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RESUMO 

 
FERREIRA, Tatiane Boza. A alienação parental frente ao ordenamento jurídico 
brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). 
Faculdade Cidade Verde – FCV, 2016.  
 
O presente trabalho pretende analisar fenômeno sócio-jurídico da alienação 
parental, um clássico problema que envolve o ambiente familiar, que somente, diga-
se no ano de 2010, passou a receber tutela legislativa específica pelo Estado 
brasileiro, através da Lei 12.318. Fenômeno esse que, conforme definido pela citada 
lei, consiste em uma interferência na formação psicológica da criança ou do 
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 
exerçam qualquer tipo de autoridade sobre aqueles para que repudie genitor ou 
cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Devido a 
relevância do assunto, o presente estudo se iniciará a partir da análise da 
importância em se enfrentar essa triste realidade, passando ao estudo da origem de 
seu termo, e posteriormente, a forma como a mesma viera ser tratada pelo 
ordenamento pátrio, a aplicação da lei e sua consequente efetividade. Em suma, se 
verificará que embora os magistrados venham aplicando a letra da lei, não há como 
negar, na atual realidade do Poder Judiciário, a carência de profissionais habilitados, 
no tocante a multidisciplinaridade essencial nos casos de alienação parental, bem 
como, a morosidade jurisdicional também altamente prejudicial nessas situações, 
que acaba por prejudicar a fiel efetividade da lei. 

 
Palavras-chave: Alienação Parental. Aplicabilidade. Efetividade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This paper  aims to analyze the socio-legal phenomenon of parental alienation, a 
classic problem involving the family environment, which only began to receive 
specific legislative protection by the Brazilian Government in 2010, through Law 
12.318. A phenomenon which, as defined by this law, consists of an interference in 
the psychological training of the child or adolescent promoted or induced by one 
parent, by grandparents, or those who exhert any kind of authority over them to 
repudiate parent or adversely damage the establishment or the maintenance link to 
this child. Due to the relevance of the subject, this study starts with analyzing the 
importance of confronting this sad reality, followed by the study of the term’s origin, 
and subsequently how it is being treated in patrio planning, in implementing the law 
and in its ensuing effectiveness. In conclusion, it verifies that although the judges 
apply the letter of the law, there is no denying the current reality of the judiciary, the 
lack of qualified professionals regarding the essential multidisciplinary approach in 
cases of parental alienation, as well as the judicial delays that are highly detrimental 
in these situations, hindering the true effectiveness of the law. 
  
Keywords: Parental Alienation. Applicability. Effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A alienação parental compreende um clássico problema que assola alguns 

dos lares brasileiros, que há pouco tempo passou a receber a atenção merecida, 

seja por parte da sociedade brasileira, seja por parte do Estado. Embora sua prática 

já ocorresse antes da atual evidencia dispensada a mesma, por essa significar certo 

prejuízo à imagem consolidada da família – entidade sagrada na qual em suma reina 

o amor – por muito tempo àquela fora ocultada. 

O fato é que a sociedade é dinâmica, com constantes alterações de valores e 

princípios, e por consequência o direito passa a ter que acompanhar tais mudanças, 

tutelando situações que até então, se encontravam postas em um segundo plano. A 

família, atualmente pautada no princípio da afetividade, pode ser elencada como um 

dos elementos ensejadores da tutela legal específica recentemente conferida às 

vítimas da alienação parental. 

Isso porque nessa nova concepção familiar ambos os genitores estão e 

querem estar mais presentes na vida e criação de seus filhos, e ainda que haja a 

ruptura familiar, cenário mais comum a ocorrência da alienação parental, esta em 

nada deverá influenciar na parentalidade, ou seja, na relação pai-filho e mãe-filho. 

Ocorre, porém, que infelizmente, muitas vezes, a citada ruptura não consegue ser 

bem elaborada por um ou por ambos os genitores, dando ensejo então ao que viera 

ser denominado como alienação parental. 

O presente trabalho visa analisar como esta prática, diga-se altamente 

prejudicial, veio ser tratada no ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei 12.318 

de 2010, a qual considera 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 àqueles sob sua autoridade, guarda ou vigilância para 

que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este. 
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Busca-se esclarecer o fenômeno sócio-jurídico da alienação parental, 

analisando a origem de seu termo, a diferença entre essa e a síndrome da alienação 

parental, seu principal fator desencadeante que consiste na ruptura familiar, a forma 

de sua inclusão no sistema jurídico pátrio e sua efetividade através de análises de 

casos apreciados pelo poder judiciário.  

No mais, salienta-se que essa pesquisa não tem a pretensão de esgotar o 

tema, mas apenas de trazer informações que instiguem uma maior atenção a essa 

realidade que se faz presente na sociedade. Por fim, esclarece-se que a 

metodologia utilizada foi de caráter hipotético-dedutivo tendo como fonte de 

observação a grande gama de ensinamentos doutrinários que se debruçam sobre o 

tema, bem como no estudo de alguns casos retratados na jurisprudência dos 

Tribunais pátrios. 
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1 UMA BREVE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO PRESENTE ESTUDO 

 

 

Conforme leciona Eduardo de Oliveira Leite (2015, p. 56) existem temáticas 

dentro do mundo jurídico que costumam ser postas em um segundo plano, seja 

porque acarretam certo mal-estar aos olhos humanos, seja porque vão de encontro 

à moral que se busca expandir como sendo a correta.  

Neste sentido, dispõe Maria Clara Machado (s/d apud Barroso, 2005, p. 61): 

 
 

Risco do universo acadêmico: o de bastar-se a si próprio, tornando-
se insensível ao mundo real, incapaz de perceber o outro, a vida que 
pulsa fora dos livros e as pessoas de carne e osso, com suas 
necessidades e sentimentos. 
 
 

Dentre os mais variados ambientes no qual se encontra inserido o ser 

humano, pode-se afirmar que é no ambiente familiar que se desencadeiam o maior 

número e variações de situações capazes de gerar essa estranheza e desconforto 

em grande parte do corpo social.  

No entanto, essa constatação não deve soar aos ouvidos de forma estranha. 

Aliás, é bem justificável sua razão de ser.  Nesse sentido, Gagliano e Pamplona 

Filho (2011, p. 36), “a família é, sem sombra de dúvida, o elemento propulsor de 

nossas maiores felicidades e, ao mesmo tempo, é na sua ambiência em que 

vivenciamos as nossas maiores angústias, frustrações, traumas e medos”. Todavia, 

cumpre salientar, que atualmente há novas modalidades de famílias, que não mais 

se ajustam ao padrão tradicional entre pais e filhos, abrangendo diferentes formas 

de constituição1. 

