com que se os vínculos da parentalidade se tornem cada vez mais difíceis 

de serem mantidos. A Síndrome é definida, também, pelo rol de sintomas dela resultantes da 

mesma, gerando, assim, uma grande relação de obediência e dependência do filho com o 

genitor alienante.  

Em contrapartida, a alienação parental propriamente dita é o ato praticado por aquele 

que detém a guarda do menor (podendo, além dos pais, ser realizado pelos avós, tios, ou 

qualquer um nessa condição de guardião), que interfere na formação psicológica do mesmo. 

Esse ato de alienação gera uma série de efeitos na vida da criança ou do adolescente, e se isso 

                                                             
8 SOUSA, Analicia Martins de. Síndrome da alienação parental – um novo tema nos juízos de família. Rio 

de Janeiro: Editora Cortez, 2010, p. 98 e 99 (apud GARDNER, 1980). 
9 Ibid. 
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resultar em problemas psicológicos, emocionais e comportamentais do alienado, vítima da 

situação, será então diagnosticada o distúrbio infantil da Síndrome da Alienação Parental.  

Em 26 de agosto de 2010, foi sancionada a Lei 12.318, que trata sobre a alienação 

parental, e sua definição está constante em seu artigo 2º, caput, que consolida o exposto 

acima, como segue: 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da 

criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós 
ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou 

vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este10. 

 

Assim, de acordo com a definição demonstrada no artigo acima, as partes envolvidas 

nesse processo de transtornos psicológicos são o alienador, que pode ser qualquer um dos que 

estão elencados no caput do art. 2º da Lei 12.318, o genitor alienado, que é o pai ou a mãe 

contra quem o ataque é direcionado, e o menor envolvido, que seria a criança ou adolescente, 

que tem sua integralidade psicológica afetada com a prática da alienação parental.  

Com isso, o surgimento desse ato se inicia, geralmente, com a separação de fato do 

casal, em meio a um cenário de brigas e desavenças, onde um dos cônjuges não consegue 

aceitar a ruptura da vida conjugal, e, portanto, como forma de provocar ou até mesmo castigar 

o ex-companheiro, disseminam os sentimentos de rejeição, traição, e abandono, no filho do 

casal, sendo este a vítima no contexto, que é colocada como uma “marionete” para manipular 

situações, em vistas de impedir ou destruir seus vínculos com o outro genitor.  

Na grande maioria dos casos, a prática da alienação parental não é reconhecida e 

classificada como tal no ambiente familiar, tendo em vista a falta de informação das pessoas a 

respeito desse tema. Porém, isso não faz com que a mesma deixe de estar presente nos lares, 

que apesar de ser um problema antigo, passou a ser levado ao Judiciário tardiamente. 

A Lei nº 12.318 de 2010 passou a ser uma das mais recentes conquistas do sistema 

jurídico brasileiro, que tem como finalidade básica, assim como a Constituição Federal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil, proteger os direitos fundamentais do 

menor. Dentre os diversos direitos que a referida lei vem amparar, têm-se como destaque o 

convívio com a família e a preservação de sua integridade psicológica e emocional do mesmo. 

Cabe ressaltar, que no art. 6º da lei supracitada, o legislador trouxe uma série de atos que o 

juiz pode praticar (rol exemplificativo), frente a um típico caso de alienação parental, como 

forma de penalizar o alienador, como segue: 

 

                                                             
10 BRASIL. Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em 14/05/2019. 
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Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que 

dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou 

incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 

responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais 

aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:  

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;  

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;  

III - estipular multa ao alienador;  

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;  

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão;  

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;  
VII - declarar a suspensão da autoridade parental11. 

 

1.6 Características e identificação do alienante 

 

Como já exposto acima, as atitudes do alienante se iniciam, em regra, com a separação 

conjugal, tendo em vista que junto dela um turbilhão de sentimentos vem à tona, e o desejo de 

afetar o ex-companheiro de qualquer forma se torna uma meta de vida, fazendo com que os 

filhos fiquem no meio da situação.  Os genitores se utilizam das mais variadas formas para 

praticar a alienação parental, e, a título de exemplo, temos a mentira. Quando a guarda do 

menor, após o divórcio do casal, está com um dos pais (na maioria dos casos com a mãe), é 

evidente que a confiança da criança se torne muito mais acentuada com seu guardião, sendo 

sua referência e exemplo. Assim, quando o genitor alienante expõe calúnias para o filho a 

respeito do outro genitor, é muito provável que o menor tome aquilo como verdade e comece 

a nutrir sentimentos negativos em seu interior.  

Assim, fica cada vez mais difícil a aproximação do genitor alienado com seu filho, eis 

que, pouco a pouco, a criança possa não se sentir mais à vontade na companhia deste, ou, 

ainda, se sinta abandonado em relação ao mesmo em razão das mentiras contadas pelo outro 

genitor. A mencionada autora Analicia Sousa, cita em seu livro os sintomas enumerados pelo 

psiquiatra norte-americano Richard Gardner, primeiro autor a cunhar a respeito do tema em 

questão, quais sejam: 

 

“campanha de difamação”; “racionalizações pouco consistentes, absurdas ou frívolas 
para a difamação”; “falta de coerência”; “pensamento independente”; “suporte ao 

genitor alienado no litígio”; “ausência de culpa sobre a crueldade e/ou exploração do 

genitor alienado”; “a presença de argumentos emprestados”; “animosidade em 

relação aos amigos e/ou família do genitor alienado” 12.  

 

Em contrapartida, tomando como base que a mãe do menor é a guardiã do mesmo, 

pode ocorrer a alienação parental também por parte do genitor não guardião, de modo que o 

                                                             
11 BRASIL. Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em 14/05/2019. 
12 SOUSA, Analicia Martins de. Síndrome da alienação parental – um novo tema nos juízos de família. Rio 

de Janeiro: Editora Cortez, 2010 (apud GARDNER, 1980). 
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pai faz o papel de “bonzinho”, deixando a criança totalmente sem limites, fazendo o que bem 

entende, a hora que quer, e dizendo que a mãe é má por não permitir determinadas atitudes. 

Esse tipo de conduta é, de certa forma, mais fácil para quem não convive com o menor no dia-

a-dia, pois deixa-lo fazer refeições livres ou ir ao shopping comprar um brinquedo são coisas 

que devem ocorrer esporadicamente, estando com o pai a parte do lazer, e a parte “chata” de 

regras e restrições, com a mãe.  

Assim, é possível perceber que pode ocorrer alienação por qualquer um dos lados da 

relação, até mesmo por parte de avós e tios, como já visto anteriormente. A alienador provoca 

uma verdadeira “lavagem cerebral” na criança, e na grande maioria dos casos, isso ocorre de 

forma totalmente voluntária e intencional, porém, há casos em que a mágoa e o ressentimento 

pela dissolução conjugal são tão disfarçadas, que as práticas alienantes vão sendo praticadas 

de forma impensada e involuntária.  

Independentemente de qual for a situação, é evidente que quem é a vítima desse 

cenário é a criança ou o adolescente, que se vê no meio de brigas e acusações. Portanto, o 

dever dos pais é preservar sua integridade emocional e psicológicas, não deixando 

transparecer seus conflitos e sentimentos resultantes do rompimento da vida a dois, e, quando 

frustradas essas tentativas e comprovado o ambiente tóxico em que o menor está vivendo, a 

intervenção do Estado se fará necessária, que tentará, de todas as formas, proteger e 

reestruturar o lar onde o mesmo se encontra.  
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CAPÍTULO II 

A INFLUÊNCIA DA GUARDA NO SURGIMENTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

O poder familiar é um conceito que vêm sendo introduzido nos dias atuais e vai muito 

além da ideia de controle sobre os filhos, eis que engloba também o dever dos pais na 

proteção dos direitos e interesses da prole. Com isso, o exercício do poder familiar deve 

ocorrer de forma absolutamente igualitária, mesmo que os genitores estejam separados 

judicialmente, uma vez que jamais existirá a separação entre pais e filhos. O Código Civil 

Brasileiro, em seu artigo 1.632 dispõe isso de forma expressa: “A separação judicial, o 

divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão 

quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos”.13 

Com a dissolução de um casamento, a casa que era uma, passa a ser duas, e, 

inevitavelmente, a criança fruto dessa união, passa a morar com apenas um dos genitores na 

maioria dos casos, fazendo valer o instituto da guarda unilateral, onde o detentor da mesma 

fica na obrigação de zelar pelo filho do casal no convívio do dia a dia.  

 

2.1 Guarda unilateral X Guarda compartilhada 

 

Atualmente, há dois tipos de guarda no sistema jurídico pátrio, a unilateral, que é 

exercida por apenas um dos genitores, e a compartilhada, que é exercida por ambos os 

genitores. Independentemente de qual for o tipo que está presente no seio familiar, o objetivo 

delas é único, sendo os filhos menores os principais afetados na harmonia ou desarmonia 

entre os pais, como já explicitado melhor anteriormente. O artigo 1.583, §1º, do Código Civil 

Brasileiro traz expressamente a diferenciação dos tipos de guarda referidos acima: 

 

§ 1º: Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a 

alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que 

não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns14. 

 

A guarda unilateral é decretada pelo juiz do processo, em que se analisa qual ambiente 

é o mais favorável para que a criança cresça e se desenvolva. Apesar disso, é importante 

ressaltar que o genitor não guardião não fica prejudicado no convívio com o filho, sendo este 

também estipulado pelo magistrado de acordo com a conveniência do caso concreto. Em 

                                                             
13 BRASIL. Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 20 de abr. 2019. 
14 Ibid. 
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alguns casos, com a separação conjugal, o ex-casal não consegue mais estar na mesma 

sintonia, sendo o cenário de brigas e discussões o que se perpetua entre eles. Com isso, se 

torna inviável que duas pessoas que não conseguem mais ter uma boa relação decidirem de 

forma consensual o melhor interesse do filho menor, uma vez que por terem passado por um 

processo doloso de separação, é involuntário para algumas pessoas que isso não se misture 

quando o assunto é a prole.  

