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“A criança é o princípio sem fim. O fim da 

criança é o princípio do fim. Quando uma 

sociedade deixa matar as crianças é 

porque começou seu suicídio como 

sociedade. Quando não as ama é porque 

deixou de se reconhecer como 

humanidade.”  

                              (Herbert de Souza) 



 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por escopo analisar as especificidades que 

caracterizam a Síndrome da Alienação Parental, revestindo-a de atributos 

peculiares que a diferencia do simples processo de alienação parental. 

Pretende-se analisar os aspectos trazidos pela Lei n. 12.318/2010, bem como 

discutir possíveis consequências cíveis e criminais impostas ao alienador, ante 

as graves sequelas psicológicas que os atos de alienação causam à criança ou 

adolescente e ao genitor-vítima. 

 

Palavras-chaves:  Síndrome da Alienação Parental. Assédio moral. Lei n. 

12.318/2010. Responsabilidade civil e criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the particular characteristics of the Parental 

Alienation Syndrome coating it with peculiar attributes that distinguish it from 

mere parental alienation. It intends to analyze the aspects of the Brazilian Law 

number 12.318, of 2010, as well as to discuss possible civil and 

criminal consequences imposed to the alienator, in face of the 

serious psychological sequels that the alienation acts cause to the child or to 

the adolescent and to the victim-genitor.  

 

Key words: Parental Alienation Syndrome. Moral harassment. Law number 

12.318/2010. Criminal and civil liability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos, um tema vem adquirindo muita relevância no 

âmbito do Direito de Família, é o fenômeno da “alienação parental”, ou da 

“Síndrome da Alienação Parental (SAP)”, que, apesar de apenas recentemente 

ter sido regulamentado, não é uma prática nova. 

 

De certo, o ideal seria que os genitores soubessem distinguir o papel 

de companheiros da função de pais, e, assim, a dissolução do casamento ou 

da união estável não comprometesse a continuidade da convivência com a 

prole. Entretanto, o luto mal elaborado pelo fim da “promessa de amor eterno” 

faz com que o detentor da guarda utilize as mais variadas artimanhas para 

separar os filhos do ex-cônjuge. 

 

Não há como dimensionar os prejuízos que o distanciamento de um 

dos pais pode causar na vida de uma criança ou de um adolescente. Há relatos 

em que o rompimento do elo da afetividade comprometeu o desenvolvimento 

saudável e gerou sequelas psicológicas que perduram por toda a vida, como o 

medo do abandono e o sentimento de culpa. Dor semelhante é sentida pelo 

genitor alienado que passa a aceitar a “morte de um filho que ainda continua 

vivo”. 

 

O estudo da alienação parental deve ser feito, considerando-se o 

ordenamento jurídico brasileiro após a Constituição Federal de 1988, tendo em 

vistas as diversas mudanças promovidas, como a supervalorização do princípio 

da dignidade da pessoa humana e consolidação da doutrina da proteção 

integral do menor. 

 

Exatamente por essa razão, dedica-se o primeiro capítulo desse 

trabalho para uma análise sobre a importância da proteção da criança e do 

adolescente pelos atuais diplomas legais. Abordam-se as garantias estendidas 

ao menor, como o direito a convivência com os pais, e as obrigações dos 

genitores decorrentes do poder familiar. 
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Neste passo, o enfoque dado ao segundo capítulo será na 

delimitação conceitual, causas e consequências da Síndrome da Alienação 

Parental, bem como em sua evolução histórica a partir dos primeiros estudos 

do psiquiatra norte-americano Richard Gardner. Traça-se, ainda, um paralelo 

entre a alienação parental e o assédio moral na família, essencialmente, no 

que se refere à figura do agressor alienador. 

 

Mais adiante, no terceiro capítulo, há uma análise da tão aguardada 

norma específica que regula as condutas de alienação parental, a Lei n. 

12.318/2010, que, a princípio, denota um caráter muito mais educativo e 

preventivo, do que, propriamente, punitivo. Apresenta-se, por fim, algumas 

jurisprudências ainda tímidas sobre o assunto e um caso real sobre as 

consequências da alienação parental que repercutiu na mídia há poucos anos. 

 

No quarto capítulo, realizar-se-á um breve estudo sobre os institutos 

da responsabilidade civil e criminal, no qual se discute a possibilidade de 

repercussões civis e criminais por atos de alienação parental, sem prejuízo as 

sanções já previstas na Lei n. 12.318/2010, tendo em vistas todos os prejuízos 

emocionais causados pelo alienador ao destruir os laços afetivos existentes 

entre os filhos e o genitor alienado. 

 

Esclarece-se que o trabalho deu-se, fundamentalmente, por meio do 

método dedutivo, pelo qual se procurou compreender, com a ajuda de vários 

doutrinadores, em que, de fato, consistia a Síndrome da Alienação Parental e o 

alcance de suas consequências na vida das vítimas. 
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2 A CRIANÇA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
2.1 A doutrina da proteção integral no ordenamento jurídico brasileiro 
 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como um dos 

fundamentos do Estado Brasileiro o princípio da dignidade da pessoa humana, 

conforme o inciso III do art. 1°, servindo de orien tação para toda a sociedade. 

Diante deste novo cenário, nota-se uma maior preocupação com a proteção 

dos direitos humanos, em especial, com relação às parcelas mais vulneráreis 

da população.  

 

Uma nova ordem constitucional passa a ser o marco referencial para 

o compromisso do Brasil com a doutrina da Proteção Integral, o que assegurou 

que as crianças e os adolescentes recebessem atenção especial das 

legislações pós-constituintes com o status de pessoas de direitos.  

 

A família, em conjunto com a sociedade e com o Estado, recebe o 

dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais das 

crianças e dos adolescentes trazidos pelo art. 227, como o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além 

da obrigação de protegê-los contra toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Na atualidade, não há como desvincular o novo Direito de Família do 

Direito da Criança e do Adolescente. Carlos Roberto Gonçalves1 destaca a 

mudança trazida pelo princípio da dignidade da pessoa humana para o Direito 

de Família. Vejamos: 

 

O principio da dignidade da pessoa humana constitui, assim, base da 
comunidade familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e a 
realização de todos os seus membros, principalmente da criança e do 
adolescente. (CF, 227) 

 

                                                           
1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família . 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 23. 
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Assim, inverteu-se o enfoco da prioridade, que, no sistema jurídico 

anterior, privilegiava o interesse do adulto em detrimento aos interesses das 

crianças e dos adolescentes. 

 

Deve-se destacar o quão longo foi o trajeto até se conquistar e, 

efetivamente, garantir, a essa parcela da sociedade, a condição ímpar de 

sujeitos de direitos, uma vez que, bem antes da promulgação da Carta Magna 

de 1988, diversos documentos internacionais já materializavam e alertavam 

para a vulnerabilidade destes indivíduos.  

 

Os Acordos Internacionais de Direitos Humanos tiveram grande 

influência nas mudanças observadas em relação à proteção dos direitos das 

crianças e adolescentes. O marco fundamental para a mudança de paradigma, 

em termos globais, foi a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, 

decorrente de conquistas alcançadas durante longos anos. 

 

Um dos primeiros dispositivos internacionais reguladores do tema foi 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, onde, no decorrer do 

texto, as Nações Unidas dispuseram acerca das garantias destinadas aos 

jovens, como à assistência especial. Nesse contexto, em 1959, nasce a 

Declaração dos Direitos da Criança, estabelecendo que os infantes teriam 

direito à proteção especial para um saudável desenvolvimento físico, mental, 

espiritual e social. 

 

Esses marcos iniciais abriram caminho para que, em 20.11.1989, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas adotasse a, já citada, Convenção sobre 

os Direitos da Criança, que garantiu, por exemplo, o direito dos filhos de 

conhecer e conviver com os pais sempre que compatível com seu melhor 

interesse, bem como o direito de manter contato com ambos os genitores, caso 

residisse com outras pessoas. Estabeleceu-se, ainda, o dever do Estado de 

promover ambiente familiar alternativo apropriado. 
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No Brasil, nos primeiros anos da década de 1980, ainda prevalecia a 

Doutrina da Situação Irregular, inserida no Código de Menores de 1979, a qual, 

basicamente, considerava as crianças e adolescentes como seres “incapazes” 

que representavam objetos de proteção do Estado, negando-lhes, assim, a 

condição de sujeitos de direitos. Apresentava também certa distinção entre o 

tratamento dispensando aos jovens com condição social mais abastarda, em 

comparação a menores abandonados ou delinquentes.  

 

Entretanto, o advento da Constituição Federal de 1988 pôs fim aos 

preceitos instituído pela Doutrina da Situação Irregular, traçando novas 

diretrizes na condução das relações com crianças e adolescentes. Dessa 

forma, institui-se a Doutrina da Proteção Integral no ordenamento jurídico 

brasileiro, o que ocorreu antes até do que a aprovação da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. 

 

De acordo com Martha de Toledo Machado, “a Constituição de 1988 

criou um sistema especial de proteção dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes nitidamente inspirado na chamada Doutrina da Proteção 

Integral”2. 

 

Nesse passo, as crianças e adolescentes passam a ser 

considerados sujeitos de direito e pessoas em desenvolvimento com prioridade 

absoluta, adquirindo uma tríade de direitos inerentes à proteção integral, são 

eles: o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 

 

Por fim, em sintonia com os dispositivos da Carta Maior e da 

Convenção sobre os Direitos das Crianças, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA),Lei n. 8.069/90, trouxe diretrizes básicas para a elaboração 

de políticas públicas para crianças e adolescentes e um rol de novas garantias 

ao menor, como o direito a vida e a saúde, disposto em seu art. 7º. 

 

                                                           
2
MACHADO, Martha de Toledo. A proteção constitucional de criança e adolescente e os direitos humanos . 

Baruere: Manole, 2003. p. 108. 
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 O ECA provocou uma profunda alteração na sistemática de 

atendimento e proteção aos direitos infanto-juvenis, tendo qualificado o papel 

da Justiça da Infância e Juventude, ao contrário do que ocorria sob a égide do 

revogado Código de Menores. Atualmente, há, à disposição dos cidadãos, 

inúmeros instrumentos jurídicos que garantem os direitos constitucionalmente 

assegurados às crianças e aos adolescentes.  

 

Nota-se que, a partir da consolidação da Doutrina da Proteção 

Integral no ordenamento jurídico brasileiro, houve uma verdadeira revolução no 

tratamento dispensado aos jovens. Sem dúvidas, a principal mudança efetivada 

foi o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, 

atribuindo-lhes todas as garantias constitucionais. Assegurou-se, inclusive, a 

prioridade absoluta de atendimento nos casos de violação, ou ameaça de 

lesão, aos seus direitos fundamentais. 