                                                           
1
 Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 35) cita as modalidades de família que a doutrina 

costuma trazer, para abranger situações além das consignadas na Constituição Federal, 
assim, fala-se em: família matrimonial: decorrente do casamento; família informal: 
decorrente da união estável; família monoparental: constituída por um dos genitores com 
seus filhos; família anaparental: constituída somente pelos filhos; família homoafetiva: 
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A família compreende um dos vínculos afetivos mais importantes – se não o 

mais importante – da espécie humana.  Assim, independentemente da forma de sua 

constituição e da evolução que a entidade familiar vem sofrendo ao longo do tempo, 

não nos adentrando nesse quesito dadas a infinidades de posições existentes nesse 

sentido, bem como não sendo este o objeto do presente trabalho, o que se tem é 

que a família desempenha papel de extrema relevância na formação de todo e 

qualquer ser humano. 

Nesta ótica, Jacques Lacan (1985, p.13) assenta: 

 
 

Entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel 
primordial na transmissão da cultura. Se as tradições espirituais, a 
manutenção dos ritos e dos costumes, a conservação das técnicas e 
do patrimônio são com ela disputados por outros grupos sociais, a 
família prevalece na primeira educação, na repressão dos instintos, 
na aquisição da língua acertadamente chamada de materna. 
 

 

Essa entidade é tão relevante para ser humano, que o próprio Estado 

vislumbrando a magnitude de sua valoração, a concebe no ordenamento jurídico 

brasileiro como sendo sua base, e por assim ser, a cinge de uma especial proteção, 

conforme se depreende caput do artigo 2262 da Constituição Federal. 

Assim, ao pensarmos na instituição família, o sentimento precípuo que nos 

toma é de algo bom, que nos traz felicidade, afinal a ideia que se tem é a de que 

nesta estamos protegidos e somos amados. Trata-se, de uma entidade necessária e 

sagrada. Desta forma, qualquer situação que tende a prejudicar essa “imagem”, 

acaba, normalmente, sendo ocultada, pois foge a esse padrão estabelecido pela 

sociedade, com o qual estamos acostumados. 

Porém, temas como o estupro, o incesto, a violência doméstica, a alienação 

parental, os divórcios começam a se tornar tão constantes no mundo fático, que a 

ordem jurídica passa a ter que observá-los, contrariando a dissimulação dominante 

que a sociedade até então buscava pregar.  

                                                                                                                                                                                     
formadas por pessoas de mesmo sexo; e família eudemonista: caracterizada pelo vínculo 
afetivo. 
2 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (BRASIL, 1988). 
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Tais temas então tidos por “temas malditos”3, os quais apesar de causarem 

certo desconforto, por infelizmente, estarem inseridos no cotidiano social, careceram 

e ainda carecem de serem apreciados pela ordem jurídica, o que oportuniza amparo 

para as vítimas de tais situações, que até então se encontravam negligenciados. 

Desta forma, se observa que nem sempre o lar é composto por situações 

somente positivas, pois nesse mesmo palco, lamentavelmente, tem-se constatado 

grandes injustiças. Na realidade, percebe-se que ocorre dentro dos lares diversos 

tipos de mazelas, principalmente no tocante as crianças, que por vezes são vítimas 

de abusos físicos (incluídos os sexuais) ou psicológicos. 

Assim, a família não é lugar onde em plenitude reina o amor, como se prega, 

bem como nem sempre é um ambiente seguro, no qual seus membros estão 

escudados de qualquer tipo ameaça, seja esta física ou psíquica, mas o inverso, 

pode significar um meio de constante risco e desafeto (LEITE, 2015, p. 36). 

 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DO ENFRENTAMENTO DO “TEMA MALDITO”  

 

 

Evidencia-se que a família por vezes pode ser palco de grandes injustiças 

ocultadas, visto que nem sempre estaremos diante temas os quais querem ser 

enfrentados por grande parte da sociedade, uma vez que, a sua investigação e 

constatação acarretará uma espécie de “desconstrução” da imagem/entendimento 

que se tem sobre determinado coisa/entidade, como é o caso da alienação parental, 

que a partir do momento que passou a ser investigada, estudada e, por 

consequência, amplamente divulgada, acabou por gerar certa depreciação da 

imagem da entidade familiar com a qual estamos acostumados. 

O certo é que, não se pode negar uma triste conduta, como a do objeto do 

presente estudo, a alienação parental, pelo simples fato de que o seu enfrentamento 

ocasionará alterações a entendimentos já consolidados. Não se pode fechar os 

olhos diante de tamanhas crueldades cada vez mais frequentes, pois deste modo 

                                                           
3 Eduardo de Oliveira Leite assim os considera por se tratar de temas que se encontravam 
marginalizados pela falta de assentimento social, sendo considerados como “algo fora do 
padrão normal” de conduta. (2015, p. 56). 
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nega-se a própria realidade, e como bem sabido, o direito deve se adequar as 

necessidades humanas e não o contrário. 

Assim, crucial a investigação e a abordagem dos temas malditos, na medida 

em que, tais aprofundamentos acabam por aclarar e consequentemente informar a 

sociedade como um todo a respeito dos perigos aos quais estamos expostos, e no 

caso do presente estudo, aos riscos que as crianças enfrentam, tornando possível a 

criação de maiores e melhores mecanismos de proteção para com as mesmas. 

Aliás, cumpre salientar, que com isso não se estará apenas garantindo uma 

maior proteção aos menores, como também, consequentemente se estará buscando 

preservar a própria entidade familiar e automaticamente a sociedade, visto ser 

àquela a base desta, como já fora supramencionado. 

Deste modo, embora dolorosos e complexos, a abordagem de determinados 

temas se faz necessária, por uma questão até mesmo de responsabilidade social, 

esta no sentido de se buscar cada vez mais um mundo melhor, constituído por um 

corpo social mais harmonioso e justo (LEITE, 2015, p. 38).  

Finalmente, vale lembrar, que a abordagem de tais temas não é somente de 

responsabilidade daqueles que representam o Estado, mas também de todo e 

qualquer cidadão, até porque cuida-se, no caso da alienação parental, cuja vítima 

em maior número são menores, como adiante se verá, de personagens que 

representam – e são - o futuro do Brasil.  

Desta forma, agiu bem o legislador brasileiro quando teve a sensibilidade de 

criar mecanismos que visem coibir esta odiosa prática, pois já se trata de um avanço 

legislativo visando o bem estar social. 

Verificada a necessidade do enfrentamento dos ditos temas malditos, 

passemos à análise de um desses, objeto do presente estudo – Alienação Parental 

(AP). 
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2 DO PODER FAMILIAR E DOS ASPECTOS INICIAIS DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que princípios e aspectos relativos à entidade 

familiar, tais como a afetividade e o poder familiar, não se negando a existência de 

outros, serão sucintamente abordados no presente estudo, por se encontrarem 

intimamente relacionados ao tema da alienação parental. 

A atual constituição da entidade familiar encontra-se pautada e amparada no 

princípio da afetividade, representada por uma reciprocidade de sentimentos entre 

seus membros, independentemente da forma que esta venha ser constituída.  

Como acentua José Sebastião de Oliveira (2002, p. 233) a afetividade, de 

forma imperativa, corresponde a uma das maiores características da família 

moderna e, se perfaz com o respeito que existe entre os membros que a compõem, 

de forma a garantir que esta mesma entidade seja prestigiada tanto em sua 

dignidade como em sua benemerência frente a toda sociedade. 