É com base nesse pensamento que o processo de guarda deve ser levado com todos os 

detalhes possíveis ao juiz do caso, que utilizará de sua imparcialidade frente a situação para 

decidir qual dos dois genitores tem o melhor preparo e condição para assumir as rédeas da 

guarda do filho do casal. Ademais, quando o magistrado se depara com um cenário de 

confusão, brigas e desavenças, a única alternativa que lhe possa parecer viável é o instituto da 

guarda unilateral, permitindo, evidentemente, que o genitor não guardião visite o menor nos 

dias e intervalos de tempo que será adequado de acordo com a realidade das pessoas 

envolvidas.  

Com o advento da Lei nº 11.698 de 2008, foi instituída a guarda compartilhada no 

ordenamento jurídico, e muitos acreditam que a partir dela, os casos de alienação parental 

seriam reduzidos consideravelmente, uma vez que nela, os dois genitores possuem a guarda 

do menor, tomando decisões no mesmo patamar de igualdade, como por exemplo, a escola em 

que o mesmo vai estudar, as atividades complementares como natação, futebol, ballet, etc. 

Porém, essa ideia vem sendo discutida e criticada atualmente, uma vez que na teoria, 

compartilhar a guarda seria a solução mais interessante para o menor, que teria a convivência 

igualitária e proporcional com os pais, extraindo, assim, o melhor dos dois lados. Todavia, é 

precipitado pensar que essa seria a regra para a guarda do menor, tendo em vista que na 

prática, as coisas não ocorrem como se espera.  

A partir do momento que a criança passa 15 dias na casa de sua mãe e após, 15 dias na 

casa de seu pai, sua rotina muda constantemente, pois cada casa possui uma forma de 

organização e regras. Se na casa de um é permitido assistir televisão até tarde e na cada do 

outro a regra é se recolher para dormir cedo, o relógio biológico do menor fica totalmente 

desregulado. Este é apenas um exemplo das inúmeras situações que podem ocorrer na rotina 

da prole, e que podem trazer diversos prejuízos para sua saúde física e mental. O autor Flávio 

Tartuce, em seu livro, explica: 

 

Insta esclarecer, de imediato, que na guarda compartilhada ou conjunta o filho 

convive com ambos os genitores. De toda sorte, haverá um lar único, não se 

admitindo, a priori, a guarda alternada ou fracionada, em que o filho fica um tempo 

com um genitor e um tempo com o outro de forma sucessiva (guarda da mochila, 
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pois a criança fica o tempo todo de um lado para outro). A nova lei parece confundir 

ambos os conceitos, como se verá. Para a efetivação da guarda compartilhada, 

recomenda-se a medição interdisciplinar, uma vez que ela pressupõe certa harmonia 

mínima entre os genitores, muitas vezes distante na prática, o que parece não ter sido 

considerado pela Lei 13.058/201415. 

 

Portanto, para que a guarda compartilhada seja instituída no caso concreto, é 

necessário que o juiz verifique, primordialmente, como é a relação do ex-casal, se eles 

possuem uma boa convivência e se estão dispostos a chegar em um consenso quando o 

assunto é o interesse do filho. Caso seja constatado que ambos possuem uma boa 

comunicação, sem brigas, sem distorções da realidade, sem a prática da alienação parental, o 

magistrado poderá optar por esse tipo de guarda. Porém, caso o ambiente seja totalmente o 

oposto do que se espera para uma criança em que os pais acabaram de se separar, o juiz 

deverá analisar as circunstâncias e por fim, optar pela guarda unilateral, se assim entender 

correto.  

 

2.2 Para cuidar dos filhos, a mãe – o primado materno 

 

Nas sociedades contemporâneas ocidentais, os discursos sobre a existência de um 

instinto materno são comuns, fazendo com que a mulher se torne naturalmente predisposta 

para os cuidados infantis. Essa ideia se encontra conectada a outras que dizem respeito à 

figura paterna e aos filhos, repercutindo no exercícios dos papéis e das relações parentais. 

Historicamente, na Europa e no Brasil, a construção social das práticas em torno da 

maternidade e dos cuidados infantis encontra-se entrelaçada com as transformações ocorridas 

nas famílias ao longo dos séculos passados – XVII, XVIII e XIX. Era comum nessa época 

associar o casamento ao contrato de mútuo interesse entre famílias, fazendo com que o amor 

conjugal não fosse valorizado como pilar para a união, uma vez que não possuía o valor social 

como nos dias de hoje.  

Além disso, por volta do século XVII, principalmente na Europa, o princípio da 

autoridade se fazia muito presente, sendo o poderio do marido, e do pai, soberano na 

instituição familiar, Nesse contexto, a hierarquia, obediência e respeito ao senhor deveriam 

ser mantidas a qualquer custo, sendo a desigualdade entre homens e mulheres natural e 

delegada por Deus, estando presente a superioridade do homem em relação à esposa, filhos e 

servos.  

                                                             
15 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família – Vol. 5, 14ª Edição. São Paulo: Editora Forense, 

2019, p. 54. 
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Já no século XVIII, ainda na Europa, segundo dados gerais apresentados pela 

estudiosa Badinter (1985), cerca de 25% das crianças não ultrapassavam o primeiro ano de 

vida, que poderia ser justificado por diversos motivos. Para as mulheres das classes mais 

elevadas, a maternidade era tida como um fardo, pois junto dela vinha a restrição de sua vida 

social, constrangimentos em relação à intimidade com seu marido e até mesmo poderia 

comprometer a saúde destas.  

A grande mudança nesse pensamento ocorreu no final do século XVIII, em que uma 

nova ordem econômica entra em cena. Nela, os seres humanos passam a ser vistos pelo 

Estado como fonte de lucros e riquezas através da força de trabalho, e, portanto, era de grande 

interesse deste garantir a sobrevivência e preservação das crianças. Assim, foram feitas 

campanhas especialmente direcionadas às mães para exaltar o amor materno, e, com isso, 

repercutiria na preservação da sociedade. 

Paralelamente à ascensão da figura materna, o ofício do pai tem seu declínio 

gradativo, que destituído de seu poder pela mulher e pelo Estado, à ele restará a função de 

prover o sustento da família. Um bom pai passa a ser visto como aquele que é dedicado ao 

trabalho, trazendo o sustento à casa, empenhando-se em dar uma boa vida e boa educação aos 

filhos. Assim, os papéis parentais vem sendo modificados de acordo com a evolução histórica 

apresentada acima, sem, contudo, deixar de lado algumas concepções dos séculos anteriores. 

Inevitavelmente, diversas ideologias e crenças são passadas de gerações para gerações, 

se mantendo vivas com o passar do tempo, ainda que a sociedade se torne cada vez mais 

moderna. O conceito de família, como já tratado melhor anteriormente, veio sendo 

flexibilizado tanto na cabeça das pessoas como no ordenamento jurídico pátrio, e os papéis 

parentais, naturalmente, acompanharam essas mudanças.  

Hoje em dia é comum e aceitável ver um pai criando seus filhos sozinhos, sem a figura 

da mãe ao seu lado, situação que não seria vista com bons olhos se ocorresse no século XIX, 

por exemplo. A justificativa mais plausível para isso era que o papel da mulher dentro de um 

lar seria indispensável, tendo em vista que a mesma já nasce com um instinto materno, e, 

automaticamente, apta a cuidar de sua prole, diferentemente do homem, que necessitaria da 

esposa por perto, como se a mesma já nascesse com esse “dom”, e o pai tivesse que 

desenvolvê-lo com a sua ajuda.  

Obviamente esse pensamento foi superado pela maioria da população, sendo comum 

hoje ver um homem, ou até mesmo mais de um, educando e cuidando de uma criança com 

todo carinho e afeto necessário para seu crescimento como ser humano. Todavia, é possível se 

identificar ambos os casos narrados acima nos processos judiciais recentes, uma vez que 
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muitos ainda carregam a ideia da necessidade da figura materna, ao passo que, outros 

acreditam que havendo afeto, não será o gênero que delimitará os papéis parentais.  

 

2.3 A contenda nos juízos de família 

 

Geralmente, os conflitos que norteiam os juízos de família são compostos por 

processos judiciais litigiosos que envolvem a guarda dos filhos menores e/ou o arranjo de 

visitas destes, que são considerados os principais objetos de discussão nos acervos. Porém, 

várias outras questões são tratadas nesse contexto contencioso, que terão ligação direta com 

os assuntos bases mencionados acima, como, por exemplo a prática da alienação parental 

“facilitada” em detrimento da guarda ser de um determinado genitor.  

Quando duas pessoas que viviam como um casal não mais se veem em condições de 

decidir por conta própria, pelo falo de ambos estarem emaranhados em suas dores e 

dificuldades, muitos recorrem ao poder judiciário na esperança de que este resolva o conflito. 

Todavia, seria utópico pensar que com a instauração do processo judicial os problemas se 

resolveriam de forma simples, uma vez que, por vezes, eles podem até contribuir para acirrar 

a contenda entre os ex-parceiros, estendendo-a por vários anos, ou nunca se encerrando, 

trazendo repercussões para as relações parentais.  

Um dos maiores problemas em um processo judicial que se tem duas pessoas que 

viviam como um casal, e que, decidiram em comum acordo ou unilateralmente romperem 

esse vínculo conjugal, é a culpa. A pergunta que se faz nesses casos é: quem é o culpado pela 

separação? O grande enigma dessa pergunta não é a resposta dela por si só, e sim quais os 

reflexos que ela gerará na relação dos ex-companheiros, pois, uma vez que surge esse 

questionamento, surgem também diferentes tipos de opiniões, julgamentos e, 

consequentemente, desentendimentos.  

Do ponto de vista jurídico, em que há um menor de idade, vulnerável, no meio dessa 

discussão, a questão da culpa pouco importa, visto que independentemente de ter ou não um 

culpado, a criança não se encaixa nesse contexto, sendo ela a principal pessoa a ser poupada 

num cenário conflituoso. Ainda, é relevante destacar que no sistema jurídico pátrio, a 

responsabilização pelo fim de uma união perdeu as consequências jurídicas, não sendo mais 

esse um motivo plausível para que o juiz do caso determine com quem a guarda da criança 

deve ficar, tendo em vista que o princípio do melhor interesse da criança, extraído no art. 227, 

caput, da Constituição Federal de 1988, é a base para qualquer decisão judicial que venha a 
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ocorrer no âmbito do Poder Judiciário em ralação a esse assunto. O autor Flávio Tartuce, em 

seu livro, expõe seu pensamento da seguinte forma: 

 

Muitas vezes ambos os cônjuges querem a discussão da culpa no caso concreto, para 

maturação de seus problemas pessoais. Como ficará então a solução para essa 

vontade em um modelo monista, sem a viabilidade de verificação de culpa? Ora, 

entender pelo afastamento da culpa, em casos tais, parece conduzir a um forte 
desrespeito à liberdade individual, que contraria a proteção constitucional da 

autonomia privada, retirada do art. 1.º, inc. III, da Constituição. Sem dúvida que, em 

algumas situações, justifica-se a intervenção e a mitigação da autonomia, mormente 

para a proteção de vulneráveis, ou de valores fundamentais. Não parece ser o caso 

da dissolução do casamento16. 