 

2.2 A regulamentação do direito à convivência famil iar 

 

A família, considerada a base da sociedade, possui proteção 

especial do Estado Brasileiro, conforme se compreende em leitura do caput do 

art. 226 da Constituição Federal de 1988. Assim, seu desenvolvimento, 

manutenção e dissolução devem ser regulados de forma a preservá-la.  

 

Atualmente, não se pode definir um tipo único de família. Sabe-se 

que a entidade familiar deve ser entendida como um grupo social formado, 

principalmente, por laços de afeto. Maria Berenice Dias comenta: 

 

Agora o que identifica a família não é nem a celebração do 
casamento, nem a diferença de sexo do par ou o envolvimento de 
caráter sexual. O elemento distintivo da família, que a coloca sob o 
manto da juridicidade, é a presença de um vínculo afetivo a unir as 
pessoas com identidade de projeto de vida e propósitos comuns, 
gerando comprometimento mútuo.3 

 

O instituto da família, independentemente da configuração que 

adotar, representará o alicerce sobre o qual a criança e o adolescente 
                                                           
3 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direitos de Familias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 42. 
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construíra e moldará sua personalidade, aprendendo a respeitar regras, limites 

e proibições, fundamentais para a convivência em sociedade. 

 

Nas lições de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

encontramos o objetivo traçado pela moderna concepção de família, vejamos: 

 

Por tudo isso, a família é o lugar adequado em que o ser humano 
nasce inserido e, merecendo uma proteção especial do Estado, 
desenvolve a sua personalidade em busca da felicidade e da 
realização pessoal.4 

 

Como já foi exposto, a Lei Maior representou ainda um marco na 

proteção da infância e, dentre as diversas garantias asseguradas às crianças e 

aos adolescentes, estabeleceu o direito fundamental de convivência familiar, 

como sacramenta o art. 227, in verbis: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (...) 

 

Evidencia-se que, mais que um direito, a convivência familiar 

representa uma necessidade vital para um correto desenvolvimento psíquico e 

social da criança e do adolescente, uma vez que o ambiente familiar representa 

a primeira experiência de vida em sociedade, ou seja, a primeira forma de 

socialização do menor. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), publicado dois anos 

após a Carta Magna de 1988, procurou seguir os mesmos fundamentos 

inspiradores. Assim, nos termos do caput do art. 19: 

 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes. (....) 

                                                           
4
 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Famílias. v. 6. .4. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2012. p. 49. 
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O legislador pátrio entendeu que a convivência do menor na família 

será condição relevante para a sua proteção, seu crescimento e formação de 

sua identidade enquanto ser humano. Por esses motivos, essa garantia foi, 

amplamente, protegida pelo atual ordenamento jurídico. 

 

Mostra-se essencial que os genitores tenham a real dimensão do 

significado do termo convivência familiar, que é bem mais amplo do que a 

simples coexistência diária ou o pagamento mensal de despesas, 

representando, na verdade, a participação ativa na educação do menor. 

 

Inúmeras circunstâncias podem ser responsáveis pelo 

distanciamento de um dos genitores de seus filhos, contudo a prática tem 

mostrado que, na maioria esmagadora dos casos, o abandono ocorre como 

consequência do rompimento dos laços conjugais. 

 

Os genitores acabam esquecendo que o desafeto que há entre eles 

não se confunde com afeto existente em relação aos filhos, uma vez que o 

término do matrimônio, ou da união estável, não põe fim a relação de filiação. É 

direito das crianças a convivência equilibrada com os pais. 

 

Diversas vezes, ocorre que um dos consortes, magoado com o fim 

do relacionamento, arquiteta formas de vingança contra o ex-companheiro, e, 

indubitavelmente, o primeiro passo para o sucesso de seu plano é afastá-lo da 

prole que tiverem em comum. 

 

2.3 As obrigações decorrentes do poder familiar 

 

Sabe-se que os filhos, enquanto não tiverem atingido a capacidade 

civil plena, estarão sujeitos ao poder familiar, que representa, na verdade, um 

poder-função ou um direito-dever, pois será exercido pelos pais, mas servirá 

aos interesses das crianças ou dos adolescentes. Acerca do poder familiar, 

Maria Berenice Dias assim expõe: 
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O poder familiar decorre tanto da paternidade natural, como da 
filiação legal, e é irrenunciável, intransferível, inalienável e 
imprescritível. As obrigações que dele fluem são personalíssimas. 
Como os pais não podem renunciar aos filhos, e tampouco vendê-los, 
os encargos que derivam da paternidade também não podem ser 
transferidos ou alienados. É crime entregar filho a pessoa inidônea 
(CP 245). Nula é a renúncia ao poder familiar, sendo possível 
somente delegar a terceiros o seu exercício, preferencialmente a um 
membro da família.5 

 

Após a consolidação da Doutrina da Proteção Integral do menor no 

sistema jurídico brasileiro, houve uma nova configuração no que se refere ao 

poder familiar, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe, no art. 

249, a previsão legal de multa em caso de inadimplemento dos deveres a ele 

inerentes.  

 

Maria Helena Diniz, assim define o poder familiar: 

 

Um conjunto de direitos e obrigações, quanto a 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 filho.6 

 

Os deveres decorrentes da sociedade conjugal são exercidos em 

igualdade de condições pelo o homem e pela mulher durante o período em que 

durar o casamento ou a união estável (art. 226, §5º, CF/88), assim, competirá a 

ambos a titularidade e o exercício do poder familiar, conforme estabelece o art. 

1631 do Código Civil de 2002. Na falta ou no impedimento de um dos 

genitores, o poder-dever será exercitado pelo outro de forma exclusiva, como 

ocorre na família monoparental. 

 

O principal objetivo que o legislador pátrio busca atingir ao impor aos 

pais os atos decorrentes do poder familiar é a proteção ampla do menor 

enquanto estiver nessa condição, proporcionando-lhe um desenvolvimento 

adequado e sadio, tanto por meio de uma eficiente instrução educacional, 

                                                           
5
DIAS, op. cit. p. 384. 

6
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de famíl ia. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 514. 
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obtida no ambiente escolar, como com uma boa formação humana, adquiridas 

nas relações sociais e familiares.  

 

Ressalte-se que as obrigações inerentes ao poder familiar decorrem 

da paternidade, e não dos laços conjugais, de forma que a relação com a prole, 

não se confunde com a convivência dos genitores, se perpetuando 

independente do relacionamento existente entre eles.  

 

Dessa forma, ocorrendo a dissolução do relacionamento dos pais, 

nada se alterará no exercício do poder familiar com a prole, que continuará a 

ser executado conjuntamente. Vejamos o disposto no art. 1632 do Código Civil: 

 

Art.1632 - A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união 
estável não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao 
direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os 
segundo. 

 

A guarda absorve apenas alguns aspectos do poder familiar, de 

forma que a ausência da companhia diária dos filhos não excluir o poder-dever 

dos pais, que permanece íntegro, mas apenas restringe o seu exercício quanto 

ao direito de ter o menor em sua companhia, nos termos do artigo 

supramencionado. 

 

Mesmo nos casos de guarda unilateral, ao outro genitor restará 

assegurado o direito de visita, persistindo o dever de supervisionar os 

interesses do filho e de fiscalizar sua educação, sem, no entanto, ter poder de 

veto em relação às decisões tomadas pelo detentor da guarda.  

 

Caso ocorra casamento ou união estável superveniente por parte de 

qualquer dos pais, independentemente da opção pela guarda unilateral ou 

compartilhada, não haverá a perda ou a transferência do poder familiar, 

persistindo com ambos os genitores todos os encargos decorrentes deste, 

como as despesas regulares e o poder de vigilância. 
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As falhas no comportamento dos pais no que concerne aos atos 

inerentes ao poder familiar poderão acarretar sua suspensão ou perda, além de 

possíveis sanções penais, como as estabelecidas nos arts. 244 e 246 do 

Código Penal, relativo aos crimes de abandono material e intelectual da criança 

ou do adolescente. 

 

Em relação a suspensão do poder familiar, ocorrerá caso algum dos 

genitores abuse de sua autoridade, descumprindo algumas das obrigações 

impostas por este poder-dever, como as estabelecidas no caput do art. 1637 do 

Código Civil, ou se houver condenação dos pais por crime com decisão 

transitada em julgado, cuja pena exceda a dois anos de prisão. Carlos Roberto 

Gonçalves, assim, leciona: 

 

A suspensão do poder familiar constitui uma sanção aplicada aos 
pais pelo juiz, não tanto com o intuito punitivo, mas para proteger o 
menor. É imposta nas infrações menos graves, mencionadas no 
artigo retrotranscrito, e que representam, no geral, infrações 
genéricas 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 menor7 

 

Com o término do prazo estabelecido pelo magistrado para a 

suspensão do poder familiar ou cessada a causa que o motivou, os genitores 

voltarão a exercê-lo normalmente, uma vez que a suspensão é apenas 

temporária, não estabelecendo a lei limite de tempo. 

 

Já a perda do poder familiar é decorrente de uma situação mais 

grave, como as condutas tipificadas no art. 1638 do Código Civil: castigar 

imoderadamente o filho; deixar o filho em abandono; praticar atos contrários a 

moral e aos bons costumes e; incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no 

art. 1637 do mesmo dispositivo. 

 

Mais uma vez, Carlos Roberto Gonçalves alerta para as 

consequências da perda do poder familiar: 

 

                                                           
7 GONÇALVES, op. cit. p. 416. 
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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 representar um reconhecimento judicial que 
o titular do poder familiar não está capacitado para o seu exercício.8 

 

Neste passo, percebe-se facilmente que a tentativa de um dos pais 

em destruir a convivência familiar entre o filho e o ex-companheiro, dificultando 

a comunicação ou as visitas, por exemplo, configurará ato passível de perda do 

poder familiar, dada a sua gravidade de suas consequências.  

 

Procurando-se evitar o distanciamento do genitor da prole e, assim, 

proteger o melhor interesse do menor, a Lei n. 11.698/2008 estabeleceu como 

preferencial o modelo de guarda compartilhada e, desde então, os tribunais 

brasileiros têm se inclinado a propor a escolha da guarda conjunta. Caio Mario 

Pereira da Silva, assim pontua: 

 

Merece destaque neste momento de redefinição das 
responsabilidades maternas e paternas a possibilidade de se pactuar 
entre os genitores a “Guarda Compartilhada” como solução oportuna 
e coerente na convivência dos pais com os filhos na Separação e no 
Divórcio. Embora a criança tenha o referencial de uma residência 
principal, fica a critério dos pais planejar a convivência em suas 
rotinas quotidianas.9 

 

Entretanto, na prática, nota-se que essa não é uma escolha fácil, 

principalmente, quando os pais vivem em locais distantes, mas para que seja 

uma opção viável, dependerá muito do perfil psicológico dos pais e da relação 

mantida por eles após o fim do casamento ou da união estável. 