Já no tocante ao papel exercido pelo Estado em relação à família, tem este a 

incumbência de traçar regras gerais que visem a sua proteção, regulamentando 

também as relações entre seus membros, como é o caso do poder familiar, 

estabelecido entre os pais para com sua prole.  

Nos dizeres de Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 586), o citado poder 

familiar consiste em “um plexo de direitos e obrigações reconhecidos aos pais, em 

razão e nos limites da autoridade parental que exercem em face dos filhos menores 

e incapazes”. 

Neste mesmo sentido, leciona Maria Helena Diniz (2011, p. 588), ao dizer que 
trata-se de: 

 
 

Um conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do 
filho menor não emancipado, exercido em igualdade de condições 
por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que 
a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção 
dos filhos. 
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Ou seja, consiste em um poder assegurado a ambos os pais, evidenciando o 

tratamento isonômico que a Constituição Federal concedeu ao homem e a mulher, 

tendo como objetivo principal servir ao interesse do filho, portanto, visando sua 

proteção. Deste modo, verifica-se que essa autoridade parental funciona como um 

mecanismo utilizado para assegurar os direitos fundamentais do menor, prole do 

casal. 

Frise-se, que conforme já mencionado, tanto os direitos como os deveres 

inerentes à sociedade conjugal são exercidos de forma igualitária pelo homem e 

pela mulher, sendo o poder familiar um encargo de ambos os genitores.  

No entanto, deve-se ter em mente, que a unidade familiar está dissociada da 

convivência fática entre o casal, pois àquela vai além, consubstanciando um elo que 

se estenderá independentemente da existência ou não de relação entre os 

genitores. (DIAS, 2011, p. 427). 

Desta forma, ainda que dissolvido o relacionamento entre os pais, ou se 

sequer um dia tenha se firmado esse, dada as variadas espécies de constituição 

familiar, subsistirá o poder familiar.  Assim, o exercício deste encargo familiar não é 

inerente à convivência dos cônjuges ou companheiros. É plena a desvinculação 

legal da proteção conferida aos filhos à espécie de relação dos genitores 

(TEPEDINO, 1999, p. 394). 

Assertivamente, mas não exaustivamente, se pode concluir que a ruptura da 

sociedade familiar, qualquer que seja a causa ou a forma em que ela se dê, não 

implica necessariamente – aliás, nem deve - na ruptura da sociedade parental, 

quando da existência de filhos. Ou seja, salutar enaltecer, que a relação afetiva 

entre os genitores e sua prole deve ser mantida independentemente do rompimento 

ou não da família. Tal afirmação encontra-se devidamente esculpida e amparada 

pelo artigo 1.6324 do Código Civil brasileiro. 

A paternidade e a maternidade são vínculos vitalícios que subsistirão ainda 

que rompido o elo entre os genitores, de forma que se pode afirmar que o infortúnio 

da relação daqueles, de maneira alguma, poderá ferir a ligação pai-filho e mãe-filho, 

                                                           
4 Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as 
relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em 
sua companhia os segundos (BRASIL, 2002). 
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até porque essa relação dos filhos com seus pais é de suma importância para que 

aqueles cresçam e se desenvolvam de forma saudável. 

Antigamente, o casamento gerava um estado no qual os papéis ocupados 

tanto pelo homem quanto pela mulher, restavam previamente estabelecidos, em que 

aquele ocupava o lugar de provedor familiar, âmbito externo, portanto, e essa 

ocupava o lugar de dona de casa, âmbito interno. 

Ocorre, porém que nos dias atuais, tais conceitos e ocupações passaram a se 

dissipar. É certo que as famílias contemporâneas, acabam por se tornarem mais 

frágeis, na medida em que, orientadas por questões de escolha individual, como por 

orientações sexuais e afinidades, ou seja, questões estritamente sentimentais, e não 

apenas de cunho econômico, dada a variabilidade daqueles (sentimentos), fato é 

que o terreno conjugal se encontra mais instável, ou seja, mais propenso à 

dissolução. 

Afinal, os tempos são outros, homens e mulheres passam a ocupar “quase”5 

que os mesmos lugares no âmbito social. Aumentando-se as individualidades, na 

medida em que, a busca “por um lugar ao sol”, aqui sob o viés profissional, mesmo 

porque a própria sociedade hoje impõe, para se sentir parte desta, atuar no mercado 

de trabalho, faz com que, se perca de forma demasiadamente significativa, a 

necessidade de se constituir família, qualquer que seja a forma do arranjo familiar, 

uma vez que, cada membro dessa entidade abdicará de parte de suas 

individualidades em prol daquela. 

Assim, em especial, no tocante aos casamentos atuais, sem contudo, negar a 

existência de outras formas de instituição familiar, inversamente do que se procura 

disseminar, aquele equivale ao rito de passagem que gera grandes transformações 

nas vidas daqueles que se unem. Estar-se-á ante a modificação de duas vidas com 

suas individualidades e concepções, que a partir da constituição matrimonial, será 

sobreposta por uma terceira, agora representativa de ambos (LEITE, 2015, p. 67). 

                                                           
5 A ressalva da palavra se faz no sentido de que embora o ordenamento jurídico brasileiro 
tenha buscado firmar a igualdade de fato entre o homem e mulher, esta ainda prevalece em 
caráter eminentemente formal, na medida em que, ainda é notório em nossos dias a 
existência de certa resistência a essa aparente isonomia, o que pode ser facilmente 
vislumbrado, por exemplo, no tocante a remuneração diferenciada entre homens e 
mulheres, no exercício da mesma função, que ainda insiste em ocorrer em nosso mercado 
de trabalho. 
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Em uma sociedade extremamente individualista na qual estamos hoje 

inseridos, pode-se afirmar que é exatamente este o grande desafio do casamento 

atual, como leciona Leite (2015, p. 69): 

 
 

Ganhou-se num terreno - do desenvolvimento pessoal – e perdeu-se 
em outro – do projeto comum, de natureza parental, no qual os 
interesses individuais devem ceder espaço às propostas comuns, já 
que o casamento está naturalmente estruturado sobre a noção de 
comunidade. 
 
 

Deste modo, os casamentos contemporâneos já não se encontram 

compreendidos com o caráter de perpetuidade, como antigamente, sendo, 

infelizmente, comum ouvir-se a expressão popular “se não der certo, separa”, ou 

seja, trata-se de um terreno de completa instabilidade, podendo ser desfeito a 

qualquer tempo. 

A questão se intensifica quando de tais relações, dotadas de instabilidade, 

resulta-se filhos. Não que seja regra, mas certamente dada a mutabilidade no que se 

refere a sentimentos, bem como a variabilidade dos motivos que levaram o casal a 

romper com seu relacionamento e a forma como cada um irá lidar com esse término, 

pode dar ensejo a instrumentalização dos filhos, perfazendo-se assim, o que viera a 

ser denominado como alienação parental. 

