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RESUMO: O presente trabalho procurará compreender as principais causas e 

consequências da Síndrome de Alienação Parental (SAP) através de uma breve análise 

das legislações pertinentes ao assunto, bem como do posicionamento do Judiciário 

brasileiro frente a essa problemática cada vez mais presente na sociedade. Dessa forma 

será possível sugerir algumas soluções plausíveis para a diminuição da ocorrência desse 

tipo de síndrome e suas derivações para além da lei e jurisprudência.   

PALAVRAS CHAVES: Síndrome de alienação parental, legislações, Judiciário 

brasileiro. 

ABSTRACT: The present paper aims to comprehend the main causes and consequences 

of the Parental Alienation Syndrome (PAS) through the analysis of the brazilian law 

about the subject, and the brazilian judiciary’s position before this issue, increasigly in 

society. This way, will be possible to propose some reasonable remedies to the decrease 

of this syndrom’s occurrence and its derivations apart from law and judgments. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

O presente artigo tem por objetivo abordar um problema que vem sendo cada 

vez mais recorrente nos divórcios litigiosos no Brasil, qual seja, a síndrome de alienação 

parental. No entanto, esse tema é por muitos evitado ao fugir do parâmetro de conduta 

estabelecido pela sociedade, já que a expectativa da mesma é que as pessoas se casem e 

não se separem. Porém, a realidade é outra, uma vez que o número de divórcios no 

Brasil só aumenta, e junto com ele outros conflitos surgem como a questão da guarda 

dos filhos menores, estabelecimento de visitação e provimento de alimentos, o que 

tende a ser o ambiente propício para a ocorrência da síndrome de alienação parental.  
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Nesse sentido, o presente artigo foi dividido em três capítulos: no primeiro 

buscar-se-á compreender as causas dessa síndrome e os efeitos que ela provoca 

principalmente nos filhos menores, que são as principais vítimas dessa enfermidade. No 

segundo capítulo destacar-se-á a importância do surgimento de uma lei específica para 

regular o tema, muito embora alguns de seus dispositivos possam ser negativamente 

criticados, bem como serão brevemente analisadas as demais leis pertinentes ao tema.   

Outra questão de extrema relevância que será apresentada no terceiro capítulo é 

a atuação do Judiciário brasileiro frente a essa problemática cada vez mais comum nos 

processos de divórcio, destacando-se que esse órgão sozinho não consegue resolver essa 

questão delicada que proporciona danos emocionais e psicológicos nos pais e seus 

filhos apenas com a mera aplicação das leis existentes ao caso concreto, sendo 

necessário encontrar soluções mais eficazes para o problema.   

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é destacar na parte final a 

importância da atuação de outros ramos para além do direito, como a psicologia, 

assistência social, psiquiatria, pedagogia, como forma de se buscar lidar da melhor 

maneira possível com tal síndrome. No mesmo sentido será abordada como outra 

solução plausível a mediação, uma vez que os juízes se encontram cada vez mais 

sobrecarregados de processos e não conseguem dar conta sozinhos de tal demanda que 

requer cuidados especiais.   

Para a elaboração do presente artigo foi realizada uma análise dos principais 

dispositivos das legislações nacionais pertinentes ao tema, bem como de julgados do 

Judiciário brasileiro. Além disso, algumas definições encontradas no livro do Doutor em 

Direito de Família Eduardo de Oliveira Leite estão presentes em momentos do artigo, 

por abordar de forma precisa diversos aspectos relevantes dessa problemática.  

 

1.SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL, SUAS PRINCIPAIS CAUSAS E 

EFEITOS  

 

Foi em 1985 através do Dr. Richard Gardner, psiquiatra americano e professor 

de psiquiatria infantil na Universidade de Columbia que surgiu pela primeira vez o 

conceito de Síndrome de Alienação Parental (SAP). Gardner então descreveu essa 

síndrome como (Apud EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE, 2015, p. 157):   
 
Um distúrbio que surge quase exclusivamente no contexto de disputas de 
custódia de crianças. É um distúrbio em que as crianças programadas pelo 
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alegado genitor amado embarcam em uma campanha de difamação contra o 
alegado genitor odiado. Os argumentos de difamação dos próprios filhos 
contribuem e complementam aqueles apresentados pelo genitor programador.  
 

Nesse sentido, percebe-se que a Síndrome de Alienação Parental é uma 

patologia que surge em um contexto de divórcio (ruptura definitiva sem possibilidade 

de reconciliação) ou separação judicial (não tem caráter definitivo já que há 

possibilidade de reconciliação) não amigáveis, altamente conflituosos entre casais que 

possuem um ou mais filhos menores, em que um dos ex-cônjuges com atitudes 

conscientes e inconscientes manipula psicologicamente seus próprios filhos, utilizando-

os como instrumento para se vingar do outro. Dessa forma, surge a figura do ex-cônjuge 

alienante, também chamado de alienador, o causador da síndrome de alienação parental, 

e do ex-cônjuge alienado, uma das vítimas do alienante, que sofre os efeitos de tal 

síndrome. Além do alienante, em muitos casos, as próprias famílias dos ex-cônjuges 

acabam contribuindo para a ocorrência da síndrome de alienação parental, ao instigarem 

o fomento do litígio judicial.    

Também existe a alienação parental bilateral, em que ao invés de um, ambos os 

genitores da criança estão dispostos a fazer o que for necessário para atingir o ex-

cônjuge, como obter a guarda do filho e, para isso, são capazes de mentir em juízo, 

imputando falsas acusações recíprocas como forma de vingança, ao garantir que sua 

versão seja vitoriosa perante a justiça e que o outro genitor seja afastado da convivência 

com o filho. Além disso, na alienação bilateral cada um dos pais manipula o filho de 

forma que ele escolha ficar do lado de um deles e passe a odiar, rejeitar e difamar o 

outro. Nesse caso de vingança recíproca quem mais sofre são os filhos ao 

desenvolverem sérios transtornos psicológicos, e apenas uma terapia familiar com as 

crianças e os pais será capaz de minimizar os efeitos da síndrome.   

Normalmente os divórcios conflituosos que levam a síndrome de alienação 

parental ocorrem por motivos de traição por parte do marido, o que acaba fazendo com 

que na maioria dos casos o papel de alienante seja da mãe (mas nada impede que seja do 

pai), que ao ser traída acaba possuída por sentimentos de ciúme, ódio e vingança para 

com seu ex-cônjuge, querendo de todo modo fazer com que ele sofra da mesma forma 

que ela. Nesse sentido, a mulher traída vê nos filhos da relação uma forma de atingir seu 

ex-marido, ao colocá-los contra o pai, enfraquecendo os laços de comunicação e afeto 

entre eles, bem como impedindo a sua convivência com a nova família do genitor. 

Porém, dessa forma, sem perceber, o alienante acaba afetando também seus próprios 
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filhos, ao utilizá-los como mero instrumento, objeto para atingir seu ex (alienado), 

“coisificando-os” sem pensar nas consequências negativas e efeitos psicológicos 

permanentes que isso ocasionará em suas vidas. 

Apesar da traição nos relacionamentos ser o principal fator impulsionador da 

ocorrência dos divórcios, outros motivos como as dificuldades não resolvidas e as 

expectativas não satisfeitas podem fazer com que haja a ruptura do vínculo conjugal. 

Esses outros fatores surgem a partir do momento em que a mulher deixa de ser apenas 

dona de casa para assumir uma posição no mercado de trabalho. Nesse sentido, marido e 

mulher precisam repartir as tarefas domésticas, nova realidade que muitos homens não 

estão preparados a enfrentar, o que pode enfraquecer a relação do casal e ocasionar sua 

posterior ruptura. Esses fatores provocam sentimentos de insatisfação, mágoa e 

ressentimento, o que é intensificado se o casal tiver filhos, podendo levar ao divórcio 

conflituoso, bem como a ocorrência da síndrome de alienação parental.   

Com a ruptura judicial do vínculo conjugal resultante de uma relação 

conflituosa, questões como a guarda dos filhos e direito de visitação passam a ser 

discutidas em juízo de forma não harmoniosa. O alienante é capaz de fazer qualquer 

coisa para obter a guarda do filho em juízo, inclusive mentir para o juiz sobre fatos que 

não ocorreram com relação a seu ex-marido. Um exemplo comum é a alegação de que o 

ex-cônjuge é uma pessoa agressiva, mas outros alienantes vão além, ao atribuírem falsas 

acusações de abuso sexual ao outro genitor para com seu próprio filho. Esse caso foi 

conceituado por alguns psicólogos como síndrome de alegações sexuais no divórcio 

(EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE, 2015, p. 162):  
 

Síndrome de alegações sexuais no divórcio foi descrita pelos psicólogos 
Michigan Blush e Ross, segundo os quais – baseados em suas experiências 
profissionais – constataram a ocorrência de falsas acusações de abuso sexual 
promovidas por um genitor, envolvendo a criança e o genitor falsamente 
acusado.  

 

Nesse sentido, percebe-se que outra síndrome existente é a síndrome de Medeia, 

que tem como origem a história da mitologia grega em que Medeia, como forma de se 

vingar da traição de seu marido Jasão resolve matar seus próprios filhos e, assim, atingir 

emocionalmente e psicologicamente seu ex-parceiro (ibid): 
 
A segunda síndrome, desenvolvida por Judith Wallerstein na Califórnia 
(1980) e Jacobs (1988) em Nova Iorque, parte do personagem da mitologia 
grega, Medéia que, para se vingar da traição de seu marido Jasão, não vacilou 
em matar os próprios filhos (...)  
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Além das mencionadas, também pode ocorrer a síndrome da mãe malvada no 

divórcio, que se caracteriza quando a mãe se utiliza da lei, bem como de meios ilegais 

para punir e ameaçar seu ex-marido, fazendo com que sua versão seja vitoriosa no 

Judiciário e o pai perca seu direito de visitação. 

Dessa forma, percebe-se que a síndrome das alegações sexuais no divórcio, a 

síndrome de Medeia e a da mãe malvada são vertentes da síndrome de alienação 

parental, uma vez que todas possuem o mesmo objetivo, qual seja: a vingança do 

alienante para com seu ex-parceiro ao conseguir afastar pais e filhos, impedindo o 

contato entre ambos, porém, esse distanciamento atinge não apenas o alienado, mas 

também a criança. Assim, em todas as síndromes mencionadas, o alienante para fazer 

com que seu ex sofra é capaz de se utilizar do próprio filho, sem notar que este acaba 

sendo o maior prejudicado.  