 

Esclarece-se, por fim, que independentemente do tipo de guarda 

concedida, seja unilateral ou compartilhada, ou de qual genitor a receba, a 

decisão em relação à fixação da guarda não opera coisa julgada material, o 

que possibilita sua alteração a qualquer tempo, objetivando-se sempre o 

melhor interesse das crianças e dos adolescentes. 

 

 

                                                           
8 GONÇALVES, op. cit. p. 418. 
9 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil . 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
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3 A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 
3.1 Contexto social dos atos de alienação parental 

 

A Emenda Constitucional nº 66/2010, popularmente conhecida como 

a “Nova Lei do Divórcio”, deu outra redação ao art. 226, §6º da Constituição 

Federal de 1988, proporcionando maior facilidade aos casais que desejarem 

encerrar os laços matrimoniais. Eliminou-se o requisito do lapso temporal para 

se requerer divórcio, seja na forma litigiosa ou consensual, além de se ter 

excluído o requisito da prévia separação judicial. 

 

De acordo com as Estatísticas do Registro Civil 2010, divulgadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)10, tais mudanças 

produziram um aumento assustador no número de divórcios no País. Em 2010, 

foram registrados 243.224 divórcios, entre processos judiciais e escrituras 

públicas - 36,8% mais que em 2009. 

 

O fim do matrimônio sempre poderá ser encarado de duas formas 

por aqueles que vivenciaram o relacionamento: alguns poderão enxergar uma 

nova chance de recomeçar, e outros ficarão obcecados em criar formas de 

atormentar o antigo companheiro. O aumento recente no número de 

rompimentos conjugais trouxe à tona, consequentemente, um maior número de 

ex-consortes insatisfeitos e ressentidos com o “fim do amor eterno”. 

 

Separações que terminam com o mútuo consentimento e com as 

partes entrando em acordo, pouco prejudicam os menores, uma vez que após 

deferida a guarda e estabelecido os horários de visita, cabe ao genitor não-

guardião o poder-dever de integrar a vida dos filhos, o que dificilmente será 

dificultado pelo ex-companheiro. Estes ajustes atenderão mais ao interesse das 

crianças, do que propriamente aos desejos do pai ou da mãe, por isso o direito 

de visita não poderá ser suprimido, a não ser em casos extremos em que as 

circunstâncias recomendem. 

                                                           
10

Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2031&id_pagina

=1>. Acesso em: 27.05.2012. 
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O grande problema começa quando uma relação termina mal e, no 

meio da guerra, há filhos em comum. Os pais, diante do dever constitucional de 

proteção, deveriam preservar as crianças e os adolescentes, procurando 

conviver de forma harmônica no que se refere à organização da vida da prole, 

não descuidando das obrigações inerentes ao poder familiar. Infelizmente, nem 

sempre as relações conjugais conseguem terminar da forma esperada, e os 

casais transformam o término da união em um triste combate, no qual há 

rompimentos de vários laços afetivos, sendo os filhos os maiores prejudicados 

pela situação. 

 

Com maior frequência do que se supõe, um dos pais não elabora 

adequadamente o luto conjugal e passa a nutrir verdadeiro ódio pelo antigo 

parceiro, que é considerado o responsável pala separação. Este sentimento 

transcende o vínculo estabelecido entre eles e passar a influenciar a relação 

com as crianças e os adolescentes, que se tornam vítimas das manipulações 

do detentor da guarda. 

 

Os filhos são impedidos de conviver com quem se afastou do lar, 

ocorrendo um progressivo distanciamento. Não são poucas as manobras 

utilizadas pelo guardião para impossibilitar os encontros entre a prole e o ex-

cônjuge. Sempre há uma nova desculpa: doenças inexistentes, compromissos 

na escola, consultas de última hora, entre outras. 

 

Ademais, adultos e crianças têm uma concepção de tempo diferente. 

Dois meses, para uma pessoa de meia-idade, talvez não represente muita 

coisa, mas para um garoto de oito anos pode significar uma eternidade.  

 

Assim, a dissolução da união dos pais, inúmeras vezes, afeta e 

fragiliza os jovens, causando um sentimento de “orfandade psicológica”11. Em 

sua insegurança, a criança ou o adolescente acredita que, como o pai está 

                                                           
11

 DIAS, Maria Berenice. Incesto e alienação parental: realidades que a just iça insiste em não ver.  2. ed. São 
Paulo: Editora revista dos tribunais, 2010. p. 15. 
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saindo de casa, inevitavelmente, ele irá abandoná-la. Este pode ser um terreno 

bastante fértil para se plantar ideias de desprezo.  

 

O filho se sente dividido, ama o pai e a mãe, mas acha que deve 

lealdade àquele com quem reside. Se valendo desta situação, o guardião 

convence a criança de que o outro genitor não o ama mais. Com o passar do 

tempo, a prole vai perdendo qualquer identificação com o pai alienado, se 

tornando, o que Maria Berenice Dias chama, “órfã de pai vivo” 12. 

 

Está instaurado, então, o processo de alienação parental. 

 

3.2 Evolução histórica da Síndrome da Alienação Par ental 

 

A tentativa de um dos pais de afastar o filho do outro genitor como 

castigo pela separação não é uma prática recente, já tendo sido relatada pelo 

menos desde a metade do século XX. Entretanto, apenas na década de 1980, 

nos Estados Unidos, o psiquiatra infantil da Universidade de Colúmbia, Richard 

Gardner, definiu o fenômeno como “Síndrome da Alienação Parental (SAP)”. 

Destaca-se que, na mesma época, psiquiatras e psicólogos norte-americanos, 

que trabalhavam com crianças e famílias pós-divórcio, também identificaram a 

mesma síndrome ou equivalente. 

 

Em um artigo publicado em 1985, Richard Gardner define a 

Síndrome da Alienação Parental como: 

 

Um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no 
contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação 
preliminar é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma 
campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma 
justificação. Resulta da combinação dasinstruções de um genitor (o 
que faz a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e 
contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando 
o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a 
animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de 

                                                           
12 DIAS, op. cit. p. 16. 
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Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é 
aplicável.13 

 

Para Gardner, conscientemente ou não, o detentor da guarda 

manipula a prole para recusar qualquer aproximação com o outro progenitor. 

Após pesquisas e observação destes filhos que recusavam qualquer 

relacionamento com o pai não-guardião, ele constatou que as crianças eram 

objetos de persuasão coercitiva e lavagem cerebral, sendo submetidas, por 

exemplo, a ter que escutar, diversas vezes por dia, mentiras e supostos 

defeitos do genitor com quem não conviviam. 

 

De acordo com os estudos do psiquiatra14, a síndrome é 

caracterizada por um conjunto de oito sintomas que aparecem na criança, são 

eles: campanha de difamação e ódio contra o pai-alvo; racionalizações fracas, 

absurdas ou frívolas para justificar esta depreciação e ódio; falta da 

ambivalência usual sobre o genitor alienado; afirmações fortes de que a 

decisão de rejeitar o pai é só dela (fenômeno "pensador independente"); apoio 

incondicional ao guardião; falta de culpa quanto ao tratamento dado ao pai 

afastado; uso de situações e frases emprestadas do genitor alienante; e 

difamação não apenas do pai, mas direcionada também para à família e aos 

amigos deste. 

 

Anos depois, a “SAP” foi difundida na Europa, a partir das 

contribuições de François Podevyn, que a definia como “como um processo 

que consiste em programar uma criança para que odeie o outro genitor, sem 

justificativa, fazendo uma espécie de campanha para a desmoralização do 

mesmo”15. 

 

                                                           
13

GARDNER, Richard. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Sínd rome de Alienação Parental (SAP)?  
Tradução de Rita Rafaeli. Disponível em: 
<http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso em: 8 
maio, 2012. 
14 GARDNER, op. cit. 
15TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para operadores de di reito . Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 2004. p.160. 
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Tendo em vista que, na maior parte dos casos, a guarda da criança 

ficava com a mulher, Podevyn entendia que a síndrome normalmente se 

manifestava na relação da mãe com o filho, vejamos: 

 
A Síndrome se manifesta, em geral, no ambiente da mãe das 
crianças, notadamente porque sua instalação necessita muito tempo 
e porque é ela que tem a guarda na maior parte das vezes. Todavia 
pode se apresentar em ambientes de pais instáveis, ou em culturas 
onde tradicionalmente a mulher não tem nenhum direito concreto.16 

 
Mais tarde, o tema despertou interesse nas áreas da psicologia e do 

direito por todo o mundo, visto que se tratar de um problema que afeta esses 

dois ramos do saber, ou seja, pertence ao ramo da psicologia jurídica, novo 

terreno epistemológico que consagra a transdisciplinaridade. 

 

No Brasil, esta síndrome também tornou-se objeto de muito estudo, 

principalmente a partir do início do séc. XXI, de forma que a prevenção e 

repressão aos atos de alienação parental foi incorporada ao ordenamento 

jurídico, em agosto de 2010, com a edição da Lei n. 12.318/2010, cujo o 

conteúdo se irá tratar em capítulo posterior. 

  

3.3 Delimitação conceitual da Síndrome da Alienação  Parental 
3.3.1Diferenças entre o processo de alienação paren tal e Síndrome da 
Alienação Parental 

 

Diante das definições de Síndrome da Alienação Parental 

apresentadas por Gardner e Podevyn, deve-se esclarecer que o processo de 

alienação parental propriamente dito não se confunde com esta síndrome. 

 

Embora intimamente ligadas, a SAP, em seu conceito, não se 

confunde com a alienação parental. Vários doutrinadores entendem que a 

alienação parental é um fenômeno que antecedente à instalação da SAP, como 

ilustra Priscila Corrêa da Fonseca:  

 
Aquela geralmente é decorrente desta, ou seja, a alienação parental 
é o afastamento do filho de um dos genitores, provocado pelo outro, 

                                                           
16 PODEVYN, François (04/04/2001). Tradução para Português: Apase – Associação de Pais e Mães 
Separados (08/08/2001): Associação Pais para Sempre: disponível em 
<http://www.paisparasemprebrasil.org>. Acesso em 10 maio 2012. 
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via de regra, o titular da custódia. A síndrome da alienação parental, 
por seu turno, diz respeito às sequelas emocionais e 
comportamentais de que vem a padecer a criança vítima daquele 
alijamento.17 

 

Dessa forma, observa-se que a alienação parental é o ato contínuo 

de afastamento dos filhos de um dos genitores pelo outro como forma de 

vingança; já a síndrome, por sua vez, é um distúrbio que se encontra 

relacionado com as sequelas emocionais e comportamentais presentes nas 

crianças que sofreram com mecanismos abusivos de alienação parental. Ou 

seja, a Síndrome, na verdade, é a consequência do processo de alienação 

parental. 