Neste sentido dispõe Leite (2014, p. 3): 
 
 

Na base da alienação jaz sempre um elemento emocional não 
resolvido que alimenta a campanha de desmoralização do outro 
genitor. Quanto mais o “luto” da ruptura não estiver bem resolvido, 
com mais intensidade se manifesta a alienação parental com o 
objetivo de minar a existência do outro genitor. 

 

 

Imperioso destacar, que a alienação parental não compreende uma prática 

ruim apenas dos dias atuais, entretanto, é certo que ela se encontra mais 

evidenciada em nossos dias, pois como já dito, cada vez mais, se tem buscado 

enfrentar temas antes ocultados, porém, a sua ocorrência, uma vez que, se dá no 

seio familiar (entidade esta tão antiga quanto a existência do homem), é verificada 

em tempos bem remotos. 
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Neste sentido também do porquê da maior evidência da alienação parental 

nos dias atuais ensina Maria Berenice Dias (2013, p.15): 

 
 

Essa prática, que sempre existiu, só agora passou a receber a 
devida atenção. Com a nova formação dos laços familiares, os pais 
tornaram-se mais participativos e estão muito mais próximos dos 
filhos. E, quando da separação, desejam manter de forma mais 
estreita o convívio com eles. Não mais se contentam com visitas 
esporádicas e fixadas de forma rígida. E a busca da mantença do 
vínculo parental mais estreito provoca reações de quem se sentiu 
preterido. 

 
 

Corrobora com esta afirmativa, de que a prática da alienação parental 

acontece há anos e que, portanto não se trata de algo novo, quando tomamos 

conhecimento de obra consubstanciada em uma tragédia grega que retrata a 

existência já naquela época da difícil dicotomia entre amor e ódio que pode surgir 

nas relações entre um homem e uma mulher6. 

Faz-se referência a tragédia grega “Medéia” de Eurípedes (480-406 A.C), a 

qual é invocada por Eduardo Leite (2015, p. 38-43), para demonstrar que embora 

tratasse de uma tragédia antiga e que daquela época até os dias atuais se tenha 

ocorrido tamanha evolução de costumes, os sentimentos de amor e ódio que 

tomaram a jovem Medéia na trama, embora com novos contornos, ainda são 

responsáveis por ditar as condutas humanas, o que faz com que uma tragédia da 

antiguidade clássica grega, se torne atemporal e perfeitamente se amolde a 

condutas e práticas atuais. 

Fala-se atemporal, na medida em que, ao se vislumbrar os escritos dessa 

tragédia euripidiana, percebe-se que os sentimentos de uma mulher que se vê 

traída, quais sejam, de amargura e revanchismo, são identificados nos dias atuais 

naquelas mulheres que de mesma forma veem destruídos seus projetos de uma 

vida a dois (LEITE, 2015, p. 39). 

A tragédia grega citada retrata uma história de uma mulher – Medéia - que 

tomada de amor por um homem (Jasão), fora capaz de trair o próprio pai e sua 

                                                           
6 Impende esclarecer, que se toma por base a relação entre homem e mulher dada a sua 
maior ocorrência, mas não se quer com isso negar a realidade atual, pois como já elucidado, 
a entidade familiar, em nossos dias, tem variadas formas de instituição e composição. 
Assim, por razões didáticas, faz-se uso deste tipo de relação no decorrer do presente 
trabalho. 
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pátria e mais, a mentir e a matar. Porém, ao se ver traída por este grande amor, pelo 

qual fez grandes sacrifícios, resolve puni-lo, de forma severa, uma vez que, se utiliza 

dos próprios filhos (prole do casal) para tanto, ou seja, os instrumentaliza com o 

único objetivo: se vingar da traição e abandono por ela sofrido. Assim, munida desse 

sentimento, agora de ódio, mata os próprios filhos, para que Jasão não os possa 

mais vê-los e consequentemente sofra. (LEITE, 2015, p. 40-43). 

O que se observa da tragédia é que os ingredientes que permeiam toda a 

trama são os mesmos que hoje circundam a alienação parental. O cônjuge alienador 

se vê tomado por um sentimento de ódio e de vingança para com o outro cônjuge 

(alienado), para tanto, tramando a “revanche” instrumentaliza os próprios filhos, 

vítimas inocentes do amor frustrado. 

Embora na história a morte dos filhos tenha ocorrido de fato fisicamente, de 

modo análogo pode se trazer aquela realidade para os dias atuais nos casos de 

alienação parental. Porém, aqui a “morte” dos filhos recebe cunho metafórico, na 

medida em que, o alienador busca “matar” a figura dos filhos em face do ex cônjuge 

(alienado), para que este sinta e sofra com esse distanciamento de sua prole, 

embora os mesmos continuem vivos (LEITE, 2015, p. 40). 

Percebe-se que apenas foram alterados os meios pelos quais se deu a 

“morte” dos filhos para com um de seus genitores (alienado), porém o objetivo 

buscado pelo genitor alienador fora e, é o mesmo, o luto, a dor, o sofrimento do ex 

cônjuge e por fim, a vingança. Ocorre, porém, que essa gana por revanche do 

genitor alienador acaba por gerar um duplo sacrifício, pois restará prejudicado não 

só o genitor alienado, como também a prole completamente inocente e carecedora 

de atenção, que por assim ser, acaba se tornando a principal vítima dessa cruel 

prática. 

Assim, andou bem o citado autor, ao associar essa tragédia antiga à prática 

da alienação parental, visto que, esta é uma lamentável realidade, embora com 

novos contornos, o que torna aquele mito extremamente atual. 

Ressalta-se, que a alienação parental pode ser praticada não só pela mulher 

(mãe), mas também pelo pai, bem como pode ser realizada por pessoas diversas 

dos genitores, mas igualmente atreladas a entidade familiar, como os avós, por 
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exemplo. No entanto, é àquela (mãe), a responsável, na maioria dos casos, pela 

prática da alienação parental em nosso país7. 

Isso porque, como menciona Eduardo Leite (2015, p. 44), embora a figura 

feminina tenha recebido na atualidade maiores contornos, tanto na seara profissional 

quando na familiar, se dispensando à mesma uma maior isonomia no que tange aos 

gêneros, uma maior fragilidade no quesito de sentimento amoroso e o sofrimento 

pela infidelidade ainda perdura com a mesma intensidade nessas. 

Conclui-se, que da mesma forma como acontece na tragédia grega, a 

dicotomia que paira sobre os seres humanos do amor e o ódio, ao se apresentarem 

nos relacionamentos, acaba por ter consequências devastadoras, quando não 

administrada corretamente. 

Em uma relação ambos os parceiros se doam e dependem um do outro. 

Deste modo, quando ocorre a ruptura é tendencioso se atribuir a culpa a outra 

pessoa, afinal é mais conveniente por vezes, acusar o outro, que não a nós 

mesmos, pelo erro cometido ou a culpa por algo não ter dado certo. Desta forma, o 

sentimento de amor que antes imperava se converte em outro, tornando os 

personagens dessa relação, antes amorosa, agora inimigos que se digladiam 

constantemente e para tanto se utilizam de tudo e de todos, inclusive os próprios 

filhos. 

