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RESUMO 

 

Com o rompimento dos vínculos de conjugalidade, constantemente surge entre o antigo casal 

um sentimento de rancor, rivalidade e aversão, que acaba afetando a relação deles com os 

filhos. Em situações como estas, um dos genitores começa um processo de desmoralização em 

relação ao outro visando afastá-lo do convívio com o menor, como forma de punição, 

vingança ou até mesmo com a falsa ilusão de que essa atitude preservará o menor. Essa 

conduta ganhou o nome de Alienação Parental, tema amparado por meio da Lei nº 12.318, de 

26 de agosto de 2010, que estabelece a reprovação à conduta alienadora e viabiliza ao 

julgador formas para reconhecê-la e repreendê-la. A prática da alienação parental vem 

provocando um grave problema: o crescimento das falsas denúncias de abuso sexual contra a 

criança ou adolescente. Por outro lado, existe um cenário muito pior, capaz de gerar imensos 

abalos ao menor: classificar como falsa denúncia o que, na verdade, acaba sendo uma real 

situação de incesto. O presente estudo objetiva, através da análise de trabalhos já realizados 

acerca da Alienação Parental e da Síndrome da Alienação Parental, apontar dois tipos de 

violência contra o filho menor, uma praticada pelo genitor que realmente abusou sexualmente 

do menor e outra exercida pelo genitor alienador.   

 

Palavras-chave: Direito Civil, Direito de Família, Alienação Parental, Síndrome da 

Alienação Parental, Criança e adolescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

With the increasing number of separations and divorces in Brazil, there constantly appears 

between the separated couple a feeling of resentment, rivalry and aversion, which ends up 

affecting their relationship with their children. In these situations, one of the parents begins a 

process of demoralization in relation to the other, with the objective of removing him/her 

from the relationship with the minor as a form of punishment, revenge or even with the false 

delusion that this attitude will preserve the child. This conduct was called Parental Alienation, 

a theme covered by the Brazilian law n 12.318 of 2010, which establishes the disapproval of 

alienating conduct and enables the judge to recognize and reprimand it. The practice of 

parental alienation has provoked a serious problem: the growth of false allegations of sexual 

abuse against the child or adolescent. On the other hand, there is a much worse scenario, 

capable of generating immense shocks to the minor: to classify as false denunciation what, in 

fact, ends up being a real situation of abuse. The present study aims to identify two types of 

violence against the minor, one practiced by the parent who actually sexually abused the child 

and the other by the alienating parent. 

 

 

Key words: Civil Law, Family Law, Parental Alienation, Parental Alienation Syndrome, 

Child and adolescent. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para melhor compreender o objeto do presente trabalho, serão abordados, no primeiro 

capítulo, os aspectos históricos e conceituais da família e da parentalidade. Ademais, alguns 

institutos centrais serão analisados, como a guarda e o poder familiar. 

Nesse contexto, vale ressaltar que o instituto da guarda compartilhada ganha força, 

uma vez que fora desenvolvido para proteger o vínculo afetivo da criança e do adolescente 

com ambos os genitores, servindo de ferramenta preventiva à prática da alienação parental e 

assegurando o direito do menor à convivência familiar.   

Além disso, será destacado o fato de que a criança e o adolescente, como sujeitos de 

direito, devem ter garantido o direito fundamental de convivência familiar. Isso porque, a boa 

convivência familiar é considerada como um requisito fundamental para o adequado 

desenvolvimento do menor.  

Porém, com o aumento dos casos de dissolução conjugal ao longo dos anos, observa-

se a consequente multiplicação das disputadas pela guarda dos filhos, bem como a maior 

frequência na ocorrência da prática da alienação parental, apesar desta sempre ter existido em 

nossa sociedade.  

Assim, a partir do segundo capítulo, haverá a conceituação e análise do fenômeno da 

alienação parental, bem como a sua diferenciação da Síndrome da Alienação Parental. A 

alienação ocorre quando o conflito conjugal acaba se tornando também um conflito parental; 

isto é, o genitor que se sente lesado com a ruptura dos laços conjugais tende a projetar na 

relação parental o mesmo rompimento ocorrido com o vínculo de conjugalidade. 

Também conhecida como “implantação de falsas memórias”, trata-se de manipulação 

das ações e sentimentos do filho menor pelo alienador, que é levado a odiar e repudiar o 

genitor alienado. Desse modo, trata-se de um exercício abusivo da autoridade parental e uma 

violência psicoemocional da criança.  

Por sua vez, a Síndrome de Alienação Parental diz respeito aos sintomas 

diagnosticados, isto é, aos danos emocionais e comportamentais de que vem a padecer a 

criança ou o adolescente vítima.  

Ao longo do terceiro capítulo a prática da alienação parental será exposta como uma 

forma de abuso moral contra o filho manipulado. Além disso, será apresentado o fato de que a 

alienação parental tem sido o principal argumento de defesa nos casos de acusação de abuso 

sexual no âmbito familiar. Estes atos são de difícil comprovação, especialmente por nem 

sempre deixarem marcas físicas e não serem presenciados por testemunhas. Em casos como 
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esses, a abordagem multidisciplinar apresenta-se como grande aliada do Poder Judiciário, 

tanto na análise dos depoimentos da criança e adolescente como no tratamento psicológico 

dos menores vítimas destes abusos.  

 Com aumento da manifestação da alienação parental no contexto familiar, o que 

geralmente ocorre no cenário da disputa de guarda, faz-se necessária a adoção de importantes 

mudanças no cenário jurídico para a garantia dos interesses e direitos das crianças e 

adolescentes vítimas desse tipo de abuso emocional, uma vez que, embora o alvo da vingança 

seja o outro cônjuge, a maior vítima sempre será o filho menor, programado para repudiar um 

dos pais.    

Portanto, identificar e conhecer os atos de alienação parental é extremamente 

importante para que não se cometam equívocos, transformando agressores em vítimas ou 

genitores preocupados e denunciadores em alienadores.  
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1. A FAMÍLIA E A PARENTALIDADE 

 

Para apontar qual é o contexto que se insere o problema objeto do presente trabalho, é 

necessário analisar alguns institutos teóricos que o embasam. Por isso, antes de iniciar o 

estudo da alienação parental frente à violência contra a criança e o adolescente, que é o foco 

principal do presente estudo, é fundamental que haja a conceituação e a análise da família e da 

parentalidade.  

 

1.1.Conceito e aspectos históricos da família e da parentalidade 

  

A família pode ser considerada a instituição e o agrupamento humano mais antigo, a 

qual, historicamente, vem passando por gradativas transformações até os dias de hoje. Assim 

sendo, a estruturação de família que conhecemos hoje não pode ser considerada a mesma de 

tempos atrás, pois estamos em um constante desenvolvimento social e jurídico sobre o tema.  

Diversas são as teorias levantadas a respeito da família, porém através de registros 

históricos, monumentos literários e fragmentos jurídicos foi possível fundamentar estudos que 

demonstram que a família ocidental foi regida por um longo período sob o modelo patriarcal, 

em que, como o próprio nome indica, a figura central é o patriarca, isto é, o pai1.  

Nesse contexto, verificou-se que em Roma, a família era determinada a partir da ideia 

de autoridade, ou seja, apenas uma pessoa, o pai era, ao mesmo tempo, sacerdote, chefe 

político e juiz. Era ele quem liderava, organizada os cultos aos deuses e concedia justiça. 

Ademais, exercia os direitos de vida e morte sobre os filhos, possuía autoridade para vendê-

los, impor-lhes pena corporal ou tirar-lhes a vida2.  

Pode-se dizer que a ideia de família era patrimonial e imperialista, uma vez que as 

uniões entre pessoas não se davam por laços afetivos entre as mesmas, mas sim pelas 

escolhas dos patriarcas, com o interesse de aumentar o patrimônio e a influência de suas 

famílias. A mulher vivia totalmente dependente e subordinada à autoridade marital, não 

possuindo autonomia e direitos próprios.  

Ocorre que, tais regras extremamente rigorosas foram sendo enfraquecidas e a família, 

como quaisquer outras instituições humanas, transformou-se com o passar do tempo.  

                                            
1 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol. V / Atual. Tânia da Silva 

Pereira. - 25ª ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 52_54. 
2 Idem. 
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Assim, a transformação da família no contexto das sociedades ocidentais, teve 

fundamento no princípio na consanguinidade entre seus membros, isto é, na origem comum 

de seus membros, formando-se grandes grupos familiares originários de um único patriarca. 

Aos poucos, esse modelo foi sendo substituído por núcleos familiares menores, formados a 

partir da união entre homens e mulheres mediante um ato solene, o casamento, que foi 

considerado como indissolúvel pela Igreja Católica. 

Entretanto, a consanguinidade e a milenar instituição do casamento vêm perdendo 

espaço nas mais recentes doutrinas e jurisprudência, bem como pela própria legislação, por 

um fator muito mais preciso e condizente à realidade: o afeto. Para Maria Berenice Dias, 

vivemos em um tempo em que o conceito de família não é mais o mesmo de épocas atrás. 

Para a autora, as famílias consideradas legítimas por decorrerem de laços consanguíneos 

foram sendo substituídas por núcleos familiares baseados na afetividade e solidariedade.3  

Neste cenário, novos núcleos familiares foram reconhecidos pelo ordenamento 

jurídico. Não existe mais uma família, mas famílias fundadas dentro ou fora do casamento, 

famílias monoparentais, anaparentais, eudemonista, entre outras formas.  

Neste sentido está o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves: 

Acrescente-se, por fim, que há, na doutrina, uma tendência de ampliar o 

conceito de família, para abranger situações não mencionada pela 

Constituição Federal. Fala-se, assim, em: a) Família matrimonial: decorrente 

do casamento; b) Família informal: decorrente da união estável; c) Família 

monoparental: constituída por um dos genitores com seus filhos; d) Família 

anaparental: constituída somente pelos filhos; e) Família homoafetiva: 

formada por pessoas do mesmo sexo; f) Família eudemonista: caracterizada 

pelo vínculo afetivo. A Lei n. 12.010, de 2009 (Lei da Adoção), conceitua 

família extensa como “aquela que se estende para além da unidade pais e 

filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a 

criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 

afetividade”4. 

 

Tais inovações somente foram possíveis através da transformação que a sociedade 

alcançou ao lutar pela valorização da dignidade da pessoa humana e igualdade entre as 

pessoas, conquistas estas que encontram-se concretizadas através do mais alto ordenamento 

jurídico, a Constituição Federal de 1988.  

