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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os aspetos mais relevantes sobre 
um fenômeno existente no cotidiano de famílias que passam por episódios 
traumáticos durante o processo de separação, fenômeno este conhecido como 
Alienação Parental. Ambos os genitores exercem, por meio do poder familiar os 
mesmos direitos e deveres em relação a criação dos filhos, buscando sempre 
garantir o melhor desenvolvimento deles. No entanto, os conflitos que ocasionaram 
o término da relação conjugal acabam incentivando os pais a iniciarem uma 
campanha difamatória e acusatória contra o ex-cônjuge. Nesse contexto têm-se o 
início da alienação parental, situação essa que é bastante comum entre casais que 
se separam. A metodologia utilizada é o estudo das dinâmicas familiares, como é o 
ambiente em que se dá as separações judiciais e como o nosso judiciário vem 
tratando o tema. Busca-se, com ela, caracterizar a alienação parental, descrever 
suas formas, determinar seus sujeitos e analisar suas consequências jurídicas no 
âmbito da pesquisa. Dentre os assuntos apresentados em relação à Síndrome da 
Alienação Parental estão: a definição, história e desenvolvimento das composições 
familiares, a origem e transformação do casamento, a dissolução da sociedade 
conjugal e seus conflitos na disputa de guarda, a proteção e interesse do menor nas 
disputas, definição da síndrome da alienação parental, diferença entre Síndrome da 
Alienação Parental e Alienação Parental dentro do contexto familiar e suas 
consequências para a vida do genitor alienado e para o filho que sofre a alienação, 
como também a legislação aplicável à prevenção e repressão da mesma. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Família. Síndrome da Alienação Parental. Alienação Parental. 

Guarda. Separação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 
The present work has the objective of presenting the most relevant data about the 
history of a process of filming episodes during the separation process, the 
phenomenon called Parental Alienation. Both parents exercise, through power, the 
rights and duties in relation to a child's creation, always seeking the best and best 
development of them. However, the conflicts that lead to the termination of the 
marital relationship end up encouraging parents to initiate a defamatory and 
accusatory campaign against the ex-spouse. Undertake the beginning of parental 
alienation, a situation that is quite common among couples who separate. The 
methodology is the study of family dynamics, as is the environment in which judicial 
separations and how our judiciary has been addressing the issue. It seeks to 
characterize parental alienation, to fill its forms, to separate its students and to fulfill 
its legal protections in the scope of the research. The syndicate of Alienation the 
parenthood and the development of the syndrome are the dissident of the casing and 
the dissident of the syndrome and the dissident disputes,  
difference between the Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation within 
the family context and its consequences for the life of the alienated parent and for the 
child who suffers the alienation, as well as the legislation applicable to the prevention 
and repression of the same 
 

 

KEYWORDS: Family. Parental Alienation Syndrome. Parental Alienation. Guard. 

Parentation 
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INTRODUÇÃO 
 

 A alienação parental é uma prática que fere o direito fundamental da criança 

à convivência familiar saudável, uma vez que há, nessa prática, o descumprimento 

dos deveres relacionados à autoridade dos pais ou decorrentes de tutela ou guarda, 

de acordo com a Lei 12.318/2010. Dentro do direito de família o tema é abordado 

junto com as questões que envolvem a separação judicial e as disputas de guarda. 

Esse é um tema complexo que foi delineado em 1985, pelo médico e 

professor de psiquiatria infantil da Universidade de Colúmbia, Richard Gardner para 

descrever determinadas situações em que, separados e disputando a guarda dos 

filhos, um dos genitores manipula a criança ou o adolescente e o condiciona para vir 

a romper os laços afetivos com o outro genitor, criando sentimentos de ansiedade e 

temor em relação ao cônjuge. (GARDNER, 2010, p.21) 

 Os casos mais frequentes estão associados a situações onde, geralmente, a 

ruptura da vida em comum cria, em um dos genitores, uma tendência vingativa, 

engajando-o em uma batalha difamatória para desmoralizar e desacreditar o ex-

cônjuge, fazendo nascer no filho a raiva para com o outro, muitas vezes transferindo 

o ódio ou a frustração que ele próprio sente.  

 Importante destacar que, ainda que o objetivo da Alienação Parental seja o de 

afastar e até mesmo excluir o filho da convivência com o genitor alienado, as causas 

são diversas e podem ir desde a possessividade até a inveja, podendo ser, ainda, 

causada pelo ciúme e a vingança em relação ao ex-cônjuge (GARDNER, 2012, 

p.67). O objeto da Alienação Parental foi inserido na legislação brasileira pela Lei nº 

12.318/2010, que regulamentou e criou sanções para o genitor alienador que 

interfere na formação psicológica do filho, assim como produz nele a vontade de 

rejeitar o outro genitor. 

 A pesquisa se inicia com a conceituação da instituição familiar, bem como 

suas características, abrangência e transformações pela qual ela passou e vem 

passando. O direito de família enfrentou diversas modificações, houve uma 

equiparação de direitos e deveres para os pais e mães, tendo ambos o dever tanto 

de prover o sustento da família quanto de participar da educação dos filhos. O certo 

é que, no momento atual os operadores do direito devem estar atentos as mais 

variadas formações de família. 
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Em seguida, aborda-se o contexto das separações e disputas de guarda 

através de uma exposição do conceito de casamento e dos processos de separação 

conjugal. Aqui, o principal ponto foi debater de que forma ocorrem as separações no 

Brasil e como o processo de disputa de guarda, que se inicia nesse contexto, acaba 

se tornando um terreno propício para a instalação das práticas de alienação 

parental.  

 No segundo capítulo, a pesquisa aborda as diferenças entre a Alienação 

Parental e a Síndrome da Alienação Parental. Continuando, são descritas as formas 

de manifestação da Síndrome da Alienação Parental e suas principais 

consequências para os filhos que sofrem a alienação e para o genitor alienado. 

Através da leitura e análise de diversas doutrinas, procurou-se examinar as 

características do genitor alienante, assim como as consequências nas crianças 

alienadas. Nesse contexto, foi abordado, também, o direito das crianças e 

adolescentes como prioridade para o ordenamento jurídico, sendo inclusive objetos 

de diversas leis específicas. 

 No derradeiro capítulo, é realizada uma análise completa da Lei 12.318/2010, 

a fim de verificar de que forma o legislador brasileiro conceituou a alienação parental 

e procurou sancionar sua prática. A análise do dispositivo legal é importante, uma 

vez que a referida lei trouxe ao sistema jurídico um conceito que até então estava 

presente apenas no âmbito da psicologia. Com o uso de decisões judiciais foi feito 

um paralelo entre os casos concretos e a legislação, buscando demonstrar de que 

forma ela é aplicada na vida real e quais são suas consequências sociais e jurídicas 

no âmbito da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - A família e o Casamento 

 

1.1 - A instituição familiar 

 

A instituição familiar passou, e ainda passa, por inúmeras transformações ao 

longo dos séculos. Mesmo passando por essas modificações, ela nunca deixou de 

existir de uma forma ou de outra nas sociedades. Sua definição a caracteriza como 

uma realidade sociológica e núcleo central da sociedade, unida pelos laços do 

casamento. Apesar dessa definição ser primitiva, ainda se adequa ao contexto atual, 

inclusive o art. 226, caput, da CF/1988 dispõe que a família é a base da sociedade, 

tendo especial proteção do Estado. (GONÇALVES, 2017, p.17) 

As novas composições conjugais vêm demonstrar que os tempos mudaram, 

rompendo padrões e requerendo cada vez mais o reconhecimento da sociedade, por 

exemplo, da união dos homossexuais. Pode-se afirmar que a tendência atual é exigir 

que as famílias modernas se reinventem e atendam aos novos anseios do mundo 

contemporâneo. 

Desse modo, é válido destacar que as relações familiares têm de ser 

estudadas dentro do contexto social e diante das diferenças regionais de cada 

localidade. Não há dúvidas de que a socialidade1, também, deve ser empregada aos 

institutos de Direito de Família, da mesma forma como acontece com outros ramos 

do Direito Civil. Nesse sentido, aliás, posicionou-se Miguel Reale ao discorrer sobre 

a função social da família no Código Civil: 

 
A título de exemplo, a socialidade pode servir para fundamentar o 
parentesco civil decorrente da paternidade socioafetiva. Pode servir também 
para a conclusão de que há outras entidades familiares, caso da união 
homoafetiva, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal em 
histórica decisão de maio de 2011 (publicada no seu Informativo n. 625). 
Isso tudo porque a sociedade muda, a família se altera e o Direito deve 
acompanhar essas transformações. (REALE, 2005, p.254) 

 

                                                           
1 Antonio Jeová Santos diz que a preocupação do legislador do Código Civil vigente foi regular os 
interesses do "homem situado" e não mais do "homem isolado" como fazia a codificação anterior, na 
medida em que a vida de relação exige que o homem se projete no mundo e dele participe não como 
mero espectador, mas como alguém que interfira no resultado. Dessa forma, a finalidade do princípio 
da socialidade é afastar a mera aplicação do Direito Civil às relações dos particulares, eis que esses 
vínculos, em diversas oportunidades, podem interessar à sociedade como um todo, autorizando, por 
conseguinte, a intervenção estatal. (SANTOS, 2011, p. 23.)  
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Para Rodrigo Pereira, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família, os padrões que orientam os modelos de família passaram por uma 

mudança em decorrência da Revolução Industrial, quando houve uma modificação 

na divisão sexual do trabalho, com o feminismo e ainda com a decadência do 

patriarcalismo. Se antes a família era apenas um eixo econômico e de reprodução, 

agora ela começa a ser vista como um espaço de companheirismo e livre expressão 

do amor e do afeto. Nesse contexto, as relações eram centradas na afetividade e 

não mais no poder financeiro que era provido, anteriormente, exclusivamente pelos 

homens. Essas concepções morais e a relatividade de conceitos, são importantes 

para que se possa entender as relações humanas e as que são juridicamente 

protegidas. (PEREIRA, 1990, p.23) 

Assim, atualmente, o afeto é notado como a principal base das relações 

familiares. Mesmo não estando expresso na Constituição como sendo um direito 

fundamental, pode-se afirmar que ele provém da valorização frequente que é dada a 

dignidade humana. 

Nesse contexto, é válido destacar as palavras da juspsicanalista Giselle 

Câmara Groeninga, para quem  

 
O papel dado à subjetividade e à afetividade tem sido crescente no Direito 
de Família, que não mais pode excluir de suas considerações a qualidade 
dos vínculos existentes entre os membros de uma família, de forma que  
possa buscar a necessária objetividade na subjetividade inerente às 
relações. Cada vez mais se dá importância ao afeto nas considerações das 
relações familiares; aliás, um outro princípio do Direito de Família é o da 
afetividade (GROENINGA, 2008, p. 28) 

 
Seguindo o mesmo raciocínio, e chegando à conclusão de que o afeto de fato 

tem valor jurídico, a Ministra Nancy Andrighi, aponta em julgado de sua autoria: 

 
A quebra de paradigmas do Direito de Família tem como traço forte a 
valorização do afeto e das relações surgidas da sua livre manifestação, 
colocando à margem do sistema a antiga postura meramente patrimonialista 
ou ainda aquela voltada apenas ao intuito de procriação da entidade 
familiar. Hoje, muito mais visibilidade alcançam as relações afetivas, sejam 
entre pessoas de mesmo sexo, sejam entre o homem e a mulher, pela 
comunhão de vida e de interesses, pela reciprocidade zelosa entre os seus 
integrantes. Deve o juiz, nessa evolução de mentalidade, permanecer 
atento às manifestações de intolerância ou de repulsa que possam 
porventura se revelar em face das minorias, cabendo-lhe exercitar 
raciocínios de ponderação e apaziguamento de possíveis espíritos em 
conflito. A defesa dos direitos em sua plenitude deve assentar em ideais de 
fraternidade e solidariedade, não podendo o Poder Judiciário esquivar-se de 
ver e de dizer o novo, assim como já o fez, em tempos idos, quando 
emprestou normatividade aos relacionamentos entre pessoas não casadas, 



 

13 

 

fazendo surgir, por consequência, o instituto da união estável. A temática 
ora em julgamento igualmente assenta sua premissa em vínculos lastreados 
em comprometimento amoroso” (STJ, REsp 1.026.981/RJ, 3.ª Turma, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2010, DJe 23.02.2010) 

 

Afirma, ainda, Maria Berenice Dias, doutrinadora e vice-presidente nacional 

do IBDFAM que:  

 
O novo modelo de família funda-se sob os pilares da repersonalização, da 
afetividade, da pluralidade e do eudemonismo, impingindo uma nova 
roupagem axiológica ao direito de família (…) A família-instituição foi 
substituída pela família-instrumento, ou seja, ela existe e contribui tanto 
para o desenvolvimento da personalidade de seus integrantes, como para o 
crescimento e formação da própria sociedade, justificando, com isso, a sua 
proteção pelo Estado” (DIAS, 2007, p. 41) 
 

Nesse contexto, Carlos Roberto Gonçalves ressalta que: 

Podemos dizer que a família brasileira, como hoje é conceituada, sofreu 
influência da família romana, da família canônica e da família germânica. É 
notório que o nosso direito de família foi fortemente influenciado pelo direito 
canônico, como consequência principalmente da colonização lusa. Só 
recentemente, em função das grandes transformações históricas, culturais e 
sociais, o direito de família passou a seguir rumos próprios, com as 
adaptações à nossa realidade, perdendo aquele caráter canonista e 
dogmático intocável [...] (GONÇAVES, 2017, p.32) 
 

 No Brasil, a lei referencial do modelo de família é de 1916, quando então se 

instituiu o Código Civil brasileiro e, apesar das mudanças que esse Código sofreu, a 

compreensão do Direito de Família pela norma permaneceu o mesmo. 

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, inaugurou-se um 

novo Direito de Família. Seu artigo 226 ampliou o conceito de família, ao reconhecer 

outras formas de constituição familiar, como a união estável e a família 

monoparental, garantindo a elas a proteção do Estado. Ainda, o §5º desse mesmo 

artigo e o art. 5.º, I, estabeleceram que os homens e as mulheres seriam 

considerados iguais perante a lei e, os filhos de fora do casamento passaram a ser 

reconhecidos. Essas novas concepções surgem em um momento em que novas 

formas de relacionamento sexuais e concepções morais se consolidam. A nova 

proteção que o Estado concede a diferentes formas de famílias, de filiação e, ainda, 

a maior igualdade de gênero trazida por essa Constituição, mostram uma mudança 

da base familiar.  