Convém, porém, por ora trazer breve dado de que a alienação parental não 

apenas tem ocorrência quando há ruptura das relações entre casais, embora seja 

este o principal palco de sua incidência. Assim, assevera Jorge Trindade (2013, p. 

22), quando dispõe: 

 
 

A situação que desencadeia a Síndrome da Alienação Parental está 
relacionada com a separação e o divórcio, mas traços de 
comportamento alienante podem ser identificados no cônjuge 
alienador durante anos tranquilos de vida conjugal. Essa 
predisposição, entretanto, é posta em marcha a partir do fator 
separação (gatilho ou fato desencadeante). 

 

                                                           
7 Salienta-se, que não se pretende com essa afirmação atribuir apenas às mulheres essa 
estratégia de vingança decorrente de ciúmes ou crises de separação, pelo contrário, frisa-
se, que os homens também se comportam de mesma forma. Assim, afasta-se a perigosa 
tendência de se atribuir somente àquelas a ocorrência da alienação parental. Ocorre, porém 
que ainda existe uma tendência predominante de se deixar a guarda dos filhos com a 
genitora, quando evidenciada a ruptura conjugal, de forma que naturalmente, tem-se a maior 
incidência dessa prática no âmbito feminino. 
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Isso posto, impende salientar que toma-se por foco, no presente trabalho, por 

questões didáticas, pautar o estudo da alienação parental a partir do seu ponto 

chave ou fator desencadeante, como colocado pelo autor supra – a ruptura das 

relações familiares, por exemplo, o da sociedade conjugal - , sem, contudo, adentrar 

as discussões existentes quanto as formas de dissolução, como o divórcio ou 

dissolução da união estável. E considera-se para no presente estudo também a 

instituição familiar mais tradicional, a concebida pelo casamento, porém de forma 

alguma, se pretende depreciar as demais formas constitutivas previstas pelo 

ordenamento jurídico, que como já salientado são variadas. 

Assim, como se sabe, a ruptura da sociedade conjugal equivale a um dos 

momentos de maior desestruturação da entidade familiar, fator esse que se agrava 

ainda mais quando da existência de filhos (LEITE, 2015, p. 53). 

Essa afirmação decorre do fato de que algumas vezes essa ruptura não 

acaba pondo fim apenas a relação do casal, mas de mesma forma, diga-se, 

completamente equivocada, coloca fim a relação parental, dependendo do clima de 

animosidade entre os genitores pós-término. 

Isso porque como ensina Maria Berenice Dias (2013 p.15): 

 
 

Não adianta, todos sonham com a perenidade dos vínculos afetivos: 
até que a morte os separe! Assim, é difícil aceitar que o amor pode 
ter um fim. E, quando tal ocorre, na maioria das vezes, aquele que foi 
surpreendido com a separação resta com sentimentos de abandono, 
de rejeição. Sente-se traído e com um desejo muito grande de 
vingança. 

 
 

Ainda, nos dizeres da autora, quando não se consegue viver este “luto 

conjugal” de forma satisfatória, ou seja, bem elaborada, certamente se dará início a 

uma tormentosa fase de desmoralização daquele que é considerado culpado pelo 

rompimento do vínculo conjugal, eis aí o momento em que os filhos poderão passar 

a servir de instrumento de vingança (DIAS, 2013, p.15). 

O fato é que a ruptura, por si só, dos genitores já favorece um afastamento 

parental, pois, uma vez desfeita a relação é normal que um dos genitores se 

distancie fisicamente de seus filhos, o que aumenta em grande escala a 

possibilidade da ocorrência da alienação parental, caso não seja devidamente 

administrado o chamado luto conjugal, bem como, caso não haja a dissociação 
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necessária entre os papéis conjugais e os parentais. Nesta seara, menciona Leite 

(2015, p. 151) “a alienação parental só pode surgir e vicejar, lá onde a conjugalidade 

é confundida com a parentalidade”. 

Pode corroborar com tal afirmação, o fato de que ainda é costume a 

concessão de guarda dos filhos a um dos genitores, chamada guarda unilateral8, de 

forma a gerar gradualmente o afastamento do genitor não guardião, de sua prole. 

Ressalta-se, que não se busca com esse apontamento depreciar o instituto da 

guarda unilateral, pois como salientado, poderá ocorrer eventual piora dos efeitos da 

ruptura familiar se somados a má elaboração do luto conjugal às regras de visitação 

firmadas por esse instituto de guarda, ou seja, trata-se de um conjunto de fatores e 

não da ocorrência de apenas um deles. 

Ademais, como já mencionado, estando os pais cada vez mais presentes na 

criação de seus filhos, vez que prevalece nos dias atuais a afetividade na formação 

das famílias, há que se constatar que os regramentos da guarda unilateral como o 

acesso tradicional de fins de semana alternados, férias alternadas etc., já não são 

satisfatórios nem para os filhos, muito menos para os pais (genitor não guardião). 

Por isso, lembra Leite (2015, p. 61): 

 
 

A guarda compartilhada vem se impondo, em substituição à guarda 
unilateral, baseada no pressuposto que o compartilhamento se 
aproxima mais à estrutura e às funções da família pré-divórcio, 
permitindo um acesso maior e mais natural a ambos os pais. 
 
 

Contudo, outro fator que também pode favorecer o litígio em detrimento de 

um bom “luto conjugal” é a intervenção legal (leia-se estatal) na ruptura conjugal 

(LEITE, 2015, p. 65), como restará demonstrado em tópico posterior. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Gonçalves, em sua obra, trata da guarda unilateral como sendo aquela “atribuída a um só 
dos genitores ou a alguém que o substitua. Essa tem sido a forma mais comum: um dos 
cônjuges, ou alguém que o substitua, tem a guarda, enquanto o outro tem, a seu favor, a 
regulamentação de visitas.” (2015, p. 293). 
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2.1 O USO DO PODER JUDICIÁRIO COMO PROLONGAMENTO DO LITÍGIO 

 

 

Importante constatação que também poderá ser deflagradora da alienação 

parental, conforme dispõe Leite (2015, p. 65) é a quebra da união íntima dos 

cônjuges por intermédio do Estado, leia-se a dissolução legal do casamento. 

Isso pode ser verificado porque de fato quando a ruptura ingressa para ser 

discutida em terreno público (intervenção estatal) ela se torna mais propensa a 

grandes discussões, porque agora não somente as pessoas diretamente envolvidas 

estão no conflito, como também há o envolvimento de terceiros, no caso os 

procuradores de cada um dos sujeitos, que pugnarão pelos interesses daqueles que 

representam, e por assim ser, o litígio será nítido e reafirmado em cada fase 

processual, desta forma, declarado resta o confronto (LEITE, 2015, p. 66). 