 

                                            
3 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p.11.  
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: Direito de Família. 14ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 35.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Nesse sentido, Rolf Madaleno destaca que: 

Com a edição da Carta Política de 1988 abriu-se o leque de padrões distintos 

de núcleos familiares, cujos exemplos não mais se restringiam ao casamento, 

surgindo a união estável para definir e legalizar a convivência daqueles que 

viviam à margem da lei e em concubinato, e a família monoparental. (...) A 

família matrimonializafa, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, biológica, 

institucional vista como unidade de produção e de reprodução cedeu lugar 

para uma família pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou 

homoparental, biológia ou socioafetiva, construída com base na afetividade e 

de caráter instrumental.5 

No mesmo sentido está o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz 

Fux, conforme percebe-se do trecho constante no acórdão de apreciação do RE 898060/SC6: 

(...) 8. A Constituição de 1988, em caráter meramente exemplificativo, 

reconhece como legítimos modelos de família independentes do casamento, 

como a união estável (art. 226, § 3º) e a comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes, cognominada “família monoparental” (art. 

226, § 4º), além de enfatizar que espécies de filiação dissociadas do 

matrimônio entre os pais merecem equivalente tutela diante da lei, sendo 

vedada discriminação e, portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 

227, § 6º). 9. As uniões estáveis homoafetivas, consideradas pela 

jurisprudência desta Corte como entidade familiar, conduziram à 

imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como 

instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil (ADI 

nº. 4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 

05/05/2011). 10. A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a 

ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade 

pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou 

outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela 

afetividade. (...) (Grifou-se). 

Atualmente, merece destaque especial a posição adotada por Rodrigo da Cunha 

Pereira7 ao afirmar que a família é “uma estruturação psíquica, onde cada um de seus 

membros ocupa um lugar, uma função. Lugar do pai, lugar da mãe, lugar dos filhos, sem 

entretanto estarem necessariamente ligados biologicamente.”  

Neste sentido, Maria Berenice Dias afirma a preponderância da paternidade socioafetiva 

em detrimento da paternidade biológica: 

As transformações mais recentes por que passou a família, deixando de ser 

unidade de caráter econômico, social e religioso para se afirmar 

                                            
5 MADALENO, Rolf. Manual de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 19 
6 RE 898060, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, disponível em: 

<https://goo.gl/dtrJpf>. Acesso em: 19 mar. 2018. 
7 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: uma Abordagem Psicanalítica, p.24 apud 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol. V / Atual. Tânia da Silva 

Pereira. - 25ª ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 50.  
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fundamentalmente como grupo de afetividade e companheirismo, imprimiram 

considerável reforço ao esvaziamento biológico da paternidade8.  

Assim, deduz-se a intenção do Direito moderno em considerar que a família abrange não 

somente os vínculos jurídico e sanguíneo existentes na organização social, mas há também a 

valoração dos laços afetivos. 

 Consequentemente, o tema da parentalidade socioafetiva vem ganhando espaço no 

ordenamento jurídico brasileiro, podendo ser conceituada como sendo “o vínculo de parentesco 

civil entre pessoas que não possuem entre si um vínculo biológico, mas que vivem como se 

parente fossem, em decorrência do forte vínculo afetivo existente entre elas.9” Maria Helena 

Diniz10 também corrobora com este pensamento, ao afirmar que o parentesco socioafetivo está 

baseado numa relação de afeto, gerada pela convivência.  

Vale ressaltar que os laços afetivos são classificados como elementos fundamentais para 

a caracterização da parentalidade socioafetiva, conforme entendimento do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais:   

Ação negatória de paternidade. Pedido de anulação de registro de nascimento 

e de extinção de obrigação alimentar. Paternidade reconhecida em ação 

anterior de investigação de paternidade. Exame de DNA. Paternidade afastada. 

Paternidade socioafetiva. Não comprovação. Relativização da coisa julgada. 

Recurso provido. Procedência da ação. Embora a paternidade que se pretende 

desconstituir tenha sido reconhecida e homologada em ação de investigação de 

paternidade anterior, in casu, impõe-se a relativização da coisa julgada, 

considerando que àquela época não se realizou o exame de DNA, o que 

somente veio a ser feito nestes autos, anos depois, concluindo-se pela 

inexistência de vínculo biológico entre o Apelante e o Apelado. Na situação 

específica destes autos, não se pode concluir pela existência da paternidade 

afetiva, já que não comprovada a existência de laços emocionais e afetivos 

entre o Apelante e o Apelado11. (Grifou-se)  

Através do julgado supramencionado, é possível observar que a parentalidade socioafetiva 

não foi reconhecida exatamente por não estar presente o elemento emocional e afetivo.  

Caso seja comprovada a existência da parentalidade socioafetiva, os filhos socioafetivos 

deverão ter os mesmos direitos dos filhos biológicos, em razão da igualdade prevista na 

                                            
8 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 5ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 

324.  
9 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva: efeitos jurídicos. 

3.ed. ver., atual., e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 25.  
10 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. v. 5, p. 469. 
11 TJMG; Apelação 0317690- 67.2008.8.13.0319; Itabirito; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. André 

Leite Praça; j. 22.3.2011; DJEMG 08.04.2011. Disponível em: <https://goo.gl/u2C5KZ>. Acesso em: 

19 mar. 2018.  
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Constituição da República12. Em outros termos, não há diferenciação entre os filhos biológicos, 

socioafetivos ou os decorrentes de reprodução assistida. Isso se dá pelo fato de que “a 

consagração da afetividade como direito fundamental subtrai a resistência em admitir a igualdade 

entre filiação biológica e a socioafetiva.13” 

Nesse contexto, destaca-se o entendimento de Maria Berenice Dias ao esclarecer que: 

O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva produz todos 

os efeitos pessoais e patrimoniais que lhe são inerentes. O vínculo de filiação 

socioafetiva, que se legitima no interesse do filho, gera o parentesco socioafetivo 

para todos os fins de direito, nos limites da lei civil. Se menor, com fundamento 

no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente; se maior, por força 

do princípio da dignidade da pessoa humana, que não admite um parentesco 

restrito ou de “segunda classe”. O princípio da solidariedade se aplica a ambos 

os casos14.  

Uma vez estabelecida, a parentalidade socioafetiva é irretratável. É o que podemos 

verificar do Enunciado 33915 do Conselho da Justiça Federal, ao explicar que “a paternidade 

socioafetiva, calcada na vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse 

do filho.” 

Tanto é assim, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já proferiu decisão nesse 

sentido: 

(...) 1. O reconhecimento voluntário de paternidade é irrevogável e irretratável, e 

não cede diante da inexistência de vínculo biológico, pois a revelação da origem 

genética, por si só, não basta para desconstituir o vínculo voluntariamente 

assumido. 2. A relação jurídica de filiação se construiu também a partir de laços 

afetivos e de solidariedade entre pessoas geneticamente estranhas que 

estabelecem vínculos que em tudo se equiparam àqueles existentes entre pais e 

filhos ligados por laços de sangue(...)16. 

Observando o julgado acima, percebe-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal 

confirmou não somente a irrevogabilidade, mas também a irretratabilidade e a 

indisponibilidade voluntária da parentalidade socioafetiva. 

 

                                            
12 Art. 227, § 6º, Constituição da República. Disponível em: <https://goo.gl/8vVaW6>. Acesso em 22 

mar. 2018. 
13  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p.402.  
14 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 5ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 

368 
15 Disponível em: <https://goo.gl/ns73L1>. Acesso em: 22 mar. 2018. 
16 TJRS; AC 8805-49.2011.8.21.7000; Sobradinho; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil 

Santos; j. 7.4.2011; DJERS 18.4.2011). Disponível em: <https://goo.gl/GrMExZ>. Acesso em: 05 abr. 

2018.   
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1.2. A importância da convivência familiar como direito fundamental  

 

A boa convivência familiar é considerada como um requisito básico para o adequado 

desenvolvimento da criança e adolescente, possibilitando vivenciar momentos capazes de 

influenciar radicalmente na formação da sociedade. Isso porque, o ambiente familiar é 

primeiro contato da criança com o mundo exterior, onde ela desenvolve habilidades, 

estabelece sua capacidade de questionar, vivencia as primeiras punições, expressa seus 

pensamentos e sentimentos, molda a primeira imagem de si mesma e constrói seus primeiros 

exemplos de comportamento.  

Nesse sentido está o entendimento de Bruna Waquim: 

(…) há uma estreita relação entre a saúde do vínculo psicológico de pais (em 

sentido amplo) e filhos com a harmonia da convivência familiar. Quanto 

mais preservada a convivência entre filhos e genitores, mais saudável é o 

desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças e mais forte são os 

laços socializadores que estabelecem com seus pais e mães, repercutindo no 

futuro em relações sociais maduras e equilibradas17. 

 Ademais, este é o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, conforme depreende-se do julgamento abaixo colacionado: 

(...) Convívio com os pais que é fundamental para a consolidação emocional 

e a solidificação dos vínculos naturais do menor, propiciando, assim, o 

fortalecimento do laço familiar e a fixação de valores. Aplicação do 

princípio constitucional do melhor interesse do menor, onde é atribuído à 

família, à sociedade e ao Estado, com absoluta prioridade, entre outros, o 

dever de assegurar à criança o direito à convivência familiar (...)18.  

 

 Vale ressaltar que esse importante papel desempenhado pela família para 

desenvolvimento da criança foi primeiramente reconhecido na Declaração dos Direitos da 

Criança, de 195919¸ especialmente em seu Princípio 6º. Veja-se: 

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a 

criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos 

cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num 

ambiente de afeto e de segurança moral e material, salvo circunstâncias 

excepcionais, a criança da tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade 

e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais 

                                            
17 WAQUIM, Bruna Barbieri. Alienação familiar induzida. Rio de Janeiro: Editora Lumen, Juris, 

2018, p. 73. apud VILAS-BÔAS, Renata Malta. Abuso moral na família: lar não tão doce lar. 

Disponível em: < https://goo.gl/bDpem4>. Acesso em: 05 jul. 2018.   
18 TJRJ; Apelação 0013408-57.2013.8.19.0209; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Andrea Fortuna 

Teixeira. Disponível em: <https://goo.gl/JNdNHM>. Acesso em: 06 jul. 2018.   
19 Disponível em: <https://goo.gl/8JsB9M>. Acesso em: 22 mar. 2018.  
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às crianças sem família e àquelas que carecem de meios adequados de 

subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em 

prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. 

Posteriormente, em 1990, foi promulgada a Convenção da ONU sobre os Direitos da 

Criança, consolidando o entendimento de que cabe aos pais e aos Estados a reponsabilidade 

pelas crianças e adolescentes, devendo, portanto, ser adotada toda medida apropriada para 

garantir a consolidação do maior interesse da criança20.   

