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RESUMO 

O presente trabalho visa trazer reflexões sobre a ocorrência da Alienação Parental nas relações 

familiares e demonstrar a relevância da Lei nº 12.318 de 2010 nas propostas de solução em 

sua ocorrência. Busca-se apresentar princípios constitucionais essenciais à família e ao menor, 

atingidos pelo fenômeno da alienação. Ainda, serão evidenciadas as discussões que correm 

entre os especialistas e no Legislativo, no tocante a possibilidade da revogação da Lei 12.318 

que por vezes possui sua finalidade estrategicamente modificada para defesa de pais 

abusadores quando denunciados pelas mães por abusos sexuais à criança e/ou adolescente. 

Ademais, o estudo também se dedica a exposição de resposta do Judiciário no julgamentos de 

ações em que há ocorrência de alienação parental, e para tanto, serão analisados como recorte, 

acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro à luz dos princípios constitucionais 

garantidores ao bem estar da família e do desenvolvimento saudável da criança e do 

adolescente. Concluir-se-á com a elucidação da atividade da equipe multidisciplinar prevista 

na Lei em comento e sua importância na solução das lides familiares. Assim, sem a pretensão 

de exaurir amplitude do tema, através da composição do estudo de julgados e análises 

bibliográficas e dos artigos acadêmicos, abordar-se-ão as noções gerais do instituto da 

Alienação Parental para a propositura de reflexões no meio jurídico-acadêmico para fins de 

ampliação de conhecimento no assunto. 

 

Palavras-chave: Família. Alienação Parental. Princípios Constitucionais. Criança e 

Adolescente. Lei 12.318. Melhor Interesse do Menor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present study aims to bring aims to bring reflections on the occurrence of Parental 

Alienation in family relationships and demonstrate the relevance of Law No. 12,318 of 2010 

in the proposed solutions in its occurrence. It seeks to present constitutional principles 

essential to the family and the child, affected by the phenomenon of alienation. The 

discussions between the specialists and the Legislative will be highlighted, regarding the 

possibility of repealing the Law 12.318, which sometimes has its purpose strategically 

modified to defend abusive parents when reported by mothers for sexual abuse to the child 

and / or adolescent. . In addition, the study is also dedicated to exposing the judiciary's 

response in judgments of actions in which parental alienation occurs, and for this purpose, 

judgments of the Court of Justice of Rio de Janeiro will be analyzed as a clipping in the light 

of constitutional principles guaranteeing family well-being and the healthy development of 

children and adolescents. It will conclude with the elucidation of the activity of the 

multidisciplinary team provided for in the Law under review and its importance in solving 

family issues. Thus, without pretending to exhaust the breadth of the theme, through the 

composition of the study of judgments and bibliographical analyzes and academic articles, the 

general notions of the Parental Alienation Institute will be approached for the proposition of 

reflections in the juridical-academic environment. purposes of expanding knowledge on the 

subject. 

Keywords:   Family. Parental Alienation. Constitucional Principles. Child and Adolescent. 

Law 12.318/2010. Best Interest of the Child.  
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INTRODUÇÃO 

As transformações na sociedade e o advento da Constituição Federal de 1988, 

possibilitaram novos arranjos familiares baseados na valorização do afeto e do indivíduo como 

sujeito de direito. Dentre estes novos arranjos, reconheceu e equiparou-se a união estável e a 

união homoafetiva ao casamento civil, além de atribuir status de detentores de direitos à criança 

e ao adolescente.  

A flexibilização das relações decorrente do distanciamento da família patriarcal e 

matrimonializada, contribuiu para a efetivação da coparticipação paterna, da primazia das 

garantias da criança e do adolescente e do surgimento de novos conflitos familiares até então 

esquecidos no tempo.  

A este tocante, cada vez mais presente no Judiciário, evidencia-se nas lides familiares 

de guarda e divórcio e/ou dissolução de união estável, o aparecimento do fenômeno da alienação 

parental, regulamentado pela Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010.  

A Lei nº 12.318 de 2010, dispõe sobre a alienação parental e conceitua em seu Art. 2º o 

referido fenômeno, considerando-o como a interferência na formação psicológica da criança e 

do adolescente motivada por um dos genitores, ou por terceiros que tenham a criança ou o 

adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, como os avós, para fins de repudiar o 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com o mesmo.  

A manifestação de tal fenômenos em conflitos do Direito de Família, constitui grave 

violação de princípios constitucionais essenciais à proteção do instituto familiar e à proteção 

dos menores, como o princípio da dignidade humana, o princípio da solidariedade familiar, o 

princípio da convivência família, princípio da proteção integral e princípio do melhor interesse 

da criança e do adolescente, que devem ser observados pelos aplicadores do direito nas decisões 

judiciais. 

Evidencia-se a relevância da Lei nº 12.318 de 2010, na proteção dos direitos 

fundamentais do menor em meio ao litígio e da positivação de mecanismos sancionadores às 

condutas de alienação parental. 

Entretanto, para além de dispositivo protetivo contra os atos de alienação parental, a Lei 

12.318/2010 tem sido utilizada de má-fé como estratégia de defesa por pais abusadores, que 

acusam as mães ao denunciarem os abusos, de alienadoras.  

Nessa perspectiva, diante das discussões que correm afloradas entre especialistas e no 

legislativo, evidencia-se a necessidade de se analisar a resposta do judiciário na contenda dos 

atos em que se pressupõe a alienação. A este tocante, indaga-se: que posição o Judiciário tem 

tomado no julgamento de litígios de alienação parental no âmbito familiar? 
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Assim, o objetivo geral do presente trabalho é delinear a atuação do judiciário na 

aplicação da Lei 12.318/2010 à luz dos princípios constitucionais, através de uma abordagem 

qualitativa, amparando-se em pesquisas bibliográficas, artigos acadêmicos e análises 

jurisprudenciais, obtidos através do repositório de acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJRJ), em julgados recentes de “2018” à “2019”, pelos vocábulos: “alienação parental” 

e “Lei 12.318”.   

Ao primeiro capítulo, serão demonstrados conceitos norteadores para introduzir a 

implantação da alienação parental, através da conceitualização da família constitucionalizada e 

a exposição de institutos familiares antecedente à alienação, como o divórcio e/ou a dissolução, 

o poder familiar e o instituto da guarda. 

Adiante, o desenvolvimento do segundo capítulo se dará através da definição da 

alienação parental e a importância da Lei 12.318/2010 na tutela dos direitos fundamentais das 

crianças e adolescentes, na garantia da coparticipação de ambos os genitores. Ainda, será 

abordada a questão principiológica e como ocorre a violação dos princípios ante a ocorrência 

da alienação parental.  

Não obstante, serão destacadas as afloradas discussões atuais quanto ao uso do referido 

instrumento protetivo como facilitador da defesa de pais abusadores, que configura o principal 

argumento para sua potencial revogação.  

Dado o exposto, sem a pretensão de exaurir o tema ou apresentar soluções definitivas, 

o último capítulo se concentrará na análise recortada da aplicação da Lei 12.318 nas decisões 

do Tribunal de Justiça do Estado do RJ (TJRJ) e a observância da atuação da equipe 

multidisciplinar na efetivação dos princípios constitucionais trazidos a presente. 

Por fim, o presente trabalho pretende levantar questionamentos e reflexões da 

necessidade da revogação ou da manutenção do referido dispositivo protetivo, respondendo à 

questão central quanto a conduta adotada pelo judiciário no combate a ocorrência da alienação 

parental, através da interdisciplinaridade da equipe multidisciplinar.  
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1 CONCEITOS NORTEADORES 

 

1.1 TENTATIVA CONCEITUAL DO INSTITUTO DA FAMÍLIA 

 

Precipuamente, a fim de delinear o conceito de família, faz-se necessário o 

entendimento do instituto como um fenômeno cultural com profunda relevância no aspecto 

jurídico, pela sua condição de base da sociedade dada pela Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988).  

Considerado um dos agrupamentos humanos mais antigos, a família teve sua 

importância fundada na necessidade da humanidade em exercitar a comunidade na busca da 

sobrevivência, sendo assim, considerada como um dos primeiros agentes socializadores da 

humanidade. 

Para o jurista Carlos Roberto Gonçalves, (2012, p. 23): 

A família é uma realidade sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo 

fundamental em que repousa toda a organização social. Em qualquer aspecto em que 

é considerada, aparece a família como uma instituição necessária e sagrada, que vai 

merecer a mais ampla proteção do Estado. 

 

 Pela sua condição de base social, o instituto acompanha as mudanças culturais, 

econômicas, políticas e sociais no decorrer do tempo, haja vista as constantes transformações 

sociais e tecnológicas. A este tocante, preconiza Gonçalves (2012, p. 26).  

 
(...) 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 ou companheiros 

e aos elevados interesses da sociedade.  

 

A promulgação da Constituição trouxe a proposta de consolidação da democracia e 

ainda, base para novos entendimentos jurisprudenciais, que ampliou o conceito de família de 

forma a compreender os diversos formatos de instituições familiares presentes na atualidade, 

atribuindo reconhecimento e proteção para além das famílias patriarcais regidas pelo pátrio-

poder.  

As novas formações trazem à tona a influência do ideal democrático, ao observar a 

influência dos princípios da dignidade humana, da liberdade e da igualdade, principais 

garantidores do reconhecimento dos novos formatos da família brasileira, presentes no Art. 5º 

da Constituição Federal de 1988, sobre os direitos e as garantias fundamentais do indivíduo. 

(BRASIL, 1998)  

Admite-se, hoje, através de reconhecimento e proteção constitucional, novas 

compreensões de família fundadas na afetividade, tal como a família constituída pela união 
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estável entre homem e a mulher, a união homoafetiva composta por indivíduos do mesmo sexo, 

bem como a família monoparental, presente no Art. 226 da CRFB de 1988, cuja corresponde 

àquela composta por pai e sua prole ou, a mãe e sua prole, dentre vários outros modelo 

admitidos e protegidos pelo Texto Maior (DIAS, 2016). 

 O rol da Constituição, deixou de ser um rol taxativo e passa a ser um rol 

exemplificativo, que possibilita diversas identificações do instituto da família baseado no 

vínculo afetivo entre pessoas, cabendo ao Estado proteger os tipos que ainda não foram tratados 

na legislação.  

A este tocante, a jurista, advogada e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (IBDFAM) Maria Berenice Dias, apresenta um novo entendimento sobre a família 

moderna e demonstra a ideia de família como função instrumental. Consoante Dias (2016, p. 

228): 

Os ideais de pluralismo, solidarismo, democracia, igualdade, liberdade e humanismo 

se voltaram à proteção da pessoa humana. A família adquiriu função instrumental para 

a melhor realização dos interesses afetivos e existenciais de seus componentes. 

 

Afim de conceituar de acordo com as novas realidades fáticas, o Dicionário Houaiss 

(HOUAISS, 2016) trouxe uma nova formulação do conceito de família, abrangendo todos os 

formatos protegidos pela Constituição. Segundo o dicionário, família é “núcleo social de 

pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm 

entre si uma relação solidária". (HOUAISS, 2016) 

A reformulação deste conceito demonstra as evoluções presentes na sociedade e se 

contrapõe ao projeto tradicionalista e conservador do Estatuto da Família, nº 6583 de 2013, 

proposto pelo deputado Anderson Ferreira (PR/PE), o qual restringe o conceito de família ao 

considerar a entidade familiar, segundo o Art. 2º do referido projeto “como o núcleo social 

formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união 

estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 

(CÂMARA, 2013, p. 1, online)  

Ressalta-se que todo e qualquer meio de restringir o instituto da família, deve ser 

considerado inconstitucional, haja vista a amplitude dada pela Constituição de 1988 ao seu Art. 

226 parágrafo 7º ao conceder a liberdade ao planejamento familiar. (DIAS, 2016) 

Em contraponto ao Estatuto da Família discutido na Câmara, foi proposto o Projeto de 

Lei 470/2013 com a pretensão de criar o Estatuto das Famílias, de forma plural. De iniciativa 

da senadora Lídice da Mata (PSB/BA), o projeto visa a pluralização do vocábulo “família”, de 

forma a reconhecer a relação homoafetiva como entidade familiar, tal como outros formatos de 
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manifestação do instituto.  

A este tocante, o jurista Flávio Tartuce, busca uma conceituação civil-constitucionalista, 

de modo a trazer uma concepção constitucional de família através dos princípios e 

classificações que delineiam o conceito do instituto e suas ramificações.  (TARTUCE, 2017) 

O autor afirma que, “diante dos novos modelos que se apresentam atualmente de família, 

entende-se que já não é mais possível o enquadramento do que é família, de fato, em uma só 

“moldura rígida” (2017, p. 36), reforçando a ideia de que o rol constitucional do Art. 226 é 

meramente exemplificativo.  

Deste modo, entende-se inconstitucional qualquer projeto de lei que restrinja o conceito 

de família (TARTUCE, 2017, p. 35), como no projeto exposto Estatuto da Família, no singular.  

Sob a mesma ótica, Maria Berenice Dias, defende a corrente da valorização do afeto na 

concepção de família e afirma (2017, p. 223) 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. 

 

Já o jurista Silvio de Salvo Venosa, considera a amplitude do conceito como parentesco, 

conceituando o instituto de forma a admitir o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico 

de natureza familiar, desviando o protagonismo afetivo e evidenciando a família como a 

compreensão de ascendentes, descendentes e parentes por afinidade ou afins. (VENOSA, 

2013).  

Como um conceito restrito, traz que a família seria a entidade familiar, onde compreende 

somente o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob pátrio poder ou poder familiar, já 

superado pelas evoluções sociais. (VENOSA, 2013) 

Desta forma, apesar do modelo pátrio exercer, ainda, forte influência social e jurídica 

na sociedade atual, este formato hierárquico tem cedido lugar a um novo conceito do instituto 

da família, pautado na democratização das relações e nos princípios do afeto, da solidariedade, 

da igualdade, do respeito mútuo e da confiança entre as personalidades das entidades familiares 

(DIAS, 2016).  

 

1.2 BREVE EXPOSIÇÃO DOS CONCEITOS DE CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL 

 

Como no instituto das famílias, o ordenamento jurídico não solidificou o conceito do 

que seria o casamento, limitando-se a discorrer sobre o instituto nos artigos do Código Civil de 
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2002 e a estabelecer os requisitos para sua celebração, os direitos e deveres dos cônjuges e 

disciplinar os regimes de bens.  