 

Quando o processo judicial é aberto e distribuído para uma Vara de família, com 

alegações de práticas de alienação parental, um procedimento deve ser seguido até que o juiz 

dê a sentença do caso. Para isso, se torna indispensável a atuação de psicólogos e assistentes 

sociais para que haja um entendimento e análise mais profunda da situação, repassando, 

assim, um parecer daquele convívio familiar para o magistrado, que decidirá, também, com 

base nisso.  

A autora Analicia Martins de Sousa17, em seu livro, após um estudo junto aos juízos 

de família, constatou que algumas equipes de psicólogos vêm adotando uma nova estratégia 

para a realização das avaliações nos casos de suspeita de alienação parental. É comum que 

houvesse a avaliação individual dos membros do grupo familiar, mas com a reorganização 

dessa conduta, percebeu-se que privilegiar a dinâmica relacional da família, buscando 

recursos próprios de cada contexto, seria uma forma mais eficaz de resolução do conflito 

vivido.  

 

2.4 Jurisprudência - AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 160102 - 

SC (2018/0197655-0) 

 

No dia 16 de Maio de 2019, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

concluiu o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração nº 160102, negando 

provimento ao recurso, tendo como relatora a Ministra Nancy Andrighi.   

 

AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

ALIENAÇÃO PARENTAL C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE 
VISITAS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE 

DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE.PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ 

                                                             
16 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família – Vol. 5. São Paulo: Editora Forense, 2019, p. 389. 
17 SOUSA, Analicia Martins de. Síndrome da alienação parental – um novo tema nos juízos de família. Rio 

de Janeiro: Editora Cortez, 2010, p. 47. 
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IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA. 1. 

Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a competência determina-se no momento da 

propositura da ação e, em se tratando de hipótese de competência relativa, não é 

possível de ser modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com 

a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio 

jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido no art. 147, I e II, 

do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações 

e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA, é 

determinado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, 

seu direito à convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido 

como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza 
de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em 

certa medida, não admite prorrogação. 4. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a 

graduar a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e 

II, do ECA, manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. Agravo 

Interno não provido18. 

 

Resumidamente, e de acordo com o que foi disponibilizado no site do STJ, tendo em 

vista que os processos sobre direito de família tramitam sob segredo de justiça, o presente 

caso diz respeito a um processo de alienação parental, em que também se discute o direito de 

guarda e a regulamentação de visitas. O conflito no presente caso diz respeito a um casal que, 

a despeito de fixada a guarda compartilhada, a genitora optou em mudar de cidade, residindo 

em local distinto ao do genitor, tendo esse último a convicção que esta mudança teria ocorrido 

somente para afastar o menor do seu convivência, ou seja, tendo como fundamento a má-fé da 

genitora.  

Após diversos atos processuais e no decorrer dos trâmites do processo, os autos foram 

encaminhados à segunda instância, e lá foi dada uma decisão no sentido de que haveria um 

conflito de competência entre o Juízo da Comarca de Atibaia e o Juízo da Comarca de 

Pomerode – SC. Para a genitora não haveria conflito de competência pois há entre as ações 

litispendência por continência, uma vez que nos autos da alienação parental também se 

discute guarda e visitação. Alegou, ainda, que o Município de Atibaia - SP, para onde se 

mudou, é o local onde o menor foi nascido e criado, bem como é a cidade que residem seus 

avós e tios maternos. Afirmou, por fim, que a ação proposta na Comarca de Atibaia foi 

anterior, tendo a decisão de antecipação de tutela proferida pelo TJSP publicada 

posteriormente, contra a qual não fora interposto recurso.  

 

 

 

                                                             
18 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt nos EDcl no Conflito de Competência nº 160102 - SC 

(2018/0197655-0). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento 

/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=95777819&registro_numero=201801976550&publ

icacao_data=20190516&formato=PDF>. Acesso em 10 de jun. 2018.  



29 
 

2.4.1 Voto da relatora 

 

Diante da apreciação do caso concreto e da aplicabilidade das normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, a Ministra Nancy Andrighi, votou no sentido de que haveria sim o conflito 

de competência na situação narrada, tendo em vista que foram propostas ações semelhantes 

perante Juízos diversos, cujas decisões de antecipação de tutelas entram em desacordo com 

relação à regulamentação de visitas do menor.  O autor Daniel Amorim19 explica o conflito de 

competência da seguinte forma: 

 

O conflito somente passará a existir a partir do momento em que dois ou mais juízes 

tenham proferido nos autos determinações divergentes, criando um verdadeiro 

conflito entre eles, sendo nesse sentido a expressa previsão do art. 66, II do Novo 

CPC, ao exigir que os juízes atribuam um ao outro a competência. 

 

Assim, em razão da lógica processual com o curso paralelo de ações judiciais 

idênticas, em juízos vinculados a Tribunais distintos, a relatora enquadra o caso como um 

conflito de competência a ser dirimido pelo STJ. O agravante alega que na hipótese narrada 

não é se pode fazer prevalecer o art. 147 do ECA, que diz que a competência para a 

tramitação do processo será determinada de acordo com o domicílio dos pais ou responsável, 

ante a regra impositiva do art. 8º da Lei da Alienação Parental (12.318/2010), cuja redação é 

“A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação da 

competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se 

decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial” e do art. 43 do Código de 

Processo Civil de 2015, que dispõe “Determina-se a competência no momento do registro ou 

da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta”. 

Todavia, a prevalência do juízo imediato para hipóteses como essa já é tese 

consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como pode ser visto no 

CC 119.318/DF, de relatoria da mesma ministra do caso analisado, julgado em 25/04/2012 

(DJe 02/05/2012), que recebeu a seguinte ementa: 

 

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE 

DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA 

PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA 

                                                             
19 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10ª edição. São 

Paulo: Editora Juspodivm, 2018.  

 



30 
 

DESTE ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 

do CPC, a competência determina-se no momento da propositura da ação e, em se 

tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser modificada ex 

officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a finalidade de proteger a 

parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis). 2. O 

princípio do juiz imediato vem estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, segundo o 

qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que 

tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar 

onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como regra de competência 

territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, 
nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite 

prorrogação. 4. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação 

subsidiária do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em face da geral, 

sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. Conflito de competência 

conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e 

da Juventude do Distrito Federal-DF20. 

 

Porém, ressaltou a relatora que a análise do conflito de competência presente no caso 

não se confunde com o mérito referente à existência ou não de atos de alienação parental, 

questão esta que deverá ser resolvida perante o Juízo competente. Assim, entendeu ser mais 

conveniente a prevalência da ação perante o juízo imediato, aquele mais próximo da criança, 

ou seja, o juízo de Atibaia/SP, onde o menor reside atualmente com a sua genitora, tendo em 

vista que desta forma minimizará os impactos negativos de deslocamento, análises periciais, 

etc.  

Portanto, baseado no entendimento consolidado do Tribunal e no Enunciado nº 

383/STJ, que diz: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”, a relatora negou 

provimento ao agravo interno interposto, concordando, então, com a presença de um conflito 

de competência no caso concreto.  

 

2.5 Jurisprudência - RECURSO ESPECIAL Nº 1.330.172 - MS (2012/0061580-6) 

 

No dia 17 de Março de 2014, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

concluiu o julgamento do Recurso Especial nº 1.330.172, negando provimento ao mesmo, 

tendo como relatora a Ministra Nancy Andrighi.   

 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL. RECURSO CABÍVEL PARA IMPUGNAR A DECISÃO 

PROFERIDA. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE 

                                                             
20 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conflito de Competência: CC 119318 DF 2011/0240460-3. 

Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21561817/conflito-de-competencia-cc-119318-df-

2011-0240460-3-stj/inteiro-teor-21561818?ref=juris-tabs>. Acesso em: 20 de maio 2019. 
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INAPLICÁVEL. ARTS. ANALISADOS: 162, §§ 1º E 2º, 522, CPC. 1. Incidente de 

alienação parental, instaurado no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável distribuída em 2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, 

concluso ao Gabinete em 02/05/2012. 2. Discute-se o recurso cabível para impugnar 

decisão que, no curso de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, 

declara, incidentalmente, a prática de alienação parental. 3. A Lei 12.318/2010 prevê 

que o reconhecimento da alienação parental pode se dar em ação autônoma ou 

incidentalmente, sem especificar, no entanto, o recurso cabível, impondo, neste 

aspecto, a aplicação das regras do CPC. 4. O ato judicial que resolve, 

incidentalmente, a questão da alienação parental tem natureza de decisão 

interlocutória (§ 2º do art. 162 do CPC); em consequência, o recurso cabível para 
impugná-lo é o agravo (art. 522 do CPC). Se a questão, todavia, for resolvida na 

própria sentença, ou se for objeto de ação autônoma, o meio de impugnação idôneo 

será a apelação, porque, nesses casos, a decisão encerrará a etapa cognitiva do 

processo na primeira instância. 5. No tocante à fungibilidade recursal, não se admite 

a interposição de um recurso por outro se a dúvida decorrer única e exclusivamente 

da interpretação feita pelo próprio recorrente do texto legal, ou seja, se se tratar de 

uma dúvida de caráter subjetivo. 6. No particular, a despeito de a Lei 12.318/2010 

não indicar, expressamente, o recurso cabível contra a decisão proferida em 

incidente de alienação parental, o CPC o faz, revelando-se subjetiva – e não objetiva 

– a dúvida suscitada pela recorrente, tanto que não demonstrou haver qualquer 

divergência jurisprudencial e/ou doutrinária sobre o tema. 7. Recurso especial 
conhecido e desprovido21. 