 

Em termos práticos, a Síndrome da Alienação Parental apresenta 

um enfoque maior na figura da criança e refere-se ao comportamento do filho 

que recusa, veementemente, ter contato com um dos pais, ao mesmo tempo 

em que sofre com o resultado deste rompimento, apresentando, assim, atitudes 

contraditórias e confusas. 

 

Neste contexto, a alienação parental propriamente dita encontra 

relação com o processo articulado pelo guardião para extirpar o ex-cônjuge de 

vez da vida da prole. A depender do estado em que se encontre a Síndrome, 

essas condutas são reversíveis e, com o auxílio de terapeutas e do Poder 

Judiciário, poderá se restabelecer os vínculos com o genitor alienado. 

 

3.3.2 Consequências da Síndrome da Alienação Parent al 

 

Como já explanado, com a separação entre o genitor e a prole, a 

consumação da Síndrome da Alienação Parental, definitivamente, acarretará 

uma série de sequelas psicológicas que acompanharam as vítimas durante 

toda a vida, principalmente nos casos de implantação de falsas memórias em 

que falsas denúncias são apresentadas às autoridades judiciais. 

 

                                                           
17

FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Síndrome da alienação parental.  Revista Brasileira de Direito de Família, ano 
VIII, n. 40, fev.-mar 2007.p. 7. 
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Em relação à criança ou ao adolescente, um dos primeiros 

resultados que aparece é complexo de culpa por ter sido cúmplice em uma 

perversa armação contra o genitor. Também gera uma grande insegurança 

associada ao medo de ser abandonada, por isso sempre procura agradar a 

todos e evitar conflitos ou discussões.  

 

Os efeitos da síndrome podem se manifestar quando há perdas 

importantes, como a morte dos pais ou familiares próximos. Como decorrência, 

o filho alienado passa a revelar sintomas diversos: ora apresenta-se como 

portador de doenças psicossomáticas, ora mostra-se ansioso, deprimido, 

nervoso e, principalmente, agressivo. 

 

Os relatos acerca das consequências da síndrome da alienação 

parental no jovem abrangem ainda depressão crônica, transtornos de 

identidade, comportamento hostil, desorganização mental e, às vezes, suicídio. 

Como toda conduta inadequada, a tendência ao alcoolismo e ao uso de drogas 

também é apontada como resultado da síndrome. 

 

Entretanto, a pior herança deixada pela síndrome para o menor, 

certamente, é modelo de conduta do genitor alienador, pois, no futuro, a 

criança tenderá a repetir o mesmo comportamento do pai, uma vez que esse 

passa a ter papel principal em sua vida. 

 

Já em relação ao genitor alienado, a perda de um filho em casos de 

atos de alienação parental, pode ser mais devastadora do que a própria morte 

da criança, pois para a morte não há mais esperanças, já os filhos vítimas da 

alienação parental estão vivos, tornando a aceitação à perda infinitamente mais 

difícil. 

 

Em grande parte dos casos, as condutas de alienação parental não 

atingem apenas a pessoa do genitor alienado, mas também todos aqueles que 

o cercam, como os familiares, os amigos e os empregados, privando a criança 
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do necessário e salutar convívio com todo um núcleo familiar e afetivo do qual 

faz parte e ao qual deveria permanecer integrada. 

   

3.4 O processo de alienação parental e o assédio mo ral 

 

Pequenos atos maldosos são tão comuns no dia a dia que parecem 

normais. Tudo começa com uma simples mentira que, em um primeiro 

momento, não ofende ou magoa. Até que o que acontecia apenas 

eventualmente, passa a ser algo constante que, aos poucos, afeta a saúde 

psicológica da vítima, muitas vezes, de forma irreversível. 

 

Trata-se do assédio moral, manipulação perversa, ou terrorismo 

psicológico, uma prática que sempre existiu, seja nas famílias, ou nas 

empresas, mas que apenas há alguns anos começou a ganhar maior destaque 

nos estudos das áreas da sociologia, da psicologia, da psiquiatria e, 

posteriormente, do direito. 

 

Marie-France Hirigoyen, psiquiatra e psicanalista com grande 

experiência como psicoterapeuta familiar, popularizou o termo por meio do 

lançamento de seu livro Le harcèlement moral: la violence perverse au 

quotidien, um best-seller que ocasionou a abertura de inúmeros debates sobre 

o tema, tanto na organização do trabalho como na estrutura familiar. 

 

Pode-se conceituar o assédio moral como a destruição psicológica, 

exteriorizada no ato de submeter alguém a ataques repetitivos em um 

procedimento destinado a atentar contra a dignidade, a saúde e o equilíbrio 

psíquico da vítima, como ocorre durante o processo de alienação parental. 

 

O agressor, em geral, é um indivíduo permanentemente perverso e 

manipulador que não enxerga o outro como igual, mas apenas como um 

portador de uma qualidade da qual vale a pena se apropriar. Esses traços de 

personalidade se manifestarão em toda situação em que ele tiver que 

reconhecer sua parcela de responsabilidade, uma vez que para o perverso é 
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impossível se questionar. Eles não sabem perder e manipulam uma situação 

até que fique favorável aos seus interesses. Conhecem bem as leis e as regras 

da vida em sociedade e se utilizam disto para contorná-las com maior 

tranquilidade.  

 

Neste ponto, há um encontro entre a figura do perverso com a do pai 

alienador, que, normalmente, é identificado com alguém com sérios distúrbios 

de personalidade. Nota-se que o detentor da guarda não consegue diferenciar 

o seu papel de cônjuge/companheiro da figura de pai, não possuindo nenhum 

escrúpulo ao utilizar a criança com uma arma para atingir o outro genitor, o que 

mostra que, para ele, o filho não existe como pessoa, sendo apenas um 

instrumento para a concretização de sua vingança pessoal. 

 

Outra característica que identifica o guardião como um agressor 

perverso, é o jogo de mentiras e manipulações utilizado para impedir a 

aproximação do filho daquele que supostamente deu causa ao fim do 

relacionamento, como a atitude de inventar doenças, denegrir a imagem do ex-

consorte, ou implantar falsas memórias. 

 

A violência perversa na família é algo de difícil percepção, tendo em 

vista que, frequentemente, transmite-se de geração em geração. Os pais 

tendem a reproduzir os maus-tratos que sofreram durante a infância. Munidos 

por uma autoridade esmagadora, os adultos perversos calam as crianças até 

fazê-las perder o pensamento independente. 

 

Para Marie-France Hirigoyen, a agressão empregada pelos 

genitores contra os filhos é a violência indireta, vejamos: 

 

Essa violência visa na maior parte das vezes, a destruição do cônjuge 
e, não podendo fazê-lo, volta-se para as crianças. As crianças são 
vítimas por estarem ali e se recusarem a dessolidarizarm-se do pai ou 
mãe visado. São assim agredidas enquanto filho do outro. Tomadas 
como testemunhas de um conflito que não lhes diz respeito, elas 
recebem toda a maldade destinada ao elemento visado. Em revide, o 
parceiro ferido, não conseguindo fazer-se ouvir pelo agressor, 
despeja, por sua vez, sobre as crianças toda a agressão que não 
pode externar de outro modo. Diante do denegrimento permanente de 



31 

 

 

 

um dos pais pelo outro, as crianças não têm outra saída senão isolar-
se. Com isso perdem a possibilidade de individualização ou de ter 
opiniões próprias.18 

 

Qualquer que seja a motivação dos pais para tal comportamento, ele 

é injusto e cruel, causando, na maior parte das vezes, traumas irreparáveis, 

como manifestações de anorexia, bulimia e outros comportamentos destrutivos. 

 

Algumas pessoas acreditam que as crianças, assim como os 

animais, quando sofrem alguma agressão acabam achando que fizeram por 

merecer. Hirigoyen alerta para essa a fragilidade emocional: 

 

É muito fácil manipular crianças. Elas procuram sempre desculpas 
para aqueles a quem amam. Sua intolerância é ilimitada, estão 
prontas a perdoar tudo em seus pais, a assumir tudo como culpa sua, 
a compreender, a tentar saber porque um dos pais está triste. Um 
meio frequentemente utilizado para a manipulação da criança é a 
chantagem, é fingir estar sofrendo.19 

 

As crianças, desde cedo, percebem o assédio moral a que são 

submetidas, mas não assimilam. Por serem dependente dos pais, não 

conseguem se desvincular. A situação se agrava quando o pai alienado, 

desgastado e humilhado, desiste de lutar pela aproximação do filho, deixando-o 

enfrentar, sozinho, os devaneios do detentor da guarda. 

 

No Brasil, a nova lei da alienação parental, Lei n. 12.318/2010, já 

define como abuso moral as condutas perversas dos pais que levam à 

alienação parental da criança ou do adolescente, como se pode entender em 

leitura ao art. 3º, vejamos:  

 

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

 

                                                           
18 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano.  Tradução de Maria Helena Kuhner. 
13. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2011.p. 47. 
19 Ibidem. p. 52. 
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O Poder Judiciário precisa atentar para os recorrentes casos de 

assédio moral no ambiente familiar sob a forma de atos de alienação parental e 

utilizar os mecanismos legais, como os estabelecidos na Lei n. 12.318/2010, 

para reprimi-los, uma vez que este problema, já há muito tempo, vem 

afrontando ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e, mais 

especificamente, à doutrina da proteção integral do menor. 

 

A grande dificuldade que se apresente é que a personalidade 

manipuladora dos perversos é tão dominadora que, frequentemente, os juízes 

levados a lidar com essas situações complicadas, como nos casos de 

alienação parental em decorrência do divórcio, acabam manipulados, apesar 

de todas as suas desconfianças e precauções.  
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4. CONTORNOS LEGISLATIVOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 
4.1 Comentários acerca da Lei n. 12.318/2010 

 

Observa-se que a lei surge em um contexto de demanda social por 

maior equilíbrio na participação dos genitores na formação dos seus filhos e 

tem como objetivo ser um eficiente instrumento de defesa das vítimas que se 

encontrem nestas situações de extrema gravidade. Entretanto, prevaleceu a 

tese que atribuiu à lei um caráter essencialmente educativo, preventivo e 

protetivo, com restrição a parte penal. 