Rodrigo Pereira pontua que: 

 
Se a lei básica da família tem sua origem em uma proibição sexual, 
consequentemente toda organização jurídica sobre ela, gira em torno 
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da sexualidade. O Direito de Família é a tentativa de regulamentação 
e organização das relações de afeto, que são também da ordem da 
sexualidade (PEREIRA, 2001, p.3) 

 

Ainda sobre o modelo de família do Código Civil de 1916, pode-se dizer que 

ele retratava o perfil da sociedade da época. O espaço público era tido como um 

ambiente masculino, e à mulher, cabia apenas o espaço privado nos limites da 

família e do lar. Com isso, foi possível caracterizar dois mundos diferentes. O 

primeiro era um ambiente de dominação, externo, produtor. O segundo, de 

submissão, interno e reprodutor. A essa separação foram associados os papéis 

vistos como ideais, onde o homem exercia a função de prover a família, e a mulher a 

de cuidar do lar. A autoridade do pai era vista como algo essencial à preservação da 

unidade familiar.  

Essa posição de inferioridade que a mulher ocupava era decorrente das 

próprias características da família. Ela só alcançou o direito à cidadania em 1932 

quando conquistou o direito de votar. Até 1962, as mulheres casadas necessitavam 

de autorização do marido até para o trabalho fora do lar, sendo assistidas por eles 

para todos os atos de sua vida civil. A partir desse ano, concretizaram sua plena 

capacidade através da Lei 4.121/62, conhecida como Estatuto da Mulher Casada2. 

Nessa época, não havia o reconhecimento de relações fora do casamento, a 

família tinha como prerrogativa a matrimonialização, pois era voltada exclusivamente 

para o casamento, e não era admitido outra forma de constituição familiar. Seguia os 

moldes patriarcais, era hierarquizada, com o homem controlando a unidade de 

produção e, patrimonializada, pois seus membros correspondiam à força laboral, 

visando sempre o progresso da entidade familiar. (GOMES, 2003, p.96). Nenhum 

relacionamento fora do casamento era reconhecido nesse contexto. Também não 

havia uma regulamentação prevista na lei para as relações fora do casamento, 

impedindo qualquer possibilidade de se extraírem consequências jurídicas de 

                                                           
2 O chamado Estatuto da Mulher Casada contribuiu para a emancipação feminina em diversas áreas, 
devolveu a plena capacidade à mulher, que passou à condição de colaboradora na administração da 
sociedade conjugal. O marido deixou de ser o chefe absoluto dessa sociedade. Foi dispensada a 
necessidade da autorização marital para o trabalho e instituído o que se chamou de bens reservados, 
que se constituía do patrimônio adquirido pela esposa com o produto de seu trabalho. Esses bens 
não respondiam pelas dívidas do marido, ainda que presumivelmente contraídas em benefício da 
família. A lei mudou mais de dez artigos do Código Civil vigente, entre eles o 6º que atestava a 
incapacidade feminina para alguns atos. Além de poder tornar-se economicamente ativa sem 
necessitar da autorização do marido, a mulher passa a ter direito sobre os seus filhos, compartilhando 
do pátrio poder e podendo requisitar a guarda em caso de separação. (DIAS, 2008, p.52) 
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vínculos afetivos fora do casamento, proibindo doações, seguros e a possibilidade 

de herdar.  

 Existia uma hierarquização, uma ordem patriarcal que caracterizava o 

homem como uma figura paternal, que mandava e detinha todo o poder, exigindo 

que a mulher e os filhos mantivessem uma postura de submissão. Assim, o 

casamento fazia com que a capacidade civil da mulher se tornasse relativa, ela 

precisava da autorização do marido para a realização de qualquer atividade. A 

família era uma figura tão sagrada que mesmo quando era feito o desquite3, o 

vínculo matrimonial não se anulava e, não era permitido a realização de novas 

uniões.  

Novamente, é importante destacar que grandes modificações no campo das 

relações familiares surgiram com a Constituição Federal de 1988, que procurou 

resgatar o exemplo de igualdade da democracia desde a Revolução Francesa e a 

linha mestra da Declaração dos Direitos Humanos. No entanto, isso não foi 

suficiente para se alcançar a absoluta igualdade social e jurídica de homens e 

mulheres.  

Com o advento do texto constitucional de 1988, ampliou-se então o conceito 

de família, sendo incorporada a essa Constituição as relações monoparentais, 

formada por um dos pais e seus filhos.4 Também foi afastada qualquer distinção na 

filiação, excluindo-se a classificação que discriminava os filhos em decorrência da 

postura de seus pais.5  

                                                           
3 O termo Desquite foi substituído por Separação Judicial pela Lei 6.515/1977 (Lei do divórcio). 
Desquite era uma forma de separação do casal e de seus bens materiais, sem romper o vínculo 
conjugal, o que impedia novos casamentos. Com a Emenda n.9 de 1977, regulamentada pela Lei do 
Divórcio, surgiram as duas formas de rompimento do matrimônio: a separação e o divórcio. A 
separação estimula a reconciliação e impede o novo casamento com terceiro (não impede a união 
estável com terceiros) e o Divórcio rompe de vez o vínculo conjugal permitindo novo casamento com 
terceiro. Após a Emenda 66/2010 que passou a permitir o divórcio direto independente de prazo, 
alguns juristas sustentam o fim da Separação, de modo a existir apenas a forma de Divórcio para 
dissolver a sociedade conjugal entre duas pessoas vivas e presentes. (TARTUCCI, 2017, p.112) 
4 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes.” (BRASIL, 1988) 
5 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. [...]” 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. (BRASIL, 1988) 

 



 

16 

 

Seguindo a linha de desenvolvimento, o Código Civil de 2002 trouxe 

inovações em termos de direito da família, uma vez que reconheceu as diferentes 

disposições familiares, levando em consideração as evoluções sociais ocorridas ao 

longo dos anos. O novo Código também conferiu um conteúdo mais moderno e atual 

ao anteriormente ensejado pelo Código Civil de 1916, introduzindo princípios e 

normas constitucionais. Carlos Roberto Gonçalves diz que “as alterações 

introduzidas visam preservar a coesão familiar e os valores culturais, conferindo-se à 

família moderna um tratamento mais consentâneo à realidade social atendendo-se 

às necessidades da prole e de afeição entre os cônjuges e os companheiros e aos 

elevados interesses da sociedade”. (GONÇALVES, 2005, p. 6) 

Ressalta-se que as mudanças inseridas no Código Civil de 2002 vieram 

como resultado das primeiras transformações trazidas pela Constituição Federal de 

1988, mas, de forma complementar e mais abrangente, procurando atender aos 

direitos fundamentais. Dessa forma, o direito de família foi atualizado, incorporando 

os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade jurídica entre os 

cônjuges e da igualdade jurídica de todos os filhos. Além do pluralismo familiar, da 

liberdade de construir uma comunhão de vida familiar, da consagração do poder 

familiar, do superior interesse da criança e do adolescente, da afetividade e da 

solidariedade familiar. Quando se fala em princípio da dignidade da pessoa humana, 

em termos de Direito da família, objetiva-se consagrar o pleno desenvolvido de cada 

indivíduo enquanto membro da instituição familiar, assim como um direito 

constitucional trazido pelo art. 1º, inciso III da atual CF. 

Quanto ao princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros no 

cenário do Direito de família brasileiro, Maria Helena Diniz (2008, p. 19) menciona 

que o poder decorrente do marido desaparece e a autocracia do chefe de família é 

substituída por um sistema em que as decisões devem ser tomadas de comum 

acordo entre marido e mulher, pois a sociedade atual requer que marido e mulher 

tenham os mesmos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal. O 

patriarcalismo não é mais compatível com a época atual, nem atende aos anseios 

do povo brasileiro, por isso juridicamente, o poder de família é substituído pela 

autoridade conjunta e indivisível, não mais se justificando a submissão legal da 

mulher. Há uma equivalência de papéis, de modo que a responsabilidade pela 

família passa a ser dividida igualmente entre o casal.  

https://jus.com.br/tudo/direito-constitucional
https://jus.com.br/tudo/direito-constitucional
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Continuando a análise, Maria Berenice Dias diz que o princípio do pluralismo 

familiar admite a existência de diferentes meios de formação do núcleo familiar, pois 

se antes somente poderia existir com o casamento, a evolução social mudou esta 

concepção. É encarado como o reconhecimento pelo Estado da existência de várias 

possibilidades de arranjos familiares. (DIAS, 2009, p.66) 

Em relação ao princípio da consagração do poder familiar, novamente o 

Código Civil de 2002 reforça a evolução que a instituição familiar sofreu ao longo 

dos anos, assumindo diferentes arranjos familiares. Sobre este princípio, Maria 

Helena Diniz diz que substituí “o marital e o paterno, no seio da família, é atualmente 

considerado poder-dever de dirigir a família e exercido conjuntamente por ambos os 

genitores” (DINIZ, 2008, p.23). Atualmente, essa colocação parece simples, mas 

quando se lembra do abordado pelo Código Civil de 1916 pode-se verificar a 

ampliação da igualdade jurídica entre homens e mulheres em seus papéis 

familiares. Da mesma forma, em relação ao princípio do superior interesse da 

criança e do adolescente, pai e mãe devem assumir seus papéis de forma igualitária 

para proporcionar o melhor aos seus filhos, inserindo-os efetivamente como 

cidadãos, solucionando problemas que possam vir a ocorrer com a separação ou o 

divórcio. 

Em relação as mudanças normativas do Direito de Família, é possível 

destacar, também, a busca pela igualdade no âmbito processual, especificamente 

no que diz respeito ao foro privilegiado da mulher para a propositura das ações de 

Direito de Família.  Com o advento do novo Código de Processo Civil, a regra 

contida no artigo 100 I do CPC de 1973, deixa de existir, ou seja, desaparece o foro 

privilegiado da mulher casada. Tal regra foi inserida no CPC pela Lei do Divórcio de 

1977 (Lei 6.515/77) com um nítido objetivo de proteger a parte que, à época, 

revelava-se mais fraca na relação conjugal. Isso porque, na sistemática do Código 

Civil de 1916, o marido ocupava a posição de chefe da sociedade conjugal. 

Parte da doutrina acredita que não haveria mais razão para se aplicar o art. 

100, I, do CPC/1973 que previa o foro privilegiado a favor da mulher para as ações 

correlatas ao casamento, justamente por privilegiar a igualdade entre homem e 

mulher. Esse entendimento desenvolveu-se entre os civilistas, especialmente entre 

aqueles que são adeptos do Direito Civil Constitucional. 
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Entre esses processualistas, destaca-se Alexandre Freitas Câmara que 

também não via mais amparo para aplicação do dispositivo, no seguinte sentido: 

 
Em sentido contrário à manutenção do dispositivo, porém, tem-se 
manifestado a melhor doutrina, no nosso sentido com razão, uma vez que 
não pode haver, em razão do sexo, privilégio criado por norma 
infraconstitucional. Além disso, há outro argumento contrário à vigência do 
dispositivo aqui analisado. É que essa norma perdeu sua razão de ser. A 
competência para alguns feitos era fixada pela residência (e não domicílio) 
da mulher casada porque esta, antes da vigente Constituição, não podia 
fixar seu próprio domicílio. Isto porque, como sabido, antes da atual ordem 
constitucional o domicílio conjugal era fixado pelo marido. Hoje, quando a 
administração do casal cabe a ambos os cônjuges, tendo desaparecido a 
figura do ‘cabeça do casal’, nada impede que a mulher fixe seu próprio 
domicílio. Sendo assim, deve-se aplicar aqui a regra geral, e, pois, nas 
ações de separação, conversão desta em divórcio, e anulação de 
casamento, será competente o juízo do foro de domicílio do réu” (CÂMARA, 
2006, p. 101) 

 

 Dessa forma, entende-se que, com relação às normas e à aplicação do 

Direito na prática, amparado de forma legal, as relações familiares precisam ser 

estudadas observando-se sempre as questões relacionadas a subjetividade que 

estão presentes nessas relações. Orlando Gomes destaca que o Direito não deve 

ser o responsável por decidir como a família irá se constituir ou ainda quais as 

razões jurídicas relevantes. Assim, referindo-se as entidades familiares compete ao 

Estado direcionar aos princípios do Direito, para que dessa forma os homens 

possam ter a liberdade de optar pela melhor forma, assim como a condução das 

relações familiares. (GOMES, 2003, p.52) 

Seguindo esse raciocínio, Orlando Gomes acredita que a família se apresenta 

como sendo um fato social, e não somente uma instituição de âmbito jurídico. Assim, 

diferentemente da família patriarcal, hierarquizada e patrimonializada, pode-se dizer 

que a família moderna é um local onde prevalecem os laços de afetividade, bem 

como os princípios ligados à liberdade, igualdade, e da própria dignidade do homem. 

(GOMES, 2003, p.113) 

 

1.2 - O casamento e o processo de separação conjugal 

 

O casamento pode ser visto como um evento que, em alguns casos, antecede 

a formação da família, mantendo uma íntima relação com ela. Ele é preservado não 

só pela legislação, mas também pela igreja, costumes e normas sociais. Como todas 
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as instituições sociais, varia de acordo com o tempo e os povos. Muitas são as suas 

definições, apresentadas pelos mais diversos escritores, a partir da de Modestino (a 

qual reflete as ideias predominantes do período clássico, onde o casamento era a 

conjunção do homem e da mulher, que se uniam durante a vida toda), tendo grande 

parte delas concepções ou tendências filosóficas e religiosas. (GONÇALVES, 2017, 

p.36) 

O conceito moderno de casamento o define como a união de duas pessoas, 

reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com a finalidade de constituir 

uma família e baseada em um vínculo de afeto. Em nossa doutrina atual, destaca-se 

o interessante conceito de Maria Helena Diniz, para quem: “O casamento é o vínculo 

jurídico entre o homem e a mulher que visa o auxílio mútuo material e espiritual, de 

modo que haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família” (DINIZ, 

2005, p. 39).  

Também é válido citar o conceito de Paulo Lôbo, para quem “o casamento é 

um ato jurídico negocial, solene, público e complexo, mediante o qual um homem e 

uma mulher constituem família por livre manifestação de vontade e pelo 

reconhecimento do Estado” (LÔBO, 2008, p. 76). 