A exposição deste instituto tem sua importância pautada no entendimento, 

anteriormente adotado de forma soberana, que legitimava somente a família havida através do 

casamento. Reforça este conceito a redação do Art.1511 do Código Civil de 2002, a qual dispõe 

o estabelecimento da comunhão plena de vida através do casamento, com base na igualdade de 

direitos e deveres dos cônjuges (BRASIL, 2002). 

Com as mutações sociais, a relação conjugal, conforme expõe o Art. 1511 do Código 

Civil de 2002, passou a pautar-se no princípio da igualdade, onde, atualmente, já não se admite 

a distinção dos direitos e deveres dos cônjuges, imputando-lhes a mesma titularidade do poder 

familiar.  

Neste contexto, o autor Flávio Tartuce conceitua o casamento como a união de duas 

pessoas, reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de constituição de 

uma família e baseado em um vínculo de afeto. (2018, Volume Único, p. 1340). 

A este tocante, Maria Berenice Dias complementa e amplia o conceito de casamento 

disposto por Tartuce, ao constar sobre o instituto como (2016, p. 259):   

ato de celebração como a relação jurídica que dele se origina: a relação matrimonial. 

O sentido da relação matrimonial melhor se expressa pela noção de comunhão de 

vidas, ou comunhão de afetos. O ato do casamento cria um vínculo entre os noivos, 

que passam a desfrutar do estado de casados. A plena comunhão de vida é o efeito por 

excelência do casamento. 

 

Sob um outro ponto de vista, mais tradicionalista, a autora Maria Helena Diniz restringe 

seu conceito do casamento ao vínculo jurídico tradicional, entre o homem e a mulher livres. 

Segundo a autora, “o vínculo matrimonial é a união entre o homem e a mulher, seguindo as 

formalidades legais, para obter o auxílio mútuo e espiritual, de modo que haja uma integração 

fisiopsíquica, e a constituição de uma família”. (2010, p. 1.051).  

Com a democratização das entidades familiares pela Constituição Federal 1988, foi 

jogado por terra a ideia do casamento como única forma de concepção de família. Assim, veio 

a ser reconhecida e protegida pelo Estado, a União Estável como entidade familiar. 

O estabelecimento da comunhão plena de vida através do casamento, a igualdade de 

direitos e deveres dos cônjuges, consoante aduz o Art. 1511 do Código Civil, deve ser assim 

admitido, por equiparação, nas relações de união estável. (DIAS, 2016) 

A Constituição dispõe expressamente em seu texto, ao Art. 226 § 3º “para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, 1998)  
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Conforme dispõe o parágrafo 1º do Art. 1723 do Código Civil, a união estável trata-se 

da convivência pública e duradoura entre pessoas separadas de fato, ou livres, e que mantém o 

vínculo de casamento (BRASIL, 2002). A este tocante, conceitua Maria Helena Diniz que “a 

união estável consiste numa união livre e estável de pessoas livres de sexos diferentes, que não 

estão ligadas entre si por casamento civil” (2010, p. 373). 

A jurista Maria Helena, revela uma ótica ainda conservadora sobre a união estável, 

definindo-a como “união livre e estável de pessoas livres de sexos diferentes”. Apesar desta 

visão, o Supremo Tribunal Federal através da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) nº 

4777, concedeu o reconhecimento a união homoafetiva ao equiparar à união de pessoas de sexos 

diferentes. Consoante esta decisão, a união em comento seria a união de pessoas livres do 

mesmo sexo que não estão ligadas entre si por casamento civil (STF, 2012, online).  

Através do conceito da jurista Maria Berenice Dias, observa-se a preeminência do elo 

afetivo na relação, que se sobrepõe a definição dos gêneros individuas. Segundo Dias (2016, p. 

413):  

Ninguém duvida que há quase uma simetria entre casamento e união estável. Ambos 

são estruturas de convívio que têm origem em um elo afetivo. A divergência diz 

exclusivamente com o modo de constituição. Enquanto o casamento tem seu início 

marcado pela chancela estatal, a união estável não tem termo inicial estabelecido. 

Nasce da consolidação do vínculo de convivência, do comprometimento mútuo, do 

entrelaçamento de vidas e do embaralhar de patrimônios.  

 

Cabe salientar que, para fins de reconhecimento e proteção estatal, é imprescindível que 

a união estável de fato, seja declarada através de um documento público que oficializa a união 

e imputa a mesma publicidade e regras aplicáveis ao casamento, necessárias para efeitos 

jurídicos posteriores.  

Assim, conforme preceitua Dias (2016, p. 414), a consagração e a proteção asseguradas 

às entidades familiares constituem garantia constitucional. Essa consagração e proteção 

garantem o amparo que protegem a união estável de restrições frente a legislação ordinária, 

garantindo os mesmos direitos e deveres das partes no casamento.   

Percebe-se, então, baseando-se no princípio da comunhão plena, a perpetuidade 

pretendida pelos dois formatos de união de pessoas que desejam constituir uma família. 

Entretanto, conforme será estudado à presente, do rompimento destas uniões, 

matrimonial e estável, da existência de oposição a separação e/ou dificuldade de superação do 

luto da ruptura, manifestam-se efeitos extremamente nocivos que influem em todos os membros 

da entidade familiar e, sobretudo, nos menores descendentes do casal que figuram nestes litígios 
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1.3 O DIVÓRCIO E/OU A DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO PONTO DE 

PARTIDA PARA A ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Quando a plena comunhão de vida e o afeto existente como base da relação conjugal 

deixa de existir, em sede de casamento, admite-se a ruptura através do divórcio. A Constituição 

extinguiu as formas separação e seus prazos ao restringir a forma de dissolução do casamento 

civil para somente o divórcio, consoante seu Art. 226 parágrafo 6º. (BRASIL 1988) 

A princípio, o divórcio era indireto e necessitava, para tanto, ser precedido da separação, 

que podia ser judicial ou de fato. A Emenda Constitucional 66/10 deu nova redação ao § 6.º do 

art. 226 da CF, ao banir o instituto da separação do sistema jurídico, que já estava em 

dissonância com os princípios advindos com a Constituição, como o da Liberdade, o da 

Autonomia da Vontade e da Dignidade Humana. (DIAS, 2016)   

Este lapso temporal da separação evidenciava o desacordo com a nova realidade da 

sociedade, e, desta forma, a Constituição na tentativa de adequar-se ao novo momento histórico, 

concedeu a legitimidade do desejo de rompimento do casamento sem as restrições 

anteriormente impostas pelo Estado. (DIAS, 2016)   

Conforme conceitua Maria Berenice Dias “O divórcio dissolve o vínculo conjugal (CC 

1.571 § 1.º). Com o advento da EC 66/10, este é o único modo de dissolver o casamento, quer 

consensualmente, quer por meio de ação litigiosa. E, se os cônjuges não tiverem pontos de 

discordância nem filhos nascituros ou incapazes, podem obter o divórcio sem a intervenção 

judicial, perante um tabelião (CPC 733).” (DIAS, 2016 p. 372). 

Por sua vez, no que concerne a União Estável, não se trata mais de divórcio, mas sim, 

de dissolução da união, que mesmo sendo um instituto mais informal do que o casamento, 

deverá ser oficializado e publicitado, à fim de que venha a ser dissolvido. 

Ambos os institutos, do divórcio e da dissolução de união estável podem ser requeridos 

de forma extrajudicialmente, amigável, ou judicialmente, no caso em que há presença de filhos 

melhores ou incapazes ou, ainda, quando a dissolução, ou o divórcio, venha a ser contencioso.  

Em linhas gerais, em ambos os formatos quando da união advém filhos menores e ocorre 

a ruptura conjugal, além de todas as problemáticas da separação, inúmeras emoções estão 

intimamente envolvidas.  

Quando o cônjuge, ou o companheiro ou companheira, não conseguem lidar de forma 

adequada com o luto desta separação, independente do divórcio ou da dissolução de união 

estável, vem à tona sentimentos como de rejeição, negação, abandono, frustração.  Estes 

sentimentos, consoante Maria Berenice Dias, desencadeiam um processo de destruição, 
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desmoralização e descredito do ex-companheiro(a) e é justamente onde iniciam os problemas 

(DIAS, 2016). 

A dissolução dos vínculos afetivos dos pais, quando da existência dos filhos, pressupõe 

uma maior complexidade, haja vista as problemáticas entre os genitores e existência do poder 

familiar, que não se extingue em relação à prole, consoante dispõe o Art. 1.634 do Código Civil 

(BRASIL, 2002). 

 Desta forma, consoante declara Dias, (2016, p. 877) “a unidade familiar persiste mesmo 

depois da separação de seus componentes, é um elo que se perpetua. Deixando os pais de viver 

sob o mesmo teto, ainda que haja situação de conflito entre eles, é necessário definir a divisão 

do tempo de convívio com os filhos de forma equilibrada” à fim de que não crie-se uma 

verdadeira batalha, onde os filhos são tidos como troféus em uma disputa sem vencedores. 

 

1.4 PODER FAMILIAR  

 

Conforme dispõe o Código Civil em seu Art. 1630 caput, sujeitam-se os filhos menores 

ao poder familiar (BRASIL, 2002) exercido por ambos os pais, não sofrendo esse poder, via de 

regra, alterações nas relações entre os pais e os filhos pela decorrência do divórcio ou da 

dissolução da união estável.  

Com efeito, consoante conceitua Carlos Roberto Gonçalves, o poder familiar são os 

atributos de direitos e deveres concedidos aos pais pelo Estado, ante à pessoa e aos bens dos 

filhos menores (GONÇALVES, 2012). 

Segundo Maria Berenice Dias, “a expressão "poder familiar" adotada pelo Código Civil 

corresponde ao antigo pátrio poder, termo que remonta ao direito romano: pater potestas - 

direito absoluto e ilimitado conferido ao chefe da organização familiar sobre a pessoa dos filhos. 

A conotação machista do vocábulo pátrio poder é flagrante, pois só menciona o poder do pai 

com relação aos filhos”. (DIAS, 2016, p. 780)  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, ao homem e à mulher foi concedido 

tratamento isonômico, através do Princípio da Igualdade presente ao Art. 5º inciso I (BRASIL, 

1988), ao passo em que reconheceu (CF, 226 §5º) iguais direitos e deveres concernentes à 

sociedade conjugal.  

Por conseguinte, assegurada a igualdade entre o homem e a mulher e haja vista o 

reconhecimento igualitário entre os cônjuges, ou companheiros(as), a Constituição enfim jogou 

por terra o dito “pátrio poder" que concedia poder somente ao marido e outorgou a ambos os 

pais, a titularidade do poder familiar em relação aos filhos comuns (DIAS, 2016). 
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O Art. 1634 do Código Civil traz um rol exemplificativo com a exposição de alguns 

atributos do exercício do poder familiar. Destaca-se, dentre seus nove incisos, deveres dos pais 

como criar, educar, conceder autorizações quanto à viagens, casamento em caso de menor de 

16 anos, mudança para outro município e, ainda, a cobrança de obediência e respeito, 

independente de qual seja a situação conjugal (BRASIL, 2002). 

Salienta-se que a guarda, e suas variações, diferem-se do poder familiar sendo somente 

um dos atributos deste poder, o que permite ao pai ou a mãe que não a detenha, exerça todos os 

deveres presentes no Art. 1634 do Código Civil. 

O poder familiar possui como principais características a irrenunciabilidade, 

intransferibilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade. Consoante a jurista Maria 

Berenice, “o poder familiar é irrenunciável, intransferível, inalienável e imprescritível. Decorre 

tanto da paternidade natural como da filiação legal e da socioafetiva. As obrigações que dele 

fluem são personalíssimas. Como os pais não podem renunciar aos filhos, os encargos que 

derivam da paternidade também não podem ser transferidos ou alienados.” (DIAS, 2012, pág. 

783).  

Por sua vez, o jurista Gonçalves, faz alusão ao instituto constituído como um múnus 

público, reforçando a ideia do Estado como regulamentador e fixador das normas do exercício 

desse poder e como interessado pelo bom desenvolvimento. (GONÇALVES, 2012).  Portanto, 

por esse viés público, não podem os pais renunciar esse poder ou transferir e alienar para 

outrem. 

O atributo da imprescritibilidade decorre do fato de que o genitor, mesmo que não o 

exercite, não poderá perdê-lo, podendo somente ocorrer sua perda na forma e nos casos 

expressos em lei e por determinação do juiz conforme dispõe o Art. 1636 do Código Civil 

(BRASIL, 2002).  

O conceito de “poder familiar”, apesar de ter evoluído socialmente, rompendo no 

ordenamento jurídico brasileiro com a concepção anterior do “pátrio-poder”, é alvo de críticas 

visto que a ideia atual ainda se reporta ao vocábulo "poder".  

O jurista Silvio Rodrigues critica a postura do ordenamento jurídico brasileiro e da 

Constituição Federal de 1988 que pecou gravemente ao se preocupar mais em retirar da 

expressão a palavra "pátrio" do que incluir o seu real conteúdo, que, antes de um poder, 

representa obrigações e deveres dos pais, como o nome sugere. (RODRIGUES, 2004, apud 

DIAS, 2016)  

Ainda que mais apropriada que a expressão “pátrio poder", a denominação do “poder 

familiar” continua antiquado por se reportar ao “poder”, reforçando a ideia dos filhos como 
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objeto de poder e não como sujeitos de direito. (DIAS, 2016).  

Dentre algumas legislações estrangeiras, como a francesa e a norte-americana, a 

expressão “autoridade parental”, é melhor recepcionada (GONÇALVES, 2012). Da mesma 

forma, vem se posicionando majoritariamente a doutrina brasileira, tendo em vista que, segundo 

Gonçalves, o conceito, autoridade parental, retrata da melhor forma o exercício de função 

legítima fundada no interesse de outro indivíduo, e não em coação física ou psíquica, inerente 

ao poder. (GONÇALVES, 2012). 

Desta forma, tem se cogitado qualificar o poder familiar, como “pátrio-dever”, haja vista 

a mudança no caráter da expressão e pelas diversas atribuições aos pais que são mais sobre 

deveres do que direitos e poder, de fato (GONÇALVES, 2012).  

O vocábulo “poder” incute aos pais a ideia da posse onde o filho é mero objeto de poder 

e não de sujeito de direito que necessita de proteção (DIAS, 2016). Esse ideal traz problemáticas 

quando na separação de pais, onde nem sempre, os filhos são vistos de forma adequada e passam 

de sujeitos dependentes de proteção à objetos de poder.  

 

1.5 GUARDA  

 

 A fim de concluir os conceitos norteadores e adentrar de fato na alienação parental, 

imperioso destacar a importância do instituto da guarda à presente pesquisa, visto o tratamento 

da proteção da pessoa dos filhos comuns (BRASIL 2002) frente ao rompimento de vínculo 

conjugal.  