Nesse sentido, Gardner constatou que essas síndromes começaram a ocorrer nos 

anos setenta em decorrência de mudanças legais e sociais nos Estados Unidos, como o 

surgimento de leis que passaram a permitir o divórcio, com ou sem culpa1 e outras que 

instituíram a guarda compartilhada, até então impossível sem o acordo da mãe2. Dessa 

forma, o número de divórcios nos Estados Unidos aumentou bastante, bem como a 

guarda dos filhos passou de unilateral (pertencente normalmente a mãe) a ser disputada 

em juízo por ambos os genitores através da guarda compartilhada.  

Apesar da existência da guarda compartilhada, geralmente quem fica com a 

guarda do filho é a mãe por razões históricas e sociais, por ser ela quem sempre teve o 

papel de cuidar dos filhos e do lar, enquanto que o homem da casa seria o responsável 

pelo trabalho externo e sustento da família. Assim, normalmente é a mãe quem se torna 

a alienante causadora da síndrome de alienação parental, já que é ela que movida por 

sentimentos de ciúme, ódio, mágoa, ressentimento, insatisfação, traição e vingança para 

com o ex-marido e sua nova família que procura de todo modo prejudicar o alienado 

com a ajuda de seus filhos, colocando estes contra seu próprio pai através do uso de 

meios como a difamação. Assim, forma-se uma aliança entre o ex-cônjuge alienante e 

seu filho, em que aquele transmite a este a raiva que possui para com o ex-marido, e 

ambos acabam se voltando contra o pai (alienado). Nesse sentido, o próprio filho que 
                                                

1 Um dos primeiros Estados norte-americanos a permitir o divórcio sem culpa foi o Estado da Califórnia, 
em 1970.  
2 Ao menos, 30 Estados norte-americanos permitem a guarda compartilhada, mas existem múltiplas 
variações de guarda nessas diferentes legislações.  
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antes do divórcio tinha uma boa relação com o pai passa da mesma forma que a mãe a 

rejeitá-lo e difamá-lo através da influência e manipulação do genitor alienante.  

O alienante pratica mais do que uma “lavagem cerebral” em seu filho, já que 

esta é consciente, enquanto que a síndrome de alienação parental é impulsionada por 

ações conscientes e inconscientes do alienante. Percebe-se, assim, que a síndrome de 

alienação parental é uma patologia, um distúrbio que surge quando o alienante possuído 

por um sentimento de ódio e vingança para com seu ex, manipula seu próprio filho, 

colocando-o contra seu pai, fazendo o sentimento de raiva e rejeição surgir também na 

criança, o que acaba por distanciar pai e filho, enfraquecendo seus laços afetivos. Nesse 

sentido, a tendência é que as visitas do alienado ao filho tendam a diminuir podendo 

chegar a desaparecer, o que é altamente prejudicial às crianças, já que elas precisam do 

convívio e do carinho permanente dos pais para crescerem de forma sadia e harmoniosa.   

Com o divórcio há o fim da conjugalidade, mas permanece a parentalidade, ou 

seja, termina o vínculo conjugal entre marido e mulher, mas os laços de parentesco entre 

pais e filhos são eternos, permanece o vínculo no âmbito emocional. Porém, a atitude do 

cônjuge alienante que consegue a guarda do filho e manipula-o, de forma que este 

também sinta ódio de seu pai e contribua para sua desmoralização, desrespeitando-o, 

acaba por enfraquecer esses laços afetivos que deveriam ser eternos. O alienante 

consumido pela raiva não percebe que ao agir dessa forma pratica um “bullying 

familiar”, o que acaba afetando não apenas seu ex-marido (alvo do alienante), mas 

também seu próprio filho, que passa a ser mais uma vítima do alienante e que levará o 

trauma e o sofrimento da separação para o resto de sua vida.   

Diante da situação de divórcio dos pais, muitas crianças sentem-se culpadas pelo 

ocorrido, sentimento este que tende a se intensificar com a síndrome de alienação 

parental, resultante da atitude do genitor alienante que instiga o filho a se voltar contra 

seu pai (alienado), rejeitando-o.  Dessa forma, a relação entre pai e filho que antes do 

divórcio era forte e amigável será abalada, enfraquecerá dia após dia, até a ocorrência 

do rompimento do relacionamento, do vínculo afetivo entre ambos. Essa criança então 

crescerá carente, triste e abandonada, o que lhe provocará transtornos psicológicos 

irreversíveis, difíceis de serem superados.  

É nítido que o foco do alienante é apenas atingir seu ex-cônjuge a qualquer 

custo, de forma que este sinta-se solitário e mal-amado e sofra da mesma forma que o 

alienante sofreu com a separação. Porém, ao utilizar os próprios filhos como 

instrumento para tal ato, o alienante não percebe que sua atitude resulta em duas vítimas 
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ao invés de uma: o pai (alienado) e a criança. Esta por ser menor acaba sendo facilmente 

influenciada pelo genitor alienador e sofre os efeitos psicológicos de tais atos, tendo 

seus interesses sacrificados, surgindo a síndrome de alienação parental. A criança que 

antes adorava o genitor alienado agora passa a odiá-lo, evitando-o, o que aos poucos o 

afastará de sua vida. As visitas passarão a acontecer em menor frequência até 

desaparecerem, o que romperá o relacionamento entre alienado e seu filho. Com isso, o 

objetivo do alienante de anular o ex-marido terá sido alcançado.   

Durante todo o momento do divórcio a criança passa por um conflito de 

lealdade, já que ela não sabe se deve ficar do lado da mãe ou do pai, que de marido e 

mulher passam a ser inimigos. Esse conflito de lealdade trata-se de uma obrigação 

implícita do filho ter que escolher entre um dos genitores, o que significa a traição do 

outro, e tende a ser resolvido no momento em que um dos genitores passa a ter a guarda 

definitiva do filho e exerce pressão psicológica sobre o mesmo, induzindo-o a rejeitar o 

outro genitor. Assim, o filho passa a odiá-lo, e difamá-lo da mesma forma que o 

alienante, o que resulta em um enfraquecimento e em posterior perda de contato com o 

alienado. Essa criança então passa a se sentir rejeitada pelo mesmo e em muitos casos 

ela se sente culpada pelo divórcio dos pais. Dessa forma, percebe-se que muitos são os 

efeitos emocionais e psicológicos sofridos por essa criança, que junto do alienado 

também é vítima da alienação parental, apesar do alienante querer se vingar apenas do 

alienado.   

Na alienação parental, não são só as vítimas do alienante (filho e genitor 

alienado) que sofrem os efeitos da separação, mas todos os evolvidos na relação são 

prejudicados. Assim, além dos danos emocionais quase que irreparáveis sofridos pelos 

filhos do casal que se divorcia de forma conflituosa, tanto alienante quanto alienado 

sofrem com a pós-ruptura nos aspectos social, familiar, econômico e também 

emocional, sendo este o causador da síndrome de alienação parental. No âmbito social 

os genitores têm que enfrentar as pressões e preconceitos ainda existentes na sociedade 

no que tange ao divórcio, que ainda é por muitos mal visto. Ambos passam a ter 

dificuldade de encontrar novos parceiros e tendem a temer uma decepção em um novo 

relacionamento. No aspecto familiar ambos têm que aprender a conviver com a nova 

realidade, já que apesar do vínculo conjugal ser extinto, a parentalidade, seus deveres 

como mãe e pai de seus filhos permanece.    

No que tange ao aspecto econômico é notório que o padrão de vida do agora ex-

casal não será o mesmo, já que com o divórcio cada um terá seu patrimônio individual, 
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e o genitor que não ficar com a guarda do filho terá que prestar alimentos ao mesmo, 

obrigação esta que permanecerá mesmo que este venha a constituir nova família. Assim, 

as despesas de ambos os genitores separados será a mesma ou até maior, mas com 

patrimônio reduzido. Além deste, é perceptível que o emocional é o mais duradouro e o 

que produz efeitos mais devastadores, já que todos sofrem emocionalmente com a 

ruptura, sentimentos como solidão, raiva, ressentimento, mágoa e decepção 

permanecem vivos e em constante conflito na cabeça dos envolvidos no divórcio, sendo 

as crianças as que mais sofrem com esse processo e as que mais têm dificuldade de 

superá-lo.  

É notório que todas as crianças precisam crescer sob o apoio de uma base 

familiar, cercada pelo amor, carinho, compreensão, proteção, segurança e atenção de 

seus pais. Porém, essas crianças sofrem muito quando os pais resolvem se divorciar, 

sentimento este que é ampliado ao se tornarem vítimas do genitor alienador, o que 

resulta na síndrome de alienação parental. Devido a essa síndrome, a tendência é que 

ocorra o rompimento dos vínculos afetivos entre os filhos e seu genitor alienado. Com 

isso, as crianças perdem sua base, seu apoio, sua estrutura familiar, passando a serem 

mais agressivas e a se sentirem sozinhas, desamparadas, inseguras, assustadas e 

rejeitadas, o que pode vir a ocasionar desde a piora de rendimento escolar, até a 

depressão, dentre outros efeitos psicológicos difíceis de serem revertidos.  

Nesse sentido, percebe-se que diante da necessidade de se encontrar uma 

solução para resolver essa problemática, foi criada uma lei específica sobre o tema.  

Porém, antes de adentrar à uma breve análise da lei de alienação parental é importante 

destacar que existe uma diferença entre a síndrome de alienação parental e a alienação 

parental propriamente dita, já que enquanto esta se refere ao afastamento do filho do 

genitor alienado por conta da manipulação do genitor alienante (geralmente o guardião 

do filho), a síndrome tem a ver com os efeitos emocionais e psicológicos sofridos pela 

criança com a alienação parental. Há, assim, uma relação de causa (alienação parental) e 

consequência (síndrome de alienação parental) entre elas, sendo uma dependente da 

outra, conforme disposto no trecho abaixo: 
 
A síndrome de alienação parental (SAP), ao contrário da alienação parental 
(AP), só se faz presente quando a criança passa a nutrir sentimento de repulsa 
ao genitor alienado, a recusar-se a vê-lo e, ainda por cima, passa a contribuir 
na campanha difamatória contra ele. Portanto, a SAP nada mais é do que 
resultado de AP severa, sendo considerada um subtipo de alienação parental. 
Assim, a síndrome refere-se à conduta do filho, enquanto a alienação parental 
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relaciona-se com o processo desencadeado pelo progenitor.  (BARROS, 
2012). 
 