Como se observa, todos os conceitos denotam que o casamento exigiria 

diversidade de sexos. Tal requisito, porém, foi afastado com a decisão do STJ sobre 

união homoafetiva, que reconheceu, no Brasil, o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo: 

Assim sendo, as famílias formadas por pessoas homoafetivas não são 
menos dignas de proteção do Estado se comparadas com aquelas apoiadas 
na tradição e formadas por casais heteroafetivos. O que se deve levar em 
consideração é como aquele arranjo familiar deve ser levado em conta e, 
evidentemente, o vínculo que mais segurança jurídica confere às famílias é 
o casamento civil. Assim, se é o casamento civil a forma pela qual o Estado 
melhor protege a família e se são múltiplos os arranjos familiares 
reconhecidos pela CF/1988, não será negada essa via a nenhuma família 
que por ela optar, independentemente de orientação sexual dos nubentes, 
uma vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os 
mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais 
heteroafetivos, quais sejam, a dignidade das pessoas e o afeto. Por 
consequência, o mesmo raciocínio utilizado pelo STJ quanto pelo STF para 
conceder aos pares homoafetivos os direitos decorrentes da união estável 
devem ser utilizado para lhes proporcionar a via do casamento civil, 
ademais porque a CF determina a facilitação da conversão da união estável 
em casamento (art. 226, §3º” (STJ, REsp 1.183.378-RS, 4ª T., rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, j. 25-10-2011) 
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fez o mesmo em âmbito nacional, por 

meio da sua Resolução n. 175, de 2013, que veda às autoridades competentes, 

caso dos responsáveis pelos Cartórios de Registro Civil de todo o País, a recusa de 

habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em 

casamento entre pessoas de mesmo sexo6. 

Em nossa sociedade moderna, o instituto tradicional do casamento entre 

homem e mulher, caracterizado pela cerimônia religiosa e um registro no cartório, se 

distanciou da realidade de décadas atrás. Tudo isso demonstra uma evolução 

natural pela qual a sociedade passa, e que é transmitida para a família o que acaba 

gerando diversas composições diferentes umas das outras7. 

O fato é que o relacionamento conjugal, mesmo sendo baseado na 

afetividade, vai além do viés emocional, constituindo-se de elementos que 

extrapolam o sentimento. Alguns fatores são importantes para que haja harmonia na 

vida em comum, como, por exemplo, respeito, afinidades, expectativas em relação 

ao outro, sexualidade do casal, aceitação e compreensão da personalidade. É 

possível que, com o passar do tempo, alguns desses elementos deixem de estar 

presentes na relação, o que pode acabar ocasionando a dissolução da união. O fim 

do relacionamento, em alguns casos, não atinge só os ex cônjuges, mas também, 

pode acabar afetando os demais membros. 

Assim, a família que vivencia a decadência da relação através de discussões 

e desentendimentos acaba sofrendo também com a ruptura familiar. Isso pode 

atingir de forma mais profunda as crianças e adolescentes oriundos dessa relação, 

uma vez que o fim e a separação pode ser de difícil aceitação. Por isso, para que 

                                                           
6 A Resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça aponta como fundamentos das decisões 
contidas em seu texto, decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. As 
decisões foram tomadas em sede de ADPF e ADI. Nos termos do artigo 102, § 2º, da Constituição, as 
decisões proferidas em sede de ADI “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal”. Nesse mesmo sentido, os efeitos das decisões em sede de 
ADPF. Em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça percebe-se uma tendência moderna de 
reconhecimento da autoridade dessas decisões, independente de previsão legal expressa, 
decorrente, unicamente, do prestígio dos órgãos emanadores dessas decisões. De qualquer forma, 
ainda que não se entenda obrigatória a decisão proferida pelo STJ aos delegados do serviço público 
de registro civil das pessoas naturais, a inserção do conteúdo dessa decisão em ato normativo 
emanado do Conselho Nacional de Justiça faz superar essa questão. (BUENO, 2018, p.48) 
7 Há na doutrina uma tendência de ampliar o conceito de família, para abranger situações não 
mencionadas pela CF. São elas: família matrimonial, decorrente do casamento; família informal, 
decorrente da união estável; família monoparental, constituída por um dos genitores com seus filhos; 
família anaparental, constituída somente pelos filhos; família homoafetiva, formada por pessoas do 
mesmo sexo; família eudemonista, caracterizada pelo vínculo afetivo. (GONÇALVES, 2017, p.35) 
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não haja a possibilidade de danos na formação de sua personalidade, é importante 

que ambos os genitores tenham uma maior aproximação e diálogo, com o intuito de 

fazê-los perceber que não são os responsáveis pelo divórcio. 

Dessa forma, pode-se dizer que os efeitos da separação conjugal são 

sentidos além dos cônjuges. Embora, o Código Civil Brasileiro em seu artigo 1.579, 

afirme que “o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos 

filhos”, os casos concretos demonstram que, em grande parte dos casos, ocorre 

uma alteração nesta relação, devido ao choque emocional enfrentado pelo casal e 

as eventuais disputas que se dá pela guarda dos filhos, o que acaba, 

inevitavelmente, gerando um sentimento de insegurança na criança. 

A vulnerabilidade emocional dos pais e sua incapacidade de proteger os filhos 

dos problemas conjugais, pode acabar produzindo uma desestruturação emocional. 

Os filhos acabam expostos a uma mistura de sentimentos de amor e ódio, sem 

saber direito como enfrentar esse turbilhão de emoções. Ao mesmo tempo em que a 

criança sente falta do genitor que não está mais presente no lar, acaba sentindo 

também raiva por ver o outro sofrer. Essa situação se agrava mais ainda quando os 

filhos passam a ter que ouvir um falando mal do outro. (LEITE, 2015, p.230)  

Não há dúvida de que, quando ocorre a separação de um casal, há uma 

quebra da normalidade com a ruptura familiar, uma vez que são criadas duas 

famílias distintas: a do pai e da mãe. Aqui, nasce o problema de atribuição da 

guarda, ou seja, com quem as crianças ficarão, e quando estes não solucionam 

amigavelmente e recorrem às vias judiciárias, tal situação torna-se ainda mais grave. 
Porém, o fato de um deles, ou o pai ou a mãe, quererem desvincular-se, na maioria 

das vezes completamente, pode gerar grandes efeitos para todos os envolvidos, 

tendo em vista, que o que termina é a relação conjugal e não a relação parental. 

Como consequência desse contexto surge o fenômeno da alienação parental, onde 

ocorre uma campanha feita de forma voluntária por um dos cônjuges (geralmente 

aquele que detém a guarda) em desfavor do outro cônjuge, com o intuito de afastá-

lo do filho. (LEITE, 2015, p.231)  
Importante destacar que a dissolução da sociedade conjugal vem tornando-se 

cada vez mais frequente nas sociedades8. Neste contexto, faz-se necessário traçar 

                                                           
8 Em 2016, a pesquisa Estatísticas do Registro Civil apurou 344.526 divórcios concedidos em 1ª 
instância ou por escrituras extrajudiciais. Houve um aumento no número de divórcios contabilizados 
pela pesquisa em relação a 2015 quando o total de divórcios concedidos em 1ª instância ou por 
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as diferenças que englobam a sociedade conjugal e o casamento. O casamento 

estabelece concomitantemente, a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial. 

Sociedade conjugal é o complexo de direitos e obrigações que formam a vida em 

comum dos cônjuges. O casamento cria a família legítima ou matrimonial, passando 

os cônjuges ao status de casados, como partícipes necessários e exclusivos da 

sociedade que então se constitui. Essa situação gera direitos e deveres, de 

conteúdo moral, espiritual e econômico, que se fundam não só nas leis como nas 

regras da moral, da religião e dos bons costumes. (GONÇALVES, 2017, p.199) 

O art. 1.571, caput, do Código Civil elenca as causas terminativas da 

sociedade conjugal. O vínculo matrimonial, porém, somente é dissolvido pelo 

divórcio e pela morte de um dos cônjuges. A separação judicial, embora colocasse 

termo à sociedade conjugal, mantinha intacto o vínculo matrimonial, impedindo os 

cônjuges de contrair novas núpcias. A Emenda Constitucional n. 66, de 14 de julho 

de 2010, conhecida como “PEC do Divórcio”, deu nova redação ao §6º do art. 226 

da CF, retirando do texto a exigência, para o divórcio, do requisito temporal e da 

prévia separação. Nessa nova redação, tanto o “casamento” quanto o “vínculo 

matrimonial” podem ser dissolvidos pelo divórcio. Não desaparecendo apenas o 

vínculo, mas também a sociedade conjugal. (GONÇALVES, 2017, p.200) 

A EC n.66/2010 não extinguiu o instituto da separação judicial e extrajudicial. 

A nova redação da norma constitucional determinou a extinção das causas 

subjetivas (culpa) e objetivas (lapso temporal) da dissolução do casamento. 

Neste sentido, Gagliano opina: “o divórcio passou ser o exercício de um 

direito potestativo, podendo ser exercido por qualquer dos cônjuges que não queira 

permanecer unido ao outro, independentemente do tempo de casados, se um ano, 

um mês, ou uma semana.” (GAGLIANO, 2010, p.117) 

Em meio a todo esse processo de dissolução do vínculo conjugal, a 

necessidade que os filhos têm da presença dos pais é evidente. No entanto, na 

maioria dos casos, os ex-cônjuges se encontram fragilizados e vulneráveis pelo 

rompimento, pois há uma perda, e estes vivenciam um momento de luto pela 

separação. Mas, mesmo em meio a toda essa frustação pela dissolução, cabe aos 

pais ter em mente que o divórcio separa os pais, mas não os pais dos filhos, e, no 
                                                                                                                                                                                     
escrituras extrajudiciais foi de 328.960. Verificou-se acréscimo na taxa geral de divórcio que passou 
de 2,33‰ (2015) para 2,38‰ (2016). A Região Sudeste apresentou a maior taxa geral de divórcio 
(2,69‰). (Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Estatísticas do Registro Civil 2016.) 
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que diz respeito às disputas pela guarda, cabe aos pais dissociar o fim da relação 

conjugal, com o direito de aproximação da criança. Praticar atos de alienação 

parental como desmoralizar e até mesmo querer desvincular a criança do outro 

genitor que não detêm a guarda só trará dor e sofrimento à criança. O processo de 

disputa de guarda é uma das questões mais angustiantes que os pais em processo 

de separação podem enfrentar, por mais que a separação seja de forma amigável. 

Assim, deve-se levar em conta sempre o melhor interesse da criança e o direito à 

convivência com ambos os pais, e não apenas com aquele que possui a guarda. É 

nesse sentido que Rosa Sender afirma que: 

 

Os pais, no auge da discórdia, às vezes não conseguem discriminar que foi 
o seu casamento que se rompeu e não a sua função paterna ou materna, e 
que esta deve permanecer inalterada. O divórcio não deve incluir nem a 
parentalidade nem a tutelaridade, que são responsabilidade permanente do 
pai e da mãe, mesmo quando a posse e a guarda não estão sob seu 
domínio. (LANG, 2000, p.31) 

 

Dessa forma, no que diz respeito à dissolução conjugal, percebe-se que o 

maior prejudicado são os próprios filhos, que acabam tendo o contato com um dos 

genitores diminuído, ou até mesmo extinto. Como consequência, o crescimento das 

crianças e adolescentes acaba prejudicado em vários aspectos, sejam eles sociais, 

afetivos ou psicológicos. É nesse contexto que a alienação parental se manifesta, 

fazendo com que seja necessária a intervenção do Estado que tentará, de todas as 

formas, proteger e reestruturar o lar promovendo um meio que seja positivo, 

favorável e adequado para o desenvolvimento da criança e do adolescente. 
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CAPÍTULO 2 – A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

2.1 – Conceito de Alienação Parental e Síndrome da Alienação Parental 

 

 Primeiramente, é indispensável assinalar a diferença entre alienação parental 

e síndrome da alienação parental. A alienação parental se baseia no comportamento 

de um sujeito, que na maioria das vezes é aquele que detém a guarda do filho, 

denominado alienador, e na prática de atos que visam difamar e distorcer a imagem 

do outro genitor, de maneira que a criança ou o adolescente tenha uma imagem 

errada dele. 

 Já a síndrome da alienação parental (SAP) é um distúrbio, o resultado da 

alienação feita no menor, refere-se às consequências emocionais e 

comportamentais que se verificam na criança ou no adolescente vítima dos atos do 

genitor alienador. Como resultado, o menor se comporta de maneira hostil, grosseira 

e acaba distanciando-se do genitor que é alvo das agressões. 

Segundo Maria Berenice Dias: 
 

A síndrome de Alienação Parental é um transtorno psicológico que se 
caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor, 
denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus filhos, 
mediante diferentes formas e estratégias de atuação, com o objetivo de 
impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro genitor, 
denominado cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que 
justifiquem essa condição. Em outras palavras, consiste num processo de 
programar uma criança para que odeie um de seus genitores sem 
justificativa, de modo que a própria criança ingressa na trajetória de 
desmoralização desse mesmo genitor. 
As estratégias de alienação parental são múltiplas e tão variadas quanto a 
mente humana pode conceber, mas a síndrome possui um denominador 
comum que se organiza em torno de avaliações prejudiciais, negativas, 
desqualificadoras e injuriosas em relação ao outro genitor, interferências 
na relação com os filhos e, notadamente, obstaculização de visitas ao 
alienado. 
Esse amplo quadro de desconstrução da imagem do outro pode incluir, 
por exemplo, falsas denúncias de abuso sexual ou de maus tratos, 
invocados para impedir o contato dos filhos com o genitor odiado, 
programando o filho de forma contundente até que passe a acreditar que o 
fato narrado realmente aconteceu. (DIAS, 2008, p.103) 
 

Alguns doutrinadores afirmam que não se pode confundir a alienação parental 

e a síndrome da alienação parental, visto que a síndrome tem sua origem na 

alienação. Ou seja, a síndrome é uma consequência gerada pelos atos de 

alienação. 
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Neste sentido, Priscila M. P. Corrêa da Fonseca orienta que: 
 
A síndrome refere-se à conduta do filho que se recusa, terminantemente e 
obstinadamente, a ter contato com um dos genitores e que já sofre com o 
rompimento de seus pais, ou seja, é uma patologia referente à criança e 
uma forma de abuso emocional por parte do genitor alienador. Já a 
alienação parental é o afastamento do filho em relação ao genitor 
visitante, provocado pelo titular da guarda, ou seja, relaciona-se com o 
processo desencadeado pelo guardião que intenta arredar o outro genitor 
da vida do filho. (FONSECA, 2007, p.07) 

  

Assim, diferentemente da alienação parental, a síndrome da alienação 

parental ocorre quando a criança começa a nutrir um sentimento de rejeição em 

relação ao genitor alienado, e como consequência passa a evitá-lo. Portanto, pode-

se dizer que a SAP é o resultado de uma alienação parental grave. Refere-se à 

conduta da criança ou do adolescente, enquanto a alienação parental tem relação 

com o processo iniciado pelo alienador. (ULLMANN, 2017, p.11)  

Geralmente, A Síndrome da Alienação Parental se manifeste no ambiente da 

mãe, por conhecer historicamente que a mulher é a que mais desempenha a 

guarda dos filhos. Dessa forma, a síndrome aparece, em geral, no círculo da mãe, 

especialmente porque a sua instauração precisa de tempo e é ela que possui a 

guarda na grande maioria dos casos9. (PODEVYN, 2001, p.37) 

No entanto, ressalta-se que a síndrome da alienação parental pode se 

instalar também em outros ambientes, o alienador pode ser qualquer pessoa que 

detenha a guarda da criança ou do adolescente.  