 

De acordo com o que foi disponibilizado no site do STJ, a ação em questão versa 

sobre o reconhecimento e dissolução da união estável, c/c partilha de bens, guarda e 

regulamentação de visitas, e, após a celebração do acordo acerca da guarda e regulamentação 

de visitas à filha comum do casal, foi instaurado o incidente para apuração da prática de 

alienação pela parte ré, o genitor, tendo em vista que a guarda da menor se encontrava na 

posse da mãe.  

A decisão do Juízo de primeiro grau ocorreu no sentido de que estariam os atos 

alienatórios, levando em consideração, também, o parecer do Ministério Público que opinou 

em consonância com a decisão do(a) magistrado(a). Assim, após a sentença de 

reconhecimento da alienação parental, a punição feita à genitora alienante foi com base nos 

incisos I e II do art. 6º da Lei 12.318/2010, sendo, portanto, feita uma advertência à mesma e 

sendo determinada a ampliação do regime de convivência familiar em favor do genitor 

alienado.  

Contra essa decisão, foi interposta apelação por parte da mãe, que não foi recebida 

pelo Juízo, tendo em vista que o mesmo entendeu não ser o recurso cabível, e, ainda, que não 

seria o caso de aplicação da fungibilidade. Segue a ementa do acórdão do Tribunal (TJ/MS): 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE AVERIGUAÇÃO DE 

ALIENAÇÃO PARENTAL - DECISÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE 

                                                             
21 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.330.172 - MS (2012/0061580-6). Disponível 

em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1302093& 

num_registro=201200615806&data=20140317&formato=PDF>. Acesso em: 12 de jun. 2019. 
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INSTRUMENTO - RECURSO IMPROVIDO. O recurso cabível contra a decisão 

proferida em incidente instaurado para a averiguação de alienação parental, 

noticiada nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, é o 

agravo de instrumento, na forma do art. 162, § 2%, do CPC. Impossível a aplicação 

do princípio da fungibilidade quando grosseiro o erro.  

 

 Com isso, a genitora interpôs Recurso Especial, cuja ementa foi demonstrada 

anteriormente, alegando ofensa aos artigo162, §§ 1º e 2º, 269, I, e 513, todos do CPC, que 

dizem, respectivamente: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas 

nos arts. 267 e 269 desta Lei”; “Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do 

processo, resolve questão incidente”; “Haverá resolução de mérito: I - quando o juiz acolher 

ou rejeitar o pedido do autor”; “O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro 

II da Parte Especial deste Código”. 

 A genitora sustentou, ainda, que a Lei de Alienação Parental, nº 12.318/2010 não 

prevê recurso cabível contra o ato judicial que decide sobre a prática da alienação parental, e, 

portanto, havendo o acolhimento ou rejeição do pedido do autor, terá natureza de sentença. 

Aduz, também, que, mesmo que fosse considerado cabível o agravo de instrumento, este deve 

ser conhecido, em virtude do princípio da fungibilidade recursal. 

 

2.5.1 Voto da relatora 

 

 Diante da apreciação do caso concreto e da aplicabilidade das normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, a Ministra Nancy Andrighi, pontuou algumas questões levantadas no 

recurso interposto. Primeiramente, explicitou a relatora que a Lei nº 12.31/2010 reconhece a 

alienação parental como uma ação que pode se dar de forma autônoma ou incidental, sem 

especificar, porém, qual o recurso cabível para tal, sendo, portanto, aplicadas as regras do 

CPC nesse aspecto. 

 Em primeira instância, foi ordenada a autuação dos autos do incidente de alienação 

parental em apartado, para não tumultuar os demais pedidos do feito principal. Assim, a 

ocorrência da alienação parental é questão de fato, que o Juiz do caso resolveu antes de 

decidir acerca dos pedidos principais, sendo sua decisão, portanto, de natureza interlocutória, 

uma vez que não encerrou a etapa cognitiva do processo em primeira instância.  

 Em seguida, a Relatora pontuou acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, 

uma vez que, apesar da Lei nº 12.318/2010 não indicar expressamente qual o recurso cabível 

contra decisão proferida em incidente de alienação parental, os artigos 162, §2º, e 522, do 
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CPC deixam claro essa questão. Assim, a dúvida tida pelo recorrente possui caráter subjetivo, 

e não objetivo (que é quando a lei é clara quanto o cabimento de determinado recurso e na 

doutrina e jurisprudência não existem posições divergente acerca do assunto). 

 Expostas suas razões, a relatora do caso nega provimento ao recurso especial, 

mantendo, assim, a decisão do juiz, que entendeu que a apelação não é o recurso cabível no 

caso concreto, não sendo, também, possível a aplicação do princípio da fungibilidade nesse 

contexto.  

 

2.6 Jurisprudência - EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 108.689 - PE 

(2009/0214953-5) 

 

No dia 18 de Novembro de 2010, a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) concluiu o julgamento dos embargos de declaração no conflito de competência nº 

108.689 - PE, rejeitando o mesmo, tendo como relator o Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo. 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. 

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. 

AÇÃO PROPOSTA ONDE O DETENTOR DA GUARDA NÃO MAIS TEM 
DOMICÍLIO. ENVIO DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. 1. Consoante se verifica das informações 

prestadas pelos Juízos suscitados, não há discrepância de entendimento acerca da 

competência para julgamento da ação de modificação de guarda, não restando 

configurada qualquer das hipóteses do art. 115 do Código de Processo Civil. 2. No 

caso, tendo a detentora da guarda se mudado para outra comarca, a propositura da 

ação de modificação de guarda, ajuizada pelo pai nesse mesmo período, lá deveria 

ter se dado, consoante entenderam os Juízos suscitados. Não se trata de mudança de 

endereço depois de proposta a ação e efetivada a citação. Incidência do art. 147, I, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Os conflitos de competência apontados 

pelo embargante como representativos da jurisprudência desta egrégia Corte, tratam, 
na realidade, de hipóteses excepcionais, em que fica clara a existência de alienação 

parental em razão de sucessivas mudanças de endereço da mãe com o intuito 

exclusivo de deslocar artificialmente o feito, o que não ocorre nos autos. 4. Desta 

forma, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco se subsumindo a 

irresignação em análise a alguma das hipóteses do art. 535 do CPC, não merece 

ressonância a insurgência em questão. 5. Embargos de declaração rejeitados22. 

 

 No caso concreto, o embargante sustentou que o acórdão embargado viola preceito 

constitucional, lei ordinária (art. 147 do ECA e 87 do CPC) e, sobretudo jurisprudência da 

egrégia Corte. Diz, ainda, que esta vem se posicionando contra a síndrome da alienação 

parental e que a jurisprudência é firme no sentido de que a mudança de residência do 

                                                             
22 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EDcl no Conflito de Competência nº 108.689 - PE (2009/0214953-

5). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequen 

cial=1020407&num_registro=200902149535&data=20101118&formato=PDF>. Acesso em: 13 de jun. 2019.  
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responsável pelo menor não implica na mudança de competência para julgamento das ações 

conexas de guarda. 

Acrescenta, também, que restou violada a súmula 59 do STJ, que diz “Não há conflito 

de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos Juízos 

conflitantes”23. Em seu relatório, o relator transcreve o texto trazido na peça recursal visando 

evitar uma possível omissão, que segue: 

 

Vejamos então se não existe conflito como bem afirmou o Douto Acórdão, resta à 

pergunta como irá ficar o menor se dois Juízes se demonstram não existir conflito 

nos despacho proferidos em relação à controvérsia. (sic) É competente o Juízo da 
Comarca de São Gabriel da Cachoeira do Amazonas, onde não mora mais a criança 

nem o seu responsável, ou o Juízo da Quarta de Família da Comarca de Recife, onde 

foram decididas todas as questões já transitadas em julgado antes da mudança da 

criança e de seu responsável para São Gabriel da Cachoeira no Amazonas? Não 

estamos só falando da análise probatória, mas do eminente perigo de prejuízos a 

personalidade da criança, que não estava vendo o pai e continua sem vê ou falar 

(sic), simplesmente porque não existe uma prestação jurisdicional eficiente, ou pela 

ausência de preparo a níveis que se possa quebrar paradigmas entre os Estados 

brasileiros. Está nos autos (documento novo) pronunciamento da Douta Magistrada 

da Comarca de São Gabriel da Cachoeira, quando a mesma afirma que não ouviu a 

criança porque não tinha capacidade técnica para tal, já em Recife, o menor é ouvido 

e sua opinião não é levada em conta. Bom! Estamos diante de uma situação 
inusitada e de mãos atadas poderá ficar a família paterna a espera da boa vontade do 

Juízo da Comarca de São Gabriel da Cachoeira, que este envie os processos para a 

Comarca de Taubaté em São Paulo (neste ponto o Douto Acórdão não foi omisso em 

relação ao documento, uma vez que sugeriu que o Juízo de São Gabriel da Cachoeira 

fosse informado da mudança de domicílio do responsável). Voltamos a frisar que 

essa informação deve ser feita pela guardiã e com a nova Lei isto ficou mais claro. É 

simples! O conselho tutelar informou a mudança, dizendo que a família tinha ido 

para o Estado de São Paulo, o 5º Bis - Batalhão de Infantaria de Selva fica a três 

quilômetros do foro de São Gabriel, um simples ofício para saber qual cidade onde 

teria ido o militar com a esposa e o filho desta, aí teríamos uma prestação 

jurisdicional eficiente, ao contrário proferiu decisões contrárias ao pai, diante de 
alegações falsas realizadas pela genitora do menor (mas isso é com o CNJ e ação 

própria), o que estamos querendo demonstrar é que a vítima de tudo isso é a criança, 

que além de não receber do judiciário como um todo, assistência devida visando 

seus interesses, fica proibido de vê o pai e tê-lo para uma convivência saudável (sic). 