2. ASPECTOS RELEVANTES DA LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL     

 

É importante ressaltar que até o surgimento da lei específica sobre alienação 

parental, ONGs como a APASE (Associação dos Pais e Mães Separados) e o IBDFAM 

(Instituto Brasileiro de Direito de Família) tiveram um importante papel ao realizarem 

diversas pesquisas e divulgação sobre o assunto da síndrome de alienação parental, tema 

cada vez mais recorrente nos processos de divórcio litigioso quando há filhos 

envolvidos. 

Apesar de a lei de alienação parental ter surgido em 2010, esse problema já 

vinha sendo enfrentado pelo Judiciário brasileiro desde 2003, momento em que 

começaram a surgir as primeiras decisões que reconheceram esse fenômeno, conforme 

julgados abaixo: 
EMENTA: GUARDA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. 
SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. Havendo na postura da 
genitora indícios da presença da síndrome da alienação parental, o que pode 
comprometer a integridade psicológica da filha, atende melhor ao interesse 
da infante, mantê-la sob a guarda provisória da avó paterna. Negado 
provimento ao agravo. (...). Assim, em decorrência das temerosas atitudes 
apresentadas pela genitora na condição de guardiã, e em atenção ao princípio 
do melhor interesse da criança, mostra-se razoável que, por ora, a guarda 
seja mantida com a avó paterna, conforme decidido pelo juízo a quo. Nestes 
termos, nega-se provimento ao agravo.    
(TJRS. Agravo de instrumento 70014814479, Sétima Câmara Cível, DESA. 
RELA. MARIA BERENICE DIAS, J. 7/06/06).  

 

 Cabe também destacar o seguinte julgado:  
 

EMENTA: REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SÍNDROME DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL. Evidenciada o elevadíssimo grau de 
beligerância existente entre os pais que não conseguem superar suas 
dificuldades sem envolver os filhos, bem como a existência de graves 
acusações perpetradas contra o genitor que se encontra afastado da prole há 
bastante tempo, revela-se mais adequada a realização das visitas em ambiente 
terapêutico. Tal forma de visitação também se recomenda por haver a 
possibilidade de se estar diante de quadro de síndrome da alienação parental. 
Apelo provido em parte.   
Diante de todo esse quadro, as visitas fixadas em primeira instância não 
preservam suficientemente os interesses das crianças, em especial em razão 
do grande lapso temporal decorrido sem visitação. Assim, tem-se por mais 
adequada a realização das visitas mediante supervisão de psicólogo ou 
psiquiatra em ambiente terapêutico, a serem realizadas uma vez por semana, 
em instituição a ser nominada pelo Juízo de 1º Grau, assim que o apelado 
manifestar interesse ou mediante ação da virago objetivando o cumprimento 
deste julgado.   
(TJRS. Apelação Cível 70016276735, Sétima Câmara Cível, DESA. RELA. 
MARIA BERENICE DIAS, J. 18/10/06).  
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 Ambos os julgados são de 2006, anteriores ao surgimento da lei de alienação 

parental. Apesar disso, como o Judiciário desde o advento da Constituição Federal de 

1988 tem o dever de proteger os direitos dos menores, que são os que mais sofrem com 

os processos de divórcio, e por isso precisam de uma maior assistência e cuidado, 

percebe-se que os magistrados já tentavam resolver os casos de síndrome de alienação 

parental fundamentando suas decisões utilizando-se das leis já existentes que tinham por 

objetivo garantir a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, como a 

Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o 

Código Civil de 2002 e a lLei da guarda compartilhada de 2008 que foi reformada em 

2014 pela Lei 13.058.  

 No mesmo sentido, diversos princípios relevantes encontrados no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e na Constituição Federal de 1988 são muito utilizados até 

hoje, mesmo após o advento da lei de alienação parental, para fundamentar diversos 

julgados, uma vez que os princípios orientam e condicionam a interpretação das normas 

jurídicas. Destacam-se o da doutrina da proteção integral (art. 1º, Lei 8069/90); da 

prioridade absoluta (art. 4º, Lei 8069/90); melhor interesse da criança e do adolescente 

(art. 6º, Lei 8069/90), bem como o direito à convivência familiar (arts. 4º, 19, Lei 

8069/90; art. 227, CF).  

Foi com o advento da Constituição Federal de 1988 que novos paradigmas e 

valores foram estabelecidos, como o da dignidade da pessoa humana e o fato de as 

crianças e adolescentes menores passarem a ser vistos como sujeitos de direitos e 

titulares de direitos fundamentais, tendo garantida sua proteção integral, sendo dever do 

Estado, da sociedade e dos pais zelarem por sua proteção, assegurando aos mesmos 

diversos direitos, dentre eles o da convivência familiar, conforme dispõe artigo 227, CF. 

Nesse sentido, o pátrio poder deu lugar ao poder familiar, já que homens e mulheres em 

igualdade de condições, segundo artigo 5º, caput, CF, passaram a ter os mesmos direitos 

e obrigações para com seus filhos.  

É notório que a criação da lei especial de alienação parental foi necessária na 

medida em que as relações sociais estão em constante modificação. Nesse sentido, 

novas situações e conflitos surgem, devendo o legislador proporcionar a criação de leis 

que possam acompanhar essas mudanças procurando regulá-las da forma mais eficaz 

possível. Como a alienação parental fere diversos direitos das crianças e dos 

adolescentes positivados na Constituição Federal e no ECA, dentre eles o da 



11 
 

convivência familiar, tornou-se imprescindível a regulamentação desse novo tema em 

lei, de modo que haja um reforço, uma complementação no que tange à proteção 

integral dos menores.   

Percebe-se que no Brasil a alienação parental se tornou mais significativa 

principalmente em decorrência da inserção da mulher no mercado de trabalho, já que ela 

deixou de cuidar apenas da casa e do marido para competir por um espaço no mesmo. 

Assim, muitos maridos passaram a ter que dividir as tarefas domésticas com sua esposa, 

bem como os cuidados com os filhos menores. Porém, essa nova estrutura familiar 

contribuiu para o aumento do número de divórcios conflituosos, uma vez que muitos 

maridos não conseguiram se adaptar à falta de tempo da esposa, agora também ocupada 

com o trabalho externo, bem como ao fato de terem que dividir os afazeres domésticos 

antes realizados apenas pela mulher.   

Nesse sentido, essa nova divisão familiar de papeis ao proporcionar inúmeras 

frustrações e desentendimentos por ambas as partes fomentou o número de divórcios 

conflituosos, bem como a ocorrência da SAP nos casais que possuem filhos menores. 

Isso acontece porque a tendência desses casais que se divorciam litigiosamente é um 

possuir raiva do outro, querendo atingir-se mutuamente, principalmente através da 

disputa da guarda dos filhos, onde o guardião sai como “vencedor” e o outro como 

“perdedor”. Assim, o genitor que consegue a guarda do filho procura dificultar e 

impedir o contato entre este e o ex-cônjuge até a ocorrência da ruptura dos laços 

afetivos entre ambos em decorrência da SAP, quando a criança instigada pelo genitor 

guardião passa a odiar da mesma forma que este seu outro genitor, o que torna as visitas 

cada vez mais escassas até o seu desaparecimento. Dessa forma o direito à convivência 

familiar do menor é violado.  

Por isso foi criada a Lei da guarda compartilhada (Lei nº 11.698/08) em 2008, 

que trouxe a guarda compartilhada como alternativa a guarda unilateral, de modo a 

impedir que houvesse disputa judicial entre os pais pela guarda do filho, uma vez que 

através dela ambos os genitores seriam responsáveis pelos filhos, bem como 

possuidores de direitos e deveres em conjunto para com os mesmos. Em 2010 surge 

então a Lei de alienação parental como forma de regular de forma objetiva essa 

problemática, trazendo as sanções cabíveis ao genitor alienante e procurando recuperar 

o convívio entre os filhos e o alienado. Em 2014 surge a nova Lei da guarda 

compartilhada (lei nº 13.058/2014) que a torna compulsória, o que impede a ocorrência 

da guarda unilateral e dificulta o surgimento da SAP.   
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Até o advento da Lei de alienação parental, uma vez constatada a violação ou 

ameaça de lesão a direitos da criança ou adolescente com a ocorrência da SAP, era 

comum a propositura de ação de obrigação de fazer com a invocação do artigo 5º, 

XXXV, CF que afirma que “nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito” como forma de proporcionar a alienante, alienado e filho 

atingido acompanhamento psicológico a fim de minorar os efeitos da alienação parental. 

Porém, isso hoje já está positivado no artigo 6º, IV, da Lei 12.318/2010:  
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: IV – determinar acompanhamento psicológico e/ou 
biopsicossocial.  

 

A Lei 12.318/2010 regula a alienação parental. Ao analisá-la, constata-se que é o 

artigo 2º da mesma que conceitua legalmente o instituto ao dispor em seu caput que:  
 
Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 
  

Assim, percebe-se que, para o legislador, a alienação parental trata-se de um 

transtorno psicológico que pode ser causado tanto pelos genitores da criança (pai ou 

mãe) quanto pelos seus avós ou qualquer outro que detenha a guarda, autoridade ou 

vigilância da mesma, desde que o alienante manipule psicologicamente a criança de 

modo a que esta passe também a odiar e repudiar seu outro genitor (alienado). Dessa 

forma, o alienante alcança seu objetivo de se vingar do outro genitor da criança através 

de uma aliança formada com esta, o que enfraquece os vínculos afetivos, bem como seu 

relacionamento, seu contato com o alienado.     

Nesse sentido, Maria Berenice Dias, jurista e vice-presidente do IBDFAM 

(Instituto Brasileiro de Direito de Família), dispõe que  
a Síndrome de Alienação Parental pode ser chamada de implantação de falsas 
memórias, pois o alienador passa a incutir no filho falsas ideias sobre o outro 
genitor, implantando por definitivo as falsas memórias” (Apud LEITE, 
Eduardo de Oliveira, 2015).  

 

Essas falsas memórias fazem com que a criança modifique sua visão sobre o 

genitor alienado, que passará a sentir raiva do mesmo, a rejeitá-lo e a difamá-lo sem 
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aparente motivo, da mesma forma que o alienante, o que destruirá os laços afetivos 

entre a criança e o alienado.  