A guarda constitui um dos atributos do poder familiar, presente no Art. 1634 inciso II 

do Código Civil, como o único atributo que pode sofrer alteração na relação entre pais e filhos, 

frente ao rompimento familiar do vínculo entre os pais. Assim, cabe a afirmação de que a guarda 

decorre do poder familiar e pode ser dividida, consoante dispõe o Art. 1583 do CC, em guarda 

compartilhada e guarda unilateral. 

Difere-se do poder familiar pois significa poder decisório, detenção de tomada de 

decisão e responsabilidade quanto aos filhos. Logo, independente de possuir a guarda ou não, 

ambos os genitores possuem os atributos de criação, educação dos filhos, reivindicar respeito e 

obediência, dentre outros, haja vista que a guarda é apenas um dos aspectos do poder familiar 

(BRASIL, 2002).  

A guarda de filhos pressupõe o rompimento do vínculo entre os pais, no entanto, tal 

rompimento não deve comprometer a relação dos filhos com ambos os genitores. Segundo 

Maria Berenice Dias, “os filhos não podem se sentir objeto de vingança, em face dos 
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ressentimentos dos genitores e nem sofrer as consequências desse desenlace” (DIAS, 2016, p. 

878). 

Consoante preconiza a psicologia, os filhos são as figuras que mais saem prejudicadas 

no processo do rompimento de vínculo familiar, muitas vezes, levando consigo marcas de 

rejeição e impotência (DIAS, 2016). 

A este tocante, Flávio Tartuce ressalta a importância da equipe multidisciplinar de 

psicologia e assistência social, defendida pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM), a qual concede ao aplicador do direito devido auxílio nos hipercomplexos aspectos 

das separações das relações familiares dos tempos pós-modernos. (2017).  

Desta forma, caberá ao juiz decidir e aplicar o direito, atendendo o melhor interesse do 

menor, quando não houver acordo sobre a guarda, conforme dispõe o Art. 1612 do Código Civil 

(BRASIL, 2002). 

Consoante a redação da Lei 12.010 de 2009, que trouxe modificações ao Art. 33. Do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) a ideia de posse é incutida, ao 

observar a redação que dispõe “a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais” (ECA). 

Esta ideia de “posse do filho” à ser analisada à presente, consoante aduz Maria Berenice 

Dias, traz um nítido conteúdo punitivo onde ao a perda da guarda, da posse efetiva do menor, 

expressa verdadeira coisificação do filho que é colocado na condição de objeto a ser “perdido”, 

do que como sujeito de direito que carece de proteção de ambos os pais e não somente do 

guardião (DIAS, 2016). 

   

1.5.1 Guarda Unilateral  

 

Conforme define o parágrafo 1º do Art. 1583 do Código Civil, consoante redação dada 

pela Lei nº 11.698/08, a guarda unilateral traduz-se como “a atribuída a um só dos genitores ou 

a alguém que o substitua” (BRASIL 2002). Esta guarda unilateral exclusiva a um dos genitores, 

decorre do consenso de ambos os pais (CC 1584 I) ou na ocasião de um dos genitores declarar 

ao juiz que não deseja a guarda compartilhada (CC 1584 $2). 

Admitida como exceção a regra, após o advento da Lei 11.698/2008, da guarda 

compartilhada, que consagrou a guarda compartilhada como regra a ser aplicada, pode ser 

entendida, segundo Carlos Roberto Gonçalves como a guarda exercida por um dos cônjuges, 

ou alguém que o substitua, enquanto o outro tem, a seu favor, a regulamentação de visitas 
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(GONÇALVES, 2012). Gonçalves ressalta ainda, o incoveniente da modalidade unilateral, a 

qual priva o menor da convivência diária e contínua de um dos genitores. 

A privação da convivência diária e contínua do genitor que não possui a guarda, não 

alteram, ou não deveriam alterar, as relações entre pais e filhos visto que compete a ambos, via 

de regra, o exercício do poder familiar, ainda que a guarda afixada seja a unilateral. (BRASIL, 

2002) 

Entretanto, tem-se observado nas relações de guarda no formato unilateral, um 

afastamento da criança com do genitor não guardião pois a este incute somente o direito de 

visitas - atualmente preferível o direito de “convivência” haja vista melhor adequação – onde o 

guardião impõe as regras e, nos casos relevantes à presente pesquisa, dispõe de interferências e 

delineamentos prejudiciais à visita (DIAS 2016). 

Dispõe o Código Civil em seu Art. 1583 parágrafo 5º (BRASIL, 2002):  

“A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 

interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre 

será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 

subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física 

e psicológica e a educação de seus filhos.” 

 

Percebe-se que a lei obriga o não guardião, que supervisione os interesses dos filhos, 

ante à solicitações referentes aos menores. O guardião deve, por sua vez, possibilitar essa 

supervisão, configurando a negativa uma conduta de alienação parental, de acordo com a Lei 

nº 12.318 de 2010 (BRASIL, 2010). 

Quando a guarda do menor é conferida a um dos genitores, prevalece ao outro que não 

a detém o direito de visitas. Determina o Art. 1589 do Código Civil que o não guardião poderá 

visitar os filhos e tê-los em sua companhia, mediante acordado com o genitor que detém a 

guarda ou pela fixação do juiz, quando não houver acordo estendendo, ainda, esse direito a 

qualquer dos avós. (BRASIL, 2002) 

A proibição ou a negativa de visita pelo cônjuge guardião, sem que haja motivo ou 

situações excepcionais nocivas aos menores, podem configurar conduta de alienação parental 

por afetar a estrutura psicológica da criança e restringir os direitos do genitor ante ao seu poder 

familiar.  

  

1.5.2 Guarda Compartilhada  

 

O Art. 1.583, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 11.698/2008, 

conceitua a guarda compartilhada como “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos 
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e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns” (BRASIL, 2002)  

A supramencionada Lei nº 11.698/2008 incentiva e afirma como regra, a guarda 

compartilhada, que pode ser requerida por qualquer dos genitores ou por ambos, através de um 

consenso, e ainda, mediante decreto de ofício pelo juiz que deverá priorizar as necessidades 

específicas do menor em questão. 

Certamente, ainda que atualmente seja considerado a regra a ser observada, não é um 

modelo de guarda compulsório como solução para todos os casos, haja vista as especificidades 

das relações familiares e a observância do melhor interesse ao menor, o que implica a 

contraindicação para alguns casos. No entanto, conforme reforça Carlos Robertos Gonçalves, 

sempre que houver interesses dos pais e for conveniente para os filhos, a guarda compartilhada 

deve ser incentivada. (GONÇALVES, 2012) 

A Lei nº 11.698/2008 da guarda compartilhada, disciplina o modelo de forma a 

assegurar a ambos os genitores, a responsabilização conjunta outorgando-lhes o exercício dos 

direitos e deveres no tocante a autoridade parental dos filhos comuns dos pais que não vivem 

sob o mesmo teto. Percebe-se, neste modelo de guarda, não há mais a limitação do não guardião 

a somente fiscalizar a manutenção e educação do filho conforme ocorre na guarda unilateral.   

O novo modelo de corresponsabilidade é um avanço, porquanto favorece o 

desenvolvimento das crianças com menos traumas, propiciando a continuidade da relação dos 

filhos com seus dois genitores e retirando da guarda a ideia de posse (DIAS, 2016).  

Sobre a guarda compartilhada, preconiza a jurista (DIAS, 2016, pág. 883): 

“O dinamismo das relações familiares, com o maior comprometimento de ambos no 

cuidado com os filhos, fez vingar a guarda conjunta ou compartilhada, que assegura 

maior aproximação física e imediata dos filhos com ambos. É a modalidade de 

convivência que garante, de forma efetiva, a corresponsabilidade parental, a 

permanência da vinculação mais estrita e a ampla participação de ambos na formação 

e educação do filho, o que a simples visitação não dá espaço”. 

 

A postura equitativa, onde o pai e a mãe são igualmente importante, deve ser tomada e 

levada em conta como, consoante Maria Berenice “um reflexo de uma mentalidade”, onde a 

figura paterna e materna devem ser vistas com igual importância, de forma a garantir o 

adequado desenvolvimento psíquico-social das crianças ou adolescentes envolvidos (DIAS, 

2016). 

Sua aplicabilidade exige precipuamente, um desarmamento total, uma superação de 

mágoas e frustrações a fim de que ambos doem-se para o atendimento do melhor interesse da 

prole. E, ainda que persistam os ressentimentos, nem por isso deve-se abrir mão da modalidade 

de convívio que melhor atende ao interesse dos filhos. (DIAS, 2016). 
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A divisão equitativa de tempo de convívio e das responsabilidades cotidianas são 

extensões fiéis da concepção do poder familiar e garantem a minimização das consequências 

danosas da separação que se suavizam pela manutenção dos laços de afetividade que só a 

convivência e a proximidade física garantem. (DIAS, 2016) 

Por esta participação mutua de corresponsabilidade participativa dos pais para com os 

filhos, observados os pressupostos de atendimento ao Princípio do Melhor Interesse ao Menor, 

sempre que possível deve ser adotada a guarda compartilhada e, inclusive, como a melhor forma 

de evitar a alienação parental conforme disposto a seguir.  
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2 ALIENAÇÃO PARENTAL E AS EXTENSÕES DA LEI Nº 12.318 DE 2010 

 

2.1 A ALIENAÇÃO PARENTAL SEGUNDO A LEI 12.318/2010 E SUA RELEVÂNCIA 

NA COPARTICIPAÇÃO PATERNA  

 

Quando há a ruptura da vida conjugal, por vezes surge o sentimento de abandono, raiva 

e vingança pelo ex par. Esses sentimentos de desvalorização pelo outro cônjuge decorrente do 

luto da separação, quando há a existência de filhos menores, uma grande problemática é 

evidenciada e tem abarrotado as Varas de Família, denominada de Alienação Parental. 

A este tocante, preconiza Maria Berenice Dias (2016, pág. 906):  

Muitas vezes, quando da ruptura da vida conjugal, se um dos cônjuges não consegue 

elaborar adequadamente o luto da separação, com o sentimento de rejeição, ou a raiva 

pela traição, surge o desejo de vingança que desencadeia um processo de destruição, 

de desmoralização, de descrédito do ex-parceiro. Sentir-se vencido, rejeitado, 

preterido, desqualificado como objeto de amor, pode fazer emergir impulsos 

destrutivos que ensejam desejo de vingança, dinâmica que faz com que muitos pais se 

utilizem de seus filhos para o acerto de contas do débito conjugal. 

 

Criada para fins de proteção à criança e ao adolescente, afetados pelos litígios da ruptura 

conjugal e, ainda, para garantir a coparticipação do genitor não guardião e inibir condutas 

desqualificadores ao ex cônjuge, ou companheiro, a Lei 12.318/2010 é um importante 

instrumento garantidor da saúde psíquica dos integrantes do instituto da família, e 

precipuamente do menor, pós desmanche familiar.  

Consoante o Art. 2º desta Lei, a alienação parental configura-se como: (BRASIL, 2010) 

Art. 2o 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.  

 

De forma crescente no judiciário brasileiro, a “Alienação Parental” viu sua necessidade 

de regulamentação através da união dos pais que reclamavam de mães alienadoras que inibiam 

sua participação na criação dos filhos e através do prejuízo da manutenção do vínculo afetivo 

com seus menores pós divórcio, que restavam pendente do devido amparo legal.  

Entende-se, portanto, como uma tentativa de desqualificar o pai, ou mesmo a mãe, da 

criança e do adolescente, de forma a impedir a manutenção do vínculo entre pais e filhos e por 

conseguinte, a separação afetiva do não guardião com a criança. Em termos informais, segundo 

pressupõe Maria Berenice Dias, configura um verdadeiro cabo de guerra onde a criança 

encontra-se ao centro do duelo (DIAS, 2016).  

Segundo a Advogada, Mestre em Psicanálise e Doutora em Direito pela Universidade 
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Veiga de Almeida, Leonora Roizen Albek Oliven (2011, pág. 58, online): 

Nessa experiência, os sintomas expressam através do desencadear de processos de 

acusações mútuas entre o ex-casal. conduzindo a retaliações e a lesões afetivas, 

inclusive atingindo os seus filhos. O elo desejado passa a desempenhar o papel de elo 

perdido: o retrato do fracasso. Dos pais. E assim nos filhos refletem as contradições 

de afetos e de sentimentos paterno-materno. Portanto, caso os pais não elaborem a 

perda sofrida, na ânsia de punir a pessoa amada como medida satisfativa de um desejo 

de vingança em face do outro, busca destruir a imagem do outro progenitor na relação 

com os filhos. 

 

Configura-se alienador (ou alienante) aquele que manipula a percepção da criança 

contra o outro genitor, de forma a incutir sentimentos negativos e depreciativos que afastam a 

criança do pai ou da mãe. Segundo a Lei 12.318/10, podem configurar neste polo, inclusive, 

terceiros que depreciem a imagem do genitor, como avó, avo, tios, pessoas ligadas na relação. 

Como vítimas do fenômeno encontra-se o genitor alienado, que sofre com o demérito e 

difamações do alienador e ainda, a criança, que padece diretamente com as consequências 

psíquicas do conflito entre o alienador e o genitor alienado.  

Nesse sentido mencionam Ilha, Ports e Bittencourt (2011, p. 1, apud VAREJÃO, 2014, 

online): 

Alienador é o genitor, ascendente, tutor e todo e qualquer representante da criança 

ou adolescente que pratiquem atos que caracterizem a alienação parental. Por sua 

vez, alienado é o genitor afetado pela alienação parental, e porque não dizer, 

igualmente vítima destes atos. 

 

A desmoralização intencional e a manipulação das referências da criança é tão intensa 

que torna-se complexo discernir a realidade fática das inverdades manipuladas pelo alienador. 

Segundo Dias, esta sucessão de implantação de falsas memórias faz com que nem mesmo o 

alienador consiga distinguir a diferença da verdade e a mentira, passando para o filho uma 

verdade inventada, uma verdadeira implantação de “falsas memórias” (DIAS, 2016, pág. 907). 