É válido ressaltar que a Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi constatada 

pela primeira vez em 1987, nos Estados Unidos, pelo médico psiquiatra Richard 

Gardner. Logo após Gardner ter conceituado a SAP, o presente fenômeno começou 

as ser estudado em Universidades de diversos países, principalmente da América e 

na Europa. O conceito de Alienação Parental definido por ele passou por inúmeras 

transformações ao longo dos anos, uma vez que por ser um fato social, sua 

concretização ocorre no cerne da sociedade que é sempre dinâmica. De fato, todos 

                                                           
9 Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), dos 146.898 casos de 
divórcios registrados em 2014, a guarda compartilhada ficou determinada em 11.040 processos, 
cerca de 7,5% do total. Na maioria das vezes, 124.951 casos, a guarda ficou com a mãe. O pai ficou 
com a guarda em 8.069 ações. No ano anterior, em 2013, foram 139.628 divórcios no Brasil, sendo 
9.560 casos de guarda compartilhada, cerca de 6,8% do total. As mães ficaram com a guarda em 
120.464 casos e os pais em 7.224 divórcios. (Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
População e Indicadores Sociais, Estatísticas do Registro Civil 2016.) 
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os elementos que fazem parte do tema são caracterizados como dinâmicos: família, 

casamento, litígio, separação e direitos. (LEITE, 2015, p. 158) 

O fato é que não se pode negar a influência negativa que os atos de 

alienação parental geram na saúde física e mental da criança ou do adolescente, 

prejudicando seu desenvolvimento. A Síndrome da Alienação Parental é um 

fenômeno presente na sociedade desencadeada pelo litígio entre o casal gerado 

pelos processos de separação conjugal e, por mais que ela esteja presente nas 

varas de família, sua conceituação e tratamento é recente entre os operadores do 

Direito. 

  

2.2 – As formas de manifestação da Síndrome da Alienação Parental 

 

 Conforme já foi dito, a alienação parental é a atuação do genitor alienador que 

pode gerar um fenômeno conhecido como Síndrome da Alienação Parental. É 

comum em episódios em que ocorre a SAP a associação de situações onde o fim da 

união matrimonial acaba criando em um dos genitores sentimentos de raiva e ódio 

fazendo com que ele acabe com uma ideia de vingança. Dessa forma, a medida que 

o genitor não aceita o término do relacionamento conjugal, surge um rancor que o 

faz querer punir o ex-cônjuge.  

Maria Berenice Dias, nesse sentido, refere: 
 

Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, 
desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de 
descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai em preservar a 
convivência com o filho, quer vingar-se, afastando este do genitor. Para 
isto cria uma série de situações, visando a dificultar ao máximo ou a 
impedir a visitação. Leva o filho a rejeitar o pai, a odiá-lo. (DIAS, 2007, p. 
120). 
 

Segundo Maria Berenice Dias os alienadores possuem comportamentos 

peculiares, como dependência, baixa autoestima, condutas de não respeitar as 

regras, dominância e imposição, resistência, recusa, ou falso interesse pelo 

tratamento. (DIAS, 2008, p.144) E os alienadores também possuem condutas 

clássicas, como: apresentar o novo cônjuge como novo pai ou nova mãe, 

interceptar cartas, e-mails, telefonemas, recados, pacotes destinados ao filho, 

desvalorizar o genitor alienado perante terceiros, impedir a visitação, falar das 

roupas que o genitor alienado comprou para os filhos ou proibi-los de usá-las, 
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alegar que o genitor alienado não tem disponibilidade para os filhos. (DIAS, 2008, 

p. 105-106.) 

Outras condutas do cônjuge alienador são trazidas por Giselda Maria 

Fernandes Novaes Hironaka e Gustavo Ferraz de Campos Mônaco:  

 

a) denigre a imagem da pessoa do outro genitor; b) organiza diversas 
atividades para o dia de visitas, de modo a torná-las desinteressantes ou 
mesmo inibi-las; c) não comunica ao outro genitor fatos importantes 
relacionados à vida dos filhos (rendimento escolar, agendamento de 
consultas médicas, ocorrência de doenças, etc.) d) toma decisões 
importantes sobre a vida dos filhos, sem prévia consulta ao outro cônjuge 
(por exemplo: escolha ou mudança de escola, de pediatra, etc.); e) viaja e 
deixa os filhos com terceiros sem comunicar o outro genitor; f) apresenta o 
novo companheiro à criança como sendo seu novo pai ou mãe; g) faz 
comentários desairosos sobre presentes ou roupas compradas pelo outro 
genitor ou mesmo sobre o gênero do lazer que ele oferece ao filho; h) critica 
a competência profissional e a situação financeira do ex-cônjuge; i) obriga a 
criança a optar entre a mãe ou o pai, ameaçando-a das conseqüências, 
caso a escolha recaia sobre o outro genitor; j) transmite seu desagrado 
diante da manifestação de contentamento externada pela criança em estar 
com o outro genitor; k) controla excessivamente os horários de visita; l) 
recorda à criança, com insistência, motivos ou fatos ocorridos pelos quais 
deverá ficar aborrecida com o outro genitor; m) transforma a criança em 
espiã da vida do ex-cônjuge; n) sugere à criança que o outro genitor é 
pessoa perigosa; o) emite falsas imputações de abuso sexual, uso de 
drogas e álcool; p) dá em dobro ou triplo o número de presentes que a 
criança recebe do outro genitor; q) quebra, esconde ou cuida mal dos 
presentes que o genitor alienado dá ao filho; r) não autoriza que a criança 
leve para a casa do genitor alienado os brinquedos e as roupas de que mais 
gosta; s) ignora, em encontros casuais, quando junto com o filho, a 
presença do outro progenitor, levando a criança a também desconhecê-la; t) 
não permite que a criança esteja com o progenitor alienado em ocasiões 
outras que não aquelas prévia e expressamente estipuladas”. (HIRONAKA 
e MÔNACO, 2010, p.31)  

 

Cabe ressaltar que, a campanha contra o genitor alienado é injustificada, não 

corresponde com a realidade. Caso contrário, se as alegações fossem justificadas, 

como por exemplo quando ocorre o abandono do menor por um dos genitores, não 

estaríamos diante de um caso de alienação parental. 

Uma das manifestações mais comum e mais fácil de se perceber é quando o 

cônjuge alienador inicia uma verdadeira campanha de difamação contra o cônjuge 

alienado, fazendo uso de inverdades, ou até mesmo escondendo e alterando fatos, 

ou, ainda, mudando sua conotação. Tudo isso com o intuito de conseguir a simpatia 

das pessoas que o rodeiam, buscando, dessa forma, aliados para o seu 

comportamento. (FONSECA, 2011, p.45) É importante destacar que a Síndrome da 

Alienação Parental não pode ser confundida com uma simples lavagem cerebral, 

uma vez que a sua caracterização depende justamente da colaboração da criança, 
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ou do adolescente, em difamar, desrespeitar e importunar um dos pais (o alienado), 

estimulado pelo outro genitor (alienador). 

Dessa forma, o que parece ser uma decisão própria da criança, é apenas 

consequência de uma campanha produzida pelo alienador que procura, através de 

todos os meios, e utilizando argumentos persuasivos, afastar o filho da convivência 

com genitor alienado. 

Por estar ligada ao genitor guardião (alienador), a criança precisa se alinhar a 

ele, sob risco de acabar ficando totalmente sozinha e desprotegida. Dessa forma, o 

genitor alienador aparece como a salvação e, para se certificar de que o filho 

alienado permanecerá leal a ele, não hesita em mentir. A mentira é utilizada como 

um artifício para garantir o alinhamento no qual a criança está envolvida. Nesse 

caso, duas formas de mentira podem ser usadas pelo alienador, a omissão e a 

falsificação da realidade para o filho, sempre com a finalidade de projetar, de fazer 

uma lavagem cerebral e de provocar alienação. (BUOSI, 2012, p.87) 

 É nesse ambiente de manipulação que o alienador pratica a alienação, 

gerando medo e contribuindo para que, possivelmente, o filho venha a ter 

sentimentos negativos em relação ao outro genitor alienado, produzindo uma 

distância física e, criando várias formas de dificultar a aproximação deles, chegando 

ao ponto de impedi-los de terem contato um com o outro. 

Dessa maneira, o genitor alienador promove toda uma campanha de 

afastamento, que se inicia de maneira insignificante e, quase sempre, imperceptível, 

mas que, com o passar do tempo, vai ganhando força. A criança, que está desatenta 

ao que está acontecendo acaba não percebendo esse afastamento e, quando se dá 

conta, já não sente mais falta do outro genitor. Durante o tempo em que a ela é 

submetida a um nível mais leve de alienação, a noção que ela tem de culpa é mais 

acentuada o que acaba levando-a a entrar em contradição. Em um estágio mais 

avançado, que pode ser moderado ou grave, porém, a criança não consegue 

distinguir o que é certo e o que é errado, não conseguindo nem mesmo separar o 

que realmente aconteceu e o que lhe foi imposto. essa forma, ela acaba ficando 

mais suscetível ao fingimento, não conseguindo dar conta da gravidade e dos efeitos 

do que está reproduzindo. Depois de um tempo nessa situação, as crianças não 

conseguem mais diferenciar a fantasia da realidade. (LEITE, 2015, p.36) 



 

29 

 

Cabe destacar, aqui, a existência de um fenômeno conhecido como 

“implantações de memórias falsas”, que ocorre quando o alienador distorce os fatos 

acontecidos entre o filho e o genitor alienado, implantando falsas memórias no filho, 

com o intuito de convencê-lo da verdade dos fatos inventados, sempre com o 

objetivo de denigrir a imagem do genitor alienado. (DIAS, 2008, p.143) 

Segundo Maria Berenice Dias: 
 

As lembranças das crianças de um incidente em particular podem ser 
fortalecidas quando expostas a informações que não contradizem o que 
elas experimentaram, promovendo uma busca acurada e resistente a 
influências sugestivas falsas. Quando a informação encontrada difere das 
experiências da criança do incidente em questão, no entanto, as crianças 
podem ficar confusas entre suas experiências e as de que elas podem 
lembrar o conteúdo, mas não a fonte das experiências. O contato com um 
adulto, que acuradamente menciona detalhes do ocorrido durante o 
evento, reforça a memória. Mas quando os detalhes são acrescentados 
depois, não se coadunam. Outros confundidores são eventos prévios não 
relacionados ao evento. (DIAS, 2008, p.144) 
 

Nem sempre a criança ou o adolescente consegue identificar o que é ou não 

real, acreditando naquilo que lhe é dito pelo genitor alienador repetidamente. Pode-

se afirmar que com o decorrer do tempo nem mesmo o alienador consegue discernir 

a realidade da mentira. Os fatos que foram inventados com base em acontecimentos 

reais, na cabeça do filho, passam a ser verdades, implantando-se, assim, as falsas 

memórias. 

Mais uma vez, a autora Maria Berenice Dias aborda sobre o assunto, 

vejamos: 

 

Diante da dificuldade de identificação da existência ou não dos episódios 
denunciados, mister que o juiz tome cautelas redobradas. Deve buscar 
identificar a presença de outros sintomas que permitam reconhecer que 
está frente à síndrome da alienação parental e que a denúncia do abuso 
foi levada a efeito por espírito de vingança, como meio de acabar com o 
relacionamento do filho com o genitor. Para isso, é indispensável não só a 
participação de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, com seus 
laudos, estudos e testes, mas também que o juiz se capacite para poder 
distinguir o sentimento de ódio exacerbado que leva ao desejo de 
vingança a ponto de programar o filho para reproduzir falsas denúncias 
com o só intuito de afastá-lo do genitor. É preciso se ter presente que esta 
também é uma forma de abuso que põe em risco a saúde emocional e 
compromete o sadio desenvolvimento de uma criança. Ela acaba 
passando por uma crise de lealdade, o que gera um sentimento de culpa 
quando, na fase adulta, constatar que foi cúmplice de uma grande 
injustiça. (DIAS, 2008, p.144) 
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O cônjuge que sofre a alienação acaba ficando com o papel de vítima, visto 

que a influência que o genitor que detêm a guarda possui sobre o filho é bem maior 

e, partindo do pressuposto de que é ele que pratica a alienação. Isso ocorre por que 

o cônjuge guardião, por estar sob o mesmo teto da criança ou do adolescente, 

acaba tendo mais tempo e condições de realizar sua campanha difamatória, 

influenciando as emoções do filho e impedindo cada vez mais o contato dele com o 

outro genitor.  

Diante disso, percebe-se que não são só os filhos que apresentam 

consequências negativas em relação às atitudes do genitor alienador. Os pais10 que 

sofrem alienação também experimentam resultados igualmente dolorosos. O que se 

nota nos casos de alienação parental é que o genitor alienador não tem a percepção 

de que, embora a relação conjugal tenha chegado ao fim, a responsabilidade pela 

educação e desenvolvimento dos filhos é de ambos os pais. Por mais que apenas 

um deles tenha a guarda da criança ou do adolescente, o poder familiar ainda 

pertence aos dois11. 

Assim, a função de educar os filhos deve ser executada por ambos os pais, 

por mais que eles estejam separados. Para que isso seja possível é imprescindível 

haver diálogo entre os genitores, afinal “[...] no cenário da organização familiar 

moderna não há mais lugar para o genitor espectador, visitante de finais de semana, 

pagador de pensão alimentícia e fiscal do guardião. Mesmo depois da separação, a 

criação dos filhos é peça a ser tocada por quatro mãos” (SOUZA, 2012, p. 8). 