Conforme explica Guilherme Calmon Nogueira da Gama21, no Brasil, com base no 

ideal do melhor interesse da criança, tem ocorrido a preponderância do critério socioafetivo 

para assegurar a primazia da tutela à pessoa dos filhos, no resguardo dos seus direitos 

fundamentais, notadamente, o direito à convivência familiar.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 elevou a convivência familiar ao status de 

direito fundamental, o que pode ser especialmente observado em seu artigo 22722. 

 Este dispositivo consagra a Doutrina da Proteção Integral, deixando claro que a defesa 

e a promoção dos direitos fundamentais assegurados à criança e ao adolescente não é tarefa 

apenas de um órgão ou entidade, mas deve ocorrer a partir de uma ação conjunta e articulada 

entre família, sociedade e Poder Público. 

Ademais, foi através deste dispositivo que a criança e o adolescente foram 

considerados como sujeitos de direito. Isto porque, houve a valorização da dignidade da 

pessoa humana, abandonando a forma patrimonialista da família. Houve, também, a proibição 

de todas as designações discriminatórias à filiação, assegurando os mesmos direitos e 

qualificações aos filhos nascidos ou não da relação de casamento e aos filhos havidos por 

adoção. 

O art. 227, § 8º da Constituição da República , ao exigir uma lei específica que o 

regulamentasse, possibilitou a formação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, nomeada 

como Estatuto da Criança e do Adolescente, instrumento que não somente reproduziu a letra 

do artigo 227 da Carta Magna, mas determinou os mecanismos necessários para a garantia dos 

direitos da criança e do adolescente, em especial o direito à convivência familiar, disposta em 

seu Capítulo III.23 

                                            
20 Disponível em: <https://goo.gl/U7Vqai>. Acesso em: 22 mar. 2018.  
21 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil: família. São Paulo: Atlas, 2008. p. 348. 

apud CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos 

jurídicos. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 25.  
22 Disponível em: <https://goo.gl/LozGfS>. Acesso em: 22 mar. 2018.  
23 Constituição da República Federativa do Brasil, Capítulo III: Do Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária. Disponível em: <https://goo.gl/8vVaW6>. 
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Este instrumento se apresenta como principal assegurador dos direitos fundamentais 

inerentes a todas as crianças e adolescentes, tendo criado ferramentas para, de um lado, 

possibilitar a preservação e o fortalecimento da relação com a família natural e, de outro, 

quando isto não for possível por qualquer razão, permitir a inserção do menor em uma família 

substituta de maneira cautelosa e responsável, procurando evitar os efeitos nocivos de uma 

recolocação familiar inoportuna e descabida. 

Há, portanto, nitidez da legislação em estabelecer que crianças e adolescentes recebam 

uma atenção especial por parte da família, sociedade e do Poder Público, devendo existir certa 

prioridade de esforços na área infanto-juvenil.  

Assim, conforme será demostrado ao longo do presente estudo, a prática de atos de 

alienação parental gera grandes prejuízos à harmonia familiar, ocasionando danos aos filhos 

menores.   

 

1.3. Do poder familiar 

 

Como o Estado necessariamente deve regular a relação existente entre os pais e filhos, o 

Código Civil de 2002 aderiu o termo “poder familiar”, que pode ser entendido como o conjunto 

de direitos e deveres atribuídos aos pais com relação à pessoa e aos bens pertencentes aos seus 

filhos menores. Para Maria Helena Diniz, pode-se entender o poder familiar como sendo:  

um conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor 

não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por ambos os pais, 

para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, 

tendo em vista o interesse e a proteção do filho24.  

Desta forma, os filhos menores estarão sujeitos ao poder familiar enquanto não 

atingirem a capacidade civil plena, sendo os pais competentes pela direção da educação, 

criação e orientação do menor, conforme ensinamento do art. 1.634 do Código Civil. 

O pleno exercício do poder familiar é de competência de ambos os pais, 

independentemente da situação conjugal e da origem da filiação. Porém, na falta ou 

impedimento de um dos genitores, o outro o exercerá de forma exclusiva, como ocorre no 

modelo monoparental de família. 

Neste sentido, enquanto durar o casamento ou a união estável, ambos os pais são 

responsáveis pelo exercício do poder familiar. Porém, caso ocorra a dissolução da relação 

                                            
24 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, v.5, p.514. 
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conjugal, não haverá qualquer alteração dos laços existentes entre pais e filhos, senão quanto 

ao direito dos pais de terem os filhos em sua companhia, isto é, com a dissolução conjugal, o 

poder familiar dos pais deve continuar a ser exercido conjuntamente, entretanto, com exceção 

dos casos em que há guarda compartilhada, apenas um genitor será o responsável pela guarda 

do menor, enquanto ao outro restará o direito de convivência.  

A inobservância deveres próprios dos pais em relação ao exercício do poder familiar 

pode ocasionar a sua suspensão ou a perda25, medida tomada exclusivamente com a intenção 

de proteger o menor, como bem explica Carlos Roberto Gonçalves: 

A suspensão do poder familiar constitui uma sanção aplicada aos pais pelo 

juiz, não tanto com intuito punitivo, mas para proteger o menor. É imposta 

nas infrações menos graves, mencionadas no artigo retrotranscrito, e que 

representam, no geral, infração genérica aos deveres paternos. Na 

interpretação do aludido dispositivo deve o juiz ter sempre presente, como já 

se disse que a intervenção judicial é feita no interesse do menor.26  

Com o fim do prazo estipulado pelo juiz ou com a cessação dos motivos determinantes 

da suspensão do poder familiar, os pais estarão aptos a voltar ao pleno exercício do poder 

familiar, como observa o mesmo autor: 

A suspensão é temporária, perdurando somente até quando se mostre 

necessária. Cessada a causa que a motivou, volta a mãe, ou o pai, 

temporariamente impedidos, a exercer o poder familiar, pois sua 

modificação ou suspensão deixa intacto o direito como tal, excluindo apenas 

o exercício. A lei não estabelece o limite de tempo. Será aquele que, na visão 

do julgador, seja conveniente aos interesses do menor.27  

Por outro lado, perde o poder familiar o genitor que praticar alguma das condutas 

graves apresentadas pelo art. 1.638 do Código Civil. Por ser mais grave do que a suspensão, a 

perda evidencia a falta de capacidade do pai ou da mãe com relação ao exercício dos poderes 

decorrentes do poder familiar.  

Assim, as consequências da perda do poder familiar são, para o supracitado autor, as 

seguintes: 

A perda do poder familiar é permanente, mas não se pode dizer que seja 

definitiva, pois os pais podem recuperá-lo em procedimento judicial de 

caráter contencioso, desde que comprovem a cessação das causas que a 

determinaram. É imperativa, e não facultativa, abrange toda a prole, por 

                                            
25 Artigos 1.635_1.638 do Código Civil de 2002. Disponível em: <https://goo.gl/LeiR3J>. 
26 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família, v.6. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 416. 
27 Idem. 
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representar um reconhecimento judicial que o titular do poder familiar não 

está capacitado para o seu exercício28. 

 Vale mencionar que os atos de alienação parental são considerados como abuso do 

poder familiar, de acordo com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, ao afirmar que “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.29” 

Assim, uma vez caracterizados os atos típicos de alienação parental, o juiz poderá 

declarar a suspensão do poder familiar, conforme estipula o inciso VII, art. 6º, da Lei da 

Alienação Parental.  

 

1.4 Conflitos familiares: dissolução dos vínculos de conjugalidade e a guarda dos filhos 

na legislação brasileira 

 

Independentemente da forma de constituição, a família poderá ser dissolvida pela 

morte ou pela vontade, devendo ser observados os efeitos de tal dissolução sobre os filhos 

menores.   

Neste momento, independentemente dos motivos geradores da dissolução do vínculo 

conjugal, deve ocorrer a fixação da guarda com base no melhor interesse do menor, isto é, a 

guarda deve ser estabelecida de forma a resguardar o desenvolvimento da personalidade dos 

filhos menores, bem como seus direitos e garantias fundamentais.  

Aliás, este é o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves:  

Não se indaga, portanto, quem deu causa à separação e quem é o cônjuge 

inocente, mas qual deles revela melhores condições para exercer e guarda 

dos filhos menores, cujos interesses foram colocados em primeiro plano. A 

solução será, portanto, a mesma se ambos os pais forem culpados pela 

separação e se a hipótese for de ruptura da vida em comum ou de separação 

por motivo de doença mental. A regra inovadora amolda-se ao princípio do 

”melhor interesse da criança”, identificado como direito fundamental na 

Constituição Federal (art. 5º, § 2º), em razão da rafiticação pela Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança – ONU/8930.  

                                            
28 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família, v.6. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 418  
29 TJRJ; Agravo de Instrumento 0037998-07.2017.8.19.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Fernando Cerqueira Chagas. Disponível em: <https://goo.gl/gWP6n3>. Acesso em: 06 jul. 2018.   
30 Ibidem, p. 282.  
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Isso porque, até o momento da dissolução do casamento ou da união estável, a guarda 

é exercida por ambos os pais, contudo, quando ocorre a dissolução do vínculo conjugal, faz-se 

necessário a definição de quem será incumbido do exercício da guarda ou se a guarda será 

desempenhada de forma compartilhada.  

Assim sendo, após tratar da separação judicial e do divórcio, o Código Civil de 2002 

dedicou um capítulo à proteção dos filhos, em caso de dissolução dos vínculos de 

conjugalidade. Diante dos conflitos dos pais, o legislador busca a proteção dos interesses dos 

filhos, mesmo quando há judicialização do rompimento da sociedade conjugal.  

Nesse contexto, merece destaque a inovação trazida pelo art. 1.584 do Código Civil, 

que rompeu com o sistema que vinculava a guarda dos filhos menores à culpa dos cônjuges, 

segundo apresenta o autor supramencionado:  

Não mais subsiste, portanto, o art. 10 da Lei do Divórcio de que os filhos 

menores ficarão com o cônjuge que a ela não houver dado causa. Assim, 

mesmo que a mãe seja considerada culpada pela separação, pode o juiz 

deferir-lhe a guarda dos filhos menores, se estives comprovado que o pai, 

por exemplo, é alcóolatra e não tem condições de cuidar bem deles31. 

 Assim, os interesses dos filhos menores passaram a estar em primeiro plano, não 

importando qual dos cônjuges deu causa à separação, mas qual deles realmente apresenta 

condições para exercer a guarda dos filhos.  Percebe-se, portanto, a adequação da nova regra 

ao princípio do melhor interesse da criança. 

Em seguida, houve a publicação da Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008, destinada à 

instituição e disciplina da guarda compartilhada, alterando substancialmente os arts. 1.583 e 

1.584 do Código Civil.  