Esclarece Oliven sobre o discernimento de uma criança, a qual evidentemente, não 

possui a mesma capacidade analítica e persuasão de seu ascendente alienador (2011, online): 

Ao não conseguir discernir a exata extensão da narrativa, já que não possui essa 

capacidade analítica, acaba internalizando o falso discurso do abandono. Com ele, 

surgem as dúvidas ao amor do outro, capazes de colocar fim a qualquer possibilidade 

ao diálogo. O investimento no par amor-ódio parece explicitar sentimentos como 

vingança e ciúmes decorrentes de estados de exigências para a satisfação de seus 

desejos. Essa ação encobre não apenas a questão de fundo, mas atinge a vida psíquica 

dos filhos. 

 

Com efeito, a psicanalista Lenita Duarte pontua que, quando da manipulação do 

entendimento dos filhos em acreditar nas falsas memórias implantadas pelos pais, através do 

abuso do poder parental, ao conseguir impressioná-los, eles se sentem amedrontados na 

presença do outro. Esse distanciamento do outro genitor sem razão aparente, incute em um 
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sentimento de traição e rejeição e consequentemente, um desemparo que geram diversos graves 

sintomas que acompanharão o desenvolvimento psicológico do menor afetado (DUARTE, 

2012, pág. 270). 

Desta forma apresentam-se as chamadas “falsas memórias”, através de um 

convencimento e implantação de lembranças que de fato nunca aconteceram (GARDNER, 

1985, online).  

Nesse jogo de manipulações todas as armas são utilizadas, abusos físicos, emocionais 

e, inclusive, em alguns casos mais gravosos, a falsa implantação de memórias de um abuso 

sexual em episódios de visitação, onde a criança é convencida pelo genitor alienador, ou 

terceiros colaboradores com a alienação, da existência de determinados fatos e abusos nunca 

antes acontecidos.  

Tal fenômeno entendido como falsas memorias foi utilizado pelo médico psiquiatra 

Richard Gardner para designar a Síndrome da Alienação Parental, em seu estudo em 1985. 

Compreendido na década de 80 através das atuações do médico psiquiatra em ações 

judiciais de família e posteriormente, aprofundada através de estudos realizados na teoria da 

Alienação Parental, a entendeu como “a situação em que a mãe ou o pai de uma criança a treina 

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

temor em relação ao não guardião”. (GARDNER, 1985, online) 

Desta forma, a Síndrome da Alienação Parental seria oriundo da Alienação Parental e, 

é conceituada por Gardner (2002, online) como:  

Distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de 

custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegritória contra 

um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma 

justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor (o que faz a 

“lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e contribuições da própria criança 

para caluniar o genitor-alvo.  

 

Tal distúrbio, de acordo com Jorge Trindade (2010, pág. 25), pode manifestar-se no 

menor sob forma de “ansiedade, medo, insegurança, isolamento, tristeza, quadros de depressão, 

comportamento hostil, falta de organização, dificuldades escolares, baixa tolerância à 

frustração, irritabilidade, enurese, transtorno de identidade ou de imagem, sentimento de 

desespero, culpa, dupla personalidade, inclinação ao álcool e às drogas, e, em casos mais 

extremos, ideias ou comportamentos suicidas”.  

Cabe ressaltar as críticas à Síndrome da Alienação Parental, e até mesmo à Alienação 

Parental, como uma patologia, baseada na teoria de Richard Gardner (GARDNER, 1985, 

online). Afirma Myllena Calasans, representante do Comitê Latino Americano de Defesa dos 

Direitos da Mulher (CLADEM) que a Lei 12.318/2010 não possui base científica consolidada 
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e portanto, não pode ser tratada como um síndrome e tampouco, uma doença. (BRASIL, 2018, 

n/p). 

A este tocante, correm afloradas discussões visto que os mesmos sintomas da alienação 

são idênticos aos de uma criança e/ou adolescente que sofreu abusos sexuais. Isso tem tornado 

ainda mais complexo e arriscado a determinação do juiz responsável ao analisar os casos de 

alienação.  

Acerca dos direitos fundamentais da criança na garantia de convivência familiar 

saudável, a Lei 12.318/2010 concedeu destaque ao trazer expressamente que a prática da 

alienação parental fere direito fundamental. Dispõe a Lei em seu Art. 3º: (BRASIL 2010). 

Art. 3o 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.   

 

A Lei da Alienação veio para assegurar a efetiva coparticipação de ambos os pais na 

criação dos filhos, ainda que com a ruptura conjugal, através da existência de um dispositivo 

que garantisse proteção àquele que não possui a guarda e permite o chamamento do juiz e do 

Estado na intervenção das lides subjetivas do Direito de Família.  

Haja vista que a figura da mãe já é comumente a fixada pelos tribunais, o distanciamento 

do pai e proteção do direito ao contato entre pais e filhos nas lides conjugais não detinham a 

devida atenção e cuidado.  

O primado materno, apesar da evolução histórica dos papeis parentais, ainda ocupa um 

protagonismo muito rígido nas aplicações dos magistérios. Com efeito, é possível identificar 

diversos processos judiciais que concedem os cuidados dos filhos a mãe por assim entender 

ideal (SOUZA, 2010).  

Segundo pontua Maria Berenice o fenômeno da alienação parental “manifesta-se 

principalmente no ambiente da mãe, devido à tradição de que a mulher seria mais indicada para 

exercer a guarda dos filhos, notadamente quando ainda pequenos” (2016, pág. 908). Logo, 

percebe-se a importância da Lei aludida no amparo aos pais que tem seus vínculos minados 

pela implantação das falsas memórias.  

A título de exemplo, a Lei 12.318/10 traz algumas condutas que podem ser consideradas 

atos de alienação parental, além de, igualmente, os atos declarados pelo juiz ou constatado 

através de perícia (BRASIL, 2010). São estes, segundo a Lei 12.318:  

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 

paternidade ou maternidade;  

II - dificultar o exercício da autoridade parental;  

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;  
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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.  

 

Ademais, podem ser considerados atos de alienação, para fins de exemplificar tal 

fenômeno, a recusa em passar chamadas telefônicas aos filhos, a exclusão o genitor alienado de 

exercer o direito de visitas, apresentar o novo cônjuge como sua nova mãe ou pai; interceptar 

cartas e presentes, desvalorizar ou insultar o outro genitor dentre outros atos nesta mesma linha 

nociva.  

Dada a gravidade dos efeitos que tais condutas ocasionam na criança, demandou-se pela 

imposição de sanções para coibir o ascendente, tutor ou terceiro interessado que assim agir. A 

Lei então dispõe de forma expressa as sanções que visam corrigir e erradicar as condutas do 

alienador. Cabe salientar que as medidas punitivas apresentam diversas controvérsias e 

demandam discussões entre a sociedade quanto a eficácia de sua aplicabilidade.  

De forma individual ou de aplicação conjunta, a depender do entendimento e análise do 

julgador, podem ser aplicadas as seguintes sanções ao alienador (BRASIL 2010):  

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

regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; III - estipular multa ao 

alienador; IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; V - 

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

determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; VII - declarar a 

suspensão da autoridade parental.  

 

Ante ao exposto, percebe-se o grau crescente de gravidade da ordem dos incisos, onde, 

consoante o inciso I o alienador poderá ser meramente advertido pelo judiciário afim de 

adequação de sua postura e a conduta praticada será declarada. O inciso II determina a 

ampliação do regime de convivência familiar quando comprovada a alienação, para fins de 

esmaecer o vínculo e garantir maior contato da criança com o genitor alienado. O inciso III traz 

a estipulação de uma multa, de acordo com o entendimento do juiz para quem realizar condutas 

alienadoras.  

A sanção mais coerente de acordo com a subjetividade dos processos de família 

encontra-se ao inciso IV, que determina acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial à 

família protagonista da lide, o que evidencia a importância da equipe multidisciplinar na 

atuação do judiciário.  

No que diz respeito a equipe multidisciplinar, manifesta Leonora Oliven “sensível à 

subjetividade e à construção do sujeito, a lei prevê a atividade de equipe multidisciplinar para 
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análise e verificação da (in) existência do Fenômeno, se a fala está manchada pela fala do 

alienante.” (OLIVEN, 2011, online)  

De grande repercussão e polêmica, evidencia-se o inciso V: a determinação de alteração 

da guarda para guarda compartilhada ou a sua inversão. Consoante este inciso, em casos mais 

gravosos, a insuficiência de provas que comprovem a veracidade dos fatos pode culminar na 

compreensão de conduta de alienação parental, sujeita a determinação de alteração da guarda 

para guarda compartilhada ou sua inversão. 

A polêmica deste inciso surge, principalmente, em casos de abusos sexuais por pais 

abusadores, onde, não comprovado o abuso, pode haver a fixação de maior aproximação da 

criança com o abusador.   

Dentro deste mesmo polêmico debate, encontram-se os incisos VI e VII, onde 

respectivamente, poderá o juiz determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou 

adolescente com o genitor alienado e ainda, dada maior extremidade, poderá o juiz determinar 

a suspensão da autoridade parental. (BRASIL, 2010).  

Apesar de toda a discussão a respeito de seus artigos e incisos, a Lei, quando aplicada 

de forma correta e efetiva, traça sua importância na regulamentação de uma paternidade mais 

afetiva e participativa. 

 Por conseguinte, a existência da Lei traça sua importância na prevenção e amenização 

de condutas de Alienação Parental, através das sanções definidas no dispositivo legal, para que 

sejam garantidos ao menor a minimização dos efeitos gerados pela ruptura conjugal dos pais e 

a salvaguarda de seus direitos e princípios constitucionais.  

 

2.2 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS PELOS ATOS DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

A Alienação, consoante apresentada à presente, mostra-se como uma verdadeira tortura 

emocional e psíquica pelo alienador ao menor em desenvolvimento, em meio aos litígios de 

guarda e ruptura conjugal.  

As proporções de tal fenômeno, além de afetar o genitor alvo das ofensas e deméritos, 

atinge toda uma estrutura familiar, caracterizando graves violações à princípios constitucionais 

e previstos no ordenamento jurídico brasileiro, basilares do âmbito familiar e precipuamente, 

dos direitos das crianças e adolescentes.    

Segundo o jurista Paulo Bonavides (2015, pág. 237, apud DIAS, 2016, pág. 65) “os 

princípios constitucionais foram convertidos em alicerce normativo sobre o qual assenta todo o 



30  

edifício jurídico do sistema constitucional”. Tamanha a importância mandamental de seus 

valores, que a desatenção aos seus méritos implica uma ofensa a todo um sistema de comandos, 

sendo considerados, portanto, consoante preconiza Maria Berenice Dias, “leis das leis” (2016, 

pág. 65).  

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu Art. 227 caput, com redação dada pela 

Emenda Constitucional 65/2010: (BRASIL, 1988)  

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  
 

Desta forma, traz elencado os princípios basilares que devem reger as relações 

familiares em observância a proteção ao menor, sendo estes a serem analisados a presente, 

dentre outros presentes no artigo aludido, o princípio da dignidade humana, o princípio da 

convivência familiar, o princípio da solidariedade familiar, princípio da proteção integral à 

criança e ao adolescente o princípio do melhor interesse da criança.  

 

2.2.1 Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana 

 

Como fundamento do Estado Democrático de Direito, o princípio basilar da dignidade 

humana expresso no Art. 1º inciso III da Constituição Federal de 1988 é considerado o 

princípio maior, ou um “macroprincípio” (DIAS, 2016, pág. 73), que deve ser observado em 

todos os âmbitos do direito e sua aplicação.  

Segundo Dias (2016), este princípio não representa um mero limite a ser respeitado, 

mas sim um norte a ser seguido e observado na positivação de todas as ações concernentes 

aos indivíduos, a fim de que seja garantido o mínimo existencial para cada ser humano. 

Além de sua disposição ao Art. 1º da Constituição Federal como princípio basilar, 

possui fundamento no Art. 227, caput do Texto Maior, o qual dispõe que é dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade o direito, dentre tantos outros, à dignidade (BRASIL, 1988). 

Conforme define a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia Antunes 

Rocha (2000, pág. 72): 

é o pressuposto da ideia de justiça humana, porque ela é que dita a condição superior 

do homem como ser de razão e sentimento. Por isso é que a dignidade humana 

independe de merecimento pessoal ou social. Não se há de ser mister ter de fazer por 

merecê-la, pois ela é inerente à vida e, nessa contingência, é um direito pré-estatal.  

 

A este tocante, o Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
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Guilherme Calmon Nogueira da Gama compreende a necessidade da promoção do respeito e a 

igualdade de todos os entes da família, para assegurar a manifestação do princípio da dignidade 

humana na existência digna de vida em comunhão familiar. (GAMA, 2008, online)  

Deste modo, no âmbito do planejamento familiar o princípio em comento deve ser 

observado a fim de transcender o exercício desse direito pelos pais aos filhos, pois são eles os 

principais garantidores da proteção e da efetivação da dignidade da criança e do adolescente. 

As condutas da Alienação realizadas no ímpeto de prejudicar os laços de afeto entre a 

criança e seu genitor alienado configura intimamente uma ofensa ao “Princípio da Dignidade 

Humana”, pois a não observância por pais e mães alienadoras configura uma violência e abuso 

ao psicológico do menor em formação.  

Crianças e adolescentes vítimas dessa situação não merecem responder por atos e 

escolhas de seus pais e por estarem em pleno processo de desenvolvimento, fase da qual mais 

necessita de apoio, carinho e de uma base familiar estruturada, precisam ter sua dignidade e 

interesses respeitados e colocados em primeiro plano. 

 

2.2.2 Princípio Da Solidariedade Familiar 

 

A solidariedade familiar implica no respeito recíproco e consideração entre os sujeitos 

de uma entidade familiar, que através da sustentação da compreensão e da cooperação dos seus 

membros, garantem o auxílio mútuo no amparo de seus entes. Consoante define Maria Berenice 

Dias (2016, pág. 79): 

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, que tem origem nos 

vínculos afetivos, dispõe de acentuado conteúdo ético, pois contém em suas entranhas 

o próprio significado da expressão solidariedade, que compreende a fraternidade e a 

reciprocidade. A pessoa só existe enquanto coexiste. O princípio da solidariedade tem 

assento constitucional, tanto que seu preâmbulo assegura uma sociedade fraterna. 

  

Frise-se que a solidariedade presente no Art. 3º, I, da Constituição Federal de 1988 como 

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, deve se estender para a solidariedade 

familiar, na garantia do auxílio mútuo em relação aos membros de uma família (Tartuce, 2017, 

pág. 24).  

Por conseguinte, quando o respeito, a cooperação, o amparo, o cuidado recíproco entre 

os membros se esgotam, através de atos de alienação parental, percebe-se a clara configuração 

à ofensa do princípio da solidariedade familiar, que é o pressuposto maior de cooperação nas 

relações afetivas.    
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2.2.3 Princípio Da Convivência Familiar 

 

 A Constituição Federal traz expressamente em seu Art. 227, caput o dever da família, 

da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à convivência familiar saudável (BRASIL, 1988), princípio este decorrente do poder 

familiar (ou autoridade parental).  