Os sete incisos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei 12.318/2010 dispõem sobre 

os sintomas, sobre os elementos identificadores da SAP. São eles:  
 
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício 
da paternidade ou maternidade; II - dificultar o exercício da autoridade 
parental; III - dificultar o contato de criança ou adolescente com genitor; IV - 
dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; V- 
omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a 
criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; 
VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou 
contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou 
adolescente; VII – mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, 
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós.   

 

 Percebe-se que esse rol é meramente exemplificativo, conforme suscitado no 

próprio artigo 2º, parágrafo único, da Lei 12.318/2010: “São formas exemplificativas de 

alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, 

praticados diretamente ou com o auxílio de terceiros”. Nesse sentido, podem surgir 

outras formas de alienação parental, como a implantação de falsas memórias na criança 

ou adolescente, bem como outras com base na avaliação de profissionais qualificados 

ou na constatação por parte dos magistrados.  

Muitas dessas atitudes do genitor alienante são realizadas de forma consciente e 

intencional, mas outras vezes acontecem de forma inconsciente, sendo movidos por 

impulso, pelos sentimentos de ódio, traição e frustração para com o alienado, o que 

provoca consequências que atingem não só ele como também os filhos dos ex-cônjuges, 

que ao se distanciarem dos pais sofrem muitos abalos psicológicos e emocionais, 

podendo levá-los a terem comportamentos agressivos e a irem mal na escola. 

Artigo 3º da referida norma dispõe que:  
 
A prática 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.  

 

A violação a esses direitos da criança e do adolescente ocorre em decorrência 

das condutas ilícitas do genitor alienador (o que gera o dever de indenizar) que movido 

por sentimentos de vingança e raiva para com o outro genitor, acaba induzindo seu filho 

a depreciá-lo, e a odiá-lo, como forma de afastar o alienado da convivência com o 
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mesmo, com o objetivo de atingi-lo. Porém, ao agir dessa forma, mesmo que não 

intencionalmente, o alienador além de prejudicar a sanidade mental de seu filho, fere 

outros dos seus direitos fundamentais, como o direito do mesmo à convivência e afeto 

familiar, devendo ser por isso punido.     

Nesse sentido, percebe-se que esse dispositivo legal da lei de alienação parental 

tem por objetivo garantir a proteção dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente, da mesma forma que o Estatuto da Criança e do Adolescente (L. 8069/90) 

o faz principalmente em seu artigo 4º, caput ao estabelecer que  
 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.   

 

No mesmo sentido o artigo 70, também do Estatuto da Criança e do Adolescente 

dispõe que “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 

da criança e do adolescente”.  

Em consonância com esses dispositivos, o artigo 5º, ECA garante que “nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 

por ação ou omissão a seus direitos fundamentais”.  

Dessa forma, com base nos dispositivos da lei de alienação parental e do ECA 

mencionados, é notório que o poder público (Judiciário) é um dos que tem a obrigação 

de ao constatar a ocorrência de alienação parental, proteger a criança ou adolescente de 

forma que seus direitos fundamentais sejam garantidos. Assim, deve o juiz aplicar as 

medidas sancionatórias legais cabíveis ao genitor alienante bem como incentivar o 

restabelecimento do contato entre genitor alienado e seu filho, de forma a que os laços 

afetivos entre eles possam ser resgatados e o direito à convivência familiar do menor 

seja preservado. No mesmo sentido, deve o juiz providenciar ajuda de profissionais da 

psicologia, pedagogia e assistência social de forma que as vítimas da alienação parental, 

principalmente as crianças, possam restabelecer sua saúde mental que fora prejudicada 

pela manipulação do alienador.   

O artigo 4º, parágrafo único da Lei de alienação parental (Lei 12318/2010) 

determina que  
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 
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à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por 
profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das 
visitas. 

  

Nesse sentido, percebe-se que esse dispositivo pode ser aplicado pelo juiz 

quando ele de ofício ou a requerimento de uma das partes, e ouvido o representante do 

Ministério Público, constata atos de alienação parental, devendo, assim, assegurar à 

criança ou adolescente e ao genitor alienado garantia mínima de visitação assistida. 

Porém, esse dispositivo ao garantir ao filho vítima da alienação parental o direito de seu 

genitor alienado visitá-lo, não resolverá de forma definitiva e eficaz a real carência e os 

efeitos emocionais sofridos pela criança vítima da alienação parental, por se tratar de 

uma mera medida paliativa, uma tentativa de reaproximação entre pai e filho, que não 

fará com que os laços afetivos entre ambos sejam restabelecidos da forma como era 

antes do divórcio. Para que isso de fato ocorra é necessário que haja um 

acompanhamento psicológico dos mesmos, e não uma mera garantia de visitação 

forçada após o rompimento do contato entre pai e filho, já que para essa visitação ser 

eficaz, ela precisa ser espontânea e natural, não uma mera imposição do Judiciário, o 

que só acontecerá com o tempo após a superação dos traumas psicológicos decorrentes 

da alienação parental.  

O artigo 5º, caput, estabelece que “havendo indício de prática de ato de 

alienação parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará 

perícia psicológica ou biopsicossocial”.    

Essa perícia poderá ser suscitada tanto através da provocação do genitor alienado 

quanto de ofício pelo juiz, o que é de suma relevância, uma vez que sendo o papel do 

juiz proteger integralmente os interesses das crianças e dos adolescentes, ao perceber 

indícios da prática de alienação parental, deve o juiz ter certeza dos acontecimentos, de 

modo a poder tomar a decisão mais acertada e favorável aos filhos, o que só é possível 

através da colaboração dos laudos elaborados por peritos competentes. Apesar disso, os 

juízes não são obrigados a seguir o diagnóstico dos peritos, tendo autonomia para 

discordar dos mesmos, desde que fundamentadamente.  

Esse dispositivo também possibilita a propositura de uma ação ordinária 

autônoma no caso de ocorrência da alienação parental, bem como que ela seja 

averiguada no curso de uma ação de divórcio, de regulamentação de visitas ou 

modificação de guarda. Além disso, segundo esse artigo, fica nítida a necessidade da 

interdisciplinaridade, do trabalho em conjunto do direito e das ciências humanas como a 
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psicologia, psicanálise, pedagogia e assistência social, já que é através dos profissionais 

dessa área que será possível a elaboração de um laudo pericial que avaliará se de fato 

trata-se ou não de caso de alienação parental. Assim, a partir desse laudo o juiz poderá 

aplicar as medidas legais cabíveis. 

O artigo 5º, §3º determina que “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”.  

Na prática, esse prazo de 90 dias não é eficaz por não ser respeitado. É comum 

que os peritos apresentem seus laudos posteriormente ao prazo legal, o que acaba 

contribuindo para a ocorrência da alienação parental, na medida em que o juiz só poderá 

ter certeza de que se trata de alienação parental e aplicar as medidas sancionatórias 

cabíveis ao genitor alienador após avaliar laudo pericial que comprove tal. Porém, 

enquanto o laudo não for apresentado, o genitor alienador que normalmente é o 

guardião da criança, continuará com a guarda da mesma e praticando a alienação 

parental, enquanto que o genitor alienado permanecerá sofrendo os efeitos da SAP, por 

ter sido afastado da convivência com seu filho através de uma medida preventiva do 

juiz.  

Isso ocorre pois em um primeiro momento, quando um dos genitores atribui 

graves acusações ao outro, como de abuso sexual para com o próprio filho, a primeira 

medida a ser tomada pelo juiz é afastar o outro genitor do convívio com a criança, como 

forma de protegê-la, já que se presumem como verdadeiras suas alegações. Nesse 

sentido, é necessário que haja apresentação de laudo pericial pelos profissionais da área 

da psicologia, pedagogia e assistência social de modo que o juiz possa ter certeza se de 

fato houve ou não abuso sexual. Não tendo sido comprovado, fica nítida a ocorrência da 

SAP, em que o genitor alienador atribui falsas acusações ao outro utilizando seu filho 

como forma de atingir seu ex e distanciá-lo do filho, enfraquecendo seus vínculos 

afetivos, devendo por isso ser responsabilizado.   

 Assim, havendo fortes indícios ou restando comprovada a ocorrência da 

síndrome de alienação parental pode o juiz revogar a medida preventiva anteriormente 

concedida, de modo que seja garantido ao parente alienado o direito de visitação de seu 

filho, bem como pode também reverter a guarda do menor para o alienado, afastando 

agora o alienador, causador da síndrome, da convivência mais presente com seu filho. 

Essa reversão é possível tendo em vista que o juiz deve ter por objetivo primordial a 
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garantia do melhor interesse do menor, protegendo-o integralmente e afastando-o dos 

males causados pelo alienador. Apesar disso, deve o juiz agir com cautela e preponderar 

a situação, de modo a não afastar completamente o menor do convívio com seus pais, 

caso contrário, violaria seu direito à convivência familiar, garantido nos artigos 4º e 19 

da Lei 8069/90. Nesse sentido, segue o julgado abaixo:  
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. ALIENAÇÃO 
PARENTAL. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. 
1. Em regra, as alterações de guarda são prejudiciais para a criança, devendo 
ser mantido a infante onde se encontra melhor cuidada, pois o interesse da 
criança é que deve ser protegido e privilegiado. 2. A alteração de guarda 
reclama a máxima cautela por ser fato em si mesmo traumático, somente se 
justificando quando provada situação de risco atual ou iminente, o que ocorre 
na espécie.3. Considera-se que a infante estava em situação de risco com sua 
genitora, quando demonstrado que ela vinha praticando alienação parental em 
relação ao genitor, o que justifica a alteração da guarda. 4. A decisão é 
provisória e poderá ser revista no curso do processo, caso venham aos autos 
elementos de convicção que sugiram a revisão. Recurso provido. (Agravo de 
Instrumento Nº 70067827527, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 
16/03/2016). 
 

Apesar dos casos de alienação parental terem formalmente prioridade na 

tramitação, não é isso que se observa na prática, já que os atrasos dos peritos na 

apresentação dos laudos que acabam por contribuir para a ocorrência da alienação 

parental são recorrentes. Normalmente esses atrasos acontecem por haver muitos 

processos para poucos profissionais qualificados, que não conseguem dar conta da 

demanda e, nos casos de alienação parental, quem mais sofre com essa morosidade são 

alienado e seu filho. Uma forma de evitá-la seria através da criação de mais Varas 

Especializadas, bem como a realização de concursos públicos para convocação de 

peritos, psicólogos e servidores competentes. Dessa forma, o trabalho seria repartido de 

uma melhor maneira, “desafogando” o Judiciário e possibilitando que os peritos 

elaborem os laudos dentro do prazo legal, evitando-se a ocorrência da alienação 

parental.  