 Como consequência da alteração trazida pela Lei nº 11.689/08, o Código Civil 

apresenta a distinção entre guarda unilateral e guarda compartilhada, que, nas palavras de 

Caio Mário, podem ser assim definidas: 

O art. 1.583 do Código Civil, com a nova redação, define a guarda 

unilateral como aquela que é atribuída a um só dos genitores ou a alguém 

que o substitua, devendo ser concedida ao genitor que revele melhores 

condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos 

filhos afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; saúde e 

segurança e educação. A guarda compartilhada é identificada como ‘a 

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

mão que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns’ (§ 1º do art. 1.583 do CC). (...) Diminuindo de forma 

significante os sentimentos de culpa e frustação do genitor não guardião pela 

                                            
31 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família, v.6. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 281. 
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ausência de cuidados em relação aos filhos, a guarda compartilhada envolve 

ambos os pais nas funções formativa e educativa dos filhos menores, 

buscando reorganizar as relações entre os genitores e os filhos no interior da 

família desunida.32 

 Então, a guarda unilateral é aquela atribuída a apenas um dos genitores ou a alguém 

que o substitua, enquanto o outro tem a regulamentação de visitas. Essa tem sido a forma mais 

comum até então. Porém, como tal modalidade restringe o menor da convivência de um dos 

genitores, a Lei nº 11.698/2008 vem incentivando a adoção da guarda compartilhada.  

 Por outro lado, a guarda compartilhada, disciplinada pelo art. 1.583, § 1º, do Código 

Civil, é aquela em que a responsabilização concernente ao poder familiar dos filhos é de 

competência de ambos os pais que já não vivem sobre o mesmo teto.   

 No entendimento, para Carlos Roberto Gonçalves, a guarda compartilhada pode ser 

entendida da seguinte forma: 

Um novo modelo passou, assim, aos poucos, a ser utilizado nas Varas de 

Família, com base na ideologia da cooperação mútua entre os separandos e 

divorciandos, com vistas a um acordo pragmático e realístico, na busca do 

comprometimento de ambos os pais no cuidado aos filhos havidos em 

comum, para encontrar, juntos, uma solução boa para ambos e, 

consequentemente, para seus filhos. Tal sistema é muito utilizado nos 

Estados Unidos da América do Norte com o nome de joint custody33.  

 Entende-se, portanto, que houve a ampliação do sistema de proteção anterior, 

objetivando atender ao melhor interesse da criança e do adolescente na fixação da guarda, 

afinal esta é a parte mais frágil e que mais pode ser atendida pela dissolução da sociedade 

conjugal.  

 Neste sentido está o entendimento de Rodrigo da Cunha Pereira: 

A dissolução da sociedade conjugal não pode e não deve significar o 

distanciamento de pais e filhos. Na esteira deste raciocínio é que surge o 

instituto da guarda compartilhada trazendo uma nova concepção para a vida 

dos filhos de pais separados. Os filhos não precisam se separar dos pais 

quando o casal se separa, e ambos os pais deverão continuar participando da 

rotina e do cotidiano dos filhos. Assim, a guarda compartilhada é forte aliada 

no combate à alienação parental e pode funcionar como seu antídoto34.  

                                            
32 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol. V / Atual. Tânia da Silva 

Pereira. - 25ª ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 339 e 340. 
33 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família, v.6. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p.284. 
34 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Alienação parental: uma inversão da relação sujeito e objeto. In: 

DIAS, Maria Berenice. Incesto e alienação: de acordo com a Lei 12.318/2010. 4ª. ed. rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 71_72. 
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Em seguida, houve nova alteração no tema através da Lei 13.058, de 22 de dezembro 

de 2014, que buscou conceituar e regulamentar a guarda compartilhada, alterando os arts. 

1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil. Inovou ao determinar como regra a guarda 

compartilhada, a prevalecer sobre a guarda unilateral, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do filho35 ou se um deles não estiver apto para cuidar do 

menor.  

Nestes termos, merece destaque o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves, ao 

observar que:  

Pelo sistema da Lei nº 11.698/20018, se não houvesse acordo entre o pai e a 

mãe, a guarda unilateral deveria ser concedida ao genitor que apresentasse 

“melhores condições” para exercê-la. A Lei nº 13.058/2014 alterou esse 

critério, estabelecendo que, quando não houver acordo entre o pai e a mãe, o 

juiz deve determinar, prioritariamente, que a guarda seja compartilhada, 

desde que ambos os genitores estejam aptos para cuidar dos filhos36.  

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que não há 

necessidade de consenso dos genitores para que ocorra a aplicação da guarda compartilhada, 

uma vez que o objetivo principal é o interesse do menor37. 

Destarte, merece destaque o fato de que, caso o juiz entenda que o menor não deve 

permanecer sob a guarda de um dos pais, poderá deferir a guarda a pessoa que revele 

compatibilidade com a natureza da medida, considerando, preferencialmente, o grau de 

parentesco e as relações de afinidade e afetividade.38 Isto é, o juiz pode determinar a guarda 

unilateral ou compartilhada a terceira pessoa, como, por exemplo, os avós, tios ou até mesmo 

pessoa sem laço de parentesco, mas ligada ao menor pelo afeto e pela afinidade.   

Importa ressaltar que a fixação da guarda do menor pode, a qualquer tempo, sofrer 

alteração, desde que constatado abuso de direito, isto é, extrapolação dos limites definidos 

pelo fim social deste instituto, pelos bons costumes e pela boa-fé. Isso somente é possível 

porque a decisão da ação de guarda não transita em julgado, sendo possível a revisão por fato 

novo, demonstrando, portanto, coerência com a natureza protetiva do instituto.  

                                            
35 O art. 1.584, § 2o, do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei nº 13.058/14, passou a prever 

que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os 

genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.” 
36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família, v.6. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 286. 
37 STJ, REsp 1.251.000, 3ª T., rel. Nancy Andrighi. Disponível em: < https://goo.gl/u1aCg3>. Acesso 

em: 10 mai. 2018.   
38 Entendimento do art. 1.584, § 5º do Código Civil. Disponível em: <https://goo.gl/LeiR3J>. Acesso 

em: 10 mai. 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584%C2%A72.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584%C2%A72.
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Ademais, caso o genitor que detém a guarda da criança ou adolescente promova a 

alienação parental, o juiz poderá determinar a perda da guarda do menor, já que tais condutas 

praticadas com o objetivo de separar o menor do genitor alienado ou de outros familiares faz 

com que o melhor interesse do menor não esteja sendo observado por parte do alienador39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 Conforme entendimento do art. 6º, inciso V, da Lei da Alienação Parental. Disponível em: 

<https://goo.gl/6n4NVp>. Acesso em: 17 mai. 2018.  
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2. A ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Com o objetivo de melhor compreender o presente trabalho, necessário se faz a 

conceituação do termo alienação parental. Isto posto, conforme será pormenorizado a seguir, a 

alienação parental e a síndrome da alienação parental, embora possuam relação, não devem 

ser confundidas.  

Isso porque, a Alienação Parental pode ser entendida como o afastamento do menor de 

uns dos genitores, provocado pelo outro, enquanto a SAP está relacionada com as sequelas 

emocionais e comportamentais sofridas pela criança ou pelo adolescente em razão de tal 

comportamento. Isto é, a SAP pode ser consequência da alienação parental, quando esta se faz 

presente com maior incidência.  

 

2.1. Conceito e origem da Alienação Parental no Brasil 

 

Com a dissolução da sociedade conjugal, em grande parte dos casos, surge entre os 

genitores um sentimento de rivalidade, rancor e antipatia, que acaba por afetar a relação deles 

com os filhos.    

Em circunstâncias como estas, um dos genitores, consciente ou inconscientemente, 

começa um processo de desmoralização em relação ao outro, objetivando afastá-lo do 

convívio com o filho, como forma de punição, vingança ou até mesmo com a falsa ilusão de 

que essa atitude preservará o menor dos prejuízos que ele próprio sofreu, como se o 

sofrimento a ele gerado fosse se repetir a prole.     

Merece destaque o fato de que tal campanha difamatória pode ocorrer não apenas no 

âmbito da relação entre pais e filhos, mas também contra qualquer terceiro em outro grau de 

parentesco, conforme explicam Fábio Vieira Figueiredo e Georgios Alexandridis: 

Importa destacar que não é apenas na relação entre pais e filhos que tal 

inadequada campanha pode ocorrer. A busca por afastar do convívio o 

alienado do vitimado pode se dar em outros graus de relação de parentesco, 

como de um dos genitores com os avós do alienado, geralmente em razão do 

parentesco por afinidade. Ainda, a busca por separar irmãos unilaterais, 

dadas as richas envolvendo o genitor comum.40  

                                            
40 FIGUEIREDO, Fábio Vieira; ALEXANDRIDIS, Georgio. Alienação parental. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 44.  
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Percebe-se, portanto, que tão amplo quanto a multiplicidade de relações familiares é o 

universo em que se insere o fenômeno da alienação parental, pelo qual há a constante busca 

por alienar um em detrimento do outro.    

Este cenário de alienação parental sempre se fez presente em nossa sociedade, porém 

sem estar respaldado pela legislação. Entretanto, mesmo com essa aparente lacuna, o Código 

Civil já apresentava uma forma de proteção através da perda do poder familiar do genitor que 

praticava atos contrários à moral e aos bons costumes41, ou que praticava reiteradas faltas com 

relação aos deveres inerentes ao poder familiar.42  

No Brasil, a Lei que trata especificamente do assunto (Lei nº 12.318/2010), entrou em 

vigor somente em 2010. Inicialmente, acreditava-se que tal legislação específica consolidaria 

as muitas conquistas obtidas no campo dos direitos das crianças e dos adolescentes e na 

proteção à convivência familiar. Até então, sua promulgação representava um novo 

mecanismo para coibir a violência intrafamiliar. 

Porém, conforme será debatido ao longo do presente trabalho, a afirmação de que há 

prática de alienação parental em determinado cenário se tornou argumento de defesa dos 

abusadores sexuais de menores no âmbito familiar, que em grande parte dos casos são 

absolvidos e a prática de incesto continuam ocorrendo.  

 

2.2. Diferença entre Alienação Parental e Síndrome da Alienação Parental  

 

A Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi conceituada pela primeira vez em 1985 

pelo médico psiquiatra norte-americano Richard Gardner, renomado por seu trabalho de 

pesquisa e clínica na área de abuso sexual contra meninos e suas consequências para eles na 

vida adulta. 

Para ele, a SAP atua como sendo um distúrbio que surgia em crianças cujos pais, 

separados ou em processo de separação, disputavam a guarda do menor.  Nos casos em que a 

referida síndrome era identificada, um dos genitores era acusado de manipular o menor com o 

intuito de romper os laços afetivos e denegrir a imagem do outro genitor, criando sentimentos 

de ansiedade e temor.  