Como se pode vê se se extrai além do conteúdo dos autos nuances que resultam na 

ausência de prestação jurisdicional, violação aos precedentes acima expostos e, 

sobretudo, que impedem o equilíbrio entre as partes quando até agora só é 

beneficiado o infrator. "Salvo melhor juízo" quem tem que comunicar a mudança de 

endereço ao Juízo aonde tramita a modificação de guarda é detentor da guarda, este 

responsável pelo menor e não o pai que fica procurando saber onde o filho está por 

este "Brasilsinho", que Deus nos deu. Não ficou muito claro se o suposto conflito de 

competência (ressalta-se que quando o acórdão foi proferido a Lei da SAP já estava 
em vigor), diante da Lei da Alienação Parental, o genitor irá para onde supõe estar a 

criança, mesmo sem saber o endereço, ou ficar procurando ingressar com uma ação 

própria visando regularizar uma situação fática? "Data venia", o Douto Acórdão, 

além de contraditório quanto à realidade fática dos autos, "salvo melhor juízo" 

omisso quanto à legislação, doutrina e jurisprudência pertinente, tornou-se 

hermético no tocante a ausência de fundamentação em relação à situação narrada 

pelas explicações formuladas pelos magistrados envolvidos, sugerindo informar a 

                                                             
23 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Súmula nº 59. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/docs_internet/ 

VerbetesSTJ_asc.txt>. Acesso em 12 de abr. 2019. 
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mudança do endereço ao Juízo de São Gabriel da Cachoeira. Diante todo o exposto, 

requer seja o presente Embargo, provido produzindo seus efeitos modificativos 

ensejando uma prestação jurisdicional proveitosa para determinar que a Quarta Vara 

de Família da Comarca de Recife passe a julgar os litígios envolvendo o menor, 

visando unicamente os seus interesses, possibilitando a oitiva do mesmo, bem como 

o acompanhamento psicológico, ou biopsicossocial promovendo o bem estar e um 

crescimento saudável da criança." (fls. 195/196)24. 

  

2.6.1 Voto do relator 

 

 Diante da apreciação do caso concreto e da aplicabilidade das normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, o Ministro Raul Araújo, em seu voto, faz, primeiramente, um breve 

resumo da causa, informando que no Juízo de Direito da 4ª Vara de Família e Registro Civil 

de Recife, tramitam as seguintes ações: alimentos, cujo autor é o menor, representado por sua 

mãe; guarda, cujo autor é o pai; modificação de guarda, cujo autor é o pai; execução de 

visitas, cujo autor é o pai; e ação cautelar inominada, cujo autor também é o pai.  

 Em relação a ação de guarda do menor, tendo em vista a mudança de domicílio da 

criança com sua genitora para a Comarca de São Gabriel/AM, o Juízo da Comarca de Recife, 

onde reside o genitor, decidiu pelo envio dos autos àquele Juízo, baseado no art. 147 do ECA 

(redação já demonstrada anteriormente). Aparentemente, não foi reconhecido pelo relator a 

existência de conflito de competência no caso concreto, opinando também nesse sentido o 

representante do Parquet Federal, Dr. Maurício Vieira Bracks. 

 

No caso, entretanto, não ocorre nenhuma das três hipóteses legais. Deveras, o M.M. 
Juízo de Direito da 4ª Vara de Família e Registro Civil da Comarca de Recife - PE 

declarou-se incompetente para o julgamento da causa, determinando a remessa dos 

autos ao Juízo de Direito da Comarca Única de São Gabriel da Cachoeira - AM, o 

qual, por sua vez, entendeu ser competente para processar e julgar o feito, afastando, 

nitidamente, a caracterização do conflito25. 

 

 O argumento apontado pelo embargante ocorreu no sentido de que as mudanças de 

endereço da genitora teriam como intuito o deslocamento do feito, trazendo como base 

jurídicas jurisprudências que tratam, na realidade, de hipóteses excepcionais, em que restou 

clara a existência de alienação parental. Porém, para o Exmo. Relator, não o que ocorre no 

caso em tela, tendo em vista que a genitora tem como companheiro um militar do Exército 

Brasileiro, sendo a mudança de domicílio justificada por esse fator. Foi disponibilizado no 

julgado, a sentença proferida em primeira instância, cuja redação é: 

                                                             
24 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EDcl no Conflito de Competência nº 108.689 - PE (2009/0214953-

5). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequen 

cial=1020407&num_registro=200902149535&data=20101118&formato=PDF>. Acesso em: 13 de jun. 2019. 
25 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EDcl no Conflito de Competência nº 108.689 - PE (2009/0214953-

5). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequen 

cial=1020407&num_registro=200902149535&data=20101118&formato=PDF>. Acesso em: 13 de jun. 2019. 
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Conforme se vê dos autos, os genitores do menor não foram casados ou conviventes 

em estado de união estável. O menor foi gerado durante um período de namoro. O 

menino H., assim, sempre morou com a mãe, na companhia da avó materna, tendo 

ficado sob a guarda de fato dessa avó, no período em que sua genitora se deslocou 

de Recife para São Gabriel da Cachoeira/AM, onde, posteriormente, mãe e filho 

passaram a morar, após o companheiro da parte requerida ter sido transferido para 

esta cidade. Não houve comprovação de nenhum fato que pudesse mostrar que a 

criança não está sendo bem tratada no lar onde se encontra, e, que o deferimento da 

guarda, para que fique sob os cuidados da família do requerente, não atende ao 

princípio da supremacia ou do superior interesse da criança. O fato de, no local onde 

a criança reside, haver menos recursos que numa capital não é motivo suficiente 
para se deferir o pedido. Se a guarda de H. for deferida a seu pai biológico, o menino 

irá residir com os avós paternos, visto que o próprio requerente declarou, em 

audiência, que ganha cerca de R$ 400,00, o que não é suficiente para manter a 

ambos. Assim, não é uma conduta coerente retirar da mãe biológica a guarda de uma 

criança para ser dada aos avós. [...] Via decorrencial, não vislumbro motivo para 

retirar o menor do convívio com a mãe e deferir a guarda ao genitor. Os motivos 

alegados pelo requerido não ensejam alteração de guarda. Não há prova de qualquer 

situação de risco, negligência ou omissão da genitora nos cuidados com o filho. Não 

há como deferir a pretensão de alteração de guarda, sob pena de prejuízo ao 

infante26. 

 

 Assim, na visão do Relator, o que se vê no caso concreto é um inconformismo do pai e 

do avô paterno do menor com relação às diversas decisões dadas pelos Juízos onde as ações 

tramitaram, e afirma, ainda, que a melhor solução sempre é o diálogo, para que não a criança 

não reste prejudicada na situação. Por fim, rejeita os embargos de declaração apresentados, 

não reconhecendo, portanto, o conflito de competência alegado pelo recorrente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
26 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EDcl no Conflito de Competência nº 108.689 - PE (2009/0214953-

5). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequen 

cial=1020407&num_registro=200902149535&data=20101118&formato=PDF>. Acesso em: 13 de jun. 2019. 
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CAPÍTULO III 

UMA ANÁLISE DO PONTO DE VISTA PRÁTICO – PROFISSIONAL 

 

O terceiro capítulo do presente estudo tem como objetivo demonstrar como funciona o 

trabalho de profissionais que têm contato com o direito de família no dia-a-dia, e que possuem 

como meta de trabalho estimular a melhor convivência das pessoas dentro do mesmo ciclo 

familiar. Primeiramente, foi entrevistado o responsável pela assistência social do fórum da 

Comarca de Macaé, Sr. Caio Wollmann Schaffer, que explicou, dentro do segredo de justiça 

que o assunto exige, os procedimentos e a forma de trabalho utilizada nos casos de alienação 

parental. Após, foi entrevistada também a Dra. Ingrid Carvalho de Vasconcellos, juíza de 

direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Macaé, que informou métodos e procedimentos 

utilizados para que haja cada vez mais sucesso em casos delicados envolvendo um menor. 

 

3.1 Entrevista com o Sr. Caio Wollmann Schaffer (assistente social) 

 

 É fato que uma construção teórica, baseada em pesquisas, é de extrema importância 

para que se entenda o assunto em questão, porém quando juntada a parte conceitual com a 

prática de quem trabalha com o direito de família, é possível encaixar as ideias e formar uma 

percepção concreta daquilo que dizem ser com aquilo que é a realidade.  

 Em entrevista com o assistente social responsável pela Comarca de Macaé e comarcas 

vizinhas (que será especificado mais adiante), Sr. Caio Wollmann Schaffer, o mesmo foi 

questionado inicialmente (i) sobre a frequência em que os casos de alienação parental se 

faziam presentes em seu dia-a-dia de trabalho; e (ii) sobre a perspectiva teórica adotada nesses 

casos. Em resposta, afirmou que atualmente existem sim muitos casos em que um dos 

genitores cria obstáculos ao exercício parental do outro, e que prefere se referir ao assunto 

como casos de violação do direito de convivência familiar.  

 Em seguida, complementou sua fala dizendo que as pessoas acusam muito umas às 

outras de praticarem a alienação parental, e que isso sem dúvidas é algo muito rotineiro em 

seu trabalho, mas são poucos os casos em que a referida violação é de fato unilateral, sendo 

sempre uma questão mais relacional do que unilateral. Ademais, propôs a seguinte reflexão: 

como poderia uma genitora confiar os cuidados de uma criança de 2 anos ao pai, se o mesmo 

nunca trocara a fralda de seu filho anteriormente.  
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 Neste sentido, esclareceu que questões como essa é que são colocadas em debate 

dentro dos relatórios dos assistentes sociais, pois não vai nascer uma nova relação porque o 

casal se separou, e sim haverá uma série de continuidades e rupturas na relação conjugal. 

Relatou, ainda, que a própria colocação desses empecilhos na convivência familiar 

comunitária vem da relação que já existiu, e por isso, entendê-la é fundamental para saber 

como intervir para diminuir as arestas e poder reconstruir uma outra forma de relação dessa 

criança com os dois pais. 

 Para Caio Schaffer, a alienação parental virou a “bengala” das relações, visto que 

independentemente da conduta, seja ela qual for e qual a motivação que exista daquele que 

detêm a guarda de fato do menor, o genitor que não a detêm vai afirmar que há alienação 

parental no caso, virou um lugar comum, inclusive para o não diálogo. Diante disso, ela é 

utilizada mais para justificar a ausência de diálogo e a ausência da ação do que como algo que 

de fato realmente exista. Em geral, as relações explicam todo o processo que vem depois, o 

porquê daquela dificuldade, consegue-se encontrar explicações razoáveis das ações das 

pessoas.  

 A pergunta seguinte foi se alienação parental está normalmente conjugada com um 

outro tema no processo, como, por exemplo a questão da guarda, e a resposta foi positiva. 