Segundo o princípio da convivência familiar, a criança e o adolescente devem ser 

criados e educados em ambiente familiar, com amor, afeto e, principalmente, respeito. A este 

tocante, esclarece Paulo Lôbo (2011, p. 74)  

O direito à convivência familiar, tutelado pelo princípio e por regras jurídicas 

específicas, particularmente no que respeita à criança e ao adolescente, é dirigido à 

família e a cada membro dela, além de ao Estado e à sociedade como um todo. […] A 

convivência familiar também perpassa o exercício do poder familiar. Ainda quando 

os pais estejam separados, o filho menor tem direito à convivência familiar com cada 

um, não podendo o guardião impedir o acesso ao outro, com restrições indevidas. 

 

Destarte, quando o genitor alienante atua de forma proposital e ardilosa com a intenção 

de causar prejuízos à convivência saudável da criança, ou do adolescente, com o outro genitor, 

revela-se manifesta violação do direito fundamental da convivência familiar, disposto na 

Constituição em seu Art. 227 e no Art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Ademais, a Lei 12.318/2010 dispensa interpretações diversas e determina de forma clara e 

objetiva quanto a este direito fundamental: (BRASIL, 2010)  

Art. 3o 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.  

 

Uma convivência familiar saudável diz respeito, sempre que possível, a presença de 

ambos os pais no desenvolvimento do menor. A ruptura conjugal dos genitores deve ser paralela 

aos interesses e aos direitos do menor envolvido, que necessita do melhor cenário possível para 

sua formação de identidade e construção da personalidade de forma plena. (DIAS, 2012, 

online).  

 A privação à convivência com o genitor através dos atos de alienação parental, gera 

consequências extremamente nocivas que afetam os filhos das mais diversas formas. Surge 

então a necessidade dessa proteção constitucional, e legal, às crianças e aos adolescentes que 

necessitam de amparo afetivo, moral e psíquico de ambos os genitores. 

 

2.2.4 Princípio Da Proteção Integral À Criança E Ao Adolescente 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584554/artigo-227-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10618045/artigo-19-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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As mutações sociais, políticas e econômicas trouxeram evoluções não somente ao 

conceito de família, como também, no tratamento de seus entes, dentre elas, o tratamento 

igualitário das figuras de pai e mãe e a configuração do menor como verdadeiro sujeito de 

direito.  

Com o advento da democrática Constituição Federal de 1988, o Estado tem buscado 

garantir através de dispositivos, a proteção integral à criança e ao adolescente, atribuindo-lhes 

prioridade absoluta na garantia de sua proteção e direitos. (BRASIL, 1988) 

O Art. 227, caput do Texto Maior reforça expressamente em sua redação a prioridade 

absoluta dos direitos inerentes à criança e ao adolescente, os quais devem ser garantidos 

solidariamente pela família, sociedade e Estado além da garantia da proteção integral contra 

toda e qualquer manifestação de “negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão”. (BRASIL, 1988) 

A este tocante, assinala Maria Berenice Dias (2016, pág. 81)  

A maior vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos até os 18 anos, como pessoas em 

desenvolvimento, os faz destinatários de um tratamento especial. Daí ser consagrado 

a crianças, adolescentes e jovens, com prioridade absoluta, 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. Também são colocados 

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão 

 

Tal princípio, da proteção integral à criança e ao adolescente, deve ser interpretado 

como uma verdadeira diretriz nas relações do menor com os seus pais, família, sociedade e 

Estado, e não como uma mera recomendação ética (LÔBO, 2015).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, é o sistema de normas que 

regulamenta de forma integral toda essa proteção, reconhecendo-os como sujeitos de direito e 

atribuindo garantia e os princípios que orientam sua proteção legal.  

Em reforço, preconiza Tartuce: (2017, pág. 27)  

O art. 3.º do próprio Estatuto determina que a criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade.  

 

Assim, a manifestação da Alienação Parental revela profunda violação ao princípio da 

proteção integral à criança e ao adolescente, ao passo que negligencia toda a proteção garantida 

constitucionalmente além dos violentos reflexos causados pelo fenômeno no desenvolvimento 

do menor.  
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2.2.5 Princípio Do Melhor Interesse Da Criança E Do Adolescente 

 

Bem como os demais princípios analisados à presente, o princípio do melhor interesse 

da criança e do adolescente revela-se principalmente ao Art. 227, caput e teve seu destaque na 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, ratificada pelo Brasil em 1990, ao lado do 

princípio da proteção integral e do direito à convivência familiar. (DA SILVA PEREIRA, 

online) 

Incorporado pelo Brasil em seu sistema jurídico de forma a nortear a legislação interna, 

o princípio em comento mostra sua importância na garantia de solução de conflitos que atendam 

prioritariamente o interesse da criança em sua melhor configuração, sobrepondo seus direitos 

aos interesses de uma pessoa adulta. (O’DONNELL, 1990, apud, DA SILVA PEREIRA, pág. 

1, online)  

Neste contexto, assinala a jurista Tania da Silva Pereira (pág. 2, online)  

Em essência, este conceito significa que quando ocorrem conflitos desta ordem, como 

no caso da dissolução de um casamento, por exemplo, os interesses da criança 

sobrepõem-se aos de outras pessoas ou instituições. 

 

O padrão a ser considerado, portanto, deve ser da prevalência dos interesses da criança 

ou do adolescente frente aos interesses dos pais nos litígios familiares. As necessidades do 

menor, com a óbvia preexistência de uma análise do caso concreto, exigem uma maior atenção 

em detrimento dos interesses dos genitores, haja vista a fase de desenvolvimento que os 

perpassam.  

Reforça o jurista Rodrigo da Cunha Pereira em sua obra, quanto ao teor do princípio 

em comento e sua aplicação no caso concreto: (DA CUNHA PEREIRA, 2005, pág. 128) 

O entendimento sobre seu conteúdo pode sofrer variações culturais, sociais e 

axiológicas. É por esta razão que a definição de mérito só pode ser feita no caso 

concreto, ou seja, naquela situação real, com determinados contornos predefinidos, o 

que é o melhor para o menor.(…) Para a aplicação do princípio que atenda 

verdadeiramente ao interesse dos menores, é necessário em cada caso fazer uma 

distinção entre moral e ética. 

 

Independente do caso em concreto que se evidencie, o princípio aludido será 

obedecido para que se efetive os preceitos fundamentais da Constituição, concernentes aos 

direitos individuais e, principalmente, a letra do Art. 227 caput, o qual prevê a asseveração, 

com absoluta prioridade, na configuração do melhor interesse à criança, a fim de que lhes seja 

proporcionado o digno processo de desenvolvimento e sadia formação da personalidade. (DA 

CUNHA PEREIRA, 2005) 

Da perversa realidade manifesta nas condutas de alienação parental, quando o genitor 

alienador sobrepõe seus íntimos interesses, seu luto não superado frente aos interesses do 
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menor, resta indubitável a violação ao princípio do melhor interesse à criança.  

Assim, consoante dispõe o Art. 227, caput sobre o dever da família, da sociedade e do 

Estado, devem todos eles apropriar-se da efetivação deste princípio, e dos demais dispostos à 

presente para garantia de todos os benefícios à criança e ao adolescente.  

Os aplicadores do direito, juízes, promotores, a equipe multidisciplinar presente na Lei 

12.318/2010, todos eles, solidariamente, são responsáveis em atentar ao melhor interesse dos 

menores que protagonizam a lide familiar, tendo em vista a garantia dos direitos constitucionais 

e de sua dependência para a efetiva e real concretização. (DIAS, 2012, online) 

 

2.3 A IMINÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA LEI nº 12.318 DE 2010 PELA SUA MÁ 

UTILIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE DEFESA A PAIS ABUSADORES  

 

A Lei da Alienação Parental, nº 12.318 de 2010, elaborada para fins de salvaguardar a 

formação psicológica da criança, ante a interferência do alienador na atuação de atos de repudio 

contra o genitor alienado pode estar com os dias contados mediante discussão no Congresso 

Nacional que objetiva sua revogação. (BRASIL, 2018, n/p)  

Diversas discussões tem se revelado acerca da revogação ou manutenção da Lei, que foi 

criada para fins de proteção do menor e que se mostra, em muitos casos, o sujeito menos 

protegido e beneficiado com sua aplicação, consoante posição contrária ao dispositivo em 

comento. 

 A pior das situações evidencia-se ante as denúncias graves de abusos, físicos e/ou 

sexuais. Ao ser julgada como uma denúncia falsa pela mãe tida como alienadora, a guarda do 

menor pode ser invertida para o pai ou o regime de guarda estendido, conforme prevê os incisos 

V e VI do Art. 6º da Lei nº 12.318 de 2010.  

O Projeto de Lei do Senado, nº 498/2018 de autoria do ex-senador Magno Malta, deriva-

se de estudos da Comissão Parlamentar de Inquéritos (CPI) dos Maus-Tratos, criadas em 2017. 

(SENADO, 2018). Visa revogar a Lei da alienação parental, por considerar propício o 

desvirtuamento de seu propósito, ao passo que facilita a defesa legal de pais abusadores.  

O principal argumento da defesa à revogação é a facilitação propiciada pela Lei, que 

corrobora com a vulnerabilidade de crianças e adolescente a abusos sexuais ou maus-tratos pelo 

pai, ou até mesmo pela mãe. Alguns especialistas divergem ao manifestar a crença de que a 

revogação seria um retrocesso e, enquanto isso, a discussão segue dividida. (BRASIL, 2019, 

n/p) 

Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
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(CDH) que ocorreu em julho de 2019, requerida pela relatora do projeto, senadora Leila Barros 

(PSB-DF) a polarização de argumentos mostrou-se bastante evidente.  

Manifesta a psicanalista, Ana Maria Iencarelli, representante do Coletivo “Mães na 

Luta” que a alienação parental é desprovida de base científica, e, que carece rigor às pesquisas 

sobre o índice real de denúncias ditas como falsas de abuso sexual. (BRASIL, 2019, n/p) 

 Na existência de uma vasta dificuldade de se comprovar um abuso sexual, o processo 

de alienação continua em trâmite, de modo a prejudicar a mãe que age na defesa do filho e o 

menor, vítima de abusos. Segundo Iencarelli: (BRASIL, 2019, n/p) 

A única possibilidade é a voz da criança, que é a testemunha do abuso. Apesar disso, 

a criança é desacreditada, chamada de mentirosa. Quando relata com muita precisão 

um ato libidinoso, ela é tida como estando com implantação de falsas memórias.  

 

A este tocante, as advogadas Patrícia Regina Alonso e Marina Zanatta Ganzarolli 

também opinam pela revogação, ao afirmarem que a Lei favorece os abusadores e estreita o 

contato da vítima com seu abusador. A advogada Patrícia informa ainda, que em diversos 

momentos veio a ser procurada para defender pais de má-fé, com o uso da Lei da Alienação o 

que confirma na prática como tem sido seu real uso.  

Ainda, a deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) refutou quanto a necessidade da 

existência da norma, haja vista as fragilidades que a mesma apresenta e sua dispensabilidade, 

pela existência prévia de outras normas legislativas que já tratam sobre o tema em vigor no 

Brasil. Destaca em sua fala  “nós temos o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o 

Código Civil, o Código Penal, a Constituição Federal, que já fazem a proteção dessa criança”. 

(BRASIL, 2019, n/p) 

Por sua vez, a Juíza Ângela Gimenez da 1ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso (TJMT) opinou em defesa da Lei, ao dizer que a inversão da guarda apenas ocorre 

em casos de alienação parental severa, mediante um longo processo judicial para análise do 

caso, e não de forma automática consoante aduz os mais leigos. Defende ainda, o fato da lei em 

comento ser mais um dispositivo garantidor da guarda compartilhada, atualmente considerada 

como regra no Brasil e que “sua revogação total seria um retrocesso”. (BRASIL, 2019, n/p) 

Em concordância a MM. do TJMT, a Juíza Silvana da Silva Chaves da 6ª Vara de 

Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), manifesta que as 

decisões judiciais são tomadas através de investigações, com obediência aos procedimentos 

legais e desempenho da ampla defesa. Opina por modificações que se baseiem em estatísticas 

para comprovação de sua necessidade, mas, desaprova sua exclusão. Segundo a juíza “se há 

uma possibilidade de prejudicar mães que denunciam eventuais abusadores, então que se 
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proponha uma suspensão de qualquer processo de alienação parental até a investigação do 

processo crime” (BRASIL, 2019, n/p) 

Ainda, sob a ótica de defesa da lei e contra sua revogação, a advogada Sandra Regina 

Vilela advertiu que “o abuso emocional e psicológico contra a criança é tão destrutivo quanto 

o abuso sexual, e negou que acusações de abuso gerem a inversão de guarda automática”. 

Segundo a advogada, diferente do que se é passado para a sociedade em geral, são raríssimos 

os casos de falsa denúncia que cumulem em inversão de guarda. (BRASIL, 2019, n/p) 

Muito bem complementa a psicóloga Andréia Calçada, também a favor da Lei de 

alienação parental, ao trazer a questão de que seria a lei o problema ou a capacitação dos 

profissionais, a falta de políticas públicas preventivas, a litigância sem fim? (BRASIL, 2019, 

n/p) 

O Projeto passou pela Comissão de Direitos Humanos, com a relatora Senadora Leila 

Barros (PSB-DF) e seguirá para Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).  

A juíza Flávia Pessoa, auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

em debate na Câmara dos Deputados, já opinou pela importância da Lei de Alienação Parental, 

ao alegar que pode haver má-fé dos dois lados: da parte da mãe ao acusar falsamente o pai de 

violência sexual e, da parte do pai, ao acusar falsamente a mãe de alienação parental. (BRASIL, 

2019, n/p).  

Em audiência pública da Comissão Externa de Violência Doméstica contra a Mulher, a 

Promotora de Justiça de São Paulo, Valéria Scarance, que coordena a Comissão, posicionou-se 

pela revogação da Lei por entender o mau uso da referida, que facilita a defesa de pessoas, em 

geral pais, acusadas de abusar sexualmente de seus filhos. Segundo afirma: (BRASIL, 2019, 

n/p)   

Como esse é um crime difícil de ser comprovado, a falta de provas acaba sendo usada 

para acusar a mãe (que é geralmente quem faz a denúncia) de mentir e, portanto, 

alienar. Mas, os casos de mães que oferecem falsas denúncias de abuso sexual não 

chegam a 0,5%.  