 

2.3 – Os efeitos da síndrome da alienação parental 

 

Os efeitos negativos que a síndrome da alienação parental provoca são 

variados e, mudam de acordo com a idade, personalidade e grau de maturidade 

psicológica da criança ou do adolescente e, ainda, da maior ou menor influência que 

o genitor alienador tem sobre ela. Os problemas causados pela Síndrome da 

                                                           
10 Importante ressaltar que a palavra “pais” foi usada no plural, no sentido de que tanto o pai quanto a 
mãe podem praticar e sofrer a alienação parental. 
11 A guarda é o direito que os pais (ou outras pessoas, dependendo do caso) têm de manter consigo 
a criança. O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais para cuidarem da 
pessoa e dos bens dos filhos menores, incluindo o dever de assistência, amparo, sustento e direção 
no processo de formação da personalidade dos filhos. O Código Civil, por exemplo, diz que: “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” (art. 1.632) 
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Alienação Parental podem apresentar-se em forma de conflitos emocionais e 

doenças psicossomáticas como medo, ansiedade, insegurança, agressividade, baixa 

auto-estima, frustração, irritabilidade, angústia, baixo desempenho escolar, 

dificuldade de socialização, timidez, culpa, dupla personalidade, depressão entre 

outros. (PINHO, 2009, p.54) Verifica-se, ainda, um bloqueio em confiar e acreditar 

no outro, fazer amizades, começar relações com pessoas mais velhas e um afeto 

exagerado em relação ao genitor alienador. 

Lenita Pacheco Lemos Duarte nos demonstra que: 
 

Quando a separação conjugal ocorre no momento em que o sujeito 
criança está construindo o seu mito edípico, que ocorre por volta dos três 
aos cinco ou seis anos de idade, a situação tende a ser mais complexa, 
pois a partir de seus sentimentos amorosos com o genitor do sexo oposto 
e a rivalidade com o outro, ele poderá se sentir traído, culpado e/ou 
responsável pela separação dos pais. (DUARTE, 2009, p.285) 

 

Ou seja, todo prejuízo causado pela separação conjugal e, ainda, a idade da 

criança vai ser de grande importância na situação. A idade da criança tem relevância 

pois quanto mais nova maior a capacidade de ela sofrer manipulação, podendo até 

chegar a crer que o término da união de seus pais foi culpa dela. 

Neste sentido nos diz Richard Gardner: 
 

A criança está de fato se ajustando a uma situação na qual o genitor está 
tentando convencê-la de que um genitor anteriormente amado, dedicado e 
leal foi realmente nocivo, repugnante e perigoso. Os dados programados 
não parecem coincidir com o que a criança experimentou. Isso produz a 
confusão. A criança teme que toda a expressão de afeição para com o 
genitor-alvo conduza à rejeição dela pelo alienador. Sob tais 
circunstâncias, a criança pode responder com ansiedade, depressão e 
transtornos de conduta. (GARDNER, 2010, p.18) 

 

Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca alerta que “instilar a alienação 

parental em criança é considerado, pelos estudiosos do tema, como comportamento 

abusivo, tal como aqueles de natureza sexual ou física”. (FONSECA, 2006, p. 166). 

Exemplo disso é a Lei 13.431/2017 que alterou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) para estabelecer o sistema de garantia de direitos da criança ou 

do adolescente vítima ou testemunha de violência. Essa norma trouxe importantes 

inovações, entre elas, a identificação do ato de alienação parental como forma de 

violência: 

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas 
criminosas, são formas de violência:  



 

32 

 

I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao 
adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause 
sofrimento físico;  
II - violência psicológica:  
a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em 
relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, 
ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) 
que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional;  
b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou 
induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob 
sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou 
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo 
com este;  
c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou 
indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua 
rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, 
particularmente quando isto a torna testemunha;  
III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a 
criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou 
qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo 
por meio eletrônico ou não, que compreenda:  
a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do 
adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, 
realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação 
sexual do agente ou de terceiro;  
b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do 
adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer 
outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, 
apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio 
eletrônico;  
c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, 
dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração 
sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, 
fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de 
vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos 
previstos na legislação;  
IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição 
pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização.  
§ 1o Para os efeitos desta Lei, a criança e o adolescente serão ouvidos 
sobre a situação de violência por meio de escuta especializada e 
depoimento especial.  
§ 2o Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e 
justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação 
espontânea da violência.  
§ 3o Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o 
adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no 
§ 1o deste artigo, salvo em caso de intervenções de saúde.   
§ 4o  O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará a aplicação das 
sanções previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).  

 

Tudo isso é consequência de o fato dos atos de alienação parental privarem a 

criança ou o adolescente do necessário convívio com o genitor alienado, o que 
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acaba rompendo os laços de afeto e amor e privando-os do referencial paterno ou 

materno essencial ao seu desenvolvimento. 

Assim, vimos que a alienação parental é uma prática grave que pode originar 

a Síndrome da Alienação Parental, uma disfunção que surge primeiro no contexto 

das disputas de guarda. Sua primeira manifestação é a campanha que se faz para 

denegrir um dos pais, que pode ocasionar danos irreparáveis na criança ou no 

adolescente.  

Só o tempo poderá dizer quais as cicatrizes que permanecerão, por isso, 

quanto mais rápido for detectado a SAP, maiores as probabilidades de reduzir as 

suas sequelas. É de grande importância que o Judiciário e o guardião alienado, 

interfiram o mais rápido possível quando se inicia o processo de alienação, já que 

é nesse momento em que dependendo das circunstâncias que se encontra será 

mais simples de ser tratada ou mais difícil.  

Em vista disso, podemos dizer que é de extrema importância a preocupação 

em conceituar e estabelecer formas de se combater a alienação parental, seja 

através de legislação específica ou através das demais legislações que visam a 

proteção da criança e do adolescente e, das garantias individuais. A criação de uma 

lei específica, por exemplo, foi um passo importante no combate a alienação, uma 

vez que estabeleceu de forma concreta conceitos, sujeitos, formas de 

manifestações, e possíveis sanções. 
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CAPÍTULO 3 – OS ASPECTOS JURÍDICOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL - A LEI 

12.318/2010  

 

3.1 – Os primeiros aspectos jurídicos da alienação parental 

 

Até o surgimento da Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977), os casos de alienação 

parental no judiciário brasileiro eram menos expostos, uma vez que não havia a 

possibilidade de divisão da guarda e os filhos, em grande parte dos casos, ficavam 

com a mãe. O art. 10, §1º da referida Lei assim dispunha:  

 
Se pela separação judicial forem responsáveis ambos os cônjuges, os filhos 
menores ficarão em poder da mãe, salvo se o juiz verificar que de tal 
solução possa advir prejuízo de ordem moral para eles. 

 

Dessa forma, mesmo que ocorresse a alienação parental, havia uma grande 

dificuldade de se recorrer ao Poder Judiciário porque não havia um amparo legal. 

Muito pelo contrário, era comum os magistrados tratarem os casos de alienação 

parental como meros desentendimentos que surgiam por conta da separação 

judicial.  

Com a promulgação da Constituição de 1988, o artigo 226, §5º estabeleceu a 

igualdade do homem e da mulher na sociedade conjugal, a visibilidade dessas 

questões foi ampliada e as problemáticas relacionadas às disputas de guarda 

começaram a ser tratadas de forma completamente diferentes. Não foi só esse 

reconhecimento de igualdade que trouxe mudanças para a forma como a alienação 

parental era analisada. O texto constitucional de 88 também passou a reconhecer a 

criança e o adolescente como sujeitos integrais de direito em todas as relações 

jurídicas. O artigo 227 assim estabelece: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Dessa forma, com o reconhecimento da doutrina, a proteção de todos os 

direitos das crianças e adolescentes passou a ser de responsabilidade não só da 

família, mas também do Estado e da sociedade. Importante destacar também, o 
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surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA12 – que, não só 

confirmou esse interesse maior pela criança e pelo adolescente, como também 

consolidou a responsabilidade do pai no momento pós-ruptura da sociedade 

conjugal. O art. 22, parágrafo único do ECA, por exemplo, deixou claro que ambos 

os pais têm o dever de participar da guarda, do sustento e da educação dos filhos: 

 

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 
Parágrafo único.  A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos 
iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na 
educação da criança, devendo ser resguardado o direito de 
transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os 
direitos da criança estabelecidos nesta Lei.  

 

O surgimento da Lei nº 13.058/2014, conhecida como a lei da guarda 

compartilhada, foi outro fator que contribuiu para que o exercício do poder familiar 

ocorra de forma conjunta. Antes, o Código Civil previa a possibilidade de ser 

aplicada a guarda unilateral em caso de litígio parental, uma vez que a expressão 

“sempre que possível” contida no artigo 1.584, §2º do CC gerava essa dualidade. No 

entanto, a nova lei passou a impor compulsoriamente a aplicação da guarda 

compartilhada, o artigo 1.583 do Código Civil, modificado pela Lei 13.058/2014, 

estabeleceu que a guarda não seria definida pelo gênero – pai ou mãe – mas sim 

que seria atribuída a quem apresentasse melhores condições de exercê-la: 

 

Art. 2º, §2º. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda 
do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder 
familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores 
declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. 
 
 

 A predominância da mulher em receber a guarda dos filhos passou a ser 

questionada tanto no ambiente jurídico quanto no social. Essa lei garantiu direitos 

iguais aos pais e mães, independente da ruptura conjugal.  

No que diz respeito à alienação parental, a guarda compartilhada pode ser 

vista como uma solução, uma vez que para que seja possível exercer esse tipo de 

                                                           
12 Aprovado no Congresso Nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o marco legal 
que reuniu reivindicações de movimentos sociais que trabalhavam em defesa da ideia de que 
crianças e adolescentes são também sujeitos de direitos e merecem acesso à cidadania e proteção. 
O ECA foi publicado sobre a lei federal nº 8069 em 13 de julho de 1990. 
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guarda, é necessário que os pais tenham um contato sadio e saibam diferenciar a 

separação conjugal do relacionamento com os filhos. 

 

Com a convivência em vez de visita, certamente será evitada a mazela da 
síndrome da alienação parental, principalmente na guarda unilateral, pois o 
genitor não guardião, em vez de ser limitado a certos dias, horários ou 
situações, possuirá livre acesso ou, no mínimo, maior contato com a prole. 
A própria mudança de nomenclatura produz um substrato moral de maior 
legitimação que era aquele de visitante. O não guardião passa a ser 
convivente com o filho (FREITAS, 2014, p. 96). 

 

 
No entanto, destaca-se, que há também aspectos negativos na guarda 

compartilhada, pois a crianças e o adolescente podem encontrar “dificuldade de 

adaptação de ter dois mundos, duas experiências psicológicas e afetivas, que 

podem se apresentar contraditórias” (SANDRI, 2013, p. 160). Pode, também, 

acontecer de os pais não conseguirem estabelecer um convívio respeitoso nos 

casos em que ainda exista algum sentimento negativo entre os genitores.  

Porém, pode-se dizer que os benefícios trazidos por ela são maiores. Ao 

impossibilitar o convívio exclusivo com um dos genitores, diminui-se a possibilidade 

de empoderamento por parte do possível alienador. O fenômeno da alienação 

parental fica mais distante de instalar-se naquele núcleo familiar, pois o convívio da 

criança com ambos os pais gera recordações precisas, recentes e difíceis de serem 

apagadas, impedindo-se a implementação de falsas memórias (BUOSI, 2012, p.74)  

A disposição dos Tribunais em conceder reiteradamente o exercício da 

guarda dos filhos à mãe, destinando ao pai apenas o direito de visita (uma 

prerrogativa secundária) provocou distorções no sistema que fizeram com que os 

juristas procurassem meios mais justos de estabelecer a guarda. Surgiu, assim, o 

conceito de guarda compartilhada que, apesar da separação, mantém o exercício 

em comum da autoridade parental e garante a cada um dos pais o direito e o dever 

de participar das decisões mais importantes da vida dos filhos. (LEITE, 2011 p.191-

192) 

 A negativa de um dos genitores, ou até de um familiar, em favorecer o contato 

do outro genitor com o filho começou a ser vista no ambiente jurídico como algo que 

poderia gerar uma punição. É importante entender que sendo o filho o titular do 

direito de visitas, necessita da convivência e relação de afeto com ambos os pais, 

considerando-se a supremacia do interesse deste em detrimento do interesse de 
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seus pais. Dessa forma, quando o direito de visita de um dos genitores ao seu filho é 

afastado, é o direito da criança ou do adolescente que se encontra prejudicado. 

Com o objetivo de atribuir legalidade a esse direito, o art. 21 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente prevê que o poder familiar deverá ser exercido em 

igualdade de condições pela mãe e pelo pai, sendo possível recorrer ao judiciário se 

não houver acordo13. Além disso, conforme a disposição dos artigos 1.584 e 1.589 

do Código Civil e o artigo 15 da Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77), o genitor que não 

detém a guarda dos filhos tem o direito de realizar visitas quando há acordo entre os 

ex-cônjuges ou ainda uma imposição judicial. 

Nesse sentido, a lei deixa bem claro o direito e o dever do genitor que não 

detém a guarda de visitar e ter o filho em sua companhia, e também o poder de 

participar das decisões e momentos importantes em sua vida diária. Não pode existir 

o privilégio na guarda dos filhos atribuído a um dos genitores, uma vez que há a 

previsão de igualdade entre os pais, o que impede as práticas abusivas de alienação 

parental. 

Em razão da gravidade e da crescente prática da alienação parental fez-se 

necessário a edição de lei específica para regular a matéria, o que ocorreu com a 

edição da Lei nº 12.318 em 26 de agosto de 2010.  

 A Lei da Alienação Parental surgiu como uma forma de cobrar atitudes do 

Poder Judiciário, independentemente das incertezas que as situações concretas 

possam gerar. Espera-se que o Judiciário, através dos instrumentos já disponíveis e 

do processo civil, somado aos novos recursos específicos trazidos pela Lei 

12.318/2010 forneça uma proteção a criança e ao adolescente e aplique medidas 

sancionatórias ao alienador. 

 Para isso, o legislador brasileiro optou por direcionar a Lei da Alienação 

Parental em um duplo sentido. O primeiro, de que a criança ou adolescente que 

sofrem alienação estão de fato expostos a uma situação de perigo e que, diante 

disso, há a necessidade de uma intervenção. O segundo, de que o genitor alienador 

está agindo de forma indevida e, por isso, deve ser utilizado recursos que visem 

alcançar uma solução para a situação apresentada. 

 
                                                           
13 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 jul. 
1990. p. 13563. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm . Acesso em: 
junho. 2018. 
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3.2 – Uma análise dos artigos da Lei de Alienação Parental 

 

Importante destacar que uma das principais características da Lei 12.318/10 é 

a sua interdisciplinaridade, fato bastante incomum do direito brasileiro. Como o 

artigo 9º e 10º foram vetados e, os artigos 1º e 11º versam sobre o que dispõe a lei e 

sobre sua vigência respectivamente, restam a análise de 7 artigos. Cabe ressaltar 

que em todos esses 7 artigos que iremos analisar o legislador revela a psicologia 

como uma importante ferramenta auxiliar do direito, especialmente o Direito de 

Família. Só há dois artigos em que essa interdisciplinaridade não aparece, os artigos 

7º e 8º que tratam da alteração da guarda e do domicílio da criança. 