 

A tentativa de regulamentação do tema iniciou-se em 07/10/2008, 

com o Projeto de Lei 4053/2008 de autoria do, então, Deputado Federal Regis 

de Oliveira, PSC/SP. O texto tramitou na Comissão de Seguridade Social e 

Família, sendo apresentado parecer favorável, com emenda substitutiva, pelo 

Deputado Acélio Casagrande. Posteriormente, passou pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, na qual, 

após audiência pública, foi aprovado e remetido ao Senado Federal, onde 

tramitou como PL 20/2010. No dia 14 de julho de 2010, houve, enfim, a 

aprovação final da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania. 

 

De início, a nova lei pretendeu deixar bastante clara a definição do 

que seria a alienação parental, no provável intuito de afastar interpretações em 

abstrato e dar ao jurista maior segurança em eventual caracterização do 

fenômeno, senão vejamos: 

 

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

 

Nota-se que a alienação parental será a atuação inquestionável de 

um sujeito, denominado alienador, que se utiliza de campanha depreciativa, 

contra um dos pais, no intuito de atrapalhar a formação da percepção social da 

criança ou do adolescente. 
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Há uma elogiável cautela do legislador em não restringir a autoria 

dos atos de alienação parental à figura do genitor, mas a qualquer pessoa que 

tenha o jovem sob sua autoridade, guarda ou vigilância, diferentemente do que 

estava previsto no projeto de lei inicial, onde estas condutas só poderiam ser 

promovidas por um dos pais. 

 

Destaca-se o caráter preventivo da lei ao estabelecer ser 

desnecessária a efetiva rejeição por parte da criança ou do adolescente em 

relação ao pai alienado, bastando o prejuízo à manutenção dos vínculos 

afetivos entre eles. Contudo, percebe-se que nem toda manifestação de 

repúdio do menor a um dos genitores, poderá ser considerada como alienação 

parental, necessitará sempre analisar a situação como um todo. 

 

A lei procurou não se manifestar acerca do diagnóstico da síndrome 

no âmbito da psicologia, não tratando o processo de alienação parental como 

uma síndrome, mas sim como uma conduta que merecia a intervenção do 

Estado, dada as consequências que ela acarreta. 

 

Prosseguindo na análise do art. 2º, observa-se que o parágrafo 

único traz um rol exemplificativo de condutas consideradas como atos de 

alienação parental, visto que tendem a frustrar a convivência saudável da 

criança e do adolescente. Ressalvou-se, entretanto, a possibilidade de o juiz ou 

da perícia constatar e reprimir outras hipóteses de condutas que levem a 

alienação parental, in verbis: 

 

Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, 
além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, 
praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:   
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;  
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VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 
criança ou adolescente;  
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 
dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós.  

 

Em relação à perícia, entende-se que não é absolutamente 

necessária. Casos de evidente assédio moral por conta de atos de alienação 

parental já permitem a imediata intervenção judicial. 

 

O art. 3º, já citado em tópico anterior, apenas explicita as 

consequências jurídicas das condutas perversas dos adultos que levam à 

alienação parental da criança ou do adolescente, como a violação ao direito de 

convivência familiar saudável, previsto no art. 227 da Constituição Federal. 

Mais uma vez, chama-se atenção para o fato da lei trazer em seu bojo que a 

alienação parental, se configurada, constitui abuso moral contra o menor e 

descumprimento dos poder-dever inerente ao poder familiar. 

 

O texto da lei irá estabelecer, no art. 4º, a necessidade do juiz, 

quando observado indícios consistentes de alienação parental e após oitiva do 

Ministério Público, determinar ex officio medidas de cautela no intuito de 

preservar o interesse do menor, visto se tratar de matéria de ordem pública. 

Atribui, ainda, a prioridade de tramitação aos processos com suspeita de 

alienação parental, uma vez que a grande demora dos processos judiciais 

acaba por favorecer o adulto alienador. 

 

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

pois, mesmo considerando as graves acusações promovidas para afastar o 

menor do genitor que devem ser apuradas, tenta-se não causar a ruptura 

absoluta dos vínculos, assegurando, pelo menos, o direito à visitação assistida 

quando, obviamente, não há riscos à criança. 

 

Diante de indícios de atos de alienação parental, o juiz, se entender 

necessário, deverá determinar a perícia psicológica ou biopsicossocial, como 

determina o art. 5º. O laudo terá como base a ampla avaliação psicológica, 

incluindo a análise do relacionamento dos pais e entrevista pessoal com a 

criança, será realizado por profissional ou equipe multidisciplinar com aptidão 

comprovada para diagnosticar atos de alienação parental e deverá ser 

entregue no prazo de 90 dias, prorrogável apenas por decisão judicial. Veja-se: 

 

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

Ainda sobre o disposto no art. 5º, merecem atenção as 

considerações de Priscila Corrêa da Fonseca: 

 

É imperioso que os juízes se deem conta dos elementos 
identificadores da alienação parental, determinando, nestes casos, 
rigorosa perícia psicossocial para, ai então, ordenar as medidas 
necessárias para a proteção do infante. Observa-se que não se cuida 
de exigir do magistrado – que não tem formação em psicologia – o 
diagnostico da alienação parental. Contudo, o que não se pode 
tolerar é que, diante da presença de seus elementos identificadores, 
não adote o julgador, com urgência máxima, as providências 



37 

 

 

 

adequadas, dentro as quais o exame psicológico e psiquiátrico das 
partes envolvidas. 20 

 

O legislador buscou, no art. 6º da nova lei, discorrer sobre os 

instrumentos de proteção direta da criança e do adolescente como solução aos 

atos de alienação parental: 

 

Art. 6o  Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 
conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com 
genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, 
cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de 
instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, 
segundo a gravidade do caso:  
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;  
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor 
alienado;  
III - estipular multa ao alienador;  
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;  
V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou 
sua inversão;  
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou 
adolescente;  
VII - declarar a suspensão da autoridade parental.  
Parágrafo único.  Caracterizado mudança abusiva de endereço, 
inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também 
poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou 
adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias 
dos períodos de convivência familiar.  

 

Assim, o juiz, diante das provas produzidas nos autos, se 

comprovada a alienação parental, deverá tomar algumas das providências 

trazidas pelo art. 6º, no intuito de coibir os efeitos dessas condutas, bem como 

evitar possíveis futuras consequências negativas ao equilíbrio psicossocial da 

criança ou do adolescente alienado. Esclarece-se que o rol de medidas é 

meramente exemplificativo e elas não possuem um caráter punitivo, apenas 

objetivando a proteção do menor. 

 

Ao determinar a possibilidade de acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial sem explicitar o destinatário, a lei demonstra a preocupação de 

que toda a família possua acompanhamento de psicólogos na busca de se 

resolver os problemas existentes para o melhor interesse dos filhos, não 

                                                           
20 FONSECA, op. cit. p. 14. 
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existindo, da lei, a intenção vingativa em desejar a coerção ou violência contra 

o genitor alienador.  

 

A alteração da guarda unilateral para a compartilhada busca 

garantir, como já dito anteriormente, uma maior participação do pai e da mãe 

na formação educacional e social da criança e do adolescente, sendo, assim, 

um importante mecanismo de defesa contra a alienação parental. Entretanto, já 

se demonstrou que, em alguns casos, a guarda compartilhada será inaplicável, 

não sendo, assim, por si só, suficiente para evitar as condutas de alienação. 

 

Quando da impossibilidade da guarda compartilhada, o genitor que 

viabiliza a efetiva convivência da criança ou do adolescente com o outro pai 

terá preferência na atribuição ou alteração da guarda do menor, nos termos do 

art. 7º da Lei n. 12.314/2010. 

 

No art. 8º, estabelece-se que “a alteração de domicílio da criança ou 

adolescente é irrelevante para a determinação da competência relacionada às 

ações fundadas em direito de convivência familiar (...)”. Esta regra procura 

evitar que um dos genitores se beneficie utilizando a alteração na residência 

para a escolha do juízo competente. 

 

Há de se salientar que houve, na nova lei, dois vetos em 

comparação ao texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da 

Câmara dos Deputados. O primeiro refere-se à possibilidade de submissão do 

litígio a mediação, sujeitando a eficácia jurídica de possível conciliação à 

homologação do juiz e ao exame do membro do Ministério Público. A 

justificativa dada para a ocorrência de veto foi o fato da Constituição Federal, 

em seu art. 227, considerar a convivência familiar um direito indisponível da 

criança e do adolescente, assim, não caberia nenhuma negociação 

extrajudicial da solução de conflito.  

 

O segundo artigo barrado pelo veto presidencial previa a 

penalização de quem apresentasse relato falso que pudesse restringir a 
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convivência do filho com o genitor, contudo há dificuldade de tipificação direta 

dos atos de alienação parental, visto que pressupunha exame subjetivo da 

conduta, incompatível com a objetividade necessária para configuração de 

ilícito penal. Outros comentários sobre esse possível tipo penal serão feitos no 

próximo capitulo, quando tratarmos da responsabilização penal do alienador. 

 

Destacamos, ainda, que o documentário “A Morte Inventada”21, de 

2009, expõe reiteradas situações de fracasso do Estado  na condução de 

casos envolvendo alienação parental, representado por decisões que negam a 

ocorrência dos atos, sua gravidade e o próprio fenômeno, afirmando que tudo 

não passava de mero desentendimento entre casais.  

 

Infelizmente, mesmo após a Lei n. 12.314/2010, ainda são raras as 

decisões judiciais que reconhecem a ocorrência do processo de alienação 

parental, como poderá ser visto no próximo tópico. 