 

Uma consequência dessa situação, na visão de Erica dos Santos, do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Armação de Búzios (RJ), é o desestímulo à 

denúncia, pois, se a mãe corre o risco de perder a guarda do filho caso não consiga provar o 

abuso, ela vai preferir não denunciar. 

Acrescenta, ainda, a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) sobre a dualidade de processos 

violentos enfrentados pela mulher passa por um processo de violência e não consegue ter a 

guarda da criança, e ainda, sabe que o ex-par também pratica violência com a própria criança. 

(BRASIL, 2019, n/p)  
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O crime de abuso sexual não é fácil de ser comprovado haja vista que nem sempre o 

abuso se configura com o sêmen na criança ou marcas do abuso. Na grande maioria das vezes 

a única prova é a testemunhal da única testemunha do fato, que é o menor. 

A este tocante, preconiza Maria Berenice Dias: (2010, online)  

A primeira dificuldade decorre do fato de se tratar de prática que acontece no recinto 

do lar, entre quatro paredes. Ao depois, nem sempre o abuso deixa vestígios físicos, 

visto que sua configuração não depende da prática sexual com conjunção carnal, coito 

vagínico ou anal. A prova, muitas vezes, limita-se ao confronto da palavra de um 

adulto com a de uma criança, que tem enorme dificuldade de relatar o ocorrido. Tudo 

isso dificulta a apuração de sua prática, o que leva a um número exacerbado de 

absolvições, a ponto de poder dizer-se que a impunidade é a regra. 

 

Os sintomas de um abuso sexual muito se assemelham aos sintomas de uma criança que 

sofre com a alienação parental, e desta forma, a falta de provas acaba sendo usada como forma 

de acusar a mãe de mentir e incutir falsas memórias no menor alienado. Por conseguinte, pela 

equidade dos sintomas nos dois fenômenos, alienação parental e abuso sexual, há situações em 

que o aplicador, mesmo com o auxílio da equipe de profissionais do judiciário, não distingue a 

realidade fática o que acaba por reforçar os argumentos que visam a revogação do dispositivo.   

Apesar de seu objetivo central voltar-se, originariamente, a proteção integral da criança 

e do adolescente, o atendimento do melhor interesse do menor, a convivência familiar saudável 

e a garantia da coparticipação de ambos os pais, a má-fé dos utilizadores desta norma tem sido 

o principal fator de polarização do tema, que segue alvo de intensas discussões no intuito de 

sua revogação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39  

3 AS RESPOSTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO AOS CASOS 

DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

3.1 ANÁLISE DE JULGADOS RECENTES DO TRIBUNAL DO RIO DE JANEIRO NA 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.318 DE 2010 À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Ante a instrumentalização da proteção de atos de alienação parental e a possibilidade de 

revogação do dispositivo, surge a necessidade de analisar as respostas apresentadas pelo Poder 

Judiciário no tocante à aplicação da Lei nº 12.318 de 2010, da alienação parental. A referida 

análise possibilita o reconhecimento da efetividade da utilização do dispositivo na prática, a 

observância aos princípios no julgamento e, ainda, a exposição da atuação da equipe 

multidisciplinar em casos concretos.  

Para realização do presente estudo, para fins de delinear a manifestação da norma no 

Judiciário, será realizado o recorte de decisões proferidas pelo Poder Judiciário do Estado do 

Rio de Janeiro, através da união de jurisprudências deliberadas pelo repositório do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).  

Na oportunidade, ressalta-se que as demandas movidas em âmbito familiar tramitam em 

segredo de justiça de forma que o livre acesso é impossibilitado, sendo possível somente 

mediante autorização, isto é, uma procuração expressa para que se tenha vista dos autos. Assim, 

a presente análise foi realizada através de acórdãos da 2ª instância disponíveis no site do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pertinente às jurisprudências que atendessem pelos 

vocábulos “alienação parental” e “Lei 12.318/2010” entre os anos de 2018 e 2019. 

Destarte, de forma qualitativa, uma vez que o presente estudo não pretende esgotar de 

forma quantitativa todos os julgados proferidos, e sim, demonstrar a aplicação da Lei em 

comento na prática do judiciário, foram destrinchados e relacionados os julgados relevantes 

para o presente estudo, com o objetivo de melhor elucidar o deslinde da aplicação da Lei de 

alienação parental demonstrada aos itens anteriores. 

Isto posto, presumida a alienação parental na lide judicial, em ação autônoma ou de 

forma incidental no processo, o Estado, através do Poder Judiciário, deverá intervir no feito 

para reprimir as condutas evidenciadas do fenômeno aludido, no intuito de garantir a criança 

e/ou o adolescente que figura na lide, os direitos fundamentais a ele inerentes (BRASIL, 2010). 

Assim, consoante dispõe a Lei nº 12.318 de 2010, o Magistrado deverá, após declarar a 

ocorrência de alienação parental depois de tomar o posicionamento do Ministério Público como 

guardião dos interesses do menor, determinar com urgência as medidas protetivas que 
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assegurem a viabilização do vínculo com o genitor. Diz o Art. 4º (BRASIL, 2010), in verbis: 

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 preservação da integridade 

psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência 

com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. 

 

Para a presente análise, serão apresentadas jurisprudências recentes, a fim de melhor 

elucidar a aplicação das sanções nos casos concretos aplicadas e a atuação da equipe 

multidisciplinar no deslinde do feito.  

Em Apelação Cível de nº 0064856-11.2013.8.19.0002, da sentença de ação de guarda e 

de alimentos, julgadas em conjunto, no juízo da 16ª Câmara Cível do Tribunal do Rio de Janeiro 

(TJRJ) onde figurou como relator o Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo, datado de 

06 de junho de 2018, se extrai a seguinte ementa: (TJRJ, 2018, online) 

0064856-11.2013.8.19.0002 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MARCO AURÉLIO 

BEZERRA DE MELO - Julgamento: 05/06/2018 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA COM 

AFIRMAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA GENITORA E DE 

ALIMENTOS AJUIZADA PELA EX-MULHER E FILHA, JULGADAS EM 

CONJUNTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE 

DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL, PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO DE GUARDA PARA ESTABELECER A GUARDA 

COMPARTILHADA, E PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DE ALIMENTOS 

PARA OBRIGAR O ALIMENTANTE A PENSIONAR A FILHA COM 20% DE 

SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS EM CASO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, ACRESCIDO DO CUSTEIO DO PLANO DE SAUDE. 

JULGOU IMPROCENDENTE O PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO PELA 

EX-MULHER. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSOS 

CONHECIDOS. 1. Inexistência de comprovação de alienação parental. Artigo 373, I, 

do CPC. Genitor e filha de oito anos que possuem estreita convivência, não existindo 

comprovação de que a mãe atente contra a imagem do pai a fim de que a menor dele 

se distancie, ao contrário, a menina comparece às visitações, inclusive com pernoite e 

fala com os pais diariamente ao telefone. 2. Guarda Compartilhada estabelecida pela 

lei como regra (artigo 1584, § 2º, CC). Excasal que possui relação conflituosa desde 

a separação, mas que vêm se esforçando pela melhoria do relacionamento em busca 

do melhor interesse da filha. 3. Avaliações realizadas pelas equipes técnicas do juízo 

que aconselham o estreitamento da convivência entre pai e filha. 4. Manutenção do 

compartilhamento da guarda que se mostra correta. Aplicação do princípio da 

prevalência do melhor interesse da criança, que in casu, está no direito de conviver 

com ambos os pais. 5. Alimentos. Alimentanda que apresenta despesas compatíveis 

com sua tenra idade. Presunção de gastos. Alimentante que é funcionário das forças 

armadas, com bom salário e professor universitário. Necessidade e possibilidade 

comprovadas. Manutenção do percentual de 20% dos rendimentos do genitor. 6. 

Alimentos exmulher. Ausência de comprovação de necessidade, principalmente 

porque o excasal já se encontra separado de fato há mais de 5 anos. Manutenção da 

improcedência. 7. Não fixação de honorários recursais, uma vez que ambas as partes 

recorreram e tiveram seus recursos desprovidos. 8. Sentença mantida. Precedentes do 

TJRJ. 9. Recursos desprovidos. (Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de 

Julgamento: 05/06/2018. Presidente: DES. MAURO DICKSTEIN. Relator: DES. 

MARCO AURELIO BEZERRA DE MELO. Designado p/ Acórdão: DES. MARCO 

AURELIO BEZERRA DE MELO. Votação: Por Unanimidade. Dje: 08/06/2018) 

(grifo nosso).  
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Observa-se no julgado apresentado, a manutenção da sentença que decidiu pela 

improcedência do pedido de declaração de alienação parental, onde o juiz entendeu pela não 

comprovação de atos do fenômeno pela presença de estreito vínculo entre pai e filha 

demonstrado aos autos apesar da demonstração de relação conflituosa entre o ex casal. O juiz 

ao analisar, percebeu que apesar de suas desavenças, o casal se esforça pela melhoria do 

relacionamento com ambos os pais, que oportuniza o melhor interesse da filha.  

Ainda que reconhecida a ocorrência de alienação parental no caso em comento, foram 

demandadas avaliações pelas equipes técnicas do juízo a fim de viabilizar o estreitamento da 

relação entre pai e filha, reforçando a aplicação do melhor interesse da criança através da 

convivência familiar com ambos os pais. 

O acórdão evidencia a aplicação cautelosa do Judiciário, onde, ainda que não 

reconhecido o fenômeno de alienação no caso em comento, agiu fixando a atuação da equipe 

multidisciplinar para assegurar o melhor cenário na relação familiar.  

É possível vislumbrar no Agravo de Instrumento de nº 0063339-98.2018.8.19.0000 em 

exposição a seguir, relatado pelo Desembargador Ricardo Alberto Pereira à data 12 de junho 

de 2019, da decisão da 20ª Câmara Cível do Tribunal do Rio de Janeiro (TJRJ) que indeferiu o 

pedido de busca e apreensão da criança e aplicou subsidiariamente a multa prevista no inciso 

III do Art. 6º da Lei nº 12.318 de 2010, à parte alienadora na ocorrência de fortes indícios de 

alienação parental. Segundo a ementa: 

0063339-98.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1ª Ementa - Des(a). 

JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 12/06/2019 - VIGÉSIMA 

CÂMARA CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS. DECISÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

INDEFERINDO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DA CRIANÇA. 

Insurgência recursal afirmando o descumprimento do acordo fixado judicialmente 

pela genitora da menor, havendo fortes indícios da prática de atos 

de alienação parental, pugnando assim pela busca e apreensão da criança ou 

alternativamente, a imposição de multa em caso de descumprimento pela parte 

agravada. Ausência de demonstração de perigo de dano ou risco, requisito 

indispensável à concessão da tutela provisória, no sentido de determinar-se a busca e 

apreensão da criança Izabelle Vitória Miranda Martins. Inexistência de qualquer 

elemento que desabone a conduta materna de descumprimento de um acordo fixado, 

aliado ao fato que a própria Magistrada consigna em sua decisão, por estar mais 

próximo da realidade dos fatos, a ausência de qualquer oposição por parte da 

mãe/agravada para convivência da criança com o pai/agravante. Direito de visitação 

deve ser entendido como uma obrigação de fazer da guardiã em facilitar, assegurar e 

garantir, a convivência da filha com o não guardião, de modo que ele possa se 

encontrar com criança, manter e fortalecer os laços afetivos. Pedido subsidiário de 

imposição de multa que deve ser acolhido, na hipótese de descumprimento do regime 

de visitas por parte da genitora, detentora da guarda da criança, pois se mostra um 

instrumento eficiente, e, também, menos drástico para o bom desenvolvimento da 

personalidade da criança, que merece proteção integral e sem limitações. § 5º, do 

Artigo 536 do CPC, tudo sem prejuízo da adoção de outras medidas, caso a astreinte 

se revelar ineficaz. Multa que se fixa em R$ 1.000,00 para cada descumprimento 

imotivado por parte da agravada da cláusula de visitação constante do acordo 
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homologado judicialmente. Conhecimento e provimento parcial do recurso. (Íntegra 

do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 11/04/2018. Presidente: 

DES. MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA. Relator: JDS. DES. RICARDO 

ALBERTO PEREIRA. Designado p/ Acórdão: DES. RICARDO ALBERTO 

PEREIRA. Votação: Por Unanimidade. Dje: 14/06/2019) (grifo nosso).  

 

Conforme expõe, o direito de visitação, como uma extensão do princípio da convivência 

familiar, deve ser interpretado como uma obrigação de fazer da guardiã, que deve facilitar e 

assegurar o vínculo de convivência entre a menor e seu genitor, ora não guardião, para fins de 

fortalecimento dos laços afetivos.  

Observa-se ainda a subsidiariedade da sanção da multa, que importa na finalidade 

coercitiva da obrigação prevista à genitora de facilitar o convívio do genitor com sua filha sem 

dificultar o bom desenvolvimento da criança, assegurando a proteção integral por ambos os 

pais.  

O Agravo de Instrumento de nº 0073393-60.2017.8.19.0000 da decisão da Ação de 

Guarda, do juízo da 7ª Câmara Cível do Tribunal do Rio de Janeiro (TJRJ), relator 

Desembargador Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, em 11 de abril de 2018, explicita a 

aplicação da inversão da guarda em sede de alienação parental, sanção do inciso V Art. 6º da 

Lei 12.318/2010 na Tutela Provisória, conforme se extrai da ementa a seguir:   

0073393-60.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1ª Ementa Des(a). 

LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO - Julgamento: 11/04/2018 - 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento. Direito de Família. Ação de 

guarda. Decisão agravada que inverteu, provisoriamente (prazo de 180 dias), a guarda 

de fato exercida pela Agravante (genitora) ao Agravado (genitor). Manutenção. 

Elementos dos autos atestando a alienação parental praticada pela genitora e, ainda, 

assistência inadequada ao menor. Guarda unilateral mantida provisoriamente com o 

genitor, dentro do melhor interesse da criança. Art. 227 da CF/88. Desprovimento do 

recurso. (Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 

11/04/2018. Presidente: DES. CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA. 

Relator: DES. LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO. Designado p/ 

Acórdão: DES. LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO. Votação: Por 

Unanimidade. Dje: 13/04/2018) (grifo nosso).  

 

Para fins de elucidação, observa-se que a decisão agravada inverteu a guarda exercida 

pela genitora, ora agravante, em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança, para 

o genitor ao compreender através de elementos acostados aos autos, a ocorrência de alienação 

parental. 