Ocorre que na seara de disputa judicial os genitores defendem suas posições 

com voraz empenho desconsiderando as angústias e os enormes prejuízos que 

suas atitudes, diga-se impensadas, ocasionarão em seus próprios filhos. Segundo 

Wallerstein e Kelly (1998 apud Leite, 2015, p. 95): 

 
 

A necessidade de recuperar a autoestima e vingar-se do cônjuge 
ofensor era geralmente um dos motivos dessas batalhas que agora 
passavam a receber status e legitimidade em função de um ritual no 
tribunal. 

 
 

E continuam: 

 
 

Um aspecto particularmente infeliz desses casos é a obrigação do 
advogado de buscar e atender o desejo do cliente, mesmo que ele 
não seja compatível com as necessidades dos filhos. Esses parecem 
ser os casos em que, fundamentalmente, ninguém vence. Também 
há muitas evidências de que estas brigas pela custódia e pela visita 
nunca tem fim. Elas continuam dentro da família, depois do final da 
intervenção legal, e frequentemente voltam aos tribunais depois de 
um ano do julgamento que deveria ter sido o julgamento final. 

 
 

Desta forma, fato que salta aos olhos é que quanto maior a rivalidade entre os 

pais, maior, demorado e dispendioso, econômico e emocionalmente falando, será o 

litígio, que virá repleto de brigas e ameaças.  
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Assim, o Judiciário acaba por se tornar um grande palco de intensas e 

incansáveis disputas decorrentes do comportamento de pais que transformam a sua 

separação em litígios intermináveis, e no fervor da disputa tomados pelo sentimento 

de revanche, de raiva e rancor desconsideram completamente o que 

primordialmente deveria ser almejado e estabelecido, o bem estar dos menores, 

filhos do casal. 

A esses casos se atribui o fato de que o termo final da sociedade conjugal, 

que no Poder Judiciário se perfaz com decisão judicial, nem sempre vem 

acompanhado pela separação emocional, visto que pode ocorrer de um ou ambos 

os sujeitos não serem capazes de superar o citado luto conjugal (LEITE, 2015, p. 

99). 

Desta forma, muitas vezes eles, partes que se encontram ora em litígio, 

passam a se utilizar do sistema jurídico para negar ou perpetuar esse vínculo que 

fora declaradamente rompido por esse próprio poder estatal (VAINER, 1999 apud 

LEITE, 2015, p. 99). Ou seja, embora o Estado já tenha colocado fim a relação 

familiar entre os agora ex cônjuges, por intermédio da sentença, os mesmos (ou 

apenas um deles que não tenha conseguido superar esse término) irão continuar na 

peleja jurisdicional um contra o outro, se utilizando de qualquer argumento jurídico, o 

qual na verdade acoberta apenas o sentimento de ódio, abandono e vingança, que 

na realidade é o verdadeiro propósito de se continuar demandando frente ao 

judiciário. 

Neste aspecto também se faz mister salientar que certas vezes a alienação 

parental, não decorrerá apenas do inconformismo dos cônjuges após ruptura de sua 

relação, mas sim poderá ser deflagrada a partir das praxes de advogados, que 

temendo perder seus clientes fomentaram ainda mais esse “luto patológico” (LEITE, 

2015, p. 100). 

Em suma, o que pode ser vislumbrado é que por vezes os casais farão uso do 

próprio sistema jurídico brasileiro para prolongarem e se vingarem um do outro pelo 

rompimento mal resolvido, e é nesse ambiente de difíceis rupturas que se terá 

terreno mais fértil para a prática da alienação parental, na medida em que, as partes 

nesse estado de beligerância se utilizam de todo e qualquer artifício para derrotar 

um ao outro, e seus filhos se tornam o meio mais eficaz para tanto. 

Desta constatação, desponta o fato de que haverá tanto uma sobrecarga 

emocional de todos os envolvidos, principalmente no que tange aos infantes, bem 
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como se sobrecarregará o sistema judiciário com demandas que se arrastarão anos 

a fio “mantendo vivas mágoas de uma separação desastrosa” (LEITE, 2015, p. 101). 

Verifica-se, deste modo, que o próprio sistema judiciário servirá de meio para 

perpetuar esse luto conjugal mal elaborado, em que a ambivalência amor e ódio não 

bem administrada pelos sujeitos acaba por extrapolar os limites da razoabilidade, 

gerando quando da existência de filhos, a prática de alienação parental. 

Pois como esclarece Leite (2015, p. 103): 

 
 

O cônjuge alienador (guardião) ama o filho, mas odeia o ex cônjuge 
(alienado) e para atingir o objeto odiado (estamos aqui utilizando a 
expressão “objeto” porque o alienador “coisifica” o ex parceiro, sem 
qualquer eventual remorso) não vacila em usar o filho para atingir o 
genitor alienado. 

 
 

Desta forma, verifica-se que essas discussões quando levadas ao judiciário 

vão além de razões eminentemente jurídicas como, por exemplo, questões 

relacionadas guarda, a partilha etc., percebe-se que tais situações encontram-se 

pautadas predominantemente por questões de cunho emocional. 

Em decorrência dessa constatação como lembra Vainer (1999 apud Leite, 
2015, p. 104): 

 
 

Seria importante que o Poder Judiciário tivesse ciência da 
psicodinâmica em jogo no processo e, quando falamos em processo, 
estamos falando tanto em nível jurídico como emocional. Só assim 
se poderia evitar a sua manipulação pelos casais, que terminam 
apenas por se ferir, de um lado, e sobrecarregar o sistema judiciário, 
de outro. 

 
 

Essa argumentação coloca em xeque outra questão que ainda não se 

encontra fortemente implementada em nosso sistema jurídico, qual seja: uma maior 

interação entre o direito e outras ciências humanas. Pois em casos, especialmente 

como estes, há que se constatar que a mera aplicação da lei, em nada resultará se 

não vier complementada de uma solução emocional (LEITE, 2015, p. 105). 

Isto porque, como já salientado, as questões que são postas em discussão 

frente ao Estado, estão impregnadas de sentimentos e emoções, e por assim ser, 

obviamente a imposição apenas da letra pura e simples da lei não sanará o 

problema em si, se tornando simples letra morta, pois o conflito persistirá e por 
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consequência o próprio direito imposto será desrespeitado, daí o porquê da 

existência de lides sem fim. 

Neste sentido, Vainer (1999 apud Leite, 2015, p. 105): 

 
 

A conscientização do Poder Judiciário como um todo, sobre a 
necessidade de se trabalhar muito o nível emocional nos casos de 
divórcio dito difícil, poderia deslocar os esforços para arenas mais 
produtivas. 
Um melhor aparelhamento estrutural e profissional dos serviços de 
Psicologia e Social (...) por qualquer construção teórica que privilegie 
a compreensão do litígio sob o ponto de vista emocional, 
enriqueceria e muito a atuação desses profissionais. 