 

3.2.1 – Art. 2º. Conceito de Alienação Parental 

 

Começando a análise da Lei, o artigo 2º traz a definição e as formas em que 

se apresentam a Alienação Parental. 

 
Art. 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente sob a sua autoridade, guarda ou 
vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 
estabelecimento ou à manutenção de vínculos como este. (BRASIL, 2010) 

 

Percebe-se pela leitura do artigo uma preocupação dos legisladores, ao 

conceituar a alienação parental, em ressaltar o comprometimento do vínculo 

paterno-materno-filial, abrangendo não só as crianças, mas também os 

adolescentes. 

Essa preocupação tem o intuito de buscar adequar o texto da Lei às 

disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que os adolescentes 

também podem ser vítimas da alienação parental.  

Importante destacar que a redação ressalta o fato da interferência poder ser 

promovida não só pelos genitores, mas também pelos avós ou pelos que tenham a 

criança ou o adolescente sob sua guarda, autoridade ou vigilância. Existem casos, 

por exemplo, em que os avós assumem posições de liderança da família tanto em 

relação aos filhos quanto em relação aos netos. 

 Assim, através da dicção do artigo 2º, todas as pessoas elencadas 

(genitores, avós, ou qualquer outra pessoa que possa utilizar sua autoridade 

parental ou afetiva sobre a criança ou adolescente) são partes legítimas que podem 
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aparecer tanto no polo ativo quanto no polo passivo da demanda e, poderão estar 

sujeitas às medidas sancionatórias previstas no art. 6º. Importante perceber que o 

que a Lei 12.318/2010 busca destacar é que a prática do ato, por si só, é um ilícito 

civil, independente da ocorrência ou não dos seus efeitos 

O parágrafo único do artigo 2º apresenta um rol meramente exemplificativo de 

ações que servem de indicação da ocorrência da alienação parental, no entanto, o 

caso concreto, quando chega ao judiciário, exige muita cautela do juiz devido à 

gravidade do assunto. Nesses casos, é importante a utilização de estudo 

multidisciplinar, provas periciais, com a participação de psicólogos, assistentes 

sociais e psiquiatras, relativos à pessoa do menor, bem como do alienador e do 

alienado, para que seja possível identificar a alienação parental, buscando sempre a 

proteção do interesse do menor, que não pode ser privado, de forma absoluta e 

aleatória, do convívio de qualquer um dos genitores. 

 

3.2.2. Art. 3º - Proteção à Dignidade da Pessoa Humana 

 

Nesse artigo, o legislador procurou nos mostrar que o foco da lei é o direito 

fundamental da criança e do adolescente de um convívio familiar saudável e a 

proteção da dignidade humana, dando especial atenção ao fato de que o ato da 

alienação parental constitui abuso moral contra a criança ou adolescente: 

 

Art. 3º A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da 
criança ou do adolescente de convivência saudável, prejudica a realização 
de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso 
moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres 
inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 

 

 A Constituição Federal de 1988 já tinha inovado nesse aspecto ao resgatar o 

princípio constitucional do direito à convivência familiar em seu art. 227. 

O direito a uma convivência familiar saudável tem como fundamento a 

capacidade protetora da criança e do adolescente na relação parental, ou seja, é um 

direito que deve ser garantido tanto aos filhos como também aos pais. 

 

É necessário pensar que essa é uma via de mão dupla – direito dos filhos, 
mas também de seus pais – e, assim sendo, deve ser assegurado à criança 
o direito de convivência familiar, preferencialmente na família que nasceu, e 
aos pais o direito de poder criar e educar os filhos que tiveram do 
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casamento ou de vivencias amorosas que não chegaram a se construir 
como parcerias conjugais. (GUEIROS e OLIVEIRA, 2005, N. 81. p.118) 

 

Por isso, ao promover o afastamento do genitor ou qualquer outro parente do 

convívio do menor, por meio de manipulações, fere de forma direta a dignidade da 

pessoa humana, não só do parente alienado, mas, de forma ainda mais grave, do 

próprio menor que acaba sendo o mais prejudicado. Esse conceito foi utilizado de 

forma preponderante em uma decisão da Quarta Câmara Civil do Rio de Janeiro: 

 
APELAÇÃO CÍVEL - GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - 
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDEU A 
GUARDA UNILATERAL AO AUTOR, ASSEGURANDO O DIREITO DE 
VISITAÇÃO, NECESSARIAMENTE ASSISTIDA, EM FAVOR DA MÃE. - 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO QUE 
VISA O DESENTRANHAMENTO DE PROVA ANEXADA AOS AUTOS 
PELO AUTOR, CONSUBSTANCIADA EM INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS, REALIZADA COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A 
PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA GENITORA. - 
APELO DA PARTE RÉ, RATIFICANDO O AGRAVO RETIDO E, NO 
MÉRITO, ALEGANDO A INOCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL E 
NECESSIDADE DE REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA AUSÊNCIA 
DE AMPARO À PRETENSÃO RECURSAL - AGRAVO RETIDO: 
REJEITADO - GRAVAÇÃO TELEFÔNICA FEITA PELO AUTOR EM SUA 
RESIDÊNCIA - PROVA CONSIDERADA LÍCITA, EIS QUE NÃO SE 
TRATA DE INTERCEPTAÇÃO FEITA POR TERCEIRO. - HIPÓTESE NÃO 
ABARCADA PELA LEI N.º 9.296/96 (LEI DE INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA) PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NO 
MÉRITO, NÃO MERECE AMPARO ÀS ALEGAÇÕES RECURSAIS - 
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA A SER PRESERVADO - 
CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM, DE 
MANEIRA CLARA, A CONDUTA DA GENITORA, VISANDO DENEGRIR A 
IMAGEM DO AUTOR - PARECER SOCIAL E LAUDO TÉCNICO, ALÉM 
DAS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, QUE FORAM 
UNÂNIMES AO AFIRMAR QUE A RÉ, ORA APELANTE, NÃO SUPEROU 
EMOCIONALMENTE O FIM DE SEU MATRIMÔNIO COM O AUTOR E, 
EM VIRTUDE DISSO, PASSOU A INSTIGAR NA MENOR UM 
COMPORTAMENTO NEGATIVO COM RELAÇÃO AO GENITOR DA 
MESMA E SUA ATUAL COMPANHEIRA - PRÁTICA DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL QUE FERE DIREITO FUNDAMENTAL DE CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR SAUDÁVEL, PREJUDICA O AFETO NAS RELAÇÕES COM 
GENITOR E COM O GRUPO FAMILIAR DESTE, ALÉM DE CONSTITUIR 
ABUSO MORAL CONTRA A CRIANÇA OU O ADOLESCENTE - 
APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.318/2010 - PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA - GENITOR QUE 
DEMONSTROU ESTAR MAIS BEM QUALIFICADO PARA EXERCER A 
FUNÇÃO DE GUARDIÃO DA MENOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - 
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 
(TJ-RJ - APL: 02079598420108190001 RJ 0207959-84.2010.8.19.0001, 
Relator: DES. SIDNEY HARTUNG BUARQUE, Data de Julgamento: 
27/08/2014, QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 04/09/2014) 

 

Não há dúvidas de que a alienação parental, uma vez configurada, representa 

uma forma de abuso moral contra a criança ou adolescente e acarreta o 



 

41 

 

descumprimento dos deveres próprios da autoridade parental ou daqueles que 

decorrem da tutela ou guarda. Por esse motivo, aquele que pratica a alienação deve 

ser penalizados pelos atos que sem dúvida trará prejuízos a relação de afeto entre o 

menor e seus genitores, ou qualquer outro parente, ocasionando rupturas nas 

relações afetivas que dificilmente serão refeitas. 

 

3.2.3. Art. 4º - Tutela 

 

O artigo 4º prevê o combate a morosidade do Judiciário e aos prejuízos que 

essa demora pode gerar. Assim, o legislador previu que quando houver indício da 

alienação parental o processo deverá tramitar de forma prioritária, com o emprego 

de providências cautelares e garantia de convivência mínima: 

 
Art. 4º Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de 
ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou 
incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, 
com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias 
necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do 
adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou 
viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.  
Parágrafo único. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor 
garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há 
iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou 
do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz 
para acompanhamento das visitas. 

. 

A noção de indício trazida por esse artigo é muito importante na medida em 

que mostra que não é necessário a confirmação da alienação parental, mas apenas 

um sinal de sua ocorrência, para que o Poder Judiciário utilize as medidas 

provisórias necessárias à interrupção da prática. Assim, percebe-se que não há a 

necessidade de um juízo de certeza para que se aplique as medidas provisórias 

necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do 

adolescente. O acórdão da Décima Terceira Câmara Cível levou isso em 

consideração ao determinar a antecipação dos efeitos da tutela, invertendo a guarda 

e procurando cessar, dessa forma, possíveis atos de alienação parental:  

 
AGRAVO INOMINADO. DIREITO DE FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA 
QUE DEFERIU O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA FORMULADO PELO AGRAVADO. INVERSÃO DE GUARDA. 
ALIENAÇÃO PARENTAL. EXPOSIÇÃO PSÍQUICA DA MENOR 
EVIDENCIADA. PRESENÇA, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS 
CONSTANTES DO ART. 273 DO CPC. POSSIBILIDADE DE 
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REVERSIBILIDADE DA MEDIDA A QUALQUER TEMPO. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA Nº 59 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO 
AGRAVADA QUE, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, 
NÃO DESTOA DOS ELEMENTOS TRAZIDOS À APRECIAÇÃO DESTA E. 
INSTÂNCIA, NÃO SE MOSTRANDO TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À 
LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS. AGRAVO INOMINADO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(TJ-RJ - AI: 00433680620138190000 RJ 0043368-06.2013.8.19.0000, 
Relator: DES. FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de 
Julgamento: 22/01/2014, DÉCIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de 
Publicação: 28/01/2014) 
  
 

Importante destacar que não poderia ser diferente, uma vez que a proteção 

integral da criança e do adolescente está prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente em suas disposições preliminares. 

Outro ponto importante é que, para que haja a proteção dos direitos do menor 

envolvido, bem como do genitor vitimado, a tramitação do processo é feita de forma 

prioritária às demais demandas em curso no juízo, desde que garantida a ampla 

defesa e o contraditório. 

Por fim, o parágrafo único assegura a garantia de visitação assistida, com o 

acompanhamento de profissional, desde que isso não ponha em risco a integridade 

física ou psicológica da criança ou do adolescente. 

 

3.2.4. Art. 5º - Provas 

 

Nesse artigo o legislador adotou legalmente a perícia como um elemento 

auxiliar do Judiciário para a identificação da prática de atos de alienação parental: 

 
Art. 5º Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação 
autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia 
psicológica ou biopsicossocial.  
§1º - O laudo social terá base em ampla avaliação psicológica ou 
biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista 
pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do 
relacionamento do casal e da separação, cronologia dos incidentes, 
avaliação das personalidades dos envolvidos e exame da forma como a 
criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra 
genitor. 
 §2º - A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar 
habilitados, exigidos, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico 
profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.  
§3º - O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a 
ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para 
apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial 
baseada em justificativa circunstanciada. (BRASIL, 2010) 
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A identificação da existência de alienação parental é uma tarefa difícil para o 

juiz e requer um conhecimento técnico que vai além dos conhecimentos jurídicos, 

impondo ao Judiciário a recorrer a outros profissionais habilitados para essa tarefa. 

Assim, ao menor indício de alienação parental, o magistrado deverá, com a ajuda de 

profissionais de diferentes áreas, como psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras, 

através de seus laudos, perícias e testes, juntar provas que possam comprovar a 

presença de alienação parental.  

Aqui temos uma questão que é um pouco mais complicada em relação ao juiz 

e aos peritos. Como já foi dito, a alienação parental é de difícil percepção, pode ser 

confundida com meras situações corriqueiras, se analisadas separadamente. Por 

isso, é exigido do magistrado conhecimentos além dos técnicos. É preciso que tanto 

os juízes como os peritos tenham sensibilidade para ingressar no universo cultural 

da família em questão e buscar soluções que preservem a integridade moral, 

psicológica e física do menor. A Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro reconheceu a prática de alienação parental através de prova 

pericial, além de ter feito uso de entrevistas e estudos sociais e psicológicos 

conforme mostra o julgado abaixo: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR EM FACE DO 
GENITOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL. RECONVENÇÃO. ÓBICES 
AO DIREITO DE VISITAÇÃO. ABUSO SEXUAL E VIOLAÇÃO DA 
INTEGRIDADE PSÍQUICA DO MENOR NÃO COMPROVADOS. 
ALIENAÇÃO PARENTAL CARACTERIZADA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO RECONVENCIONAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO 
JUIZ. MITIGAÇÃO. REMOÇÃO DO MAGISTRADO. ART. 132 DO CPC. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
1. Ação que objetiva a destituição paterna do poder familiar em relação ao 
único filho do ex-casal, sob a alegação de abuso sexual quando das visitas 
do menor ao pai. 
2. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, 
estabelecendo a própria lei as hipóteses em que a incidência do princípio 
deve ser flexibilizada, especialmente quando mais útil à eficiência da 
jurisdição ou por fatos funcionais que impeçam sua observância, como 
prevê o art. 132 do CPC, no caso ocorrido de remoção do juiz para outra 
Comarca. 
3. A Constituição Federal, em seu artigo 227 e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em seus artigos 1º e 3º, asseguram às crianças e 
adolescentes os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral, sobretudo o dever da família, da sociedade e 
do Estado de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
4. A perda do poder familiar por ato judicial é medida excepcional e decorre 
do descumprimento injustificado e abusivo dos deveres de sustento, guarda 
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e educação dos filhos menores, bem como pela prática de atos desidiosos e 
contrários à moral e aos bons costumes, nos termos do art. 1.638 do Código 
Civil. 
5. A farta prova trazida aos autos, quer pericial, com entrevistas, 
estudos sociais e psicológicos reiterados, com esclarecimentos orais 
dos peritos, quer testemunhal afastam as alegações de abuso sexual 
atribuído genitor, ao mesmo tempo em que indicam a prática típica de 
alienação parental por parte da mãe da criança. 
6. Verifica-se que a autora reconvinda valeu-se de sua condição de 
mãe para praticar, em detrimento do filho e de seu genitor, várias das 
condutas descritas na Lei nº 12.318/2010 que tipificam a alienação 
parental e interferem negativamente na formação psicológica da 
criança. 
7. Considerando que o interesse das crianças e adolescentes deve sempre 
prevalecer e se sobrepor a quaisquer outros interesses juridicamente 
tutelados, a solução dada ao caso concreto é moderada e equilibrada, 
enumerando reprimenda e providências que, num primeiro momento, 
bastam para coibir a prática ilícita injustificadamente praticada pela autora. 
8. Desprovimento do recurso. 
(TJ-RJ – APL: 000358137220108190044 RJ 0003581-37.2010.8.19.0044, 
Relator: DES ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 
23/09/2015, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: 
25/09/2015) 

 

Nota-se que a produção de provas e a ajuda de especialistas de outras áreas 

é importante na identificação e comprovação da alienação parental. São essenciais 

também para afastar falsas alegações e ajudar a estabelecer a melhores medidas 

cabíveis, uma vez que identifica os atos de alienação parental. 