 

4.2 Jurisprudências 

 

O único acórdão acerca da alienação parental encontrada nas 

jurisprudências dos Tribunais Superiores discorre sobre o suposto conflito de 

competências para julgamento de Ação de Modificação de Guarda. Os 

ministros, entretanto, entenderam que não consistiam em atos de alienação 

parental as sucessivas mudanças de endereço da mãe. Veja-se: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE 
MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AÇÃO PROPOSTA ONDE O 
DETENTOR DA GUARDA NÃO MAIS TEM DOMICÍLIO. ENVIO DOS 
AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE 
CONFLITO. 1. Consoante se verifica das informações prestadas 
pelos Juízos suscitados, não há discrepância de entendimento acerca 
da competência para julgamento da ação de modificação de guarda, 
não restando configurada qualquer das hipóteses do art. 115 do 
Código de Processo Civil. 2. No caso, tendo a detentora da guarda se 
mudado para outra comarca, a propositura da ação de modificação 
de guarda, ajuizada pelo pai nesse mesmo período, lá deveria ter se 
dado, consoante entenderam os Juízos suscitados. Não se trata de 
mudança de endereço depois de proposta a ação e efetivada a 

                                                           
21

 MINAS, Alan. A Morte Inventada. Caraminhola Produções, 2009. 
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citação. Incidência do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 3. Os conflitos de competência apontados pelo 
embargante como representativos da jurisprudência d esta 
egrégia Corte, tratam, na realidade, de hipóteses e xcepcionais, 
em que fica clara a existência de alienação parenta l em razão de 
sucessivas mudanças de endereço da mãe com o intuit o 
exclusivo de deslocar artificialmente o feito, o qu e não ocorre 
nos autos . 4. Desta forma, ausente qualquer equívoco manifesto no 
julgado, tampouco se subsumindo a irresignação em análise a 
alguma das hipóteses do art. 535 do CPC, não merece ressonância a 
insurgência em questão. 5. Embargos de declaração rejeitados. 
(EDCC 200902149535, RAUL ARAÚJO, STJ - SEGUNDA SEÇÃO, 
DJE DATA:18/11/2010.) (grifou-se) 

 

Já no estado do Ceará, não há acórdão que verse sobre o assunto 

da alienação parental. Quase todas as decisões encontradas que tratam do 

tema são dos Tribunais Estaduais das regiões sul e sudeste.  

 

Em maio deste ano, a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul entendeu, em um julgamento de agravo de instrumento, que 

havia intenção da mãe e de seus familiares de impedir a criação de vínculos 

dos filhos com o pai, por essa razão, determinou a mudança da guarda, como 

se observa na ementa abaixo: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 
LITIGIOSA - DECISÃO QUE REVERTEU A GUARDA DOS FILHOS 
MENORES PARA O GENITOR - COMPORTAMENTO 
INADEQUADO DA GENITORA EM PREJUÍZO DOS MENORES - 
IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITAÇÃO 
PATERNA - INTENÇÃO DA MÃE E DE SEUS FAMILIARES DE 
IMPEDIR A CRIAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO DOS FILHOS COM O 
PAI - INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES INERENTES À GUARDA 
PELA GENITORA - REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDENS 
JUDICIAIS PARA PERMISSÃO DAS VISITAS PATERNAS - 
OPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS À ATUAÇÃO DO CONSELHO 
TUTELAR E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOS MENORES 
- ALIENAÇÃO PARENTAL CONFIGURADA - INEFICÁCIA DAS 
MEDIDAS APLICADAS PELO JUÍZO - NECESSIDADE DE 
ALTERAÇÃO DA GUARDA - PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES 
DOS MENORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO-  
(7183799 PR 0718379-9, Relator: Clayton Camargo, Data de 
Julgamento: 10/11/2010, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 
513)Justiça do RS, Relator: AlzirFelippeSchmitz, Julgado em 
17/05/2012)  
(70047309372 RS , Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de 
Julgamento: 17/05/2012, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 22/05/2012) 
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Em outro julgamento de agravo de instrumento no Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, a mãe acusou o pai de ser alcoólatra e de, quando 

beber, agredir a menor, porém a conduta não foi verificada. Os 

desembargadores alertaram para a necessidade de acompanhamento familiar 

e de tratamento psicológico dos pais e entenderam pela manutenção da guarda 

com a mãe, que foi advertida da importância do convívio do genitor com a 

infante: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA 
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. GUARDA DA FILHA 
REVERTIDA LIMINARMENTE. RECURSO INTERPOSTO PELA 
GENITORA (MÃE). ALEGAÇÃO DE ALCOOLISMO E VIOLÊNCIA 
POR PARTE DO GENITOR (PAI) CONTRA A MENOR. CONDUTA 
NÃO VERIFICADA. INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL POR 
PARTE DA MÃE E DE SUA COMPANHEIRA NÃO CONFIGURADA 
EXTREME DE DÚVIDAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO 
FAMILIAR E DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO DOS PAIS PARA 
ASSEGURAR RELACIONAMENTO QUE PROPICIE UM EXERCÍCIO 
SAUDÁVEL DA GUARDA E DO DIREITO DE VISITAÇÃO. 
MOMENTO PROCESSUAL QUE INSPIRA CAUTELA. 
MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A MÃE QUE, NÃO OBSTANTE, 
DEVE SER ADVERTIDA DA IMPORTÂNCIA DO CONVÍVIO DO 
GENITOR COM A INFANTE. DECISÃO QUE PRESERVA O 
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTELIGÊNCIA DOS 
ARTIGOS 129, III DA LEI 8.069/90 E 6º, IV DA LEI 12.318/2010. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.129III8.06912.318 
(179103 SC 2011.017910-3, Relator: Ronei Danielli, Data de 
Julgamento: 05/09/2011, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de 
Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Brusque) 
 

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a ação de danos 

morais decorrentes de atos de alienação parental e difamação, por entender 

que os danos não foram comprovados:  

 

DANO MORAL - Separação judicial - Utilização de dados pessoais, 
difamação e alienação parental - Litígio judicial com várias ações 
propostas - Circunstancias decorrentes da separação ? Danos não 
comprovados - Excepcionalidade da conduta não demonstrada - 
Recurso não provido.  
(1481589020068260000 SP 0148158-90.2006.8.26.0000, Relator: 
Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 21/06/2011, 2ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2011) 
 

Em outra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o 

genitor pedia a regulamentação das visitas aos filhos, alegando condutas de 

alienação parental por parte da mãe. A 9ª Câmara de Direito Privado entendeu 
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que para a imputação de alienação parental e crime de desobediência é 

necessário prova cabal, como observa-se: 

 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO PAI 
EVENTUAL RECUSA DE ENTREGAR AS CRIANÇAS NO DIA DA 
VISITA PATERNA DEVE SER ANALISADA COM CUIDADO 
IMPRESCINDÍVEL PROVA CABAL PARA A IMPUTAÇÃO DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 
(410701720118260000 SP 0041070-17.2011.8.26.0000, Relator: 
AntonioVilenilson, Data de Julgamento: 20/09/2011, 9ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2011) 
 

Decisão recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios procurou evitar a alienação parental ao deferir pedido de visitas 

supervisionadas a genitor acusado de abuso sexual, pois o laudo do Instituto 

Médico Legal havia concluído pela ausência de vestígios:  

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PÁTRIO 
PODER. PEDIDO DE VISITAS SUPERVISIONADAS. OMISSÃO 
EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES 1.VERIFICADA A OMISSÃO 
DO JULGADO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO ALTERNATIVO DE 
VISITAS SUPERVISIONADAS, PASSA-SE AO EXAME DO PEDIDO 
PARA SANAR O VÍCIO APONTADO. 2.A VISITAÇÃO É 
ASSEGURADA AO PRÓPRIO FILHO, QUE POSSUI DIREITO DE 
CONVIVER COM SEU PAI, REFORÇANDO, ASSIM, O VÍNCULO 
PATERNO-FILIAL. 3. VERIFICADA A DEMORA NA REALIZAÇÃO 
DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL, E QUE O LAUDO DO IML 
CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ABUSO SEXUAL, 
DEFERE-SE O PEDIDO DE VISITAS SUPERVISIONADAS DO 
GENITOR AO MENOR, PARA EVITAR A ALIENAÇÃO PARENTAL. 
4. DEU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
PARA, SANAR A OMISSÃO APONTADA E DEFERIR O PEDIDO DE 
VISITAS SUPERVISIONADAS DO GENITOR AO MENOR, ATÉ QUE 
NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL SEJA REALIZADO.  
(113243520118070000 DF 0011324-35.2011.807.0000, Relator: 
SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 16/05/2012, 2ª Turma Cível, 
Data de Publicação: 25/05/2012, DJ-e Pág. 137) 
 

Desse modo, observa-se que há, cada vez mais, litígios 

envolvendo o assunto da alienação parental, o que demonstra um maior 

conhecimento da sociedade sobre o tema. Contudo, ainda são poucas as 

decisões que identificam condutas de alienação parental ou que se 

fundamentam nos artigos da Lei 12.318/2010. 

 

4.3 CASO REAL 
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Em abril de 2009, o advogado Renato Ventura Ribeiro, autor de 

vário livros, Doutor e Professor da Universidade de São Paulo (USP), matou o 

próprio filho, de 5 anos, cometendo suicídio logo em seguida. Deixou a 

seguinte carta: 

 

Aos meus amigos,  
Em primeiro lugar, saibam que estou muito bem e que a decisão foi 
fruto de cuidadosa reflexão e poderação (sic).  
Na vida, temos prioridades. E a minha sempre foi meu filho, acima de 
qualquer outra coisa, título ou cargo.  
Diante das condições postas pela mãe e pela família dela e de todo o 
ocorrido, ele não era e nem seria feliz. Dividido, longe do pai (por 
vontade da mãe), não se sentia bem na casa da mãe, onde era 
reprimido inclusive pelo irmão da mãe bêbado e agressivo, fica 
constrangido toda vez que falavam mal do pai, a mãe tentando 
afastar o filho do pai etc. A mãe teve coragem até de não autorizar a 
viagem do filho para a Disney com o pai, privando o filho do presente 
de aniversário com o qual ele já sonhava, para conhecer de perto o 
fantástico lugar sobre o qual os colegas de escola falavam.  
No futuro, todas as datas comemorativas seriam de tristeza para ele, 
por não poder comemorar junto com pai e mãe, em razão da 
intransigência materna.  
Não coloquei meu filho no mundo para ficar longe dele e para que ele 
sofresse. Se errei, é hora de corrigir o erro, abreviando-lhe o 
sofrimento.  
Infelizmente, de todas as alternativas, foi a que me restou. É a menos 
pior. E pode ser resumida na maior demonstração de amor de um pai 
pelo filho.  
Agora teremos liberdade, paz e poderei cuidar bem do filho.  
Fiquem com Deus!22 

 

Em levantamentos preliminares, restou apurado que os genitores 

encontravam-se em meio a uma acirrada disputa pela guarda da criança, e que 

a mãe tentava, a qualquer custo, afastar o filho do advogado, contando com o 

total apoio de seus pais, de tradicional e abonada família paulista. 

 

Esse triste episódio demonstra como, em situações extremas, na 

qual a pressão psicológica e a frustração são grandes, o pai-vítima pode 

acabar sucumbindo e tomando uma atitude: ou de desistir da criança, ou, na 

pior hipótese, de causar uma tragédia. 