Afirmou que quando se constata a violação do direito de convivência, prevalecendo uma 

convivência unilateral, a mesma, geralmente, é uma consequência da relação de poder que o 

genitor ou a genitora tem com a criança, tendo a criança, consequentemente, uma forte 

vínculo com esse cuidador. Enfatizou, ainda, que, em alguns casos, até poderia haver uma 

manipulação pelo cuidador, mas essa relação teria um “eco”, porque não se conseguiria 

construir uma reputação ruim para uma criança em relação ao pai ou a mãe se eles fossem 

presentes na vida dela, se participassem do processo de cuidado, se frequentassem a escola, 

levassem a criança ao médico, etc. Em resumo, ponderou que não poderia alguém construir 

uma reputação ruim de alguém que participa da realidade da criança.  

O assistente social apontou que busca sempre apresentar uma discussão teórica sobre o 

quanto caminhar nesse sentido viola o direito da criança, porque o termo “alienação parental” 

por si só já produz a ausência de diálogo, que quanto mais se trabalha enfatizando isso, cada 

vez mais irá polarizar a relação familiar que já está polarizada.  

Continuamente, foi apresentado ao entrevistado alguns pontos tratados nos capítulos I 

e II, e, em seguida, foi questionado a ele a respeito da questão do primado materno (tópico 

2.2), e sua fala se deu no sentido de que, para ele, os homens não são construídos socialmente 

para ser cuidadores. Logo na primeira infância, as brincadeiras já fazem uma separação, os 
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meninos são educados para o externo e as meninas para o interno, para a casa. Se ocorresse, 

na visão de Caio Schaffer, uma mudança no processo educacional das crianças, talvez tivesse 

outra forma de ser adulto homem e adulto mulher, e isso refletiria diretamente no futuro.  

Ainda nesse aspecto, foi questionado então se ele poderia dizer que a mãe é então a 

principal vítima de acusações de alienação parental, e o mesmo relatou que qualquer pesquisa 

que se vê a respeito de cuidado, seja da família, seja das crianças, são as mulheres que 

cuidam, que isso seria estatístico, que não dá pra ter, num processo de guarda, mais pais 

guardiões se eles quando são pares parentais não cuidam, porque guardar é cuidar. Não daria 

para pensar num mundo pós guarda se não for analisado nele antes da guarda.  

Encerrado esse ponto, a pergunta seguinte foi no sentido de se o entrevistado 

associaria nos casos em que ocorre alienação parental, um distúrbio/problema psicológico no 

pai ou na mãe que praticam os atos alienatórios, e sua resposta foi que a natureza dessas ações 

começam a ser questionadas quando aparecem no processo de guarda, pois antes disso pode-

se dizer que a mãe e/ou o pai são superprotetores. As relações, para ele, não podem ser 

colocadas no âmbito da patologia, uma vez que podem ser construídas relações doentes que 

podem não ser patológicas, como por exemplo um namoro com um controle excessivo, 

relações de pais com os filhos que são extremamente inflexíveis, não permitindo a autonomia 

destes, etc.  

Após a realização de perguntas mais voltadas para o campo do debate, a entrevista 

passou para uma parte prática do trabalho do entrevistado enquanto assistente social, e o 

mesmo informou que quando o processo chega ao seu setor e tem uma denúncia de alienação 

parental, primeiramente ocorre uma análise de todos os documentos que se tem nos autos, 

para entender o que está acontecendo naquela relação. A partir disso, são marcadas entrevistas 

com ambos os genitores e com a criança – todas as entrevistas são feitas separadamente – e 

dentro delas, se ficar entendido que para compreender melhor a situação do menor seria 

necessário buscar algum outro familiar externo a essa relação, ou então buscar algum serviço 

que a criança frequente a mais tempo, como escola ou terapeuta, assim deverá ser feito, pois a 

característica do setor de assistência social é ser um setor avaliativo. De um modo geral, o 

primeiro contato do assistente social com as partes é sempre no fórum, os assistentes sociais 

só vão até as partes se entenderem que naquelas primeiras informações que foram colhidas, há 

essa necessidade. 

Foi questionado, também, como é a reação das crianças e adolescentes que chegam ao 

Judiciário, se elas ficam acuadas, sentem medo, ou conseguem se soltar, e a percepção que o 

entrevistado tem é de que depende do caso, cada criança é uma descoberta. Não ocorria a 
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regra dos mais velhos falarem mais em relação aos mais novos, apesar de ser mais difícil 

conversar com uma criança abaixo dos 5 anos porque ela não consegue expressar muita coisa, 

não conseguindo, portanto, construir frases explicativas, ao passo que as crianças maiores 

conseguem. Porém, a forma que elas irão se relacionar com o profissional que as está 

atendendo, vai muito de criança para criança, se é tímida ou não, se gosta de falar de sua vida 

ou não. Então, concluiu que isso não estaria relacionado com a idade, uma vez que já 

entrevistou adolescentes que não falavam nada, respondendo tudo de forma monossilábica, e 

já entrevistou crianças de 5 anos, por exemplo, que falam de tudo.   

No decorrer da entrevista, foi colocado em debate a questão da visitação à casa do 

menor, e a opinião do assistente social entrevistado é que devia-se fazer uma discussão sobre 

o direito e a visita, porque existe quase um “fetiche” em relação a isso, como se ao visitar uma 

casa, fosse possível entender tudo que acontece nela quando não há ninguém de fora ali. As 

pessoas se comportam na visitação como se fossem receber qualquer outra pessoa com quem 

não tenham intimidade, elas desejam que aquela pessoa vá embora, pois se sentem violadas, 

desconfortáveis com aquilo, então não dá para extrair muita coisa nessa situação.  

Visitas domiciliares, na visão de Caio Schaffer, tem uma possibilidade analítica muito 

limitada. Diz, porém, que tem muitos colegas de profissão que entendem que fazer a visitação 

em todos os casos é imprescindível, mas não é o seu caso, que acredita que se as entrevistas 

fornecem todos os elementos necessários para que ocorra a intervenção no caso, e se entender 

que aquela visita não irá trazer nada de novo ao processo, não tem porque ela ocorrer.  

Em relação ao laudo que será elaborado e anexado ao processo para uma futura 

apreciação pelo juiz do caso, o entrevistado explica que são feitas algumas análises, inclusive 

de como as relações se construíram, para onde elas estão caminhando, como é que a criança 

se relaciona com os genitores, etc. Às vezes, a criança tem repulsa a um dos pais, e no laudo 

tenta-se descrever o que a própria criança traz como explicação para isso, o que na história 

dela justifica ela estar nesse lugar, e quais são as mudanças que os pais tem que ter para 

melhorar a relação familiar.  

Fazendo uma associação com esse assunto, foi perguntado se quando o profissional 

faz um laudo/parecer social, há clareza ao final, no sentido de opinar se há alienação parental 

ou não no caso concreto, ou então se esse laudo tem que ser algo mais genérico, como um 

relatório do caso apenas. A resposta foi de que depende de profissional para profissional e 

qual o objetivo dele com aquele núcleo familiar que ele está atendendo. Se o objetivo final for 

melhorar aquela relação, fazendo com que aquela criança transite melhor entre as casas, focar 

na alienação parental só atrapalha o trabalho, pois não vai haver ganho nenhum para o menor 
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se o profissional elaborar um laudo informando que a alegação de alienação parental tem 

plausibilidade.  

Já ocorreu um caso, porém, que Caio Schaffer sugeriu que houvesse uma reversão de 

guarda, mas escrever diretamente o termo “alienação parental” pode produzir graves 

problemas para a criança, que é quem está se tentando preservar no contexto familiar. Não há 

como simplesmente dizer que ocorrem atos alienatórios e esquecer as relações de afeto e de 

cuidado que o menor possui com as duas famílias, mesmo porque, geralmente, quando é 

detectada a alienação parental, é em relação ao genitor que a criança tem mais afinidade, e por 

conta de um erro dele, você prejudicaria a criança, atacando-a psicologicamente.  

Portanto, afirmou que é preciso tomar muito cuidado para não transformar os 

processos de guarda, em que os adultos estão brigando só “para ter razão”, em um processo 

que gere vitimizações terciárias às crianças. Então, como alternativa, propõe o 

acompanhamento psicológico, em especial da criança quando é possível perceber uma 

violação ao direito de convivência com um dos genitores.  A terapeuta consegue construir 

uma relação com os pais, em geral, que permite uma maior maleabilidade. Em suma, se os 

assistentes sociais ficarem fornecendo “armas” para os pais, essas brigas não terminam, e 

muitas das vezes é pouco o olhar para a criança.  

Uma questão levantada por Caio Schaffer foi a respeito da lei da alienação parental 

(12.318/2010), a qual qualificou como violadora do direito da criança, uma vez que seu 

surgimento foi organizado pela APASE – Associação de Pais e Mães Separados – trazendo 

toda uma discussão dentro da Câmara dos Deputados, composta por homens separados, em 

sua maioria, o que levou a uma lei pensada e gestada basicamente por homens. Como já 

tratado mais detalhadamente no capítulo anterior, a lei 12.318/2010, em seu artigo 6º dispõe 

de algumas penalidades para o genitor que praticar a alienação parental, porém ao ser 

questionado a respeito dessas punições o entrevistado as intitulou como pouco eficazes, uma 

vez que a seu ver não seriam suficientes para que os atos alienatórios cessassem ou não 

serviriam como inibidores dessa prática. 

 A pergunta final da entrevista foi a respeito da demanda de processos em relação aos 

profissionais de assistência social e psicologia atuantes nas Comarcas do interior (Macaé e 

redondezas), e Caio Schaffer explicou que até o ano de 2009, o Tribunal tinha lotação de 

assistente social e psicólogo em cada Vara que tinha competência de Infância ou Família. Em 

2009, foi feito um ato normativo que regionalizou essa questão, onde as comarcas desses 

passaram a atender uma determinada região.  
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Em Macaé, por ser uma Comarca sede, os referidos profissionais atendem, além dela, 

a Comarca de Conceição de Macabu, Carapebus e Quissamã (que são uma Comarca só), Rio 

das Ostras e Casimiro de Abreu. Para que isso ocorra, existe um carro que é dividido entre os 

assistentes sociais e psicólogos que uma vez por semana os leva para cada uma dessas 

Comarcas, havendo uma escala para isso.  