 

                                            
41 Art. 1.638, inciso III, do Código Civil de 2002. Disponível em: <https://goo.gl/LeiR3J>. Acesso em: 

21 mai. 2018.  
42 Art. 1.638, inciso IV, do Código Civil de 2002. Disponível em: <https://goo.gl/LeiR3J>. Acesso em: 

21 mai. 2018. 
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Inicialmente, nas palavras de Richard Gardner, a síndrome foi definida como sendo: 

"um distúrbio que surge quase exclusivamente no contexto de disputas de 

custódia de crianças. É um distúrbio em que as crianças programadas pelo 

alegado genitor amado embarcam em uma campanha de difamação contra 

o alegado genitor odiado. As crianças apresentam pouca ou nenhuma 

ambivalência sobre seu ódio que, muitas vezes, se espalha para a família 

do genitor supostamente desprezado. Na maioria das vezes, as mães são as 

iniciadoras de tal programação e os pais são vítimas das campanhas de 

depreciação. No entanto, em uma pequena porcentagem de casos, é o pai 

que é o programador principal e a mãe que é vista como genitora odiada. 

Além disso, não estamos lidando aqui com a simples ‘lavagem cerebral’ 

por um dos pais contra o outro. Os argumentos de difamação dos próprios 

filhos muitas vezes contribuem e complementam aqueles apresentados 

pelo genitor programador. Assim eu introduzi o termo síndrome da 

alienação parental (SAP) para me referir a essas duas contribuições para 

o transtorno. Por causa da imaturidade cognitiva das crianças seus 

argumentos podem muitas vezes parecer absurdos aos adultos. Claro que, 

se o parente odiado tem sido genuinamente abusivo, então a alienação das 

crianças está materializada e o conceito de SAP não é aplicável." 43  

Em outros termos, para que se configure a síndrome desenvolvida por Richard 

Gardner, é necessário que haja um comportamento do genitor alienador, no sentido de realizar 

uma campanha de desqualificação do outro genitor. Geralmente, em casos como estes, os 

ataques ocorrem sem qualquer justificativa ou por razões absurdas.  

Nesse sentido, Jorge Trindade44explica que a SAP, portanto, é o conjunto de sintomas 

caracterizadores de uma doença, que tanto pode ser física ou mental. Assim, pode-se 

identificar a esta síndrome como sendo um processo ocorrido no âmbito psicológico, uma vez  

que os sintomas se exteriorizam nas condutas do indivíduo, influenciando totalmente sua 

maneira de pensar e agir.   

A denominação “síndrome” não é adotada pela legislação brasileira, uma vez que não 

consta no CID-1045, nem no DSM-V46. Ademais, o tratamento dado pela norma jurídica se 

restringe a conter a prática de alienação parental, não estabelecendo formas de tratamento das 

consequências patológicas ocasionadas por esta, isto é, a finalidade da lei é de tentar 

impossibilitar a ocorrência destas sequelas.  

                                            
43GARDNER, Richard Recommendations for dealing with parents who induce parental alienation 

syndrome in their children. In: Journal of Divorce & Remarriage. vol. 26 (3/4). p.1.  apud. LEITE, 

Eduardo de Oliveira. Alienação parental: do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 157.  
44 TRINDADE, Jorge. Síndrome de alienação parental SAP. In:.DIAS, Maria Berenice (Coord.). 

Incesto e alienação parental: Realidades que a justiça insiste em não ver. Belo Horizonte; São 

Paulo: Instituto Brasileiro de Direito de Familia: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. p. 101 a 111. 
45 CID-10 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde). 
46 DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais). 
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 Por outro lado, a alienação parental foi introduzida no Brasil através da Lei nº 

12.318/2010, que apresenta seu conceito, caracteriza as condutas do alienador e do alienado, 

bem como estipula as medidas judiciais a serem tomadas quando da prática de atos 

alienadores.  

Nesse sentido, a alienação parental pode ser entendida como sendo um procedimento 

de modelagem ou programação do menor com o objetivo de que este passe a repelir e odiar o 

outro genitor, sem qualquer razão ou justificativa, podendo chegar ao ponto do menor 

contribuir para a campanha de destruição moral da vítima47. Este fenômeno também é 

conhecido como implantação de falsas memórias.  

Vale destacar o fato de que a alienação parental é um procedimento pelo qual a 

terceira pessoa, conscientemente ou não, induz os pensamentos, o comportamento e os 

sentimentos da criança ou adolescente contra a vítima, ou seja, é um processo externo pelo 

qual o menor muitas vezes não consegue perceber que estar sendo influenciado pelo 

alienador.  

Para melhor compreender a diferença entre Alienação Parental e a Síndrome da 

Alienação Parental (SAP), Priscila Corrêa da Fonseca explica que aquela é uma fase anterior a 

esta:  

A síndrome da alienação parental não se confunde, portanto, com a mera 

alienação parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou seja, a 

alienação parental é o afastamento do filho de um dos genitores, provocado 

pelo outro, via de regra, o titular da custódia. A síndrome, por seu turno, diz 

respeito às sequelas emocionais e comportamentais de que vem a padecer a 

criança vítima daquele alijamento. Assim, enquanto a síndrome refere-se à 

conduta do filho que se recusa terminantemente e obstinadamente a ter 

contato com um dos progenitores e que já sofre as mazelas oriundas daquele 

rompimento, a alienação parental relaciona-se com o processo desencadeado 

pelo progenitor que intenta arredar o outro genitor da vida do filho. Essa 

conduta – quando ainda não dá lugar à instalação da síndrome – é reversível 

e permite – com o concurso de terapia e auxílio do Poder Judiciário – o 

restabelecimento das relações com o genitor preterido48. 

Assim, a diferença existente entre alienação parental e a SAP ocorre pelo fato de que a 

primeira apresenta-se como a campanha difamatória praticada pela parte alienadora com o 

objetivo de criar um distanciamento entre o filho menor e o alienado, enquanto a segunda 

pode ser compreendida como os problemas comportamentais, emocionais com relação a 

                                            
47 TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 6. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 196. 
48 FONSECA, Priscila Corrêa. Síndrome da alienação parental. Revista Brasileira de Direito de 

Família, ano VIII, n. 40, fev.-mar. 2007, p. 7. 
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desordem psicológica que surge na criança ou adolescente após o afastamento com o genitor 

alienado49. 

Vale dizer que a alienação parental e a sua decorrência, a Síndrome da Alienação 

Parental (SAP), representam uma violência emocional em si, ocasionando prejuízos à saúde 

mental do menor que dificilmente serão reparados, especialmente pelo fato de estar afastando 

e repugnando, injustamente ou não, uma pessoa com forte vínculo afetivo. 

Conforme explica Jorge Trindade50, “como a Síndrome da Alienação Parental possui 

um tipo não convencional de visibilidade, sua detecção costuma ser difícil e demorada, muitas 

vezes somente detectada quando já se encontra em uma etapa avançada”. Desta forma, devido 

ao fato de o abuso apresentar forma pouco comum, sua identificação na fase inicial é 

prejudicada, acabando muitas vezes por passar despercebida. 

 

2.3. Condutas caracterizadoras da Alienação Parental 

 

 Com o fim da relação conjugal, inicia-se um processo de desprestígio e 

desmoralização do outro genitor, que passa a ser rotulado como o principal responsável pelo 

fim do casamento ou união estável.  

 A partir daí o menor passa a ser manipulado para odiar e repudiar o suposto 

responsável pelo rompimento conjugal e, como forma de vingança, é proibido de conviver 

com o genitor alienado.  

 Nesse contexto, diversas são as formas exemplificativas de alienação parental 

apresentadas pela Lei nº 12.318/2010, especialmente em seu art. 2º. Assim sendo, cumpre 

analisar as condutas caracterizadoras de alienação parental por parte do alienador, bem como 

o comportamento do filho, a vítima.   

 

2.3.1. A conduta do filho menor 

 

 O menor, como parte alienada, aceita como verdadeiras todas as informações que lhe 

são apresentadas, especialmente quando vindas de alguém de sua confiança. Com isso, 

                                            
49 MORAES, Luiz Felipe Rodrigues. Alienação Parental. Dissertação apresentada como requisito de 

obtenção do título de graduação em Direito, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 2011. 

Disponível em: < https://goo.gl/ukLpwM>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
50 TRINDADE, Jorge. Síndrome de alienação parental SAP. In:.DIAS, Maria Berenice (Coord.). 

Incesto e alienação parental: Realidades que a justiça insiste em não ver. Belo Horizonte; São 

Paulo: Instituto Brasileiro de Direito de Familia: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. p. 101 a 111. 
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aproxima-se do genitor alienante e passa a rejeitar o alienado, que começa a ser visto como 

um adversário, uma pessoa nociva a ser evitada.  

Assim, Maria Berenice Dias explica que os comportamentos do menor alienado são os 

seguintes:  

(...) o filho é convencido da existência de determinados fatos e levado a 

repetir o que lhe é afirmado como tendo realmente acontecido. Nem sempre 

consegue discernir que está sendo manipulado e acaba acreditando naquilo 

que lhe foi dito de forma insistente e repetida. Com o tempo, nem o 

alienador distingue mais a diferença entre verdade e mentira. A sua verdade 

passa a ser verdade para o filho, que vive com falsas personagens de uma 

falsa existência, implantando-se, assim, as falsas memórias51.    

Dessa maneira, o menor, vítima da alienação parental, pode apresentar típicas 

condutas como, por exemplo, manifestar constantes sentimentos de ódio contra o genitor 

alienado e sua família; se recusar a conviver, visitar ou se comunicar com o alienado; guardar 

falsas memórias negativas a respeito do outro genitor, que constantemente são exageradas ou 

incompatíveis com a realidade.  

 Além disso, quando a alienação se desenvolve para a SAP, o filho menor está mais 

propenso a ter atitudes de insegurança, transtorno de personalidade, afastar-se de outras 

crianças, apresentando distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade e pânico.  

Nesse sentido, está o entendimento de Rodrigo da Cunha Pereira:   

O fenômeno da alienação parental traz consigo graves consequências sócio-

emocionais aos filhos. Sentimentos de baixa estima, insegurança, depressão, 

medo, afastamento de outras crianças, transtorno de personalidade, são 

apenas alguns exemplos. O mal causado pela alienação parental aos filhos 

tem dimensão muito maior.52   

Assim, independente dos motivos que tentem justificar a ocorrência da alienação 

parental, é de extrema importância que sua prática seja detectada o mais rápido possível, pois 

quanto antes ocorreram as intervenções jurídicas e psicológicas, maior será a probabilidade de 

se evitar os prejuízos causados à criança e ao adolescente. Ademais, deve-se ter sempre em 

mente que a questão precisa ser debatida sobre o olhar da proteção do interesse do menor, que 

não deve ser privado do convívio de qualquer um dos genitores.   