O artigo 6º dispõe 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 a 
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guarda compartilhada ou sua inversão; VI – determinar a fixação cautelar do 
domicílio da criança ou adolescente; VII – declarar a suspensão da autoridade 
parental. 

  

Nesse sentido, percebe-se que o alienante deve ser punido ao restar comprovado 

através de laudos periciais, por exemplo, que houve falsa acusação de abuso sexual de 

sua parte para com o alienado ou que o alienante praticou outras condutas com o 

objetivo de se vingar do alienado ao afastá-lo de seu filho, impedindo ou dificultando o 

relacionamento entre ambos. Dentre as punições trazidas pela lei de alienação parental, 

como a advertência do alienador, aplicação de multa ao mesmo ou até declaração de 

suspensão da autoridade parental, o juiz pode optar por aplicá-las de forma cumulada, 

sem prejuízo de aplicação das respectivas responsabilidades civil e penal, uma vez que é 

notória a prática de danos morais do alienante para com seu filho e para com o alienado, 

que são os titulares desse direito. A concessão da aplicação de multa pode ser 

constatada no seguinte julgado:  
 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DA 
AVÓ MATERNA (AUTORA) À NETA. GUARDA DO GENITOR (RÉU), 
APÓS O FALECIMENTO DA GENITORA. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCA COM APLICAÇÃO DE MULTA AO GENITOR, COM 
BASE NOS ARTIGOS 18 E 19, §4º, CPC. APELO DO RÉU 
REQUERENDO A EXCLUSÃO DA MULTA. PRINCÍPIO DO MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DOUTRINA DA 
PROTEÇÃO INTEGRAL (ART. 227, CF/88 E ART. 4º, ECA). DIREITO À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR, INCLUINDO, NESTE CONTEXTO, OS 
AVÓS.  
(...) Assim, correta a sentença, não só quando acolheu o pedido de 
regulamentação de visitas, estabelecendo a visitação de forma prudente a 
possibilitar a reaproximação e o fortalecimento dos laços afetivos entre avó e 
neta, mas, também, ao condenar o réu/apelante por litigância de má-fé, 
devendo ser mantida a multa aplicada, que servirá para puni-lo pela 
resistência injustificada ao andamento do processo e, também, para que passe 
a estimular a reaproximação da filha com a avó (autora/apelada), facilitando 
o cumprimento da sentença. Mantida a sentença. Desprovimento do recurso.  
(TJRJ, Apelação Cível 0000060-64.2002.8.19.0206, 11ª Câmara Cível, DES. 
REL. Claudio de Mello Tavares, J. 13/06/12).  
 

Assim, uma vez comprovada a ocorrência da SAP, da mesma forma que o artigo 

4º, parágrafo único, o artigo 6º, II e VI, da lei de alienação parental tem por objetivo 

garantir que o genitor alienado e seu filho possam recuperar a convivência e os laços 

afetivos que foram enfraquecidos com a atitude do alienador. Os juízes podem 

proporcionar essa reaproximação ao ampliarem o regime de convivência familiar em 

favor do alienado bem como ao determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão.  Porém, essas medidas judiciais sancionatórias ao 
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genitor alienante para surtirem efeito e proporcionarem de fato uma real reaproximação 

e convivência harmoniosa entre filho e alienado devem ser acompanhadas da atuação de 

profissionais como psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, que terão o trabalho de 

desfazer a “lavagem cerebral” que o alienante praticou em seu filho, de forma que este 

deixe de sentir ódio pelo alienado e queira se reaproximar do mesmo. Se o alienador 

descumprir as medidas sancionatórias que lhe forem aplicadas pelo juiz pode o mesmo 

estipular o pagamento de uma multa que deve ser o equivalente a um valor compatível 

com sua realidade econômica, bem como não provoque o enriquecimento sem causa do 

alienado.   

Apesar do artigo 6º, V estipular a alteração da guarda unilateral para a 

compartilhada como medida sancionatória ao alienante, com o advento da nova lei da 

guarda compartilhada (lei nº 13.058/2014), percebe-se que esse dispositivo não possui 

mais eficácia, uma vez que com a nova lei a guarda compartilhada passa de facultativa a 

obrigatória nos processos de divórcio litigioso que envolvam a guarda de crianças ou 

adolescentes. O objetivo dessa modificação é justamente evitar a ocorrência da 

alienação parental, ao proporcionar que ambos os pais sejam responsáveis pelos filhos, 

tenham direito ao convívio com eles, participando igualmente e ativamente de suas 

vidas, repartindo direitos e obrigações para com os mesmos.   

O artigo 6º, VII que traz a suspensão da autoridade parental como mais uma 

forma de punir o genitor alienador pela prática da alienação parental veio a reforçar a 

suspensão do poder familiar já consubstanciada no artigo 1637, CC que dispõe: “Se o 

pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou 

arruinando aos bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou ao 

Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor 

e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha”. Assim, com a 

prática da alienação parental o genitor alienante abusa de seu poder familiar (autoridade 

parental) podendo o mesmo ser suspenso por tempo determinado, de todos os seus 

atributos ou parte deles.  

Nesse sentido, conforme artigo 1638, IV, CC, “Perderá por ato judicial o poder 

familiar o pai ou a mãe que: IV – incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

antecedente”. Dessa forma, percebe-se que se mesmo após a suspensão da autoridade 

parental do alienador ele continuar praticando os atos que levaram a sua suspensão 

(práticas reiteradas de alienação parental), ele poderá vir a perder seu poder familiar.  
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O artigo 7º determina que “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”. Percebe-se 

que muito embora a lei de alienação parental seja anterior a nova lei da guarda 

compartilhada, que estabelece essa modalidade de guarda como compulsória, ela está 

em consonância com a nova lei ao dar preferência a guarda compartilhada em 

detrimento da unilateral. Um outro avanço desse dispositivo legal é o fato de ter havido 

a substituição do termo período de visitas por período de convivência, o que 

proporciona o convívio frequente e igualitário entre os pais separados e seus filhos, 

evitando a ocorrência da alienação parental, por dificultar o objetivo do alienador de 

impedir o contato entre seu filho e o outro genitor como forma de atingi-lo.  

O artigo 9º que foi vetado pelo Presidente da República dispunha em seu caput 

que “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”.   

Dentre as razões do veto diz-se que  
 
O direito da criança e do adolescente à convivência familiar é indisponível, 
nos termos do artigo 227, CF, não cabendo sua apreciação por mecanismos 
extrajudiciais de solução de conflitos. Ademais, o dispositivo contraria a lei 
nº 8609, de 13 de julho de 1990, que prevê a aplicação do princípio da 
intervenção mínima, segundo o qual eventual medida para a proteção da 
criança e do adolescente deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades 
e instituições cuja ação seja indispensável.   

 

Dessa forma, percebe-se que o veto presidencial que suprimiu tal artigo da lei 

representa um equívoco bem como um retrocesso, uma vez que a utilização da 

mediação extrajudicial é fundamental para que as próprias partes cheguem a um 

consenso sobre a melhor forma de resolver o litígio em que estão envolvidas, sendo 

muito mais eficaz do que a mera aplicação da lei. Isso porque enquanto a sentença do 

juiz faz com que haja um vencedor e um perdedor que irá postergar o término da disputa 

através da interposição de recursos, na mediação não há vencedores nem vencidos, já 

que ambos trabalharão juntos, dialogando com o objetivo de entender a origem dos 

motivos que os levaram a tal ponto, bem como encontrar uma solução para o conflito 

que atendas às necessidades e expectativas das duas partes, o que evita a perpetuação 

dos problemas que deram início ao litígio.  
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Tendo em vista a importância da mediação como forma de solução de conflitos e 

como meio de estimular sua aplicação, surgiram a Lei nº 13.140/2015 (lei de mediação) 

bem como a Lei nº 13.105/2015 (Novo CPC), que podem contribuir favoravelmente à 

resolução de casos de família, como a síndrome de alienação parental. Nesse sentido, 

pode-se observar os seguintes dispositivos legais:  
 
Artigo 1º, Lei 13.140/2015: Considera-se mediação a atividade técnica 
exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito 
pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções 
consensuais para a controvérsia. III. Manifestação de aceitação de proposta 
de acordo apresentada pelo mediador;  
Artigo 3º, Lei 13.105/2015: Não se excluirá da apreciação jurisdicional 
ameaça ou lesão a direito. §2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a 
solução consensual dos conflitos. §3º. A conciliação, a mediação e outros 
métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 
juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 
inclusive no curso do processo judicial.  
Artigo 165, Lei 13.105/2015: §3º. O mediador, que atuará preferencialmente 
nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos 
interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo 
que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si 
próprios, soluções consensuais que geram benefícios mútuos.  

 

Países como a Argentina se utilizam da interdisciplinaridade, bem como da 

medição extrajudicial paralelamente ao Judiciário como forma de solucionar conflitos 

dessa natureza de família, o que tem atingido resultados positivos, já que apenas a 

aplicação da lei para tratar de causas emocionais não é suficiente. Nesse sentido, além 

da mediação impedir que o litígio se prolongue ao contribuir que ambas as partes saiam 

satisfeitas ao chegarem a um consenso sobre o problema que enfrentam, ela também 

desafoga o Judiciário, o que possibilita uma atuação mais eficaz dos juízes nas demais 

causas que julgarem, já que quando eles não são sobrecarregados podem analisar com 

mais calma cada situação, decidindo com maior precisão, clareza e especificidade.  