 

 

 

                                                           
22 PINHO, Marco Antônio Garcia de. Alienação parental . Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 2221, 31 
jul. 2009. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13252>. Acesso em: 11 mai. 2012. 
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5 REPERCUSSÕES CIVIS E CRIMINAIS DA SÍNDROME DA ALI ENAÇÃO 
PARENTAL 
5.1 Responsabilidade civil decorrente da Síndrome d a Alienação Parental 

 

Hodiernamente, quase toda conduta pode provocar danos, desde 

que viole um direito e cause perdas a outrem. O instituto da responsabilidade 

civil busca evitar o prejuízo da vitima, seja ele de natureza material ou moral, 

impondo, assim, o ressarcimento por aquele que, efetivamente, deu causa aos 

danos. 

 

Dentre as diversas teorias acerca da responsabilidade civil, 

podemos citar os ensinamentos de Caio Mario Pereira da Silva, vejamos: 

 
A responsabilidade civil consiste na efetivação da reparabilidade 
abstrata do dano em relação a um sujeito passivo da relação jurídica 
que se forma. Reparação e sujeito passivo compõem o binômio da 
responsabilidade civil, que então se enuncia como o princípio que 
subordina a reparação à sua incidência na pessoa do causador do 
dano. [...] Não importa se o fundamento é a culpa, ou se é 
independente desta. Em qualquer circunstância, onde houver a 
subordinação de um sujeito passivo à determinação de um dever de 
ressarcimento, aí estará a responsabilidade civil.23 

 

A responsabilidade civil é dividida em contratual e extracontratual. 

Na primeira, há um pacto pré-existente entre as partes e, se uma delas, 

descumprir obrigação prevista no acordo, torna-se inadimplente, gerando o 

dever de indenizar pelos prejuízos causados, ou seja, responsabilidade civil 

contratual. Já a segunda, também conhecida como responsabilidade aquiliana, 

deriva da violação de um dever jurídico originário previsto em lei. Neste caso, 

há a incidência do art. 181 do Código Civil que determina que “aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 

Pode-se dividir a responsabilidade civil, ainda, em subjetiva e 

objetiva. Quando baseada em três elementos, quais sejam, conduta humana, 

dano e nexo de causalidade, trata-se de responsabilidade civil objetiva. 

                                                           
23

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.p. 11. 
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Contudo, se existirem todos esses fatores já citados, acrescentando-se mais o 

elemento culpa, tem-se a responsabilidade subjetiva. 

 

Portanto, no caso da alienação parental, será necessária a presença 

dos quatro elementos, já que seria um caso de responsabilidade subjetiva, uma 

vez que, na responsabilidade objetiva, o dever de reparar o dano ocorre em 

três hipóteses, pelo fato de terceiro, pelo fato de animal ou pelo fato da coisa, 

não se encaixando nenhuma dessas hipóteses ao problema da Síndrome da 

Alienação Parental. 

 

Visto isso, discorrer-se-á sobre cada um dos pressupostos da 

responsabilidade civil subjetiva: a conduta comissiva ou omissiva humana, 

nexo de causalidade e o dano patrimonial ou moral. A culpa é considerada um 

elemento acidental e não um pressuposto geral, contudo, é fator imprescindível 

para a configuração da responsabilidade do alienador. 

 

A conduta em sentido amplo pode ser definida como ações ou 

omissões que potencialmente podem gerar responsabilidade civil ao agente 

imputável. A ação será comissiva quando ocasiona um movimento corporal 

positivo que gera um resultado, e será conduta omissiva quando a pessoa se 

abstém de fazer algo quando teria o dever legal de agir, de praticar um ato para 

impedir o resultado. 

 

Nos casos de alienação parental, o alienador age de forma 

comissiva, tanto nas vezes que implanta mentiras na mente da criança ou do 

adolescente, usando de todos os meios para estragar a relação com o genitor, 

quanto nas oportunidades que inventa desculpas para não permitir a 

convivência do menor com um dos pais. 

 

Nexo causal é o liame existente entre a conduta ilícita e o efetivo 

dano, ele é de extrema importância, pois não é possível imputar a 

responsabilidade civil ao agente sem que seja demonstrado que a conduta 
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ilícita é, de fato, a causa do dano. É preciso que haja uma relação de causa e 

efeito entre esses dois elementos citados. 

 

Quando o alienador usa a criança ou o adolescente como 

instrumento de vingança e acaba causando danos decorrentes da alienação 

parental, estamos diante do nexo causal que liga a conduta comissiva ao dano 

experimentado pelo menor. 

 

Entende-se que os danos materiais, também conhecidos como 

patrimoniais, serão todos aqueles que atinjam o patrimônio de um individuo, 

seja na totalidade ou parcialmente. Dessa forma, sua indenização visa 

restabelecer o “status quo ante”, devolvendo ao lesado tudo o que lhe foi tirado 

pelo dano causado. 

 

Já os danos morais são prejuízos intrínsecos, que atingem a moral e 

a integridade da pessoa, e, também, devem ser ressarcidos. Todavia, o 

propósito da reparação dos danos morais é de trazer ao lesado a alegria que 

lhe foi atingida, como uma forma de compensação, e, ainda, de punir o 

causador do dano, para que esta conduta não se repita. Alerta-se que para 

configurar dano moral, não basta mera irritação ou mágoa, porque esses 

sentimentos fazem parte do cotidiano das pessoas, assim para caracterizar 

este dano, necessita-se de duradouro e intenso sofrimento que consiga atingir 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. 

 

Em relação aos danos, sabe-se que o processo de alienação 

parental é extremamente cruel com as vitimas, deixando, muito vezes, 

sequelas que perduram por toda a vida. Nessa situação, o genitor alienado e a 

criança ou adolescente podem ter que fazer acompanhamentos médicos com 

psicólogos e psiquiatras e tomar remédios, como calmantes e antidepressivos, 

configurando os danos materiais, ou seja, prejuízos causados ao patrimônio da 

vítima que merecem ser ressarcidos.  
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Sem dúvidas, o pior resultado causado pela Síndrome da Alienação 

Parental, pelo que se tem observado, é o grande abalo emocional que as 

vítimas podem vir a sofrer, inúmeras vezes, sem recuperação alguma. Assim, 

como forma compensatória e punitiva, roga-se pelo arbitramento de danos 

morais em favor do pai e do menor alienado. 

 

A culpa será o último elemento necessário para que haja a 

configuração da modalidade de responsabilidade subjetiva, estando disposto 

no artigo 186 do atual Código Civil. Assim, o agente, necessariamente, tem que 

ter agido com culpa, seja ela por ação ou omissão, por negligência ou 

imprudência. É imprescindível que a culpa seja comprovada e a sua 

caracterização tem como escopo o padrão de conduta de um homem médio. 

 

Quando ocorre, de fato, condutas consideradas como de alienação 

parental, o alienante tem a intenção de lesionar o genitor alienado, sendo 

possível dizer que há a culpa “lato senso”, que engloba o dolo. Em relação à 

criança ou ao adolescente, quando o alienante for um dos pais, este age com a 

falta do dever de cuidado previsto em lei, independente de possuir ou não a 

guarda, já que tem a obrigação de protegê-lo, constatando então a presença da 

culpa “strito senso”. Já se o alienante for outro ente familiar que não o genitor, 

ainda assim, existe a intenção de destruir a relação com um dos pais, sendo, 

portanto, também possível configurar o dolo. 

 

Após analisados os elementos necessários a configuração da 

responsabilidade civil subjetiva no âmbito da alienação parental, vejamos 

agora, o que a Lei n. 12.318/2010 entende sobre o assunto: 

 

Art. 6o  Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 
conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com 
genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, 
cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 
responsabilidade civil ou criminal  e da ampla utilização de 
instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, 
segundo a gravidade do caso (...) (grifou-se) 
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Destarte, o legislador concede ferramentas ao juiz para que, estando 

na presença da alienação parental, tome determinadas medidas, com o intuito 

de resolver o problema e proteger a criança ou adolescente. Menciona, ainda, 

que o juiz pode tomar essas medidas, “independente da responsabilidade civil”. 

 

Resta resguardado, então, o direito do pai e do menor, vítimas da 

alienação, de terem ressarcidos os danos experimentados. Como a lei se 

refere aos atos de alienação parental, e a síndrome, como já explicado, é uma 

consequência destes, podemos concluir que, diante da lesão maior que é a 

SAP, também deverá haver a possibilidade de indenização. 

 

Ressalte-se, mais uma vez, que, caso a alienação parental da 

criança ou do adolescente ocorra por atos de um dos genitores, ele estará 

descumprindo com todas as obrigações decorrentes do poder familiar, como o 

dever de proteção e de cuidados, conforme foi estudado no primeiro capítulo 

deste trabalho. 

 

O genitor alienado é parte legitima para pedir indenização. Jáo 

menor, apesar de também ser parte legitima, deve estar representado ou 

assistido por um de seus pais, aquele que detém a guarda. Todavia, este 

direito poder ser exercido pelo jovem após completar a maioridade, uma vez 

que o Código Civil de 2002, no art. 198, estabelece que a prescrição não corre 

contra os incapazes. 

 

Entretanto, repita-se que é fundamental que se visualize a existência 

dos elementos da responsabilidade civil subjetiva (conduta, nexo causal, dano 

e culpa) para que possa haver, de fato, o dever de indenizar. O valor da 

indenização, em favor das vítimas, ficará a critério do magistrado, o qual, com 

base nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade 

(art. 5º, inciso V, CF/88), levará em consideração a teoria do desestímulo e a 

capacidade econômica do ofensor. 
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5.2 Responsabilidade penal decorrente da Síndrome d a Alienação 
Parental 

 

No decorrer do processo de alienação parental, condutas 

extremamente cruéis são tomadas pelo alienador, porém, muitas vezes, o 

simples distanciamento da criança do pai-vítima não é suficiente para satisfazer 

os desejos doentios do guardião, por isso ele vai além. 

 

Transformado por um ódio mortal do ex-cônjuge e com inúmeros 

problemas psicológicos, o detentor da guarda começa o processo de 

implantação de falsas memórias na mente da criança que culmina nas 

denunciações falsas por agressões físicas e abuso sexual do menor. 

 

Para muitas pessoas, é inconcebível que alguém sacrifique a própria 

prole, causando sequelas psicológicas pelo resto da vida, em nome de uma 

sórdida vingança contra aquele que deu causa ao divórcio. Infelizmente, em 

separações traumáticas e mal elaboradas por um dos entes envolvidos, essa 

situação é bem mais recorrente do que se gostaria. 