 

3.2.5. Art. 6º - Soluções à alienação parental 

 

Nesse artigo, o legislador atingiu um ponto expressivo da sua manifestação 

em relação a alienação parental, apresentando uma série de sanções progressivas 

que o magistrado poderá adotar nos casos em que ocorrer a alienação parental. 

Essas sanções abrangem desde advertências até a suspensão da autoridade 

parental e tem o intuito de impedir a continuidade da alienação parental. 

 
Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 
conduta que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o 
genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou 
não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal ou 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;  
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VII – declarar a suspensão da autoridade parental.  
Parágrafo Único. Caracterizado mudança abusiva de endereço, 
inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá 
inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da 
residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de 
convivência familiar. (BRASIL, 2010) 
 
 

Com isso, logo após a coleta das provas, se ficar provado a existência da 

alienação parental, o juiz deverá determinar medidas para diminuir e, se possível, 

extinguir os efeitos causados pela alienação a fim de evitar a continuidade da 

conduta. 

Assim, se caracterizados os atos típicos de alienação parental ou qualquer 

conduta que prejudique a convivência da criança ou do adolescente com o genitor, 

pode o juiz, de forma cumulativa ou não, sem prejuízo da decorrente 

responsabilidade civil ou criminal, e levando em consideração a gravidade do caso, 

aplicar as sanções elencadas nos incisos do artigo.14 Exemplo disso é a 

jurisprudência apresentada abaixo que mostra a responsabilização civil de parentes 

decorrentes de prática de alienação parental contra adolescente. 

 
INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. - Trata-se de ação de 
responsabilidade civil por danos morais c/c declaratória incidental de 
ato de alienação supostamente praticado pela avó e tia paternas 
contra adolescente. - O juízo de 1º grau determinou a aplicação de 
medida aos pais e responsáveis, consistente em acompanhamento 
psicológico, a ser indicado pela Equipe Técnica, todavia, julgou 
improcedente o pedido reparatório. - Sucede que, conforme laudo 
psicológico realizado no Ministério Público, a menor foi exposta 
perante todo o condomínio da avó e tia paternas (index. 15 – fls. 21). 
- Assim, os danos causados à adolescente devem ser reparados, 
pelo que se impõe a reforma parcial da sentença. - Em vista das 
peculiaridades do caso, arbitra-se o valor de um salário mínimo e 
meio a ser pago por cada uma das rés. - RECURSO AO QUAL SE 
DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
(TJ-RJ – APL: 00861809420128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 
VARA DA INF DA JUV E DO IDOSO, Relator: FLÁVIA ROMANO DE 
REZENDE, Data de Julgamento: 26/04/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017) 

 

Importante ressaltar que há nos incisos do art. 6º uma gradação em relação a 

gravidade das medidas que são impostas, porém, esse rol é apenas a título de 

exemplo, podendo existir outras medidas utilizadas para amenizar e até eliminar os 

                                                           
14 Disponível em http://www.mppr.mp.br/pagina-6665.html - Acesso em 23/06/2018. 
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efeitos causados pela alienação parental. O juiz pode, ainda, aplicar duas ou mais 

medidas ao mesmo tempo, visando sempre o melhor interesse da criança ou do 

adolescente. O caput do artigo, por exemplo, deixa claro que o juiz poderá utilizar, 

além das medidas elencadas nos incisos, “(...) da ampla utilização de instrumentos 

processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso”. 

No Parágrafo Único o legislador escolheu destacar e estabelecer medidas 

específicas contra uma das condutas considerada de maior prejuízo para a criança 

ou adolescente, e que pode ocorrer durante o processo de alienação parental. A 

mudança injustificada de endereço do menor ganhou evidência pois, o alienador, 

além de privá-lo do contato com os familiares, também o faz perder suas referências 

como escola, amigos, vizinhos e outros parentes, prejudicando seu desenvolvimento 

psicológico. 

 
3.2.6. Art. 7º - Alteração da guarda 

 

Aqui, o legislador determina que nos casos em que for impossível estabelecer 

a guarda compartilhada, ela deve ficar, preferencialmente, com o genitor que melhor 

viabilizar o convívio do filho com o outro genitor: 

 
Art. 7º A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao 
genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o 
outro genitor nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. 

 

A definição do regime de guarda dos filhos menores, consequência natural da 

dissolução do casamento, seja unilateral ou compartilhada, deverá sempre ter como 

fundamento o princípio do melhor interesse do menor. Isso porque é competência do 

genitor que detém a guarda assistir diretamente o menor nas suas necessidades 

primárias da vida, bem como àquelas relacionadas ao seu desenvolvimento 

intelectual e psicológico. Ao outro genitor caberá o dever de prestar-lhe alimentos e 

o direito de conviver com o filho. O julgado abaixo mostra a aplicação desse artigo 

ao caso concreto: 

 
GUARDA E VISITAÇÃO. PAIS SEPARADOS. INTERESSE DO MENOR. 
ACUSAÇÃO DE ABUSO SEXUAL NÃO PROVADA. INDÍCIOS DE 
SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPLANTAÇÃO DE FALSAS 
MEMÓRIAS NA MENTE DA CRIANÇA EM DESENVOLVIMENTO. O 
MELHOR INTERESSE DO MENOR SE SOBREPÕE AO INTERESSE 
PARTICULAR DOS PAIS. CONFLITOS ENTRE OS GENITORES QUE 
AFASTAM, POR ORA, A POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA 
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GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PODER 
GERAL DE CAUTELA. TRANSFERÊNCIA DA GUARDA PROVISÓRIA DA 
MENOR AO PAI. RESPEITO À REAPROXIMAÇÃO GRADATIVA DO PAI 
COM A FILHA DE FORMA IMPARCIAL. CONVIVÊNCIA REGULAR COM 
A LINHAGEM PATERNA. DIREITO DA CRIANÇA PARA GARANTIR SEU 
REGULAR CRESCIMENTO E BEM ESTAR. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1- 
A REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR INGRESSOU COM AÇÃO DE 
MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA, POR DESCONFIAR 
DO COMPORTAMENTO DO FILHO DO PRIMEIRO CASAMENTO DA 
NOVA COMPANHEIRA DO GENITOR, NA QUAL FOI PROFERIDA 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, MANTIDA POR ESTE ÓRGÃO 
JULGADOR, COM FUNDAMENTO EM ESTUDO SOCIAL REALIZADO 
POR TÉCNICOS DO TRIBUNAL. 2- APÓS A PUBLICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO, A GENITORA ALEGOU FATOS NOVOS E INFORMOU QUE 
AJUIZOU, NO PLANTÃO JUDICIÁRIO, MEDIDA CAUTELAR DE 
SUSPENSÃO DE VISITAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL 
POR PARTE DO GENITOR. 3- DECISÃO SUSPENDENDO A EFICÁCIA 
DO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE PRÓPRIO ÓRGÃO, COM 
APOIO NO PODER GERAL DE CAUTELA, DETERMINANDO QUE A 
VISITAÇÃO DO PAI OCORRESSE UMA VEZ NA SEMANA, 
ACOMPANHADA DE PESSOA INDICADA PELA REPRESENTANTE DA 
MENOR. ART. 475, I, DO CPC. 4- REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO 
CAUTELAR A ESTE ÓRGÃO JULGADOR, OS QUAIS FORAM A ESTES 
APENSADOS, PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 5- DELIBERAÇÃO DE 
PROCESSAMENTO DOS FEITOS EXTRAORDINARIAMENTE NESTE 
ÓRGÃO COLEGIADO (5ª CÂMARA CÍVEL), PARA COIBIR MEDIDAS 
EXTRAVAGANTES ADOTADAS PELA MÃE DA MENOR QUE IMPEÇAM 
A COLHEITA E AVALIAÇÃO DAS PROVAS DE FORMA ESTRUTURADA. 
ARTIGO 801, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
6- REVITIMIZAÇÃO DA CRIANÇA COM SUCESSIVAS AVALIAÇÕES NO 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO E POLICIAL. CONDUTA REPROVÁVEL DA 
GENITORA EM NÃO SE SUBMETER AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, 
DESRESPEITANDO REITERADAMENTE A DELIBERAÇÕES DESTA 
CÂMARA QUANTO À VISITAÇÃO, BEM COMO DE NÃO EXPOR A 
CRIANÇA A QUALQUER TIPO DE EXAME 
PSICOLÓGICO/PSIQUIÁTRICO ATÉ A CONCLUSÃO DA PROVA 
PERICIAL. 7- AINDA QUE ADMISSÍVEL A PREOCUPAÇÃO DA MÃE 
COM A SUPOSTA ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL DA FILHA, 
MORMENTE DIANTE DAS DENÚNCIAS DA EX-COMPANHEIRA DO 
GENITOR APÓS A SEPARAÇÃO DO CASAL, OS LAUDOS TÉCNICOS 
ELABORADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DESTE JUÍZO 
CONCLUEM EM SENTIDO DIVERSO DO APONTADO NA AÇÃO 
CAUTELAR. 8- A INSISTÊNCIA DA GENITORA NA ACUSAÇÃO DE 
ABUSO SEXUAL PRATICADO PELO PAI CONTRA A CRIANÇA, QUE 
PERMITIRIA A MUDANÇA DA VISITAÇÃO, NÃO SE CONFIRMOU, 
NOTADAMENTE DIANTE DO COMPORTAMENTO DA INFANTE NAS 
AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS DOS TÉCNICOS DO JUÍZO E DA 
ANÁLISE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO QUE 
MANTÉM CONTATO DIÁRIO COM A MENOR. 9- A IMPUGNAÇÃO DA 
AUTORA AOS LAUDOS ACOSTADOS PELOS ILUSTRES PERITOS 
DEMONSTRA APENAS O INTERESSE EM PERENIZAR A DEMANA. 
REFUTAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS PERITOS E DOS 
ENTREVISTADOS SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO. 10- LAUDO 
PSICOLÓGICO QUE APONTA A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE 
MEDIDA DE URGÊNCIA, ALTERANDO TEMPORARIAMENTE A 
GUARDA, COM O OBJETIVO DE RESGATAR A CONVIVÊNCIA PLENA 
DA MENOR COM SEU PAI, DIANTE DE INDÍCIOS VEEMENTES DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA MÃE. PREVALÊNCIA DO 
INTERESSE DO MENOR, AUTORIZANDO A 
ALTERAÇÃO.MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NESTES 
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AUTOS, O QUAL MANTINHA A GUARDA COMPARTILHADA, 
DEFERINDO, DE OFÍCIO, A GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR AO PAI 
PELO PERÍODO DE SEIS MESES, COM VISITAÇÃO DE DOIS DIAS 
QUINZENALMENTE E UM DIA NA SEMANA ALTERNADA PELA MÃE. 
ARTIGO 471, I, DO CPC.ENCAMINHAMENTO DOS PAIS DA CRIANÇA 
PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO BEM ME QUER OFERECIDO POR 
ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE VISA A CONSCIENTIZAÇÃO 
QUANTO AOS MALES DA ALIENAÇÃO PARENTAL E SENSIBILIZAÇÃO 
DAS FIGURAS PARENTAIS DAS CONSEQUÊNCIAS DO LITÍGIO 
SOBRE A PROLE. DEVERÃO, APÓS A CONCLUSÃO DO PROGRAMA, 
SER ENCAMINHADOS À MEDIAÇÃO, PARA BUSCAR SOLUÇÃO 
CONSENSUAL EM RELAÇÃO À POSSÍVEL RETOMADA DA ROTINA DE 
GUARDA ALTERNADA OU COMPARTILHADA. IMPROCEDÊNCIA DA 
MEDIDA CAUTELAR. 
(TJ-RJ - APL: 01490043120088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 
VARA DE FAMILIA, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de 
Julgamento: 13/12/2011, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
19/12/2011) 

 