Sobre a mediação na Argentina, destaca-se o seguinte trecho do artigo da Câmara de 

Mediação e Arbitragem de Joinville:  
Muito embora o desenvolvimento dos métodos alternativos de resolução de 
conflitos seja recente na América Latina, ao contrário dos EUA e do oeste 
europeu; a Argentina, após a verificação do êxito da Alternative Dispute 
Resolution (ADR) dos EUA, buscou incluir em seu ordenamento jurídico 
novas formas de solução de litígios que não o acesso direto ao Poder 
Judiciário. Com efeito, foram editados o Decreto 1.480/92, no qual o 
Ministro da Justiça ficou encarregado de formular e executar o recém criado 
Programa Nacional de Mediação e a Lei 24.573/95 regulamentada pelo 
Decreto 1.021/95 (substituído posteriormente pelo Decreto 91/98), o qual 
instituiu a obrigatoriedade de prévia mediação em juízo, antes da análise do 
mérito da causa pelo juiz, exceto se as partes demonstrarem que tentaram, 
antes do ajuizamento da ação, a conciliação e não lograram êxito 
(CÂMARA, s.d.) 
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Após a análise dos principais dispositivos da Lei 12.318/2010, percebe-se que 

embora exista uma legislação que regule a alienação parental, ela é ineficaz e 

insuficiente em alguns aspectos, por não resolver o problema dos casais que se 

divorciam e sofrem da síndrome da alienação parental, que perpetua em suas vidas 

mesmo após o divórcio, principalmente no aspecto emocional. Por isso é muito 

importante que os juízes tenham consciência de que a mera aplicação da lei não é 

suficiente, sendo necessário o apoio da mediação bem como dos profissionais da área 

das ciências humanas como sociólogos, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e 

terapeutas para que os efeitos do divórcio e da síndrome de alienação parental possam 

ser trabalhados da melhor forma possível de modo que suas vítimas superem seus 

traumas e possam ter sua sanidade física e mental restabelecidas.   

 

3. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO E POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

PARA A PROBLEMÁTICA  

 

Quando surge um caso de divórcio no Judiciário em que os cônjuges possuem 

filhos, os juízes da Vara de Família normalmente têm que decidir sobre a questão 

alimentícia, além da guarda e da visitação dos menores, sendo essas duas últimas 

formas de se tentar compensar o afeto rompido com um dos genitores. A tendência dos 

juízes antes do surgimento da guarda compartilhada era atribuir a guarda para a mãe, e 

permitir a visitação ao pai, de forma que os laços afetivos pudessem perpetuar entre o 

filho e seus genitores. Nesse sentido, para a maioria dos juízes a solução para o divórcio 

encontra-se na lei, ou seja, com o fim do vínculo conjugal materializado pela sentença 

de divórcio os problemas do agora ex-casal desapareceria. Porém, na realidade, essa 

disputa perpetuará por um longo tempo pois a conjugalidade pode acabar, mas a 

parentalidade será eterna, e os efeitos emocionais de um divórcio litigioso não são 

resolvidos apenas pela lei.  

É notório que em um processo de divórcio litigioso, o ex-cônjuge que quis pôr 

fim ao vínculo conjugal movido por sentimentos de traição, ódio, frustração e vingança 

para com o outro, irá fazer tudo que for possível, como implantar falsas alegações, para 

que sua versão seja vitoriosa no Judiciário e que consiga a guarda dos filhos como 

forma de atingir o outro. Nos casos mais comuns um dos genitores afirma ao juiz que o 

ex praticava atos de agressão física contra ele e seus filhos, já nos casos mais graves um 
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dos ex-cônjuges atribui falsa acusação de abuso sexual do outro para com o filho menor 

do ex-casal. Nesse sentido, cabe ao Judiciário antes de decidir sobre a guarda e 

visitação, se utilizar dos laudos periciais para analisar o caso de forma mais concreta. 

Dessa forma, percebe-se a importância da interdisciplinariedade no ramo do direito, já 

que apenas os psiquiatras forenses através de seus laudos periciais são capazes de 

constatar se de fato a criança sofreu ou não abuso sexual. Uma vez identificado que o 

alienante mentiu sobre o abuso, cabe ao Judiciário adotar as medidas cabíveis para puni-

lo e proporcionar a recuperação do vínculo afetivo entre filho e genitor alienado.  

Nesse sentido encontra-se o julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

conforme julgado adiante relacionado:  
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABUSO 
SEXUAL. INEXISTÊNCIA. SÍNDROME DA ALIENÇÃO PARENTAL 
CONFIGURADA. GARANTIDO BEM ESTAR DA CRIANÇA. MELHOR 
INTERESSE DO MENOR SE SOBREPÕE AOS INTERESSES 
PARTICULARES DOS PAIS.  
(...) A insistência da genitora na acusação de abuso sexual praticado pelo pai 
contra a criança, que justificaria a manutenção da guarda com ela não 
procede. Comportamento da infante nas avaliações psicológicas e de 
assistência social, quando assumiu que seu pai nada fez, sendo que apenas 
repete o que sua mãe manda dizer ao juízo, sequer sabendo de fato o 
significado das palavras que repete.    
Típico caso da síndrome da alienação parental, na qual são implantadas falsas 
memórias da criança, ainda em desenvolvimento. Respeito à reaproximação 
gradativa do pai com a filha. Convivência com o genitor, sendo este direito 
da criança para o seu regular crescimento (...) 
(TJRJ. 5ª Câmara Cível, Apelação Cível 2009.001.01309, DESA. RELA. 
TERESA CASTRO NEVES, J. 24/03/08).   

 

 Com base nesse julgado percebe-se a importância do papel da avaliação dos 

profissionais da psicologia e assistência social, uma vez que é com base nos laudos 

desses especialistas que o juiz poderá certificar-se se o alienante mentiu ou não sobre as 

acusações que fez ao seu ex. Uma vez constatada a mentira, estará configurada a 

síndrome da alienação parental, em que o alienante manipula seu filho a confirmar sua 

versão em juízo, fazendo o mesmo crer que suas alegações são verdadeiras. Assim, cabe 

ao juiz punir o alienador por seu ato de abuso do poder familiar, ao suspender a sua 

titularidade desse poder e promover a recuperação do relacionamento entre genitor 

alienado e seu filho, de forma que seu direito à convivência familiar seja assegurado, 

conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal; artigo 19, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e artigo 3º da Lei 12.318/2010.  

É notório que em decorrência da alienação parental o genitor alienante pode ser 

civilmente responsabilizado pelos danos causados a seu filho ao violar seus direitos em 
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virtude do abuso de seu poder familiar enquanto esteve com a guarda do mesmo. Sendo 

essa responsabilidade civil subjetiva, restando comprovados os elementos do ato ilícito, 

nexo causal, dano (patrimonial ou extrapatrimonial) e culpa, deve o alienador indenizar 

seu filho. Da mesma forma deve indenizar o genitor alienado pelos danos morais que 

lhe forem causados principalmente pelo fato de atribuir-lhe falsas acusações de abuso 

sexual bem como por privar o mesmo do direito de convívio com seu filho, sendo 

ambos os genitores detentores do pátrio poder. Esse fato pode ser constatado no 

seguinte julgado: 
 
EMENTA: DANO MORAL. CALÚNIA. ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE 
CRIME SEXUAL PELO AUTOR CONTRA SEUS FILHOS. REQUERIDA 
QUE ADMITE TER FEITO TAL AFIRMAÇÃO, LEVANDO O FATO AO 
CONHECIMENTO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 
VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ABUSO MORAL. 
DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.  
(...) Incontroversas as acusações praticadas pela ré contra o autor, envolvendo 
crime sexual contra seus próprios filhos, e dando ela a conhecer o fato a 
terceiros, ainda que entre a família, restam configurados os danos morais. A 
ocorrência do dano moral não está condicionada ao conhecimento por 
terceiros dos fatos atentatórios à moral do autor. Configura-se o dano quando 
violados os direitos da personalidade, afrontando a dignidade da pessoa 
humana. Está caracterizado quando presente a angústia, o abalo psicológico, 
a dor moral. Desnecessário que o fato se torne de conhecimento geral. 
Evidente, assim, o abalo à moral do autor. E quanto ao valor da indenização 
deve ser mantido, pois se revela suficiente à compensação do dano e à 
punição do agente, sem representar enriquecimento indevido à vítima. (TJRS, 
3ª Turma Recursal Cível, RC. 71002402675, Rel. Eugênio Facchini Neto, DJ 
29/04/10).  

 

 Nesse sentido percebe-se que acertadamente a 3ª Turma Recursal desproveu o 

recurso da parte ré que foi condenada a pagar indenização por danos morais causados a 

seu ex-cônjuge por ter lhe imputado falsas acusações de abuso sexual para com seu 

próprio filho.  

O ato ilícito e o consequente dever de indenizar surge a partir do momento em 

que o alienador como guardião de seu filho e detentor do pátrio poder descumpre seus 

deveres constitucionais e infraconstitucionais de proteção integral de seus filhos e 

garantia de seus direitos, dentre eles o da convivência familiar. Assim, ao praticar a 

alienação parental, o alienador impede o contato entre a criança e seu outro genitor, 

dano este que gera o dever de indenizar. Outro ato ilícito praticado pelo alienador surge 

quando este manipula seu filho a odiar seu ex, o que causa ao menor e ao alienado 

transtornos psicológicos, emocionais e comportamentais, devendo o alienante ser 

responsabilizado civilmente e indenizar suas vítimas pela prática de tais atos, conforme 

disposto nos artigos 3º e 6º, caput, da Lei de alienação parental.   
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Outra consequência da alienação parental que torna possível a determinação de 

indenização é o dano moral decorrente de abandono afetivo por parte do genitor 

alienante que ao se preocupar em se vingar de seu ex-cônjuge utilizando-se de seu filho 

para a prática de tal ato, acaba impedindo o convívio de seu filho com o outro genitor, 

além de causar-lhe distúrbios psíquicos, e comportamentais e privar-lhe de afeto, 

carinho e atenção, fundamentais ao desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Assim, esses danos morais afetivo-emocionais resultantes do comportamento do 

alienador também geram o dever de indenizar. Essa indenização, porém, não tem por 

objetivo monetarizar o afeto, mas punir o genitor que descumpre com seus deveres 

decorrentes do pátrio poder.  

 Nesse sentido encontra-se o seguinte julgado:   
 
EMENTA: INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. RELAÇÃO PATERNO-
FILIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE.  
A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou do 
direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser 
indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana (...) A 
responsabilidade pelo filho não se pauta tão somente no dever de alimentar, 
mas se insere no dever de possibilitar desenvolvimento humano dos filhos, 
baseado no princípio da dignidade da pessoa humana 
(TJMG, na APELAÇÃO CÍVEL 408.550.504, REL. DES. UNIAS SILVA).  
 