 

                                            
51 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. Ver., atual. e ampliada. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 456.  
52 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Alienação parental: uma inversão da relação sujeito e objeto. In: 

DIAS, Maria Berenice. Incesto e alienação: de acordo com a Lei 12.318/2010. 4ª. ed. rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 74. 
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2.3.2. A conduta do alienador 

 

 Como já mencionado, o conceito de alienação parental posto pelo legislador quando 

da elaboração da Lei nº 12.318/2010, especialmente em seu art. 2º, abrange não somente os 

genitores como atores ativos e passivos, mas todos com grau de parentesco. Em outros 

termos, entende-se que a manipulação prejudicial na formação psicológica da criança ou do 

adolescente não é praticada ou sofrida apenas pelos genitores, mas sim por todo parente que 

conviva com o menor e que tenha influência sobre ele.   

 Como forma de exemplificação, a lei apresenta os avós ou qualquer um que tenha o 

menor sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Além disso, também há a possibilidade de 

manipulação pelo tutor ou pelo curador53.  

Porém, fato muito difícil é a identificação dos motivos que levam o genitor alienante a 

promover a alienação parental, conforme bem esclarece Kristina Wandalsen: 

Existem inúmeras razões para o genitor alienante – conscientemente ou não 

– promover a alienação parental. Normalmente, o genitor alienante é tomado 

por um sentimento egoísta, teve o “orgulho ferido” com a rejeição de que foi 

objeto ou mesmo apenas tem o sentimento de frustação e inconformismo 

com o fim da união. A separação para o genitor alienante foi mal elaborada e 

mal resolvida, dando ensejo a uma série de sequelas, o genitor alienante 

busca punir o ex-cônjuge privando-o do convívio da prole. Provavelmente o 

genitor alienante atua movido por um sentimento de vingança e 

lamentavelmente utilize os filhos como instrumento de seu rancor54.   

Devido à complexidade para definir os motivos que causam a prática da alienação 

parental, o rol de condutas promovidas pelo alienador é meramente exemplificativo.  De 

acordo com esta listagem do art. 2º da Lei da Alienação Parental, as formas exemplificativas 

são:   

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; 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 

                                            
53 Entendimento do art. 2º, da Lei da Alienação Parental. Disponível em: <https://goo.gl/6n4NVp>. 

Acesso em 10 jun. 2018.  
54 WANDALSEN, Kristina. Direito e psicologia: um diálogo necessário em direção à justiça nos 

conflitos familiares, p. 78-79. 
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justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente 

com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. 

 

Além das formas apresentadas pelo art. 2º, são condutas frequentes de alienadores, 

conforme exemplifica Caroline de Cássia Francisco Buosi55, o suposto esquecimento de 

avisar ao outro genitor os compromissos do menor, como, por exemplo, consultas médicas, 

festas, reuniões escolares, e posteriormente culpa o genitor de não ter cumprido tais 

responsabilidades; não transferir as mensagens do outro genitor à criança ou adolescente; 

fazer diversas ligações telefônicas para o filho, sem necessidade, apenas para falar que se 

sente abandonado enquanto ele estiver com outro genitor; programar a atividade preferida do 

menor no dia em que ele estiver com o outro genitor; ludibriar os presentes dado pelo outro 

genitor; deixar de examinar o outro genitor a respeito de importantes decisões na vida da 

criança ou do adolescente; culpar o outro genitor pelo mau comportamento do filho etc.  

Nesse sentido está o entendimento de Rodrigo da Cunha Pereira:  

A implementação destas impressões e imagens na vida do filho é feita de 

forma sutil e nem sempre é fácil de ser detectado. O processo começa com a 

desqualificação do outro genitor em uma verdadeira campanha contra as 

atitudes do alienado com constantes comentários depreciativos, como por 

exemplo, seu pai dirige embriagado e coloca sua vida em risco, por isto eu 

não quero que você fique com ele; sua mãe não é confiável, ela me traiu. Ou, 

às vezes mais sutil em um discurso ambivalente que desestabiliza a criança: 

seu pai é bom, mas ele não para em emprego, e assim não paga a pensão. Ele 

me agrediu; seu pai (sua mãe) abandonou vocês; cuidado com seu pai; ele 

pode abusar de você; sua mãe quer mandar me prender porque não estou 

conseguindo pagar pensão etc. Frases e comentários desta natureza vão 

desqualificando e denegrindo a imagem do alienado, colocando o alienador 

no lugar de vítima fragilizada, fazendo com que a criança seja sua aliada 

contra o genitor alvo.56  

Em grande parte dos casos, a mãe é tida como a parte alienadora. Ela se apresenta 

como vítima, abandonada e triste, fazendo com que o filho se sinta da mesma forma como 

uma forma de compaixão. Dessa forma, o menor opta pelo lado da mãe, posicionando-se 

contra o pai.  Por outo lado, sendo teoricamente a hipótese de menor incidência, o papel de 

alienador é atribuído ao pai. O filho menor, geralmente do sexo masculino, se identifica com 

o menosprezo paterno pela fragilidade da mãe. Nessas circunstâncias, normalmente o pai é 

                                            
55BUOSI, Caroline de Cássia Francisco. Alienação Parental: uma interface do direito e da 

psicologia. Curitiba: Juruá, 2012, p.80.  
56PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Alienação parental: uma inversão da relação sujeito e objeto. In: 

DIAS, Maria Berenice. Incesto e alienação: de acordo com a Lei 12.318/2010. 4ª. ed. rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 75. 
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narcisista, bem-sucedido e se coloca em uma posição superior, e o menor se sente rejeitado 

pela mãe por influência paterna57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57 LUND, Mary. A Therapist´s View of Parental Alienation Syndrome. Family and Conciliation 

Courts Review, v. 33, n. 3, July 1995, 308-316. Disponível em: <https://goo.gl/Zvp5Ui>. Acesso em: 

14 jun. 2018.  
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3. A ALIENAÇÃO PARENTAL EM UM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A 

CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

 

A prática da alienação parental, por si só, apresenta-se como violência à saúde 

emocional e psicológica da criança ou adolescente, uma vez que o menor é induzido a 

repudiar um de seus genitores, causando quebra ou prejuízo no vínculo com este.  

Ademais, a prática da alienação parental vem provocando um grave problema: o 

crescimento das falsas denúncias de abuso sexual contra o menor. Conforme será apresentado, 

esta incriminação é difícil de ser comprovada por diversos motivos. O alienador, sabendo da 

possibilidade de restrições ou suspensão do direito de convivência que sofrerá o outro genitor, 

passa a narrar, por diversas vezes, situações controvertidas ou inexistentes, inserindo falsas 

memórias na mente do filho menor, o que o levar a crer que foi vítima de abuso sexual 

praticado pelo genitor alienado.  

Porém, reais situações de prática incestuosa vêm sendo deixadas de lado por terem 

sido interpretadas erroneamente como falsas acusações. Isso porque, nos processos que 

envolvem acusações de alienação parental versus denúncia de abuso sexual, se houver a 

aparente existência da alienação parental, as acusações de abuso sexual passam 

automaticamente a ser classificadas como falsas. 

 

3.1. Alienação parental: abuso moral contra o menor 

Com o rompimento do vínculo de conjugalidade, os ex-cônjuges ou companheiros 

frequentemente passam a nutrir um forte sentimento de raiva, fracasso e vingança uns pelos 

outros. Ocorre que, os efeitos do fim do relacionamento não se restringem apenas ao casal 

separado, ou seja, toda a família é afetada, fazendo com seus membros passem por um 

processo de readaptação. 

Nesse contexto, geralmente um dos genitores acaba por utilizar os filhos como objetos 

de vingança. Para Maria Antonieta Pisano:  

A luta pelo poder, os sentimentos de vingança e os desejos de retaliação, 

decorrentes dos conflitos que se referem a conjugalidade desfeita levam a 

uma situação em que, cada vez mais, as crianças e os adolescentes são 

usadas por seus pais como armas numa guerra que surge após a separação58. 

                                            
58 MOTTA, Maria Antonieta Pisano. A Síndrome da Alienação Parental. In: DIAS, Maria Berenice. 

Síndrome da Alienação Parental e a Tirania do Guardião: aspectos psicológicos, sociais e jurídicos. 

Org. Associação de Pais e Mães Separados. Porto Alegre: Equilíbrio, 2008, p. 35, apud LELIS, Acácia 
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Com isso, além de se apresentar como um tipo de violência contra o genitor alienado, 

que se vê impossibilitado de manter o vínculo afetivo e conviver com o menor, a alienação 

parental é, sobretudo, uma forma de abuso moral contra a criança e adolescente.  

Isso porque, de acordo com o art. 3º da Lei 12.318/10, a parte alienadora, ao manipular 

a criança ou adolescente contra o outro genitor, pratica uma atitude capaz de gerar graves 

danos psicológicos ao filho menor, que podem perdurar ao longo de toda a vida. Vale ressaltar 

que os atos de alienação parental contrariam o direito fundamental de convivência familiar, 

interferem nos vínculos afetivos existentes nas relações entre pais e filhos, afrontam os 

deveres inerentes à autoridade parental e, especialmente, constituem um grave abuso moral 

contra o filho menor. Veja-se: 

Art. 3° A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da 

criança ou 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 

guarda59. 

Os atos de alienação parental fazem com que o filho menor se distancie do genitor 

alienado e se aproxime mais do genitor alienador. Assim, o sentimento de abandono se torna 

inevitável a partir deste afastamento progressivo, conforme ensina Jorge Trindade ao afirmar 

que os filhos de pais separados, “tornam-se mais prejudicados quando um dos seus pais 

consegue afastá-lo do outro genitor. É inevitável o sentimento de abandono derivado desse 

afastamento60”. 

Nesse sentido, a lei garante à criança e ao adolescente, por meio da faculdade do juiz, 

formas de obstar os efeitos ocasionados pela prática de alienação parental, incluindo a 

responsabilização civil:  

Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta 

que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, em ação 

autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente, ou não, sem 

prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla 

                                                                                                                                        
Gardência Santos; VANDERLEY, Hortência Maria Machado. O “abuso afetivo” decorrente da 

alienação parental e a responsabilização pelo dano moral. Disponível em: 

<https://goo.gl/ZzNr2A>. Acesso em: 06 jul. 2018.  
59 Art. 3º, Lei 12. 318/10. Disponível em: <https://goo.gl/6n4NVp>. Acesso em: 06 jul. 2018.  
60 TRINDADE, Jorge. Síndrome de Alienação Parental (SAP). In: DIAS, Maria Berenice. Incesto e 

alienação parental: realidades que a justiça insiste em não ver. 2.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 24.  
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utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, 

segundo a gravidade do caso. 61 

Portanto, o abuso moral praticado pelo alienador contra ao filho menor e contra o 

genitor alienado garante a estes devida indenização pelo dano sofrido. Assim está o 

entendimento de Douglas Phillips Freitas e Graciela Pelizzaro:  

Essencialmente justo, de busca-se indenização compensatória em face de 

danos que os pais possam causar aos seus filhos por força de uma conduta 

impropria, especialmente quando a eles são negados a convivência, ou 

amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a referência materna ou 

paterna concretas, o que acarretaria a violação de direitos próprios da 

personalidade humana62.  