Em decorrência desse fator, o entrevistado afirmou que a demanda é superior ao que 

eles conseguem atender, uma vez que o ideal seria ter um profissional de cada área em todas 

as Comarcas, e sendo Macaé a maior delas, daria o suporte necessário para os lugares com 

uma maior demanda, por exemplo. Informou, ainda, que a forma de organização 

regionalizada prejudica as cidades menores em sua visão. É de grande relevância mencionar 

que de 2015 para 2019, a equipe de Macaé teve um aumento de demanda de mais de 60%, 

com a mesma quantidade de profissionais, contando com os períodos, inclusive, de licenças 

médicas. A seu ver, para atender a demanda de forma adequada, seria necessário, pelo menos, 

mais 5 profissionais para a assistência social e mais 2 para a psicologia, que hoje contam com 

8 e 5, respectivamente.  

Por último, ao se encerrar a entrevista, o assistente social faz uma observação no 

sentido de que o problema do Brasil seria a construção de leis que tem uma determinada 

intenção, mas que não há a possibilidade real de orçamento público para que isso avance. 

Então, não seria a avaliação se há ou não há a violação ao direito de convivência que 

produziria uma mudança nesse cenário, e, talvez essa seja a grande dificuldade do trabalho, 

em que deve ser considerado todos esses elementos na hora de elaborar o parecer, inclusive 

com o cuidado de que o Judiciário não seja mais um violador através de uma decisão 

arbitrária na vida do menor.  

 

3.2 Entrevista com a Dra. Ingrid Carvalho de Vasconcellos (Juíza de Direito) 

 

 Após entrevistar o assistente social responsável pela Comarca de Macaé, o 

planejamento feito no projeto do presente estudo consistia em uma entrevista complementar 

com o psicólogo responsável da referida Comarca, porém, esta não ocorreu devido à recusa 

do mesmo para tal. Assim, foi realizada a entrevista subsequente com a juíza de direito da 2ª 

Vara de Família, Dra. Ingrid Carvalho de Vasconcellos, que foi receptiva e dispôs do seu 

tempo para responder o questionário, assim como o assistente social Caio Wollmann Schaffer.  

 Primeiramente, foi questionado à magistrada a respeito de sua atuação em casos de 

alienação parental, se eles têm crescido muito ultimamente, e a mesma informou que são 
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poucos os processos de alienação parental isolados, pois geralmente estão conjugados com o a 

questão da guarda. Afirmou, ainda, que o termo “alienação parental” é quase uma palavra 

“proibida” nos processos do âmbito do direito de família, uma vez que ele por si só já gera um 

desconforto para as partes ali envolvidas, podendo até trazer um bloqueio em relação ao 

diálogo entre os genitores. Então, assim como Caio Schaffer, a referida Juíza prefere não 

encaminhar a alienação parental para o lado da condenação diretamente, sendo o acordo e a 

boa convivência entre as partes do processo as principais metas a serem alcançadas.  

 Uma percepção obtida pela entrevistada ocorre no sentido de que a alienação parental 

é um pedido comum quando observada a inicial dos processos da Vara, pois apesar de não 

haver de fato muitos casos, as alegações são recorrentes, e devido a isso, este pedido se 

“perde” ao longo do processo. Assim, o filtro que o Poder Judiciário faz nas alegações 

apresentadas tem que ser realizado com muita cautela, uma vez que é possível resolver 

problemas que aparentemente são complexos, com procedimentos simples e amigáveis.  

 Com relação ao trabalho feito pelos assistentes sociais e psicólogos, foi questionado à 

Dra. se suas sentenças são baseadas nos pareceres desses profissionais, bem como se, diante 

de uma audiência, a mesma caminha no sentido contrário ao que o parecer revela. Em 

resposta, a magistrada relatou que o trabalho realizado em casos em que há indícios de 

alienação parental é feito em conjunto, que suas sentenças são feitas considerando também o 

laudo, mas que em audiência é possível se obter uma percepção complementar ao caso. 

Enfatizou, ainda, a importância da comunicação e decisões feitas conjuntamente com os 

assistentes e psicólogos, que trabalham visando um objetivo único, a melhor convivência 

possível dentro daquele seio familiar.  

 Continuamente, ao ser questionada a respeito das audiências, se elas possuem algum 

procedimento diferenciado, a juíza narrou que sempre que possível, gosta de conversar com a 

criança isoladamente, utilizando de sua criatividade para conseguir ao máximo deixá-la 

confortável. Geralmente essa conversa ocorre nos corredores do fórum, para que seja 

minimizada a tensão da formalidade, sempre com alguns rostos conhecidos por perto para que 

o menor tenha alguma referência. Contou, também, que em seu gabinete sempre tem 

guloseimas que gosta de oferecer para as crianças para cativá-las, e o assunto inicial diz 

respeito a suas atividades do cotidiano, como jogar futebol, brincar de boneca, etc. 

 Dessa forma, a Dra. consegue transformar a conversa muito mais proveitosa em razão 

da descontração que a envolve, uma vez que após o decorrer da mesma, é possível encaixar 

algumas perguntas chaves importantes, obtendo, assim, respostas essenciais para que possa 

ser entendido com mais clareza o caso, e, dependendo da situação, serem tomadas as medidas 
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judiciais cabíveis. Contudo, pontou que sente que as crianças maiores de 10 anos tendem a 

falarem e se abrirem menos, uma vez que já entendem coisas que os mais novos não 

entendem, e, portanto, a conversa com as mesmas deve ser conduzida em outro sentido, 

tentando sempre explicar da forma mais didática possível para que não haja um bloqueio 

capaz de prejudicar o entendimento do processo, e consequentemente, dificultar o trabalho do 

Poder Judiciário.  

 Em seguida, foi perguntado o que a juíza tem determinado quando detectada a 

alienação parental, se ocorre a inversão da guarda nesses casos e se a mesma já aplicou 

algumas das multas previstas no art. 6º da lei 12.318/2010. Foi possível observar que a 

opinião da Dra. quanto à decretação e condenação de alienação parental segue o mesmo 

caminho do que o assistente social expôs em sua entrevista, que consiste em não enfatizar 

essa questão para que não tome proporções maiores e prejudique a criança, que é o polo mais 

vulnerável da relação e quem o Poder Judiciário desenvolve uma maior cautela. Porém, em 

determinados casos, quando é observado que a alienação parental está presente e está 

produzindo um resultado extremamente negativo para o menor, a juíza toma atitudes para a 

preservação do mesmo, como por exemplo, a inversão da guarda, situação essa que apesar de 

não muito comum, já ocorreu.  

 Em relação às penalidades contidas no artigo 6º da lei 12.318/2010, a magistrada 

relatou que nunca as utilizou concretamente, para fins de punição pela prática de atos 

alienatórios por parte de algum genitor, mas informou que a mesma é utilizada como um 

instrumento inibitório, uma vez que a partir da ameaça de punições baseadas nesta lei, 

consegue intimidar a prática da alienação parental.  

 Hipoteticamente, questionou-se acerca de uma situação em que ambos os pais 

estivessem alienando a criança, a guarda da mesma ficaria ou não com algum outro parente, 

como avós ou tios, e de pronto a juíza informou que não, que mesmo que esteja ocorrendo a 

alienação por parte do pai e da mãe, a guarda se limitaria aos dois. A justificativa dada 

ocorreu no sentido de que não seria justo com o menor, visto que traria para ele um 

sofrimento desnecessário. A solução mais acertada em um caso como este, segundo a Dra., 

seria a terapia para os genitores, fortalecendo cada vez mais a ideia de que um acordo e a boa 

convivência entre eles seria sempre a melhor opção.  

 Nesse mesmo contexto, a magistrada comentou sobre a eficácia de projetos sociais que 

estão tendo resultados significativos quando o assunto é alienação parental, como o Projeto 

Pais em Paz e a Oficina de Parentalidade, tema estes que serão apresentados mais adiante. 
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Assim, dependendo do caso, a entrevistada utiliza desses recursos para que ocorra a 

conscientização dos genitores, gerando uma melhor convivência entre eles.  

 A nomenclatura “alienação parental” é tão evitada na Vara de competência da 

magistrada que a mesma relata que nunca deu uma sentença procedente nesse sentido, 

justamente para não gerar consequências negativas para a criança, optando, sempre que 

possível, seguir outro caminho, o do acordo entre as partes.  

Relatou, ainda, que na grande maioria dos casos, em seu acervo, a guarda do menor 

fica com a mãe, e quando esta pratica atos alienatórios, em alguns casos, o pai se mantêm 

inerte, afastando-se cada vez mais do filho. Em situações como essas, mesmo que haja uma 

determinação judicial permitindo a frequente visitação do genitor, a criança se recusa a vê-lo, 

e com isso, o trabalho de toda equipe do Poder Judiciário se torna cada vez mais difícil.  

Ao final, foi questionado à Dra. Ingrid o que, enquanto juíza, seria uma solução para 

que fosse combatida ou minimizada a alienação parental, e sua resposta foi que a terapia sem 

dúvidas seria uma forma muito eficaz de tratar um caso como esse, mas narra que o 

acompanhamento de perto de cada processo se faz necessário, tendo em vista que há uma 

perceptível evolução do relacionamento entre os genitores e genitoras com os filhos quando 

são aplicadas as técnicas psicológicas e assistenciais, bem como a imersão em projetos 

sociais, como já relatado acima.  

Informou, ainda, que pelo menos de 2 em 2 meses ocorre o acompanhamento da 

equipe técnica nos casos, seja por meio de audiências com a juíza, seja com a realização de 

terapia, ou outros métodos, e isso ocorre sendo observado cada situação concreta e o quanto 

de atenção ela exigirá, sendo fornecido, assim, todo o aparato necessário para que os atos 

alienatórios cessem ou diminuam gradativamente.  

  

3.3 Projeto Pais em Paz 

 

Retomando à análise já realizada nos capítulos anteriores, a alienação parental é a 

interferência de um dos pais ou responsável na formação psicológica da criança ou do 

adolescente com o objetivo de prejudicar o vínculo do menor com o genitor. Diversas 

situações podem ser caracterizadas como alienação parental, que muitas das vezes não é 

perceptível pelo alienante, que age de forma “automática” em razão da sensação de posse com 

seu filho, facilitada, também pela guarda unilateral concedida ao mesmo.  

É relevante destacar atitudes em que a alienação parental está presente, mesmo que a 

princípio não sejam vistas por esse lado, como por exemplo: mudar de domicílio para local 
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distante, sem justificativa, para dificultar a convivência com o outro genitor; fazer chantagem 

emocional com o filho quando ele demonstra querer contato com a mãe ou o pai; dificultar o 

contato do filho com o outro genitor; induzir a criança a repudiar o outro genitor ou seus 

familiares, etc.  