Nesse contexto, a briga judicial permanecerá pela guarda dos filhos através dos 

recursos disponíveis e cabíveis, e quem conseguí-la, movida por sentimentos de ódio, 

mágoa, ressentimento e vingança para com o outro genitor, em grande parte dos casos, 

utilizará o filho como meio de se vingar do ex, o que resultará na SAP, problema este 

que não tem solução eficaz na lei. Por isso a importância de se conjugar o direito com 

outros ramos como a psicologia, sociologia, pedagogia, já que apenas um 

acompanhamento dos profissionais dessa área das ciências humanas sobre pais e filhos 

é capaz de contribuir não para a solução do conflito, mas para que a questão emocional 

seja lidada da melhor forma possível desde sua essência, e que seus efeitos sejam 

minimizados.  

Muitas vezes o genitor alienante não tem consciência de que ao se utilizar de 

seus filhos como instrumento para afetar seu ex-cônjuge, acabam sacrificando o 

interesse de seus próprios filhos, comprometendo o bem-estar deles, que são as maiores 

vítimas da alienação parental. Essas crianças sofrem desde o início com o divórcio, 

sentimento este que se intensifica com o conflito de lealdade, quando implicitamente 

elas têm que optar entre ficar do lado da mãe ou do pai, o que acaba enfraquecendo os 
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laços afetivos com o genitor não escolhido. Os filhos sofrem ainda mais ao se tornarem 

vítimas de seu genitor alienante, geralmente quem detém sua guarda, já que ele o induz 

a odiar o outro genitor (alienado), o que não só enfraquece, mas destrói o 

relacionamento entre pais e filhos. Por isso a importância do apoio dos profissionais da 

área psicológica, uma vez que apenas eles podem contribuir para encontrar a melhor 

forma possível de se lidar com esse tipo de síndrome, buscando a proteção dos menores 

envolvidos e seu bem-estar. 

Nesse sentido, como as leis não são suficientes para resolver os danos 

emocionais, psicológicos e comportamentais sofridos pela criança, e pelos genitores 

alienante e alienado causados pela síndrome da alienação parental, cabe ao juiz de ofício 

ou a pedido do advogado das partes ao constatar a ocorrência da SAP durante um 

processo de divórcio, solicitar o apoio dos profissionais da psicologia, pedagogia, 

psiquiatria e assistência social como forma de promover o tratamento compulsório dos 

pais e do menor através da terapia familiar. Trata-se de um dever do Estado 

consubstanciado no artigo 70, ECA, que determina que “é dever de todos prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”.  

Esses profissionais assim poderão acompanhar o desenvolvimento da criança 

envolvida, com o objetivo de abrandar os danos que lhe foram causadas, fazendo com 

que aos poucos ela possa superá-los. Da mesma forma que os filhos, alienante e 

alienado precisam do apoio desses profissionais uma vez eles também sofrem de danos 

emocionais e psicológicos que precisam ser trabalhados de modo que o alienado possa 

aos poucos recuperar a convivência com os filhos e o alienador possa se curar de sua 

obsessão por vingança.  

Dessa forma a terapia familiar representa um meio alternativo de minimização 

dos efeitos causados pela síndrome de alienação parental de forma que os pais do menor 

possam tratar dos distúrbios e das condutas motivadoras que desencadearam tal 

síndrome praticada por um ou ambos os genitores. Assim, o objetivo da terapia familiar 

não é a reconciliação dos ex-cônjuges, mas fazer com que os mesmos se conscientizem 

de que embora não estejam mais casados, seus deveres como pais detentores do poder 

familiar permanecem, e como guardiões do menor devem zelar pela proteção integral de 

seus direitos, dentre eles o do direito à convivência familiar, bem como garantir o 

melhor interesse do mesmo, sua integridade física, psicológica e emocional. Esse 

acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial está regulamentado nos artigos 5º e 

6º, IV, da Lei 12.318/2010.  
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A tendência é que os resultados da terapia familiar sejam positivos, já que a 

conscientização dos pais sobre o fato de que devem garantir sempre o melhor interesse 

de seus filhos menores é fundamental, de modo a contribuir para que os efeitos da 

síndrome de alienação parental sejam minimizados, reestabelecendo-se aos poucos o 

convívio entre genitor alienado e seu filho. Em paralelo se faz necessário um 

acompanhamento psicológico do menor, de modo que o mesmo possa gradativamente 

desfazer a imagem negativa do alienado imposta em sua mente através da manipulação 

do alienante e possa recuperar os laços de afeto e carinho para com o alienado. No 

mesmo sentido a psicoterapia o auxilia a superar os traumas causados pela rejeição do 

filho e da sociedade, contribuindo para que haja uma reaproximação com sua prole. 

Apenas em casos mais graves deve o juiz afastar temporariamente o alienante da 

convivência com seu filho, suspendendo seu poder familiar ou mesmo trocar a guarda 

do menor.  

No Judiciário sempre há uma lide a ser resolvida, bem como um perdedor e um 

vencedor, onde o juiz se utiliza da aplicação fria da lei como forma de solucionar os 

conflitos. Porém, para casos de família tão delicados como esse não basta a subsunção 

da lei ao caso concreto, já que o problema é mais profundo do que isso. Nesse sentido, 

não deve haver um perdedor e um vencedor, nem o fim do conflito através de uma 

sentença, pois a prioridade das Varas de Família sempre deve ser o melhor interesse e a 

proteção integral dos direitos do menor. Assim, caberia aos juízes propor a mediação 

conciliadora aos cônjuges prestes a se divorciarem, de forma que eles possam trabalhar 

o conflito desde sua essência, bem como entender os motivos que os levaram a tal 

ponto, e que eles próprios cheguem a um consenso sobre o que seria o melhor a ser feito 

em benefício de seus filhos. Nesse sentido, deve haver uma conscientização do 

Judiciário da necessidade de se trabalhar o nível emocional nos casos de divórcios 

conflituosos que levem à Síndrome da Alienação Parental.   

Um problema constantemente enfrentado pelo Judiciário brasileiro em diversos 

ramos do direito é um grande volume de causas a serem solucionadas em um curto 

espaço de tempo cumulada com uma quantidade insuficiente de juízes, que não 

conseguem dar conta da grande demanda. Dessa forma, a tendência dos magistrados é 

aplicar a lei ao caso concreto quase que mecanicamente, sem apreciar a peculiaridade de 

cada caso. Essa problemática é muito prejudicial principalmente nos casos de família, já 

que a sentença do juiz pode pôr fim ao vínculo conjugal, mas não resolverá o real 

conflito emocional existente por trás disso, uma vez que a disputa entre os genitores 
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continua além dos tribunais, e o maior prejudicado é o filho dos mesmos, que fica no 

meio e também sofre os efeitos de ordem emocional.   

Da mesma forma que os juízes da Vara de Família costumam apenas aplicar a 

letra fria da lei sem de fato resolver o problema na sua essência, que perpetua fora dos 

tribunais, os advogados de família no mesmo sentido geralmente também não se 

importam com isso, já que buscam atender os interesses de seu cliente, com a vitória 

deste e a derrota do outro, sem se preocupar com a proteção dos menores envolvidos na 

causa. Nesse sentido, os advogados deveriam ser orientados a não fomentar o litígio e o 

ódio em juízo, mas instruir seus clientes a procurar obter a conciliação com a outra 

parte, sem encará-la como uma inimiga a ser derrotada, mas um ex-cônjuge que também 

quer o melhor para seu filho, uma vez que sempre deve prevalecer os interesses dos 

menores, que são os que mais sofrem com a disputa litigiosa dos pais.   

Como o interesse que deve prevalecer é sempre o do menor, os juízes deveriam 

ouví-los com mais frequência, bem como estimular a mediação entre o casal para que de 

fato todos pudessem chegar a um consenso ou pelo menos a uma melhor forma de lidar 

com o conflito de forma que o resultado proporcione a melhor convivência possível 

entre todos, sem o rompimento dos vínculos afetivos entre filhos e genitores. O 

acompanhamento de psicólogos, terapeutas, pedagogos e assistentes sociais também 

deve ser solicitado pelos juízes, de forma que os pais das crianças possam ser ajudados 

bem como ajudá-las a superar os traumas do divórcio e compreendam a importância da 

participação de ambos na vida de seu filho, mesmo que separados, já que a criança 

necessita do apoio da base familiar, do carinho, proteção, convívio e acompanhamento 

de ambos os genitores para que possa se desenvolver de forma saudável física, 

emocional e psicologicamente.  

Além disso, com o surgimento da Lei nº 11.698/2008 (Lei da guarda 

compartilhada) modificada em 2014 pela Lei nº 13.058, que tornou compulsória a 

guarda compartilhada, percebe-se que uma solução plausível encontrada pelo Judiciário 

como forma de evitar a alienação parental foi justamente a guarda compartilhada, que 

veio a substituir a guarda unilateral permitindo o exercício pleno do poder familiar por 

ambos os genitores. Assim, através dela, apesar de a criança normalmente ter residência 

fixa com um de seus genitores, ambos os pais passam a dividir o exercício de direitos e 

deveres, bem como as responsabilidades sobre a vida de seus filhos através de uma 

colaboração mútua, o que dificulta a ocorrência da alienação parental, que tem por 

objetivo afastar o alienado da vida do filho, o que não ocorre com a guarda 
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compartilhada, segundo a qual o interesse dos filhos deve se sobrepor às desavenças dos 

adultos. 

Nesse sentido, com a alteração promovida pela nova lei da guarda 

compartilhada, o artigo 1584, §2º, do Código Civil, passou a vigorar com a seguinte 

redação: 
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.    

 

Percebe-se então que o juiz ao se deparar com um processo de divórcio de um 

casal que tenha filhos menores deve procurar implantar prioritariamente a guarda 

compartilhada de modo a evitar a alienação parental e estabelecer um esquema de 

convivência como forma de garantir que a criança permaneça em constante contato com 

ambos os pais. Porém, mesmo com a guarda compartilhada, o juiz pode suspeitar da 

ocorrência de alienação parental, sendo alguns dos indícios quando o genitor alienador 

muda de domicílio para local distante sem justificativa, quando apresenta falsa denúncia 

contra o outro ou impede que o outro visite a criança, que passa a odiá-lo e a difamá-lo 

sem aparente motivo, mas o faz por ter sido induzida pelo alienador, conforme dispõe o 

artigo 2º, da Lei 12.318/2010. Dessa forma, deve o juiz solicitar perícia forense a ser 

realizada pelos profissionais qualificados da psicologia, pedagogia, assistência social, 

dentre outros, já que apenas após a análise dessa perícia poderá o juiz decidir com base 

na legislação pertinente ao caso se houve ou não alienação parental.  