Além da alienação parental, depreende-se do julgado que através de elementos 

inacessíveis pelo segredo de justiça, a mãe não prestava assistência adequada ao menor, 

corroborando para a inversão da guarda dentro do melhor interesse da criança.  

A não menção quanto a atuação da equipe multidisciplinar ou da perícia de profissionais 

para o auxílio na referida decisão que inverteu a guarda do menor em questão, deve ser relevada 

devido ao segredo de justiça, que impossibilita a concepção da análise precisa da trajetória 
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tomada para basear a decisão.  

O Agravo de Instrumento de nº 0037998-07.2017.8.19.0000, agravou a decisão de 

indeferimento do pedido de tutela de urgência de inversão de guarda e declarou a ocorrência de 

atos de alienação parental paterna, relatado pelo Desembargador Fernando Cerqueira Chagas, 

com base na Lei nº 12.318/2010. 

O caso concreto expõe a configuração da alienação parental nas condutas do agravado, 

ora, o pai da criança. De forma atípica, revela-se o caso em que o pai é o detentor da guarda e 

atua de forma a afastar a criança do vínculo materno por meses, além de influenciar no 

afastamento físico e afetivo da mãe.  

Afim de minimizar o abismo incorporado entre a criança e sua genitora, ainda que 

necessária a vasta instrução probatória, o aplicador reconheceu pela imposição de medidas para 

ampliar a visitação materna e facilitar a retomada dos vínculos afetivos entre mãe e filha, haja 

a vista a consideração do risco fatal pelo lapso temporal. Assim, revela o julgado:  

0037998-07.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1ª Ementa Des(a). 

FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - Julgamento: 06/06/2018 - DÉCIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INVERSÃO 

DE GUARDA E DE DECLARAÇÃO DE ATO DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

PATERNA. 1.Lei nº 12.318/2010. 2.A alienação parental, que ocorre com a 

intervenção prejudicial do alienante detentor da guarda do menor com o desvio do 

afeto dos filhos para um dos genitores em detrimento do outro, configura abuso no 

exercício do poder familiar. 3. Importância de se proteger o filho dos conflitos do 

casal, para que as desavenças e as disputas entre os genitores não afetem o vínculo 

entre pais e filhos, uma vez que tanto a figura paterna quanto materna são a principal 

referência do mundo e da sociedade para os filhos. 4.Possível se vislumbrar, no caso 

concreto, conduta do agravado caracterizadora da denominada ¿alienação parental¿, 

seja por ter a criança sido afastada do convívio materno por meses, seja por se verificar 

que houve evidente influência paterna no afastamento, não só físico, mas afetivo, entre 

mãe e filha. 5. Ainda que seja imprescindível, em casos como o presente, vasta 

instrução probatória, há que se considerar que o decurso do tempo pode ser fatal e 

tornar ainda maior o abismo que se formou entre a criança e o genitor alienado. 6. 

Logo, a despeito de ainda não terem sido finalizados os laudos complementares, 

reputa-se como impositivo que sejam adotadas medidas que, mesmo que não revertam 

a guarda como pretende a recorrente, ampliem a visitação materna e possam ser 

facilitadores da retomada dos vínculos entre mãe e filha. 7. Assim, apesar da 

existência de claros indícios de alienação parental, entende-se como mais prudente, 

observado o princípio do melhor interesse da criança, que não se efetue qualquer 

mudança em relação à residência da menor, assim como não se conceda a reversão da 

guarda, por ora, mas impositivo que, até a decisão final, os pais exerçam a guarda 

compartilhada da filha, convivendo com a menor, alternadamente, cada um deles, de 

segunda-feira a domingo, devendo as decisões, como mudança de colégio, viagens, 

escolha de profissionais médicos, cursos extracurriculares, participação em reuniões 

de pais nas escolas e demais situações importantes serem tomadas consensualmente. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A 

GUARDA COMPARTILHADA DA MENOR, CABENDO A AMBOS TOMAREM 

AS DECISÕES CONJUNTAS QUANTO À CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DA 

MENOR, MANTIDA, POR ORA, A RESIDÊNCIA NA CASA PATERNA, 

ESTABELECENDOSE QUE PASSE A FICAR EM COMPANHIA DE CADA UM 

DOS PAIS SEMANALMENTE DE FORMA ALTERNADA, DEIXANDO CADA 

QUAL A CRIANÇA NA ESCOLA NA SEGUNDA-FEIRA POSTERIOR AOS 
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FINAIS DE SEMANA QUE LHES CABE, ALTERNANDO-SE, ASSIM TAMBÉM 

A CONVIVÊNCIA NOS FERIADOS, ANIVERSÁRIOS DA MENOR E FÉRIAS, 

DIVIDIDAS EM DOIS PERÍODOS, O PRIMEIRO COM A MÃE E O SEGUNDO 

COM O PAI. QUANTO ÀS FESTAS DE FINAL DE ANO, DETERMINA-SE QUE 

PASSE A FICAR COM A MÃE NOS ANOS PARES E COM O PAI NOS 

ÍMPARES, DAS 10 H DO DIA 24 DE DEZEMBRO ATÉ ÀS 10 H DO DIA 26 DE 

DEZEMBRO, ASSIM COMO DAS 10 H DO DIA 31 DE DEZEMBRO ATÉ ÀS 10 

H DO DIA 2 DE JANEIRO, DE CADA ANO. (Íntegra do Acórdão em Segredo de 

Justiça - Data de Julgamento: 06/06/2018. Presidente: DES. OTAVIO RODRIGUES. 

Relator: DES. FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS. Designado p/ Acórdão: DES. 

FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS. Votação: Por Unanimidade. Dje: 

07/06/2018) (grifo nosso). 

 

Na oportunidade, reforça a importância do entendimento do julgador, o qual, no caso 

aludido, em 1ª instância, apesar de evidenciados os claros indícios de alienação parental por 

parte do pai, ora guardião, constituiu seu entendimento de forma a observar o princípio do 

melhor interesse do menor. Em sede de 2ª instância, julgou-se pela determinação da guarda 

compartilhada da menor, com a fixação alternada da convivência.  

Isto posto, ao invés de inverter a guarda ou distanciar a criança de seu genitor, o agravo 

estendeu a guarda a genitora alienada conhecendo a guarda compartilhada, asseverando a 

melhor conduta do Judiciário, em atendimento dos princípios garantidores ao melhor 

desenvolvimento da criança e do adolescente.  

No Agravo de Instrumento de nº 00010355-06.2019.8.19.0000, onde figurou como 

relatora a Desembargadora Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes, em atendimento ao 

princípio do melhor interesse à criança e ao adolescente, manteve a decisão que deferiu a guarda 

unilateral em favor da parte agravada e a visitação provisória em favor da parte agravante. 

Compreendida a necessidade de instrução probatória e realização do estudo social e psicológico 

para melhor apuração da questão em comento, o julgado demonstra a cautela do Judiciário nas 

respostas nos casos concretos. In verbis:  

0010355-06.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Des(a). JDS 

FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 

18/06/2019 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A 

GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA AGRAVADA E FIXOU A 

VISITAÇÃO PROVISÓRIA EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE. 

ALEGAÇÕES DA GENITORA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, MENOR QUE SE 

ENCONTRA EM AUXÍLIO PSICOLÓGICO. ATRITOS DO AGRAVANTE COM 

A PROFISSIONAL QUE ATENDE À MENOR. TRANSFERÊNCIA DA 

CRIANÇA PARA OUTRA ESCOLA. AFASTAMENTO DO CONVÍVIO COM O 

PAI. NÃO OCORRÊNCIA. VISITAÇÃO ESTABELECIDA NA DECISÃO 

RECORRIDA EM UM DIA DA SEMANA E FINS DE SEMANA ALTERNADOS. 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE 

ESTUDOS SOCIAL E PSICOLÓGICO PARA APURAR QUESTÃO DISCUTIDA 

NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR 

INTERESSE DO MENOR. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

INTEIRO TEOR. (Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 

18/06/2019. Presidente: DES. MAURO DICKSTEIN. Relator: JDS. DES. 

FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES. Votação: Por 
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Unanimidade. Dje: 24/06/2019) 
 

Sob a mesma ótica, o Agravo de Instrumento de nº 0050547-49.2017.8.19.0000, do 

relator Desembargador Pedro Freire Raguenet à seguir, julgado ao dia 06 de fevereiro de 2018, 

aduz-se a ação declaratória de alienação parental c/c proposta pelo genitor com pedido de tutela 

provisória de urgência para a fixação de regime de convivência paterna, indeferida pela decisão 

agravada em razão da proteção integral ao menor. Julguemos a ementa: 

Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET - Julgamento: 06/02/2018 - VIGÉSIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento. Direito de Família. Ação 

declaratória de alienação parental c/c regulamentação de visitas. Indeferimento do 

pedido de tutela provisória de urgência para a fixação de regime de convivência 

paterna provisória. Inconformismo do autor. Princípio da proteção integral. Existência 

de Registro de Ocorrência realizado pela genitora incluindo alegação de abuso sexual. 

Situação que demanda exame mais aprofundado da prova para se concluir ou pela 

prática de crime contra criança, ou prática de crime de falsa acusação e de conduta 

de alienação parental. Manutenção da decisão combatida, diante da ponderação de 

interesses em conflito, no presente momento processual e até o fim da instrução 

pertinente. Necessidade de valoração da conduta dos genitores da menor que justifica, 

neste momento, o desprovimento do recurso. (Íntegra do Acórdão em Segredo de 

Justiça - Data de Julgamento: 06/02/2018. Presidente: DES. DENISE LEVY 

TREDLER. Relator: DES. PEDRO FREIRE RAGUENET. Designado p/ Acórdão: 

DES. PEDRO FREIRE RAGUENET. Votação: Por Unanimidade. Dje: 08/02/2018) 

(grifo nosso). 

 

A presença do princípio da proteção integral à presente, revela-se ante cautela na 

observação de presença de registro de ocorrência realizado pela genitora, que incluiu alegação 

de abuso sexual. Demonstrou-se prudência no julgamento da lide que demandou um exame 

mais aprofundado, consoante se retira da ementa, para concluir pelo crime de abuso contra a 

criança ou a ocorrência de alienação parental.  

Desta forma, resta demonstrado que a aplicação das sanções, quaisquer que sejam, não 

se apresentam de maneira espontânea, demandando uma análise apurada do caso concreto 

apresentado ao Judiciário. Aduz-se, portanto, que os casos em que o abusador se beneficia 

através da Lei de Alienação Parental, não devem ser interpretadas como uma regra, mas sim, 

como situações excepcionais já que o Judiciário com o auxílio da equipe multidisciplinar 

buscam a máxima assecuratória dos direitos e garantias dos membros das relações familiares e 

sobretudo, do menor em questão.  

Ainda, em busca de clarificar a ocorrência da alienação parental e seus efeitos na 

entidade familiar, apresenta-se a Apelação de nº 0010391-94.2014.8.19.0203, que figurou como 

relatora a Desembargadora Maria Celeste Pinto de Castro e negou o provimento ao recurso 

interposto. A sentença que julgou improcedente o pedido da autora em 1ª instância, procedeu o 

pedido do réu, estabelecendo a guarda do menor em favor do genitor, ora réu, e a convivência 

materna em finais de semanas alternados e feriados, conforme expõe a ementa.   

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.002.62066
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Depreende-se da ementa o argumento da parte autora de que a criança teria sido abusada 

sexualmente por seu genitor. Conforme elucidado anteriormente no presente trabalho, o abuso 

sexual não necessariamente deixa vestígios e é neste vértice que demonstra tamanha a 

importância da equipe multidisciplinar instruída para tal situação. Observemos a ementa:  

0010391-94.2014.8.19.0203 – APELAÇÃO - Des(a). JDS MARIA CELESTE 

PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 27/06/2019 - VIGÉSIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL Apelação Cível. Direito de Família. Ação de Guarda. Autora 

requer a guarda unilateral do menor, ao argumento de que a criança teria sido abusada 

sexualmente por seu genitor. Pedido contraposto formulado pelo réu requerendo a 

guarda do menor em seu favor. Sentença que julga improcedente o pedido autoral e 

procedente o pedido contraposto, para estabelecer a guarda do menor em favor do réu 

e a convivência materna em finais de semana alternados, bem como no Dia das Mães 

e outras datas (feriados), estabelecendo os critérios a serem observados nestes casos. 

Recurso interposto pela autora, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e 

princípio da não surpresa do contraditório substancial. Sustenta que a sentença que 

inverteu a guarda em favor do genitor foi proferida sem a oitiva e o consentimento do 

menor. No mérito, postula a reforma do julgado. Preliminares que devem ser 

afastadas. Entrevistas realizadas com o menor por ocasião do estudo psicológico 

realizado pelo Núcleo de Psicologia das Varas de Família. Consentimento previsto no 

art. 28, §1º, da Lei 8.069/90 (ECA) que não se aplica à hipótese dos autos. Autora que 

teve oportunidade de ampla defesa e contraditório quanto ao pedido contraposto 

formulado em contestação. Menor que foi submetido a seis exames de corpo delito, 

não tendo sido constatado vestígio da prática de ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal. Laudo de Avaliação Psicológica que atesta a ausência de indícios de que o 

menor tenha sido vítima de abuso sexual pelo seu genitor e a ocorrência de 

possível alienação parental praticada pela genitora. Oitiva do menor e dos genitores 

em segunda instância. Genitora que se recusa a formalizar um acordo e se mostra 

alheia às consequências do seu comportamento. Parecer psicológico, após a oitiva do 

menor em segunda instância, que indica a ocorrência de alienação parental por parte 

da genitora. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 27/06/2019 - Data 

de Publicação: 28/06/2019. Presidente: DES. ANA MARIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA Relator: JDS. DES. MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY. 

Designado p/ Acórdão: JDS. DES. MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO 

JATAHY. Votação: Por Unanimidade. Dje: 28/06/2019 (*). (Grifo nosso) 
 

A narrativa ora exercida é superficial haja vista o segredo de justiça que permite apenas 

a análise de andamentos processuais à disposição no site do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJRJ), o que impossibilitou o irrestrito acesso aos laudos, a informação quanto aos 

encontros realizados com o menor, a dinâmica estabelecida, o teor dos estudos instituídos ou o 

conteúdo dos seis exames de corpo delito informados no julgado. Assim, permite-se apenas a 

conjectura de que a mãe alimentava rancores na filha, atuando conforme as condutas da 

alienação parental. 