Induz-se, portanto, que a legislação põe à disposição dos juízes diversas alternativas 

que podem ser utilizadas para salvaguardar os direitos, bem-estar e saúde emocional da 

criança e do adolescente, como as de cunho financeiro ou até mesmo a suspensão da 

autoridade parental. Isso porque, independe do motivo que pôs fim ao relacionamento 

afetivo entre os genitores, certo é que o filho menor não deve ser usado como forma de 

vingança contra um dos pais.  

 

3.2. Abuso sexual: farsa ou realidade? 

 

Antes do início do estudo a respeito das acusações de abuso sexual, deve-se 

compreender o significado deste. Assim sendo, merece destaque a conceituação apresentada 

por Mônica Guazzelli63. Veja-se:  

O abuso sexual é a falta de consentimento do menor na relação com o 

adulto. A vítima é forçada, fisicamente, ou coagida, verbalmente, a 

participar da relação, sem ter necessariamente capacidade emocional ou 

cognitiva para consentir ou julgar o que está acontecendo. A criança não 

tem capacidade de consentir na relação abusiva, porque o elemento etário 

desempenha papel importante na capacidade de compreensão e de 

discernimento dos atos humanos. 

                                            
61 Art. 6º, Lei nº 12.318/10. Disponível em: <https://goo.gl/6n4NVp>. 
62 FREITAS, Douglas Phillips; PELLIZZARO, Graciela. Alienação parental: comentários à Lei 

12.318/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.99, apud LELIS, Acácia Gardência Santos; 

VANDERLEY, Hortência Maria Machado. O “abuso afetivo” decorrente da alienação parental e a 

responsabilização pelo dano moral. Disponível em: <https://goo.gl/ZzNr2A>. Acesso em: 06 jul. 

2018.  
63 GUAZZELLI, Mônica. A falsa denúncia de abuso sexual. In: DIAS, Maria Berenice. Incesto e 

alienação parental: realidades que a justiça insiste em não ver. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 126.   
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Um ponto sempre evidente em diversas obras que examinam as violências realizadas 

contra a criança e o adolescente, especialmente quando estas se manifestam através de atos 

incestuosos, é que estes sempre foram realizados, em qualquer cultura e em diversos 

períodos históricos, independentemente da classe social. 

Atualmente, nos casos envolvendo alienação parental, as falsas denúncias de abuso 

sexual têm aumentado de maneira surpreendente. O menor é persuadido a acreditar na 

existência da violência e levado a disseminar o que lhe foi apresentado como verdadeiro, 

como se o fato realmente tivesse acontecido. Esse acontecimento se deve pela tentativa 

injustificada de romper o laço afetivo e a convivência entre o suposto abusador e o filho 

menor. 

No espaço jurídico, ao se deparar com uma denúncia de abuso sexual, o juiz poderá 

atribuir uma proteção integral ao menor, não possuindo muitas alternativas senão 

determinar a suspensão temporária das visitas, ou permiti-las apenas sob o monitoramento 

de terceira pessoa. Assim, o genitor alienador sente que conseguiu uma vitória, pois o tempo 

e a limitação de contato entre o genitor alienado e o filho são concedidos a seu favor.64  

Por outro lado, existe um cenário muito pior, capaz de gerar abalos físicos e 

psíquicos no menor: classificar como falsa denúncia o que, na verdade, acaba sendo uma 

real situação de incesto. Isso ocorre porque, nos processos envolvendo abuso sexual, a 

justificativa de que está ocorrendo a prática de alienação parental tornou-se argumento de 

defesa, sendo o abusador absolvido, fazendo com que os episódios incestuosos continuem 

acontecendo.  

Em casos como estes, as provas são extremamente difíceis de serem apresentadas. 

Isso porque, o abuso normalmente ocorre dentro de casa, sem a presença de testemunhas, 

diversas vezes não deixa ferimentos, os depoimentos do menor são considerados uma 

imaginação, dentre outros fatores. A defesa se aproveita dessa dificuldade para argumentar 

que as denúncias de abuso são falsas, revertendo a situação para alegar que tais alegações se 

apresentam como alienação parental. Como a inversão de guarda é uma das formas de punir 

o genitor considerado alienador, os filhos frequentemente acabam sendo deixados sob o 

cuidado dos abusadores.  

Neste sentido, Maria Berenice Dias explica o perigo de ser aceitar como falsa a 

acusação de abuso sexual na circunstância em que o incesto realmente foi praticado: 

                                            
64 GUAZZELLI, Mônica. A falsa denúncia de abuso sexual. In: DIAS, Maria Berenice. Incesto e 

alienação parental: realidades que a justiça insiste em não ver. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 71.   
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Mas há outra realidade que não pode restar despercebida. Nos processos 

criminais envolvendo crimes sexuais, a alegação de que se trata de 

alienação parental tornou-se argumento de defesa e vem sendo invocada 

como excludente de criminalidade. Assim, para a melhor identificação dos 

casos de incesto ou alienação parental, indispensável a criação de juizados 

especializados para os processos em que há alegação de abuso sexual 

contra criança e adolescente. Essas Varas devem centralizar todas as 

demandas, não só ações criminais contra o agressor. Também ali cabem 

tramitar as ações de competência do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

bem como as questões decorrentes do âmbito do Direito das Famílias, 

como destruição do poder familiar, regime de convivência, alimentos etc. 

Mas é preciso qualificar os magistrados, agentes do Ministério Público, 

defensores, advogados, servidores para trabalharem nesses Juizados. Do 

mesmo modo é imprescindível dotas estes espaços com equipes 

multidisciplinares65. 

Entende-se, portanto, que a produção da prova em delitos envolvendo abuso sexual 

contra crianças e adolescentes encontra muitas dificuldades no atual cenário forense, 

especialmente porque as salas de audiência não são arquitetadas para receber menores 

traumatizados. São ambientes sérios, formais e pouco acolhedores que, no momento dos 

depoimentos, têm em seu interior diversas pessoas que acabam constrangendo o menor a 

apresentar seu relato.  

Na mesma linha de raciocínio está José Antônio Daltoé Cezar: 

As deficiências apontadas, presentes em quase todo o cenário jurídico 

nacional, ensejam que muitas vezes as crianças nada falem, fiquem por 

demais nervosa, amedrontadas, circunstâncias que, além de expô-las a 

situações constrangedoras e de sofrimento, fragilizam a prova produzida e 

determinam, na maior parte dos casos, que o acusado termine sem qualquer 

responsabilização66. 

Além disso, após o abuso ser denunciado, a vítima passar a ser ouvida por diversas 

vezes, revivendo, a cada novo depoimento, os fatos que gostaria de ter esquecido. É ouvida 

por estranhos não capacitados tecnicamente para este tipo de situação. Ao final, cansada de 

repetir sobre os fatos que não gostaria de ter que lembrar, acaba se contradizendo em algum 

momento. Os desenhos, comportamentos, marcas corporais, não são consideradas suficientes. 

Não se dá valor ao que a criança apresenta. Dessa forma, dificilmente o depoimento será 

                                            
65 DIAS, Maria Berenice. Alienação parental: realidade difícil de ser reconhecida. In: Incesto e 

alienação parental. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 27.  
66 CEZAR, José Antônio Daltoé. A inquirição de crianças vítimas de abuso sexual em juízo. In: 

DIAS, Maria Berenice. Incesto e alienação: de acordo com a Lei 12.318/2010. 4ª. ed. rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 181.  
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considerado verdadeiro, a prova não será admitida. Ao final, a absolvição do abusador por 

falta de provas é o resultado de grande parte dos processos.67 

3.3. Possíveis medidas para a redução da prática de alienação parental e abuso sexual 

contra o filho menor  

Tanto a alienação parental, quanto a prática de atos incestuosos geram gravíssimos 

danos emocionais ao filho menor. Se por um lado existe a tentativa de introduzir falsas 

memórias por parte do alienador, que busca afastar o filho da convivência familiar da parte 

alienada, por outro existe a violência sexual por parte de quem tem a responsabilidade e o 

dever de cuidado com o menor - o genitor abusador.   

Dessa forma, objetivando reduzir as práticas de alienação parental, bem como os atos 

incestuoso, algumas práticas precisam ser adotas pelos profissionais envolvidos na análise das 

acusações, bem como dos depoimentos dos menores.  

 

3.3.1. Caminhos para a melhor identificação dos casos envolvendo abuso sexual e 

alienação parental  

 

Em primeiro lugar, para que ocorra o correto reconhecimento dos casos envolvendo 

alienação parental ou incesto, é fundamental que ocorra a criação de juizados com atuação 

específica nestes tipos de acusações envolvendo menores. Essas Varas devem ficar 

responsáveis por todos os processos envolvendo crianças e adolescentes, como as ações de 

competência do ECA, assim como as questões decorrentes do âmbito do Direito das Famílias, 

como regime de convivência, alimentos, destruição do poder familiar, dentre outras. E, para 

que isso ocorra, é indispensável a qualificação dos magistrados, advogados, defensores, 

agentes do Ministério Público e servidores para trabalharem nesses Juizados. Do mesmo 

modo, é imprescindível a adoção de equipes multidisciplinares para trabalharem nesses 

casos68.  

 Ademais, é essencial proibir que as vítimas de abuso sexual sejam ouvidas por 

policiais civis e militares ou nos Conselhos Tutelares. Recebendo denúncias de abuso, os 

conselheiros tutelares devem dirigir a vítima ao Juizado da Infância e Juventude. O policial, 

                                            
67 DIAS, Maria Berenice. Incesto e o mito da família feliz. In: Incesto e alienação parental. 4ª ed. 

rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 337.  
68 DIAS, Maria Berenice. Alienação parental: realidade difícil de ser reconhecida. In: Incesto e 

alienação parental. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 28.  
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ainda que instaure o inquérito, não deve colher os depoimentos na Delegacia. Precisa procurar 

fazer com que o menor seja ouvido em juízo, por um especialista e em um ambiente 

adequado.69 

Ainda, para que a produção de prova seja válida, necessário que haja capacitação dos 

profissionais responsáveis por ouvir as crianças e adolescentes abusadas sexualmente. Isso 

porque, eles claramente não estão preparados para coletar esse tipo de prova, uma vez que 

falta preparação e conhecimento técnico sobre a prática de abuso sexual, como é a dinâmica 

deste delito etc.  