Sendo constatada a alienação parental deve o juiz adotar as medidas punitivas 

cabíveis ao genitor alienador, encontradas no artigo 6º, da Lei nº 12.318/2010, como 

adverti-lo, estipular multa, declarar a suspensão da autoridade parental, dentre outras. 

Além disso, deve o juiz tentar reaproximar o genitor alienado de seu filho através da 

ampliação de seu regime de convivência familiar, conforme garante o artigo 4º, 

parágrafo único, da Lei nº 12.318/2010. Porém, como filho e genitor alienado 

provavelmente já ficaram muito tempo afastados por conta dos efeitos da alienação 

parental, não basta a mera sentença do juiz determinar a reaproximação entre ambos, 

sendo necessário também um acompanhamento psicológico das vítimas da SAP para 

que o alienado possa lidar melhor com a situação de seu filho até então lhe rejeitar, bem 

como para que a criança possa aos poucos superar os efeitos emocionais e psicológicos 

decorrentes da síndrome. Nesse sentido, mais uma vez percebe-se que não basta apenas 

a aplicação da lei para que o problema da alienação parental seja resolvido ou tenha 
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seus efeitos minorados, mas um resultado positivo e eficaz depende também da atuação 

em conjunto dos profissionais das ciências sociais.   

Apesar de a guarda compartilhada ser uma das formas mais utilizadas pelos 

juízes de família para evitar a ocorrência da SAP nos divórcios, uma forma ainda mais 

eficaz seria não a resolução desse conflito no meio judicial, mas através da mediação 

extrajudicial.  

A mediação é muito utilizada em outros países da América Latina como a 

Argentina e apresenta resultados positivos principalmente nas Varas de Família ao 

permitirem que ambos os genitores possam trabalhar o conflito chegando a um 

consenso sobre a melhor forma de lidar com o mesmo sempre buscando o melhor 

interesse de seus filhos. Porém, no Brasil, infelizmente, o artigo 9º da Lei de alienação 

parental que possibilitaria a mediação para a solução desses casos foi vetado. Apesar 

disso, os juízes ao constatarem a existência da Síndrome da Alienação Parental nos 

divórcios devem continuar trabalhando em conjunto com os peritos forenses como 

forma de minimizar os efeitos emocionais decorrentes da mesma buscando sempre a 

proteção do menor envolvido bem como garantir-lhe a convivência familiar com ambos 

os genitores. Nesse sentido relata o jurista Conrado Paulino da Rosa: 
 
Para isso, mais uma vez destaca-se a importância da mediação enquanto uma 
ferramenta que possibilita os participantes abandonarem uma intervenção 
negativa e passem a adotar um agir colaborativo. Tal agir irá possibilitar a 
diferenciação entre os papeis conjugal e parental. O mediador auxiliará os 
participantes a perceber que o primeiro se encerra, enquanto o outro 
permanece para o resto se sua vida. Afinal, via de regra, não existe a palavra 
“ex-filho” nem ex-pai.    
   

Os juízes de família também deveriam se mobilizar e proporcionar uma maior 

divulgação à população em geral sobre a existência da ONG APASE (Associação dos 

Pais e Mães Separados), que tem por objetivo a conscientização de todos sobre o 

fenômeno da alienação parental, bem como da guarda compartilhada e mediação 

familiar. Nesse mesmo sentido atua o IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de 

Família). O papel de divulgação dos trabalhos e pesquisas dessas ONGs é de 

fundamental importância ao permitir que pessoas leigas passem a compreender mais 

sobre o assunto e consigam identificar casos semelhantes para com parentes próximos 

que se encontrem em processo de separação litigiosa. Dessa forma, ao identificarem o 

problema, essas pessoas poderão instruir e auxiliar seus familiares a lidarem melhor 

com o conflito, evitando a ocorrência da Síndrome de Alienação Parental. Assim, 
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apenas o trabalho em conjunto do Judiciário, das organizações não governamentais e 

dos profissionais das ciências humanas (peritos forenses) pode levar a minoração dos 

efeitos emocionais causados pelo divórcio e pela SAP, bem como possibilitar a 

prevenção de sua ocorrência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a análise do presente artigo é notório que nem sempre as mulheres, 

crianças e adolescentes foram sujeitos de direitos, o que mudou radicalmente com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que ao estabelecer a dignidade da pessoa 

humana como seu valor fundamental e eixo central, proporcionou uma alteração de 

paradigma, igualando as condições entre homens e mulheres, garantindo-lhes direitos 

iguais, bem como a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes. No 

mesmo sentido, após a Constituição da República de 1988 surgiram novas leis que 

também trouxeram dispositivos que tinham por objetivo assegurar os direitos dos 

menores, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990 e o Código Civil de 

2002.  

Dessa forma, é notório que as leis são alteradas na medida em que as relações 

sociais se modificam, de forma que não percam sua eficácia e se mantenham atualizadas 

em consonância com as demandas sociais. Assim, apesar de sempre terem ocorrido 

brigas e traições entre casais que levavam à ocorrência de divórcios, foi a partir do 

momento que as mulheres passaram a ocupar o mercado de trabalho e a dividir os 

afazeres domésticos com os maridos, já muitos não suportaram tais mudanças, que o 

enfraquecimento e rompimento de vários vínculos conjugais se tornaram ainda mais 

frequentes.  

Nesse sentido, o divórcio ou separação judicial conflituosos criam um ambiente 

propício para o desenvolvimento da Síndrome de Alienação Parental, em que estando 

em disputa a guarda do menor, o genitor alienante movido por ciúmes, raiva, traição, e 

frustração para com o ex-cônjuge (alienado) forma uma aliança com seu filho, 

utilizando-o como instrumento para atingir o outro, manipulando-o a odiá-lo e a difamá-

lo, sendo capaz de fazer de um tudo para afastar a convivência entre ambos. Porém, ao 

fazê-lo, o alienante não percebe que prejudica também seu filho, a maior vítima da 

alienação parental, por ser a pessoa mais vulnerável da relação conflituosa.   
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Desse modo, tendo se tornado cada vez mais recorrente os casos de síndrome de 

alienação parental nas disputas conflituosas de divórcio judicial, foi necessária a criação 

de uma lei específica para regular o tema, o que só veio a ocorrer em 2010. Através 

dessa lei surgiram novos dispositivos para auxiliar os juízes a punir os alienantes de 

forma a garantir o direito à convivência dos menores com ambos os genitores, como a 

advertência do alienador, pagamento de multas e até a suspensão do seu poder familiar. 

Porém, até o advento da mesma cabia aos juízes utilizarem as leis já existentes que 

tinham por objetivo proteger integralmente o menor, garantindo seus direitos, como a 

Constituição Federal, e o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil de 

2002.  

Apesar dos avanços proporcionados pelo surgimento da lei de alienação 

parental, um retrocesso trazido pela mesma tange ao veto presidencial do artigo 9º da 

mesma, que permitia a mediação extrajudicial como forma de resolução desse tipo de 

conflito. Trata-se de um retrocesso na medida em que não basta apenas a aplicação fria 

da lei pelo Judiciário para que a Síndrome da Alienação Parental seja resolvida ou pelo 

menos tenha seus efeitos minimizados, sendo necessário que haja a busca de apoio em 

outros ramos para além do direito, como a psicologia, pedagogia, mediação, dentre 

outros, uma vez que essa síndrome provoca danos psicológicos, emocionais e 

comportamentais nas crianças e adolescentes e em seus genitores, de modo que apenas 

um acompanhamento desses profissionais qualificados é capaz de proporcionar uma 

diminuição dos efeitos da mesma e a superação de seus danos.   

Outro artifício utilizado pelo Judiciário como forma de reduzir a incidência dos 

casos de Síndrome de Alienação Parental é a adoção da guarda compartilhada, de modo 

que ambos os genitores sejam detentores do poder familiar e sejam responsáveis pela 

proteção dos direitos e realização dos deveres para com seus filhos. Dessa forma, há 

uma diminuição da disputa judicial pela guarda dos menores, o que dificulta a 

ocorrência dessa enfermidade.  

Com base no que fora exposto, percebe-se que são os filhos menores os que mais 

sofrem com a separação dos pais, sentimento este que se intensifica com a ocorrência da 

Síndrome de Alienação Parental, já que a criança passa a conviver com sentimentos de 

rejeição, culpa e ódio para com o genitor alienado, o que pode vir a desencadear outros 

distúrbios psicológicos mais graves como a depressão. Nesse sentido, sendo dever de 

todos proteger integralmente os direitos da criança e do adolescente, de forma que seu 

melhor interesse seja atendido, cabe aos juízes ao constatarem a ocorrência da Síndrome 
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de Alienação Parental responsabilizar o alienante pelos seus atos objetivando uma 

recuperação dos laços afetivos da criança com o alienado, já que ela tem direito ao 

convívio familiar, essencial para seu desenvolvimento físico e mental saudáveis.   

Da mesma forma deve providenciar de ofício ou a requerimento das partes a 

ajuda dos profissionais da psicologia para que eles possam auxiliar os filhos e seus 

genitores no processo de superação das dores e dos sofrimentos causados em 

decorrência da Síndrome de Alienação Parental, o que permitirá uma redução dos 

efeitos da mesma e a recuperação do convívio amigável entre todos os envolvidos, ainda 

que separados judicialmente.  

No mesmo sentido deve haver a invocação da mediação, que possibilita um 

“desafogamento” do Judiciário e contribui para que o conflito da Síndrome de 

Alienação Parental seja lidado da melhor forma possível, uma vez que não haverá 

perdedor nem vencedor, mas ex-cônjuges que através do diálogo conscientizam-se que 

devem decidir o que é melhor para seu filho menor, o que acaba por afastar os efeitos da 

incidência da síndrome.   

Assim, percebe-se que apesar da existência de inúmeras leis, como elas não são 

suficientes para resolver questões emocionais e psicológicas que são específicas da 

Síndrome de Alienação Parental, apenas com uma atuação conjunta do Judiciário com 

os meios alternativos de resolução de conflitos como a mediação e a utilização das 

técnicas dos profissionais da psicologia, pedagogia e assistência social será possível que 

os efeitos dessa síndrome sejam minimizados de forma que os direitos dos menores 

sejam preservados e sua proteção integral garantida.  
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