Por fim, expõe-se o Agravo de Instrumento de nº 0034794-18.2018.8.19.0000, que 

figurou como relatora a Desembargadora Geórgia de Carvalho Lima, julgado em 17 de outubro 

de 2019. A decisão agravada determinou a realização de terapia familiar, em razão da filha 

demonstrar-se resistente em manter laços afetivos com o pai e sua família paterna, importando 

na atuação da equipe multidisciplinar: 



47  

0034794-18.2018.8.19.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO- Des(a). GEÓRGIA 

DE CARVALHO LIMA - Julgamento: 17/10/2018 - VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento. Decisão agravada que determinou a 

realização da terapia familiar no prazo de 30 (trinta) dias, com a profissional já 

indicada nos autos, ou outro eleito pelas partes, sob pena de multa mensal de 02 (dois) 

salários mínimos, a ser arcada pela ora agravante, bem como dispensou a necessidade 

de acompanhamento, por terceiros, dos encontros entre o pai e os filhos menores, 

restabelecendo-se a convivência de final de semana, sob pena de multa, em caso de 

descumprimento. Pedido de suspensão do recurso que se rejeita, tendo em vista que a 

Exceção de Suspeição, apresentada pela agravante nos autos principais, pode ter, ou 

não, atribuição de efeito suspensivo, não havendo notícia nos autos sobre qual efeito 

lhe foi atribuído. Determinação de realização da terapia familiar, que é uma das 

medidas das quais pode se valer o Juiz, caso restem caracterizados atos típicos de 

alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou 

adolescente com genitor, conforme artigo 6.º da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. 

In casu, o referido tratamento foi indicado pelo fato da filha adolescente não querer 

estabelecer qualquer laço afetivo com o pai e sua família paterna, razão pela qual a 

intervenção de um profissional, para que essa aproximação aconteça, se afigura, 

segundo a expert, primordial. Terapia que não está restrita à médica indicada e 

mencionada na decisão agravada, tendo em vista que a Juíza consignou, de forma 

clara, que ela poderá ser realizada com outro profissional eleito pelas partes. Questão 

relativa à responsabilidade pelo pagamento dos honorários da médica que não foi 

objeto da decisão agravada, razão pela qual deixa-se de enfrentar este ponto, sob pena 

de supressão de instância. Dispensa de acompanhamento das visitações do genitor que 

está de acordo com as conclusões lançadas no laudo pericial, não tendo se 

vislumbrado, pelos documentos acostados pela recorrente, qualquer elemento capaz 

de modificar o que restou fixado no decisum. Manutenção da decisão que se impõe. 

Parte conhecida do recurso a que se nega provimento. (Íntegra do Acórdão em 

Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 17/10/2018 - Data de Publicação: 

18/10/2018. Presidente: DES. NILZA BITAR. Relator: GEORGIA DE CARVALHO 

LIMA. Designado p/ Acórdão: DES. GEORGIA DE CARVALHO LIMA. Votação: 

Por Unanimidade. Dje: 18/10/2019) 18 (*) (grifo nosso)  
 

Através da presente análise, buscou-se delinear e oferecer uma resposta da postura 

adotada judiciário ante aos casos de Alienação Parental. Depreende-se a atenção e a ponderação 

quanto aos interesses do menor em sua absoluta prioridade, revelando o caráter excepcional da 

figura da lei como estratégia de defesa a abusadores na aplicação do direito.  

Ademais, revelou-se a indispensabilidade da atuação da equipe multidisciplinar na 

interferência de contenção da ocorrência da alienação parental e ainda, na assistência aos entes 

das relações em litigio no enfrentam das desgastantes lides familiares.    

 

3.2 A ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS OCORRÊNCIAS DE 

ALIENAÇÃO PARENTAL   

 

Ante as adversidades percebidas pelo Poder Judiciário no enfrentamento às ocorrências 

de alienação e da subjetividade dos casos de Direito de Família, impõe-se na análise dos casos 

concretos, a atuação conjunta da equipe multidisciplinar de profissionais para fins de auxiliar e 

garantir melhor interlocução direito-sujeito nas lides familiares.  

A professora, psicanalista e Dr.ª Betty Bernardo Fuks e a advogada, professora, 
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psicanalista Dr.ª Leonora Roizen Albek Oliven atentam para os embaraços verificados na 

comprovação da narrativa infantil e na identificação quanto a presença de contaminação na fala 

do menor pela inferência do alienante. Assim, aclamam a atividade da equipe de profissionais 

nestas intervenções, que agem de forma a minorar o sofrimento das famílias em litígio (2011, 

p.71, online):  

O Poder Judiciário ainda encontra dificuldades na comprovação da narrativa infantil, 

em identificar se a fala está contaminada pela crise de lealdade que se estabelece entre 

a criança e o alienante. Não há critérios objetivos a criar um diagnóstico definitivo e 

conclusivo sobre atos suficientes a caracterizar a SAP. Impõe-se, no estudo, a 

atividade conjunta e multidisciplinar dos profissionais para uma melhor interlocução 

direito-sujeito em disputas por guarda que demonstram alto grau de dificuldades entre 

os pais em estabelecer um diálogo e contato necessário ao bem-estar da criança.  

 

A Lei nº 12.318/2010, da Alienação Parental, assevera em seus artigos o protagonismo 

da equipe multidisciplinar em parceria ao magistrado, cabendo ao juízo fixar sua necessidade 

de atuação. Consoante o Art. 5º deste dispositivo, in verbis, “havendo indício da prática de ato 

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

perícia psicológica ou biopsicossocial” (BRASIL, 2010).  

Depreende-se desta redação, que percebido o indício da prática de alienação parental, 

pode ser proposta uma ação para declarar a ocorrência do fenômeno ou, de forma incidental a 

um processo já existente, arguir incidentalmente a prática de alienação.  

Ademais, a Lei especifica a atuação da equipe de profissionais, conforme determinam 

os parágrafos do artigo supra comentado (BRASIL, 2010):  

§ 1o O laudo pericial 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 de incidentes, avaliação da personalidade 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, 

exigido, 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.  

 

Dada as particularidades dos indivíduos e das relações familiares, por mais amplo que 

seja a experiência e entendimento do julgador que, ao constatar a ocorrência de alienação ou 

qualquer indício de prejuízo ao menor que compõe a lide, deve determinar a atuação de 

peritos e de equipe multidisciplinar que devido a sua ampla tecnicidade, auxiliará de forma 

correta o magistrado em sua decisão.  

O destaque subjetivo presente nos litígios familiares deve ser encarado em sua 
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subjetividade e não de forma meramente objetiva como são apresentados ao Judiciário, onde as 

partes expõem suas verdades como se absolutas fossem. Desta forma, reforça cada vez mais a 

necessidade da interdisciplinaridade no campo do Direito, através da união às equipes 

multidisciplinares (OLIVEN, 2011).  

 A este tocante, reforça a psicanalista Gisele Câmara Groeninga quanto a relevância da 

interdisciplinaridade no Judiciário, que traz para o campo jurídico a subjetividade das relações 

familiares (2011, p. 217) 

Se é verdade que o sistema judicial mostra-se, por vezes, alienado e alienante nas 

questões relativas ao Poder Familiar e à guarda, também é verdadeiro que a lógica 

processual tem se modificado, no sentido de contemplar a interdisciplinar, a 

complexidade das relações e a subjetividade, visando mais à restauração dos vínculos 

e à responsabilização e menos a culpabilização e à punição.  

 

A abordagem de Groeninga reforça, e propõe, a reedificação das relações familiares, 

contrapondo o ideal de punição e culpabilização comumente sobreposto no judiciário e na sua 

abordagem objetiva. 

Desta forma, a intercessão da equipe multidisciplinar prevista na Lei nº 12.318/2010 nas 

ações de família e, consoante o presente estudo, nas inerentes à alienação parental, exibem 

maior intimidade com as famílias, através da percepção diferenciada e psíquica do sujeito, que 

auxilia na melhor compreensão e formação de estrutura familiar ao evitar o fracionamento dos 

membros das relações familiares (OLIVEN, 2011).  

A escuta cuidadora e a minoração dos efeitos nocivos realizado pela equipe, em auxílio ao 

magistrado, tem garantido melhores percepções nas análises de julgados das lides familiares, que 

demandam maior prudência em seu exame, não só pelas subjetividades, mas, principalmente, pela 

presença de crianças e adolescentes que depreendem de uma escuta mais cuidadosa e efetiva.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O advento da Constituição Federal de 1988 trouxe a ampliação do conceito de família e 

permitiu novas reorganizações das entidades familiares, admitindo de forma a ampliar os 

padrões dispostos na sociedade. A relevância de se entender as transformações ocorridas no 

âmbito familiar, e na sociedade, importa na valorização do afeto e consequentemente da pessoa 

humana como sujeito de direitos.  

O entendimento de que a família atual não se resume àquela tradicional composta pelo 

homem e mulher, através do casamento e filhos ditos como legítimos, demonstra a relevância 

da equidade entre os gêneros e do afastamento do conceito de família patriarcal.  

A este tocante, a obviedade das situações do âmbito familiar como o deferimento de 

guarda unilateral com a mãe nos casos de ruptura conjugal pela primazia materna, hoje 

mostram-se refutáveis pois, além da necessidade de coparticipação paterna na criação dos 

filhos, consagrou-se a valoração da criança e do adolescente como sujeito de direito e 

beneficiário de princípios, constitucionais e infraconstitucionais.  

A dissolução das relações conjugais trazem à tona conflitos entre o ex par, que ao não 

superar o luto da separação e não ressignificar o sentido da família para bem da prole, 

manifestam efeitos nocivos não somente as crianças em meio ao litigio, como também ao pai e 

ou a mãe que sofrem com o fenômeno caracterizado como alienação parental. 

O estabelecimento da Lei nº 12.318 de 2010, da alienação parental, emergiu como mais 

um dispositivo de garantia de coexistência de ambos os pais na formação e na defesa dos 

direitos fundamentais concernentes ao desenvolvimento psicológico do menor. Demonstra sua 

relevância no objetivo de coibir atos de interferência à psique da criança e do adolescente, 

promovida por avós, ou terceiros que o tenham sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para 

que repudie o outro genitor ou que cause prejuízo ao vínculo entre o filho(a) e seu ascendente.  

A alienação parental evidencia sua nocividade através das violações aos princípios 

constitucionais essenciais à pessoa humana e as relações familiares, como o princípio da 

dignidade humana, princípio da convivência familiar, princípio da solidariedade familiar, 

princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.  

Nesse contexto, é possível verificar as extensões do uso do referido dispositivo, o qual, 

apesar de ter sua origem fundada na proteção dos interesses da criança e do adolescente, 

vivencia o desencaminhamento de seu objetivo central. As discussões de especialistas e do 

âmbito legislativo demonstradas ao presente trabalho, exibem a grave disfunção incorporada a 

Lei 12.318/2010 que tem sido usada como estratégia de defesa por pais abusadores contra as 

denúncias de abuso sexual efetuadas pelas mães.  
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Tamanha a gravidade da situação no âmbito familiar e, precipuamente ao menor, que o 

dispositivo legal tem sido alvo de debates para sua revogação. O Projeto de Lei do Senado de 

nº 498 de 2018 proposto pelo ex senador Magno Malta, intenta a revogação da Lei por entender 

propício o desvirtuamento do propósito protetivo da criança ou adolescente, ao submetê-los a 

abusadores.  

Por um lado, a posição que enseja a revogação da Lei entende que o dispositivo é um 

facilitador aos crimes de abusos sexuais por oportunar a radicalização da alegação de alienação 

parental. Por outro, os defensores da Lei acreditam que o judiciário age em sua máxima para 

fins de garantia de aplicação do melhor interesse e proteção integral da criança e ao adolescente, 

não sendo um problema da norma protetiva, mas sim, dos utilizadores deste direito. 

Assim, ante a segmentação dos pontos de vista quanto a revogação, percebeu-se a 

necessidade de observar a aplicabilidade prática da Lei nos casos concretos e constatou-se, 

através do recorte de julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) entre o ano de 

2018 e 2019, a observação dos princípios da dignidade humana, da proteção integral do menor, 

da proteção integral da criança e do adolescente e da convivência familiar nos julgados 

analisados.  

Ademais, foi possível perceber a atuação da equipe multidisciplinar prevista na Lei 

12.318 de 2010 e sua tamanha relevância no trato das subjetividades nas relações familiares, no 

amparo ao judiciário e na formação do convencimento do aplicador, haja vista a maior 

capacitação e habilidade dos profissionais da equipe nos contextos apresentados.  

Através da exposição das ementas e da atuação da equipe multidisciplinar, foi possível 

delinear que apesar do seu mau uso estratégico como defesa às repulsivas condutas de pais 

abusadores, deve ser levado em conta o caráter excepcional da Lei como facilitadora de 

abusadores na aplicação judicial. Demonstra-se uma verdadeira cautela no exame em que há 

presença de menores e o julgador de forma responsável, amparado pela equipe multidisciplinar, 

tem decidido em observância aos princípios essenciais às garantias da criança e do adolescente.  

Apesar disso, é importante ressaltar a necessidade incessante de contínua melhoria e 

capacitação dos profissionais de equipes multidisciplinares da área, a valorização de seu 

conhecimento científico e a ampliação de sua atuação nas lides familiares repletas de carga 

subjetiva. 

Assim, o entendimento da extensão do fenômeno da alienação parental e a 

imprescindibilidade da inferência dialógica das equipes multidisciplinares capacitadas podem 

atenuar o conflito da contenda conjugal sem que seja necessária a revogação do dispositivo. 

Os reflexos da observância do princípio estudados à presente não devem ser tomados 



52  

com imediatismos, mas para fins futuros, por influenciar na construção e desenvolvimento do 

sujeito. 

Fortificar a atividade da equipe multidisciplinar, objetivando a reestruturação familiar e 

reforçando o diálogo com os pais, possivelmente poderão resultar melhores respostas aos 

conflitos. Claro que, com a comprovação de crime de abusos sexuais, outro posicionamento 

deve ser adotado para a correta aplicação de sanções.  

Contudo, consoante o presente trabalho, ao observar a presença de alienação parental, 

dada a subjetividade dos sujeitos e do contexto apresentado, a responsabilização conjunta e o 

reforço da equipe multidisciplinar com o judiciário, permitirá construção de vias mais 

satisfatórias a todos os membros.  

Este trabalho suscita, assim, reflexões para que floresçam discussões, e sobretudo 

questionamentos quanto a atividade dos aplicadores de direito na tomada de decisões em união 

a interdisciplinaridade de equipes multidisciplinares.  
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