Nesse contexto, Maria Regina Fay de Azambuja propõe algumas medidas para melhor 

identificar e reduzir os casos de abuso sexual e alienação parental. Veja-se: 

A partir das considerações acima, tomamos a iniciativa de apontar algumas 

alternativas à proteção da criança, em especial, tendo como foco a violência 

sexual de natureza intrafamiliar. São elas: a) políticas públicas de proteção 

integral à criança desde o período pré-natal e perinatal (art.8 ECA, na 

atualidade reafirmado pela Lei n° 13.257/2016); b) fortalecimento da rede de 

apoio e expansão das políticas públicas voltadas à família e à criança (art. 1°, 

§1°, Lei n 12.010/2009); c) conhecimento das particularidades da violência 

sexual intrafamiliar; d) capacitar e cuidar do cuidador: profissionais da saúde 

e educação: e) cumprir o artigo 32, §5° da Lei n° 9.394/1996 (LDBN), que 

prevê a inclusão obrigatória no currículo do ensino fundamental de conteúdo 

do ECA; f) denunciar; g) antes e depois da denúncia, assegurar a proteção 

integral da criança vítima de violência (art. 101 e art. 129 do ECA); h) 

acompanhamento dos casos pelo CRAS e CREAS; i) investir em novos 

recursos: equipes interdisciplinares;  programas de capacitação profissional;  

reconhecimento do dano psíquico como prova da materialidade da violência 

sexual intrafamiliar nos crimes em que a criança é vítima, evitando sua o 

judicial, ainda que através de métodos como o depoimento especial; j) 

substituir a inquirição judicial por avaliação interdisciplinar, k) 

acompanhamento do abusador70.  

Ainda que estas propostas não exterminem a prática de alienação parental e do abuso 

sexual no âmbito familiar, certamente acarretarão a redução das sequelas emocionais e 

psicológicas nas crianças e adolescentes vítimas, bem como facilitarão a identificação do 

autor da real agressão: o genitor que realmente abusou sexualmente do menor ou o genitor 

alienador, duas formas odiosas de violências praticadas contra o filho menor. 

 

 

                                            
69 Idem. 

70 AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. O olhar da justiça nos casos de violência sexual praticada 

contra a criança. DIAS, Maria Berenice. Incesto e alienação parental: de acordo com a Lei 

12.318/2010: (Lei de alienação parental). 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 175. 
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3.3.2. A importância de um modelo interdisciplinar  

 
Diante das fragilidades e deficiências apontadas, o atual modelo de inquirição passa a 

sofrer fortes questionamentos. Para evitar que mais danos sejam causados às crianças e 

adolescentes em razão de tal modelo inadequado, algumas alternativas passam a ser buscadas 

a fim de que os depoimentos dos menores sejam compreendidos e aceitos como provas nos 

processos envolvendo abuso sexual.  

Assim, é indispensável que os profissionais do direito que trabalham nos processos 

envolvendo abuso sexual contra crianças e adolescentes possuam conhecimentos básicos 

sobre como ocorre esse tipo de crime, para que possam compreender os motivos pelos quais 

um menor não se comunica da mesma forma que um adulto, circunstância que diversas vezes 

é interpretada de forma equivocada.  

Nesse sentido está o entendimento de Christiane Sanderson71: 

Essas imprecisões, pela falta de habilidade cognitiva para o pensamento 

abstrato, foram com frequência erradamente interpretadas como mentiras, e, 

assim, solaparam o testemunho da criança. Esse é o principal fator das 

baixas taxas de abertura de processo contra pedófilos. Dos poucos (10%) de 

ASC que de fato vão a julgamento, apenas 5% resultam em processo. É 

fundamental que o testemunho da criança não seja minado por uma falta de 

entendimento de sua capacidade. Os pedófilos sabem que as crianças não são 

vistas como testemunhas que merecem credibilidade e que são maleáveis 

quanto à maneira pela qual percebem o mundo, e, por essa razão, jogam com 

isso a distorcer a realidade delas. É chocante que isso possa ser reforçado em 

um sistema de justiça criminal que mina a credibilidade da criança como 

uma testemunha por meio de uma flagrante falta de entendimento de suas 

capacidades cognitivas. 

Estes profissionais precisam saber, por exemplo, que existem inúmeros motivos para 

que o abuso sexual seja esquecido por meses ou anos, o que pode decorrer, entre outros 

exemplos, de ameaças físicas e psicológicas, sentimento de culpa ou vergonha pelo ocorrido, 

ligação afetiva ou sentimento de lealdade pelo abusador, receio de que os adultos não 

acreditem no depoimento. 

Além disso, os operadores do direito devem entender que os abusadores não possuem 

características definidas: normalmente são pessoas que apresentam uma vida normal, 

trabalham, possuem um bom relacionamento no meio social, fazem parte do grupo de pessoas 

de confiança da criança ou adolescente e dificilmente assumem a autoria do abuso.   

                                            
71 SANDERSON, Christiane. Abuso sexual em crianças. São Paulo: M. Books do Brasil, 2005, p. 

230-231.  
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Do mesmo jeito que profissionais do direito devem adquirir conhecimentos de outras 

áreas que não a jurídica, também é necessário que outros profissionais envolvidos na escuta 

dos depoimentos das vítimas, como os médicos, psicólogos, assistentes sociais e 

psicopedagogos, possuam básicos conhecimentos a respeito do desenvolvimento de um 

processo envolvendo denúncia de abuso sexual.   

Nesse cenário, é possível confirmar que a interdisciplinaridade entre o Direito, 

Psicologia e outras áreas de conhecimento, apresenta grande importância não apenas no que 

diz respeito à correta produção de provas em juízo através das conclusões de seus laudos, mas 

também pela diminuição do sofrimento emocional que pode ser propiciada às pessoas 

envolvidas através, por exemplo, de acompanhamentos psicológicos dos integrantes da 

família após a detecção da alienação parental ou da SAP, o que coopera com a atenuação da 

recorrência dos modelos afetivos e educacionais contaminados de alienação. 
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CONCLUSÃO 

A Alienação Parental consiste em uma grave forma de violência e abuso contra o filho 

menor, que se apresente de forma extremamente vulnerável por estar vivenciando um conflito 

envolvendo a figura de seus genitores. O filho passa a fazer parte de um verdadeiro conflito 

de lealdade, pelo qual é forçado a optar por um dos pais, já que lhe foi estimulado a imaginar 

que apenas um dos genitores é bom.  

Quando iniciados os atos de alienação parental, o genitor viola diversos princípios 

constitucionais, como o princípio da dignidade humana, estabelecido no art. 1º, III, CRFB; o 

princípio do melhor interesse da criança, estipulado no art. 227, CRFB; e o princípio da 

paternidade responsável, conforme o art. 226, §7º e art. 229, CRFB.  

Ocorre também a violação infraconstitucional, especialmente do art. 5º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que determina que nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Ademais, a prática de atos de alienação parental também afronta o exercício do poder 

familiar, tal como estabelecido no artigo 1.634, I, do Código Civil de 2002.  

A alienação parental além de ser uma violência contra o genitor alienado, que passa a 

ser impedido de conviver com seu próprio filho, é uma grave forma de violência contra a 

criança e o adolescente, ou, de acordo com a lei, é um abuso moral contra o filho menor.  

Além disso, com a reiterada prática de alienação parental nas famílias, o número de 

casos de falsas denúncias de abuso sexual vem crescendo extremamente. Nestes cenários, a 

coleta de provas é de extrema dificuldade, uma vez que o abuso geralmente ocorre entre 

quatro paredes, sem ser presenciado por outras pessoas e muitas vezes não deixa qualquer 

marca física.  

 Diante dessa dificuldade, a defesa se aproveita para alegar que as denúncias de 

abuso são falsas, revertendo a situação para alegar que tais alegações se apresentam como 

alienação parental. Como uma a inversão de guarda é uma das formas de punir o genitor 

considerado alienador, os filhos frequentemente acabam sendo deixados sob o cuidado dos 

abusadores.  

Porém, diante da dificuldade de coleta de provas e da falta de preparo dos 

profissionais envolvidos nos processos de abuso sexual, reais situações de prática incestuosa 

vêm sendo deixadas de lado por terem sido interpretadas erroneamente como falsas 

acusações. 
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As consequências destas duas formas de violência – tanto a alienação parental, quanto 

a real hipótese de abuso sexual – são devastadoras e duradouras para as crianças, 

adolescentes, pais, família e sociedade. Em todas as etapas do processo envolvendo esse tipo 

de acusação, decisões certeiras são imprescindíveis. Assim, alguns possíveis caminhos devem 

ser adotados pelo Judiciário com o objetivo de reduzir o número de casos de alienação 

parental e abuso sexual contra crianças e adolescentes no âmbito familiar.  

Primeiramente, é de grande importância identificar de maneira rápida e segura os 

sinais que permitam reconhecer a prática de abuso sexual ou de alienação parental levada a 

efeito por espírito de vingança para acabar com o relacionamento do filho com um dos 

genitores. Para tanto, além da atuação de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, é 

indispensável que os profissionais do direito se capacitem para poder identificar se o genitor 

está agindo apenas sob o domínio da raiva para afastar o filho do outro genitor, bem como 

estejam preparados tecnicamente para identificar nos depoimentos dos menores elementos 

que indiquem a real prática de abuso sexual.  

A Constituição Federal, ao assegurar a proteção integral da criança e do adolescente, 

atribui a eles a característica de sujeitos de direito e, portanto, devem ter seus depoimentos 

ouvidos e acreditados. Ademais, a identificação da ocorrência ou não de alienação parental ou 

de abuso sexual deve ser realizada não apenas por profissionais do direito, mas sim por uma 

equipe multidisciplinar especializada nos casos. 

Ainda, é de extrema importância a criação de Juizados ou Varas especializadas para 

receberem os processos envolvendo alienação parental e abuso sexual contra crianças e 

adolescentes. Essas Varas seriam responsáveis por todas as ações de envolvendo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, bem como os processos de Direito de Família: destituição do poder 

familiar, guarda, visitas, alimentos etc.  

Mas, para isso, é preciso qualificar todos os profissionais do Direito atuantes nesses 

Juizados ou Varas - magistrados, defensores, advogados, membros do Ministério Público.. 

Também é imprescindível a atuação de equipes multidisciplinares, que, nesses casos 

envolvendo alienação parental e abuso sexual praticado contra menores, são indispensáveis 

para a correta análise dos depoimentos, mas, principalmente, para que esse momento se 

constitua em fator de reconstrução do menor traumatizado.  
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