 

As marcas dessas acusações falsas destroem não só o psicológico 

do menor, mas o do próprio pai alienado, que mesmo sem ter feito nada do que 

está sendo acusado, sente-se humilhado e envergonhado diante das 

desconfianças de todos os envolvidos. O juiz, por exemplo, frente a gravíssima 

acusação, não tem outra alternativa, a não ser suspender temporariamente as 

visitas sozinhos ou determinar visitas monitoradas por terceiros. Essas 

consequências iniciais já são uma grande vitória para o detentor da guarda, 

pois a demora do judiciário e a falta de contato com a criança jogam contra o 

genitor alienado. 

 

Nos casos de denúncia falsa de abuso sexual, nota-se a 

implantação de fatos que nunca existiram na cabeça da criança, assim, uma 

verdadeira “lavagem cerebral” é feita para que o menor repita tudo que o 

alienador quer, denegrindo a imagem do outro pai. De tanto repetir aquele 
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relato, a criança acaba acreditando que a situação, de fato, ocorreu. Vejamos 

as lições de Maria Berenice Dias: 

 

Nesse jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive 
a assertiva de ter havido abuso sexual. 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 memórias.24 

 

Aliás, o perverso alienador, doente o suficiente para expor seu filho a 

uma série de exames, teste e entrevista, sem falar do trauma eterno de 

supostamente ter sido abusado por alguém que confiava, são pessoas tão 

psicologicamente comprometidas que, com o tempo, até eles mesmos acabam 

acreditando em suas versões. Angariam também apoio de amigos e de 

profissionais que acabam induzidos na cruzada contra o genitor alienado. 

 

Os juízes, promotores, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, 

por mais preparados que sejam, têm muita dificuldade em declarar, ante o 

depoimento afirmativo da criança, a absoluta inocência do pai alienado. A 

certeza sobre o que realmente ocorreu dificilmente será alcançada Assim, 

mesmo após todo o desgaste de processo judicial que prova a inocência do 

genitor, a mácula perpetuar-se-á para sempre. A relação afetiva entre pai e 

filho nunca mais será a mesma. 

 

No documentário “A morte inventada”25, há o depoimento de um pai 

que foi vítima de falsa denúncia de abuso sexual contra a filha de apenas cinco 

anos. Ele conta como, após três anos lutando na justiça para provar que 

aqueles relatos não passavam de armação da ex-mulher, ainda não conseguiu 

restabelecer, com a menina, os vínculos de amor e confiança outrora 

dilacerados. Hoje, a criança não quer nenhum tipo de contato com ele, nem 

com nenhum parente da família dele e continua repetindo que “o papai mexeu 

                                                           
24

DIAS, op. cit. p. 418. 
25

 MINAS, op.cit. 
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nela”. Destaca-se a força e a determinação desse genitor que apesar de toda a 

humilhação por qual passou, continua na luta pelo amor da filha, sem nunca ter 

pensando em desistir. 

 

Diante do imensurável sofrimento causado ao pai alienado e à 

criança pelos relatos falsos de agressão física e abuso sexual e da ação 

perversa e inconsequente do alienador, indaga-se pela possibilidade de existir 

responsabilização criminal por estes atos. 

 

Inicialmente, deve-se repetir que o art. 6º da Lei 12.318/2010 

determina as ações que o juiz deve promover quando verificado indícios de 

alienação parental, mas “sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou 

criminal”.  Assim, o legislador deixou evidente a possibilidade de o alienador 

sofrer implicações criminais. 

 

O Projeto de Lei continha, no art. 10, único tipo penal que 

correspondia à apresentação de relato falso a autoridade judicial ou policial, ao 

Ministério Público ou ao Conselho Tutelar, cujo teor poderia acarretar restrição 

à convivência do genitor com o menor. Não era necessário que autor soubesse 

que o genitor era inocente, bastando a ciência de que o relato era falso. Esta 

conduta equiparava-se ao crime de embaraçar a ação de autoridade judiciária, 

não tendo correspondência com o crime de denunciação caluniosa do art. 339 

do Código Penal. O texto apresentava a seguinte redação: 

 

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

 

A justificativa utilizada para o veto foi que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente já possuía mecanismos de punição suficientes para inibir os 

efeitos da alienação parental, como a inversão da guarda, multa e até mesmo a 
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suspensão da autoridade parental, não se mostrando necessário, assim, a 

inclusão de sanção de natureza penal. 

 

Muito mais do que um teor punitivo da sanção imposta pelo crime 

relativo à alienação parental, há um objetivo coercitivo que busca evitar a 

prática da conduta, o que, na realidade, é um traço marcante da lei que, 

essencialmente, procura inibir ou atenuar os efeitos da alienação parental, 

como forma de proteção ao bem-estar psíquico do menor. 

 

Dessa forma, apesar da Lei n. 12.318/2010 não trazer em seus 

artigos nenhuma tipificação penal para as falsas denúncias de abusos sexuais 

utilizadas como meio para a destruição da relação entre pai e filho, não se 

poderia afastar os tipos penais já existentes, como o de denunciação caluniosa, 

previsto no art.339 do Código Penal, vejamos: 

 

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de 
processo judicial, instauração de investigação administrativa, 
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, 
imputando-lhe crime de que o sabe inocente:  
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de 
anonimato ou de nome suposto.  
§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de 
contravenção. 

 

Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito em tela, inclusive o 

advogado que tenha consciência que a denúncia feita por seu cliente é falsa. É 

essencial, apenas, que o sujeito ativo tenha consciência de que está 

promovendo falsa imputação criminosa e que haja com dolo, no sentido de 

querer que a investigação tenha início. Portanto, absolutamente necessário 

para a caracterização do delito, que o agente aja de má fé, prejudicando 

pessoas inocentes. 

 

Para que seja caracterizado o tipo penal é desnecessária a denúncia 

formal, podendo essa se dar oralmente, por telefone ou e-mail, bastando que o 

meio utilizado seja suficiente para dar início a uma investigação, seja ela 

policial ou judiciária. Inclusive, o crime apenas será enquadrado se realmente a 
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investigação tiver início, através de processo criminal, instauração de 

investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade 

administrativa. 

 

Outro tipo penal que poderá ser decorrente das práticas usuais de 

alienação parental é o de deliberado descumprimento de decisão ou acordo 

judicial que regulamenta o direito de convivência, ou seja, o crime de 

desobediência, disposto no art. 330, Código Penal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 promoveu uma verdadeira 

revolução, em relação aos direitos assegurados às crianças e aos 

adolescentes, ao consolidar, a doutrina da proteção integral do menor no 

ordenamento jurídico brasileiro, em substituição ao revogado Código de 

Menores.  

 

Atualmente, entende-se que a convivência familiar, mais do que um 

direito constitucionalmente assegurado, é uma necessidade das crianças e dos 

adolescentes, pois, independente de sua composição, será na família que eles 

construirão e moldarão suas personalidades. 

 

Entretanto, nota-se que essa proteção legal não tem se mostrado 

totalmente eficiente a ponto de evitar os abusos decorrentes do processo de 

alienação parental, que não apesar de não ser algo novo, tem sido utilizado de 

forma, cada vez mais, recorrente. 

 

Os atos de alienação parental constituem uma verdadeira forma de 

assédio moral contra as crianças e os adolescentes, que já se encontram, 

especialmente, fragilizados por viverem o fim do relacionamento de seus 

genitores. Já a Síndrome da Alienação Parental será a consequência dessas 

condutas, estando ligada as sequelas emocionais que surgem nas vítimas. 

 

O alienador perverso não se preocupa com o bem-estar do filho, 

pois não consegue enxergá-lo como outro ser humano que merece ser cuidado 

e protegido, mas apenas como um mero instrumento que poderá ser utilizado 

no intuito de atingir o ex-cônjuge.   

 

Algumas vezes, a ação do alienador será ainda pior, introduzindo 

falsas memorias na mente do filho para, posteriormente, denunciar o genitor 

por abuso sexual e, assim, conseguir a suspensão das visitas. Essas 

acusações devem ser julgadas com extremo cuidado, sem desprezá-las, mas 
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tendo em vista a possibilidade de serem frutos de manipulações do guardião. 

Assim, qualquer decisão deve basear-se em provas substantivamente objetivas 

e confirmadas, respeitando-se sempre os princípios processuais do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 

 

Em uma sociedade que aceita as patologias do corpo, mas repudia 

os problemas de existência, as consequências psicológicas do processo de 

alienação são as mais devastadoras possíveis, como ansiedade desmotivada, 

medo sem razão, baixa tolerância a frustração e transtorno de identidade. 

 

Os traumas vivenciados pelo genitor alienado serão igualmente 

severos. A vergonha e a humilhação pela qual passarão durante o processo de 

investigação, fará, a maior parte deles, desistir da criança e tentar reconstruir a 

vida com uma nova família. Por isso, aqueles que continuam lutando, ano após 

ano, pelo direito de convivência com o filho são verdadeiros guerreiros. 

 

Diante dos diversos prejuízos ocasionados às vítimas e da expressa 

previsão do art. 6º da Lei 12.318/2010, acredita-se que possa existir 

indenização por danos morais pelo processo de alienação parental, bem como 

responsabilização penal do alienador quando for o caso, como nas falsas 

denúncias de agressão ou abuso, até como uma forma de coibir a conduta 

perversa. 

 

Sem dúvidas, um eficiente meio de proteção dos jovens é a 

conscientização dos operadores do direito e dos profissionais da saúde sobre o 

fenômeno da alienação parental, afinal só se consegue enxergar aquilo que 

nossa mente foi preparada para compreender. Dessa forma, deve-se haver 

mais cautela na análise de processos que envolvam a guarda de menores, 

tenham surgido durante um conturbado divórcio e apresentem graves 

imputações que não existiam antes do conflito conjugal. 

 

Dois anos após sua promulgação, a Lei n. 12.318/2010 ainda não 

alcançou todo o efeito que dela se espera, talvez por conta de seu caráter, 
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fundamentalmente, educativo. Assim, ainda não se pode dizer que essa norma 

tem sido um mecanismo eficiente contra a alienação parental.   

 

As decisões judiciais, que observam a existência da Síndrome da 

Alienação Parental e protegem a criança e o genitor alienado, ainda são bem 

raras no País, especialmente em estados do norte e nordeste, o que reflete a 

dificuldade dos magistrados em entender em que, realmente, consiste a 

alienação parental, bem como suas causas e consequências. 

 

Logo, não basta criar leis que proteja as crianças e adolescentes dos 

mais diversos males, se não existir um Poder Judiciário igualmente capacitado 

e com instrumentos para lidar com essas situações específicas que desafiam o 

poder de cautela do Estado. 
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