Visando melhorar as relações familiares, o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ) criou o projeto Pais em Paz em março de 2017, que consiste em técnicas de 

conciliação, mediação e terapia familiar, realizadas por profissionais da psicologia e 

assistência social capacitados. Todos os casos que chegam ao projeto passaram por um 

“filtro” para que fossem aplicadas tais técnicas.  

Primeiramente, quando são detectados indícios de alienação parental no decorrer de 

uma ação, o promotor de justiça requer ao juízo a suspensão do processo por 90 dias para 

encaminha-lo à equipe técnica de psicologia do MPRJ. Durante esses 90 dias, são marcados 

encontros entre os pais, buscando o fortalecimento dos laços familiares. Ao final, os 

advogados são chamados para, junto ao psicólogo, elaborar um acordo a ser homologado em 

juízo e anexado ao processo.  

A subcoordenadora do CAO (Centro de Apoio Operacional) Cível, procuradora de 

Justiça, Dra. Cristiane Bernstein Seixas, apresenta o projeto Pais em Paz, uma nova proposta 

de abordagem em casos de suspeita de alienação parental, dizendo:  

 

O projeto Pais em Paz – restaurando laços é um projeto pioneiro no Brasil e que 

pertence ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O centro de apoio cível, 
como o próprio nome já diz, é um apoio aos promotores, e esse projeto nasceu da 

necessidade de um olhar mais atento, mais apurado em relação à alienação parental, 

que é quando um dos genitores afasta ou tenta afastar a criança ou o adolescente do 

outro em razão da separação ou divórcio. Com esse projeto, a gente procura dar um 

olhar mais individualizado à criança, que ocorre da seguinte forma: quando o 

promotor verifica dentro de um processo, seja ele específico de alienação parental ou 

um outro assunto dentro da área de família mas que ele detecta que exista a situação 

da alienação em si, ele pede a suspensão do processo por 90 dias e encaminha para o 

centro de apoio cível, em que será levado ao nosso corpo técnico de psicólogos, 

onde será feito uma espécie de mediação com aplicação de técnicas de psicologia, 

visando restaurar o vínculo daquela família, o contato entre pais e filhos. Os 
resultados tem sido bastante positivos, inclusive como resolução de conflitos, 

encerrando vários processos que às vezes se arrastaram por anos27.  

 

Assim, o projeto Pais em Paz é uma iniciativa do MPRJ visando à humanização, e à 

resolução dos conflitos familiares e situações de alienação parental.  

 

 

                                                             
27 SEIXAS, Cristiane Bernstein. O que é o projeto Pais em Paz? Disponível em: 

<https://www.youtube,com/watch?v=YVCjkWxpFwM>. Acesso em: 06 de jun. 2019. 
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3.4 Projeto oficina de parentalidade 

 

Esse segundo projeto, utilizado também como instrumento para o combate à alienação 

parental, veio com o objetivo de amenizar alguns impactos da separação no relacionamento 

familiar, uma vez que está cada vez mais crescente o número de divórcios no Brasil, segundo 

dados já apontados anteriormente no presente estudo. 

Assim, o Poder Judiciário criou a chamada “Oficina de Parentalidade”, que visa 

combater a alienação parental, orientando os pais e os filhos a como agir diante de situações 

novas que são apresentadas em seus cotidianos tendo em vista o fim da sociedade conjugal. 

Pode-se, então, afirmar que o projeto em questão é destinado à reorganização da vida familiar 

após a separação.  

O projeto “Oficina de Parentalidade” foi idealizado pela juíza Dra. Vanessa Aufiero da 

Rocha, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente/SP, com base 

em métodos semelhantes já utilizados no Estados Unidos e Canadá. Um dos estímulos para 

que esse projeto chegasse ao país foi a grande quantidade de processos no Poder Judiciário 

que, muitas das vezes, podem ser resolvidos por outras alternativas mais simples e também 

eficazes, evitando o desgaste de todos os envolvidos no caso.  

De uma maneira geral, o projeto funciona com o intuito de sensibilizar as pessoas e 

fazê-las raciocinarem os impactos causados por cada ato alienatório que venha a ocorrer, 

reavaliando suas condutas, seus sentimentos e validando, também, o sentimento do outro.  

Para que o caso seja escolhido para participar do projeto, há uma triagem inicial dos 

processos no âmbito familiar com probabilidade de alienação parental, como, por exemplo, 

processos de guarda em que visivelmente há uma família que vive em desacordos. Para esses 

casos, haverá, então, um grupo de instrutores capacitados (existe um curso específico para 

isso) que conduzirão a oficina, estando também presentes pedagogos, assistentes sociais, 

psicólogos, etc.   

Podem participar da oficina crianças a partir dos seis anos e adolescentes com até 17 

anos e 11 meses. As crianças fazem atividades lúdicas, adolescentes atividades lúdicas e 

reflexivas, e os pais somente atividades reflexivas. Os pais, divorciados, e os filhos menores – 

crianças e adolescentes – são colocados em salas diferentes, sendo fornecido aos adultos um 

material com conteúdo voltado à prática da alienação parental. Nele, há informações a 

respeito do que consiste essa infração e os diversos riscos que ela pode causar à toda família, 

mas, principalmente aos filhos. A lei da alienação parental (12.318/10) também é colocada em 
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pauta, sendo exposto, também, os riscos na esfera judicial que os genitores correm ao impedir 

que o outro genitor mantenha um vínculo com o(s) filho(s) do ex-casal.  

Em contrapartida, as crianças e adolescentes são levados a um espaço onde serão 

explicadas alguns aspectos do divórcio de seus pais, ressaltando sempre que esse 

acontecimento jamais interferirá no afeto já construído entre os genitores e o menor, frisando 

que eles não são os causadores de tal fato. É ensinado, ainda, por meio de técnicas da 

psicologia, a controlar suas emoções e a importância de se abrirem às mudanças que 

ocorrerão, sendo sempre muito transparentes com a família e expondo seus sentimentos.  

Um outro ensinamento de extrema importância nessa oficina diz respeito às atitudes 

que devem ser tomadas diante da tentativa de alienação parental por parte de um dos 

genitores, pois quando os filhos tomam consciência do que está ocorrendo dentro de seu 

âmbito familiar, a chance de que os atos alienatórios cessem logo no início, cresce 

consideravelmente.  

Em razão da aceitação e dos resultados positivos, a ideia foi encampada pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que o adotou como política institucional. A determinação é que ele 

seja um dos recursos utilizados pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(Cejuscs) em parceria com as Varas da Família. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse trabalho, foi possível perceber que o tema da alienação parental não é 

um fenômeno social difícil de ser encontrado, e tampouco desconhecido pelas pessoas. 

Inicialmente, foram analisados aspectos teóricos sobre diversos assuntos que norteiam o 

direito de família, como a família propriamente dita, suas características e tipos, bem como 

seu desenvolvimento através dos anos na vida em sociedade, as rupturas conjugais e seis 

efeitos, tanto para os adultos quanto para as crianças envolvidas. 

O primeiro capítulo do presente estudo, buscou, ainda, descrever como ocorreu o 

surgimento da alienação parental, tema este suscitado, oficialmente, pela primeira vez em 

meados dos anos 1980, por um psiquiatra infantil chamado Richard Garder, que utilizou-se de 

sua experiência como perito judicial para descrever e nomear a alienação parental. Porém, 

sofreu diversas críticas no mundo científicos por ser acusado de não fornecer dados concretos 

para suas alegações. 

Continuamente, no segundo capítulo, foi tratada a relação que a guarda do menor tem 

com a prática da alienação parental, sendo descritas as diferenças da guarda unilateral para a 

compartilhada, e comprovando, através de jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), que esses dois fenômenos andam lado a lado, uma vez que é através da guarda que as 

alegações a respeito da prática de atos alienatórios, principalmente pelo genitor guardião, se 

tornam cada vez recorrentes. Foi discutido, ainda, com base na doutrina, o quanto o sexo 

feminino é criado para cuidar, concepção esta que possui cunho histórico, uma vez que as 

mulheres do século XVIII, por exemplo, eram ensinadas desde cedo a se prepararem para a 

maternidade. Com a ascensão feminino e o declínio gradativo da concepção de que a função 

do pai é promover o sustento de toda a família, torna-se cada vez mais aceitável que o homem 

também seja um cuidador de seu filho, independentemente da figura materna o auxiliando 

nessa tarefa.  

Em seguida, abandonando os aspectos teóricos, diversas considerações e conclusões 

puderam ser extraídas através do contato com profissionais da área do direito de família, que 

disponibilizaram seus tempos para esclarecer questões que possibilitam um olhar mais atento 

ao lado prático do tema da alienação parental. A primeira consideração a ser feita relação ao 

terceiro capítulo do presente estudo diz respeito à grande recorrência que a alienação parental 

é suscitada no âmbito do Poder Judiciário, mas os poucos casos em que é possível se 

identificar que está havendo na relação uma tentativa de violação da convivência familiar por 

parte de um dos genitores. 
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Ainda foi possível observar que, no âmbito da Comarca de Macaé/RJ, a nomenclatura 

“alienação parental” vem sendo evitada, a fim de que a mesma não gere um motivo para a 

intensificação de brigas e discussões entre o ex-casal do caso. O objetivo maior dos 

assistentes sociais, psicólogos e juízes é promover um trabalho em conjunto visando o acordo 

e a harmonia entre as partes do processo, pois só assim o lado mais vulnerável da relação irá 

ser preservado, a criança.  

Os projetos sociais descritos no final do terceiro capítulo são alternativas 

comprovadamente eficazes nas relações familiares, e que, de certa forma, evitam uma 

possível briga entre os membros da família, sendo feito um trabalho de conscientização com 

os pais e com as crianças que estão em iminência de um processo alienatório ou que já estão 

imersos em um cenário de alienação parental. 

Assim, pode-se constatar que com a eficácia desses projetos no âmbito do Poder 

Judiciário, é indispensável o investimento nos mesmos, e em mais outros que futuramente 

possam ser criados, devendo o Estado possuir um olhar mais atento às crianças que vivem em 

situações de conflito e inseguranças dentro do lugar que deveria lhe trazer o maior referência 

de harmonia e respeito, o seu lar.  
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