 
 

Assim, há uma crítica que se faz neste sentido, da necessidade de haver um 

reconhecimento por parte do judiciário em aceitar e trabalhar a questão do diálogo 

do direito com as demais ciências, nesse caso, em especial da psicologia e o serviço 

social, bem como em existir maior investimento do Estado (governo federal) nesse 

mesmo sentido, de forma que não só desafogaria o sistema judiciário, deixando 

esse de servir de meio de prolongamento para o litígio e deflagração da alienação 

parental, bem como, conforme já aludido, iria proporcionar o encontro de uma 

solução satisfatória para o conflito do casal que buscou o poder judiciário, uma vez 

que, já dito a mera imposição das “soluções” previstas em lei por vezes deixa de 

alcançar este objetivo. 

Neste tocante, salienta Leite (2015, p. 107): 

 
 

Os sentimentos que alimentam a revanche na separação ou que 
deságuam em ódio capaz de sacrificar os próprios filhos num 
processo de alienação parental, podem não ter nada de jurídicos, 
mas sim necessidades emocionais mal resolvidas. 
 

  

A alienação parental então evidencia a necessidade de um aprimoramento da 

justiça, principalmente no que tange a questões familiares, no sentido de se permitir, 

para que se tenha uma maior efetividade na composição dos litígios e por 

consequência no cumprimento dos próprios dispositivos legais pertinentes, a 

intervenção de outras ciências, ou seja, de se admitir a interdisciplinaridade na 

busca de melhor atender os interesses em jogo, de forma a tratar das questões 

emocionais, que como já visto predomina nos casos da alienação parental e a partir 
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daí se fazer uso da norma legal aplicável, do contrário serão grandes as chances de 

“obtermos decisões inócuas, votadas a fenecer nas páginas de intermináveis 

processos” (LEITE, 2015, p.107). 
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3 A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL: ASPECTOS GERAIS 

 

 

A Síndrome da Alienação Parental – SAP (Parental Alienation Syndrome - 

PAS) foi definida pela primeira vez em 1985, pelo Dr. Richard Gardner, psiquiatra e 

professor de psiquiatria infantil na Universidade de Columbia (EUA), sendo que 

Gardner se utilizou dessas siglas para designar situações doentias que se tornavam 

cada vez mais frequentes nas crianças que estavam inseridas no ambiente de 

disputas judiciais de divórcios extremamente conflitantes. (LEITE, 2015, p. 157). 

Gardner (1998) definiu a citada síndrome nos seguintes termos: 

 
 

A síndrome de alienação parental é um distúrbio que surge quase 
que exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. 
É um distúrbio em que as crianças programadas pelo alegado genitor 
“amado” embarcam em uma campanha de difamação contra o 
alegado genitor odiado. As crianças apresentam pouca ou nenhuma 
ambivalência sobre o seu ódio que, muitas das vezes, se espalha 
para a família do genitor supostamente desprezado. Na maioria das 
vezes, as mães são as iniciadoras de tal programação e os pais são 
vítimas das campanhas de depreciação. No entanto, em uma 
pequena porcentagem de casos, é o pai que é o programador 
principal e a mãe que é vista como genitora “odiada”. Além disso, 
não estamos lidando aqui com a simples ‘lavagem cerebral’ por um 
dos pais contra o outro. Os argumentos de difamação dos próprios 
filhos muitas vezes contribuem e complementam aqueles 
apresentados pelo genitor programador. Assim eu introduzi o termo 
síndrome da alienação parental (SAP) para me referir a essas duas 
contribuições para o transtorno. Por causa da imaturidade cognitiva 
das crianças seus argumentos podem muitas vezes parecer 
absurdos aos adultos. Claro que, se o parente odiado tem sido 
genuinamente abusivo, então a alienação das crianças está 
materializada e o conceito de SAP não é aplicável9. 

                                                           
9 Tradução nossa. Texto original: “The parental alienation syndrome (PAS) is a disorder that 
arises almost exclusively in the context of child-custody disputes. It is a disorder in which 
children, programmed by the allegedly "loved" parent, embark upon a campaign of 
denigration of the allegedly "hated" parent. The children exhibit little if any ambivalence over 
their hatred, which often spreads to the extended family of the allegedly despised parent. 
Most often mothers are the initiators of such programming, and fathers are the victims of the 
campaigns of deprecation. However, in a small percentage of cases it is the father who is the 
primary programmer and the mother who comes to be viewed as the "hated" parent. 
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Assim, o citado psiquiatra constatou que a síndrome da alienação parental 

tende a ser evidenciada no ambiente de divórcios e pioram quando da disputa pela 

guarda dos filhos, vindo a se manifestar através da campanha difamatória que a 

criança passa a realizar em face de um de seus pais, sem que haja, contudo um 

motivo para tanto (LEITE, 2015, p. 158). 

Conforme se depreende do conceito traçado por Gardner percebe-se que a 

síndrome é desencadeada em razão da programação que um dos genitores opera 

na criança para que passe a rejeitar e odiar o seu outro genitor (alienado), sendo 

necessária para tanto, a contribuição do próprio infante nessa desmoralização para 

restar caracterizada a síndrome em questão. 

Esse afastamento do filho com relação a um de seus genitores nada mais é 

do que uma alienação que foi denominada por Gardner por alienação parental, a 

qual seria praticada por um dos genitores (alienador) contra o outro cônjuge 

(alienado) como meio de se vingar e expressar sentimentos de ódio, raiva, entre 

outros, em razão da ruptura familiar (LEITE, 2015, p.161). 

Assim, ainda segundo definição dada pelo psiquiatra, a síndrome da 

alienação parental seria uma espécie de distúrbio infantil, presente em crianças 

envolvidas em disputas de guarda quando do divórcio de seus pais, oriunda da 

combinação da programação do infante, por parte de um de seus genitores 

(alienador – normalmente o que detém a guarda), para que venha a rejeitar e odiar 

seu outro genitor, acrescido à colaboração da própria criança.  

Importante frisar, que esta difamação e hostilidade do infante face ao genitor 

alienado ocorre sem que haja qualquer espécie de justificativa, pois “quando o 

abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da 

criança pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação 

Parental para a hostilidade da criança não é aplicável” (GARDNER, 2002, p. 2). 

                                                                                                                                                                                     
Furthermore, we are not dealing here with simple "brainwashing" by one parent against the 
other. The children's own scenarios of denigration often contribute and complement those 
promulgated by the programming parent. Accordingly, I introduced the term parental 
alienation syndrome (PAS) to refer to both of these contributions to the disorder. Because of 
the children's cognitive immaturity their scenarios may often appear preposterous to adults. 
Of course, if the hated parent has genuinely been abusive, then the children's alienation is 
warranted and the PAS concept is not applicable.”. 
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Posteriormente outras definições foram sendo estabelecidas reforçando o que 

já fora apresentado pelo citado psiquiatra, como se observa nos dizeres de Cuenca 

(2005): 

 
 
A Síndrome de Alienação Parental é uma desordem caracterizada 
por um conjunto de sintomas resultantes de um processo no qual um 
dos pais transforma as percepções de seus filhos, através de 
diferentes estratégias, com o objetivo de impedir, obstruir ou destruir 
suas relações com o outro “pai”, até que  os sentimentos da criança 
se tornam contraditórios em relação àqueles esperados.  Esta 
situação está diretamente relacionada com os processos de 
separação conflitantes, ou quando as separações se iniciaram de 
acordo mútuo tornando-se subsequentemente em situações 
conflitantes. 
 