 Interessante notar, ainda, em outro julgado, a consideração da mudança de 

guarda como uma medida excepcional que deve ser tomada com muita cautela, 

levando-se em conta os laudos psicológicos e toda a instrução probatória acostada 

aos autos: 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO - DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, NA 
FORMA DO ART. 557 CAPUT, DO CPC - RECURSO DE AGRAVO 
INTERNO DE MÉRITO PRÓPRIO, ORA DIALOGANDO COM OS 
REQUISITOS GENÉRICOS DA APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC, ORA 
COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ORIGINÁRIO. ESSÊNCIA 
INFRINGENTE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - NECESSIDADE 
DE LEVAR AO COLEGIADO DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA 
PELO RELATOR DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEVE SER MANTIDA, JÁ 
QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A SUA APLICAÇÃO. DO 
MÉRITO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE 
GUARDA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - AGRAVANTE QUE 
ALEGA ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA EX-MULHER À 
PESSOA DA FILHA LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010, - 
INVERSÃO DA GUARDA - MEDIDA EXTREMA - DEFERIMENTO EM 
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - IMPERIOSA COMPROVAÇÃO ATRAVÉS 
DE LARGA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSÁRIO 
APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO - PROCESSO QUE VEM SE 
DESENVOLVENDO EM SUA REGULAR MARCHA - DECISÃO QUE NÃO 
PODE SER PRECIPITADA EXIGINDO-SE ZELO E PRUDÊNCIA, A FIM 
DE SE EVITAR UMA RUPTURA BRUSCA NA JÁ CONTURBADA VIDA 
DA MENOR - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - MANUTENÇÃO DO 
DECISUM RECURSO PRINCIPAL QUE RESTOU ASSIM 
SUBEMENTANDO:  
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo 
ativo, nos autos da ação de guarda cumulada com regulamentação de 
visita, contra decisão que indeferiu a inversão da guarda da menor.  
2. A prática de ato de alienação parental, como alega o 
genitor/agravante, tendo como alienador a própria mãe da menor fere 
direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência 
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familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com 
genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança 
ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à 
autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.  
3. A Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre a 
alienação parental, dispõe em seu art. 6º, que 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; (.)  
4. Como se extrai da própria enumeração do dispositivo, a inversão da 
guarda afigura-se em nosso sistema medida extrema, só devendo, 
por isso, ser deferida em hipóteses excepcionais, em que 
devidamente comprovada a sua existência, através de larga instrução 
probatória, tudo em prol dos interesses versados na presente lide.  
5. Por isso mesmo, prevê o art. 5º da Lei 12.318/10 que, havendo 
indício da prática de ato de alienação parental, em ação autônoma ou 
incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou 
biopsicossocial. 
 6. No caso, malgrado reconhecida a complexa situação enfrentada pela 
infante, a conclusão esposada no laudo pericial não permite inferir ser a 
providência aqui reclamada a que melhor atenderia ao seu interesse.  
7. O mesmo se afirma quanto à documentação trazida a este instrumento 
indicam que tal medida lhe seria a mais adequada, sendo, de todo 
oportuno salientar que sequer foi concluída a fase de instrução do 
processo de guarda, pelo que a inversão da guarda nesse momento, 
afigura-se medida prematura e não recomendada, até mesmo em 
nome do princípio da proteção integral da criança.  
8. Retira-se do louvável parecer do i. Procurador de Justiça, José Antônio 
Leal Pereira, a seguinte passagem, in verbis: "(.) A inversão de guarda no 
curso do processo é medida extrema, que não se justifica, por ora, nos 
presentes autos, pois apesar do laudo psicológico indicar a existência de 
um quadro de alienação parental, a menina deixou claro seu amor pela 
mãe e que se sente amada por ela, constando, ainda, na resposta aos 
quesitos, que ambos genitores são atenciosos com a menor". NEGA-SE 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 
(TJ-RJ - AI: 00596003020128190000 RJ 0059600-30.2012.8.19.0000, 
Relator: DES. MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 
06/03/2013, QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/04/2013 
18:29) 

 

Cabível destacar que, independentemente do tipo de guarda determinada e 

de qual genitor a exerça, essa decisão não forma uma coisa julgada material, 

apenas formal, possibilitando a sua alteração a qualquer momento15.  

                                                           
15 A coisa julgada ocorre quando a sentença não admite interposição de qualquer recurso. Tal 
prerrogativa visa dar segurança jurídica às decisões judiciais, e também, evitar que os conflitos se 
perpetuem no tempo. Assim sendo, a coisa julgada formal é quando a sentença não pode ser 
alterada dentro do mesmo processo, porém, poderá ser discutida em outra ação, por sua vez, a coisa 
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Dessa forma, se constatada a alienação parental praticada por aquele que 

detém a guarda do menor, ou qualquer outro parente, este poderá ser destituído da 

guarda a qualquer momento, enquanto perdurar a menoridade do filho. 

 

3.2.7. Art. 8º - Competência 

 

No 8º artigo da lei 12.318/2010, o legislador estabeleceu que a competência 

para o exercício da jurisdição quanto à alienação parental é fixada por matéria, não 

podendo as partes pretender a sua modificação. Ela pode, também, ser alegada a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. 

 

Art. 8º 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. 

 
A prática de ato de alienação parental “fere direito fundamental da criança ou 

do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas 

relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança 

ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou 

decorrentes de tutela ou guarda” (art. 3.º). Percebe-se, com isso, tratar-se de um 

claro abuso de um dos genitores em relação ao filho. Assim, a competência para 

apurar e julgar é da Vara da Infância e da Juventude (art. 98, II do ECA).16 

A alienação parental também pode ser discutida em ação autônoma, nos 

termos do art. 5º da presente lei, porém, aqui, a norma é omissa quanto à sua 

competência, tendo sido distribuída na Vara Especializada da Infância e da 

Juventude ou à Vara Cível de Família e Sucessões. 

Cabe ressaltar que compete ao Juízo da Infância e da Juventude julgar 

pedidos de guarda de menores envolvendo crianças e adolescentes em situação 

irregular decorrente de ação ou omissão da sociedade ou do estado; omissão ou 

                                                                                                                                                                                     
julgada material é quando a sentença não pode ser alterada em nenhum outro processo. 
(GUIMARÃES, 2004, p.112)  
16 ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990: Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao 
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 
violados: 
I- por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta 
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abuso dos pais ou responsável; ou em razão de sua conduta, conforme dispõe o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 48, parágrafo único e art. 98. 

Assim, pode-se dizer que os tribunais possuem a competência para resolver a 

polêmica a respeito da competência para a discussão da alienação parental. Com 

isso, este artigo apenas determina que a mudança de domicílio do menor não é um 

fator determinante da competência relativa às ações fundadas em direito de 

convivência familiar, a não ser que seja decorrente de acordo entre os genitores ou, 

ainda, por decisão judicial. 

 

3.2.8.Art. 9 – Mediação 

 

O texto vetado tinha a seguinte redação:  

 
Art. 9º As partes por iniciativa própria ou sugestão do juiz, do Ministério 
Público ou do Conselho Tutelar, poderão utilizar-se do procedimento da 
mediação para a solução do litígio, antes ou no curso do processo judicial.  
§ 1º O acordo que estabelecer a mediação indicará o prazo de eventual do 
processo e o correspondente regime provisório para regular as questões 
controvertidas, o qual não vinculará eventual decisão judicial superveniente. 
 § 2º O mediador será livremente escolhido pelas partes, mas o juízo 
competente, o Ministério Público e o Conselho Tutelar formarão cadastros 
de mediadores habilitados a examinar questões relacionadas à alienação 
parental.  
§ 3º O termo que ajustar o procedimento de mediação ou o que dele resultar 
deverá ser submetido ao exame do Ministério Público e à homologação 
judicial. 

 

As razões do veto foram as seguintes:  

 
O direito da criança e do adolescente à convivência familiar é indisponível, 
nos termos do art. 227 da Constituição Federal, não cabendo sua 
apreciação por mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. Ademais, 
o dispositivo contraria a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que prevê a 
aplicação do princípio da intervenção mínima, segundo o qual eventual 
medida para proteção da criança e do adolescente deve ser exercida 
exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja 
indispensável. 

 

Elizio Perez (2013, p. 59) defende que o texto vetado “recuperava a referência 

à possibilidade de submissão do litígio a mediação, sujeitando a eficácia jurídica de 

eventual conciliação ao exame do Ministério Público e a homologação judicial”. 

Primeiramente, cabe destacar que o veto a este artigo pode ser considerado 

como ultrapassado e visto como um verdadeiro retrocesso na busca por soluções a 
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prática da alienação parental. Não há por que considerar inconstitucional a 

possibilidade de os próprios envolvidos desenvolverem de forma mútua 

possibilidades que possam por um fim ao conflito. 

A utilização de um mediador nesses casos não caracterizaria um confronto ao 

princípio da intervenção mínima e do direito indisponível da criança e do 

adolescente, uma vez que um contato amigável com as partes com o objetivo de pôr 

fim ao conflito seria uma boa alternativa para que as partes pudessem reconhecer 

todos os prejuízos causados pela lide aos menores envolvidos. Assim, o Judiciário 

só seria acionado, caso o conflito não fosse resolvido. 

 

3.2.9. Art. 10 – Relato Falso 

 

O texto vetado tinha a seguinte redação:  

 

Art. 10. O art. 236 da Seção II do Capítulo I do Título VII da Lei n. 8.069, de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:  
Art. 236. (...)  
Parágrafo Único. Incorre na mesma pena quem apresenta relato falso ao 
agente indicado no caput ou à autoridade policial cujo teor possa ensejar 
restrição à convivência da criança ou do adolescente com o genitor. 
(BRASIL, 2010) 

 

As razões do veto foram as seguintes:  

 

O Estatuto da Criança e do adolescente já contempla mecanismos de 
punição suficientes para inibir os efeitos da alienação parental, como a 
inversão da guarda, multa e até mesmo a suspensão da autoridade 
parental. Assim, não se mostra necessária a inclusão de sansão de 
natureza penal, cujos efeitos poderão ser prejudiciais à criança ou ao 
adolescente, detentores dos direitos que se pretende assegurar com o 
projeto. (BRASIL, 2010) 

 

A alienação parental seria tipificada como crime, nas mesmas penas 

determinadas pelo caput do artigo 236, para aquele que apresentasse relato falso, 

cujo teor pudesse restringir a convivência do menor com o genitor. Caroline de 

Cássia Francisco Buosi entende que “as razões expostas para o veto são, 

novamente, a proteção da criança e do adolescente que se pretende resguardar, 

pois a situação de criminalização de seu genitor a (o) colocaria m situação difícil, 

que poderia acarretar sentimentos de culpa e remorso”. (BUOSI,2012, p. 148) 
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3.2.10. Art. 11 - Vigência da Norma 

 

Por fim, em seu último artigo, ficou estabelecido que “esta lei entra em vigor 

na data de sua publicação”.  

Era de extrema importância e urgência a criação de uma lei que ajudasse na 

busca de soluções mais adequadas aos casos de alienação parental. Diante disso, a 

Lei 12.318 entrou em vigor em 27 de agosto de 2010, na data de sua publicação e, 

não foi fixado prazo de vacatio legis17, uma vez que entendia o legislador, não ser 

necessário nenhum período de adaptação para a aplicação da lei.  

Assim sendo, havendo ato de alienação parental a partir dessa data, a pessoa 

vitimada pela alienação parental poderia provocar a atuação jurisdicional, seja por 

uma ação autônoma ou por incidente processual, para os processos em curso, com 

o intuito de aplicar as medidas protetivas apresentadas nos artigos 4º e 6º da 

referida lei. 

Isto posto, é possível verificar a importância jurídica da promulgação da Lei 

nº12.318/2010, que, mesmo que tardiamente, criou o instituto jurídico da alienação 

parental. O fato é que as ações dos genitores que se destinam a prática da 

alienação parental não são novas, assim como a tentativa de reverte-las, inclusive 

por meio judicial. No entanto, desde a criação da referida lei em 2010, pais, mães e 

magistrados possuem condições legais de agir para combater e reverter os casos de 

alienação parental existentes no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 É uma expressão latina que significa vacância da lei. É na realidade o intervalo de tempo entre a 
publicação da lei e sua entrada em vigor (FIGUEIREDO, 2005, p.89)  
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CONCLUSÃO 

 

Com a constante modificação dos conceitos do direito de família, alterações 

foram feitas tanto em sua formação quanto em seus problemas que chegam ao 

Poder Judiciário. Com isso, buscou-se mostrar no presente trabalho monográfico o 

que é a alienação parental aos acadêmicos e profissionais da área do direito, assim 

como aos pais, mães, crianças e adolescentes vítimas da alienação parental e 

demais pessoas que possam se interessar pelo tema.  

Para que isso fosse possível, buscou-se determinar objetivos, os quais foram 

sendo atendidos através de leituras doutrinárias, trabalhos acadêmicos e 

jurisprudências. Compreender a alienação parental demanda o conhecimento das 

mais diversas composições familiares do Brasil, bem como ter conhecimento de 

como ocorre o poder familiar, buscando sempre a garantia do afeto e do melhor 

interesse das crianças e adolescentes. 

Buscou-se identificar as diferenças entre a síndrome da alienação parental e 

alienação parental, além das características e consequências deste mal que vem 

ganhando espaço nos conflitos de direito de família. É importante usar elementos de 

identificação, para que a mesma não venha a ser confundida com outros distúrbios. 

Exatamente por ser uma matéria de grande complexidade, a legislação instituiu a 

perícia multidisciplinar, a qual tem sido uma grande aliada do Judiciário, tanto na 

constatação destes atos, bem como no auxílio para resolvê-los.  

Foi, também, imprescindível fazer uma análise acerca da Lei nº 12.318/2010, 

Lei da Alienação Parental, visto que é de grande relevância ter o conhecimento de 

cada dispositivo legal instituído nela para que se tenha ideia de como os legisladores 

conceituaram a alienação parental e de como pretendem lidar com os casos em que 

ela aparece. Assim, a partir de uma leitura mais atenta à lei, foi possível constatar a 

preocupação que o legislador teve de não cometer injustiças e, para tanto, 

reconheceu a importância do auxílio de diversos especialistas e de que, sozinho, o 

Judiciário teria dificuldades de combater a alienação parental frente à complexidade 

de produzir provas neste tipo de conflito familiar.  

Crianças e adolescentes vêm sendo vítimas deste mal sem ao menos 

conhecê-lo. Muitos pais e mães sequer percebem que estão sendo vítimas ou 

alienadores, por tão somente entender ser normal determinadas atitudes. Por isso, o 
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tema produz um grande impacto, uma vez que somente conhecendo-o é possível 

evita-lo, combate-lo e remedia-lo.  

Por fim, devido a toda riqueza, complexidade e variedade de informações e 

estudos acerca da alienação parental, conclui-se que o presente trabalho não 

esgotou todas as fontes que existem sobre o tema. A despeito disso, não foi 

possível debater de forma mais profunda alguns temas, no entanto poderá o leitor 

ter noção do quão importante é conhecer essas questões e quem sabe, assim ter a 

curiosidade de continuar pesquisando sobre o tema.  

De fato, todos os temas relacionados aos direitos das crianças e adolescentes 

são extremamente instigantes e fascinam quando estudados. Por outro lado, 

também podem ser frustrantes quando se percebe a variedade de casos em que os 

mesmos são subtraídos dentro do próprio lar e por aqueles que deveriam ser seus 

maiores guardadores, os pais. Assim, buscando resolver essas questões, é cada 

vez maior e mais frequente a quantidade de vezes em que essas questões têm sido 

levadas ao judiciário. É essencial que o operador do direito, seja ele o magistrado, o 

advogado, ou o promotor de justiça, seja mais sensível ao enfrentar todas essas 

questões.  

Importante, também, é a percepção de que a preservação dos direitos das 

crianças e adolescentes deve sim ser o centro das preocupações, mas que também 

deve-se levar em conta a importância de se reestruturar os laços familiares que 

consequentemente tenham sido rompidos durante as lides. Ainda, os operadores do 

direito precisam compreender toda essa sistemática multidisciplinar que envolve o 

direito de família para buscar sempre dar o melhor parecer possível. Vale lembrar 

que nenhuma sentença mudará sentimentos, mas sim fatos isolados. A alienação 

parental precisa de reeducação dos pais e dos filhos, para que aprendam 

novamente a amar uns aos outros e este é um desafio ao Judiciário. 
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