 
Trindade (2013, p. 22), por sua vez, a define a síndrome nos seguintes 

termos: 

 
 
A Síndrome da Alienação Parental é um transtorno psicológico que 
se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor, 
denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus 
filhos, mediante diferentes formas e estratégias de atuação, com o 
objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o 
outro genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam 
motivos reais que justifiquem essa condição. 

 
 
Analisando as definições supracitadas, o que fica evidenciado é que para 

haver a caracterização da síndrome objeto de estudo, é fundamental a contribuição 

do infante em difamar e desrespeitar um de seus genitores (alienado), atitude essa 

que encontra-se incentivada pelo outro genitor (alienador). 

A esse respeito Leite (2015, p. 165) acentua “a criança responde de tal forma 

à programação por parte de um dos pais, que demonstra completa amnésia em 

relação às experiências positivas vividas anteriormente com o genitor que é alvo dos 

ataques”. Por esta razão, muitos definem também a citada síndrome de implantação 

de falsas memórias10. 

                                                           
10 Nesse sentido, dispõe Guazzelli (2013, p. 183) “O que se denomina de Implantação de 
Falsas Memórias advém, justamente, da conduta doentia do genitor alienador, que começa 
a fazer com o filho uma verdadeira lavagem cerebral, com a finalidade de denegrir a imagem 
do outro – alienado – e, pior ainda, usa a narrativa do infante acrescentando, 
maliciosamente, fatos não exatamente como estes se sucederam, e ele aos poucos vai se 
convencendo da versão que lhe foi implantada. O alienador passa, então, a narrar à criança 
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Após complementa seu raciocínio com os seguintes dizeres: 

 
 
Considerando que a SAP ocorre nas faixas etárias mais baixas (dos 
2 aos 6 anos), a criança é totalmente manipulável e depende 
integralmente das informações e motivações recebidas pelo genitor. 
É claro que, em decorrência da sua imaturidade cognitiva ela não 
tem condições de reagir e, por isso mesmo, é vulnerável à 
programação do genitor alienador (LEITE, 2015, p. 165). 
 

Assim, a criança acaba que formando uma espécie de aliança com o genitor 

alienador voltada a criticar e desmoralizar o outro genitor (alienado). E é a partir daí 

que surge a figura do genitor programador ou alienador versus genitor alienado (e, 

indiretamente, o filho que se torna alienado junto com o genitor odiado) que Gardner 

visualiza a síndrome (LEITE, 2015, p. 165). 

Segundo Gardner (2002, p. 2), essa programação da criança evidencia uma 

forma de abuso emocional, visto que tende a enfraquecer de forma crescente a 

ligação psicológica entre a criança e um genitor amoroso. Inclusive, ainda salienta, 

que em muitas vezes, a citada prática conduzirá ao total rompimento dessa ligação, 

com alienação por toda a vida, de forma que, se torna pior do que outras formas de 

abuso, por exemplo, físicos e sexuais. 

E continua dizendo: 

 
 

Um genitor que demonstre tal comportamento repreensível tem uma 
disfuncionalidade parental séria, contudo suas alegações são a de 
que é um genitor exemplar. Tipicamente, têm tanta persistência no 
seu intento de destruir o vínculo entre a criança e o genitor alienado, 
que se torna cego às consequências psicológicas formidáveis 
provocadas na criança, decorrentes de suas instruções de SAP – 
não apenas no presente, em que estão operando essa doutrinação, 
mas também no futuro (GARDNER, 2002, p. 2). 
 
 

Definido o que vem a ser a síndrome da alienação parental, impende trazer 

brevemente os níveis ou tipos, pelos quais a mesma irá se desenvolver, de acordo 

com estudos traçados pelo psiquiatra norte-americano supramencionado. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
atitudes do outro genitor que jamais aconteceram ou que aconteceram em modo diverso do 
narrado”. 
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3.1  NÍVEIS (ESTÁGIOS) DE DESENVOLVIMENTO DA SÍNDROME DE 

ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

 

Gardner11 (1998), após definir ainda elenca as manifestações primárias e 

classifica o desenvolvimento da síndrome da alienação parental em três níveis ou 

estágios, a saber: leve, moderado e grave. Lembra, que “são as manifestações da 

SAP resultante na criança que irão determinar a categorização, e não o grau de 

esforço dos genitores na doutrinação”. Ainda, esclarece que “quanto mais velha for a 

criança, menos provável que os esforços de doutrinação serão bem sucedidos”12. 

No que se refere às primeiras manifestações da síndrome da alienação 

parental, Gardner estabelece oito delas, a saber: 

1. Campanha de difamação; 

2. Razões fracas, frívolas ou absurdas para a depreciação; 

3. Falta de ambivalência13; 

4. O fenômeno do “pensador independente”; 

5. Apoio reflexivo ao genitor alienador no conflito parental; 

6. Ausência de culpa sobre a difamação e/ou exploração do genitor 

odiado; 

7. Presença de encenações “encomendadas”; 

8. Propagação de animosidade aos amigos e/ou à família extensa do 

genitor odiado. 

Ressalta-se, que tais sintomas manifestam-se geralmente juntos na criança 

que sofre com a síndrome objeto de estudo, especialmente nos tipos moderado e 

severo (GARDNER, 2002, p. 2). 

                                                           
11 Importante esclarecer que todas as informações constantes nesta seção foram retiradas 
da seguinte obra do citado psiquiatra: GARDNER, Richard. Recommendations for dealing 
with parents who induce parental alienation syndrome in their children. In. Journal of Divorce 
& Remarriage. vol. 28. Disponível em http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr98.htm, sendo 
devidamente indicado parte do texto apresentado com referência diversa. Bem como, 
salienta-se, que o que se apresentará neste tópico são abordagens empregadas nos 
Estados Unidos e não no Brasil, embora haja, em certos pontos, certa similitude com o 
aplicado em nosso País. 
12 Tradução nossa. Texto original: “It is the resultant PAS manifestations in the child that 
determine the categorization, no the degree of parental efforts at indoctrination. [...] And the 
older the child the less likely her efforts will be successful.” 
13 Ambivalência: Caráter do que apresenta dois aspectos ou valores. Estado de quem, em 
dada situação, experimenta, ao mesmo tempo, sentimentos opostos (FERREIRA, 2010). 



34 
 

Já no que diz respeito aos estágios/níveis da manifestação da Síndrome de 

Alienação Parental (que como já citado são três: leve, moderado e grave), Gardner, 

sugere dois tipos de abordagens em cada estágio, a legal e a terapêutica, de forma 

a firmar seu entendimento no sentido de que é necessária, em tais casos, a 

colaboração entre os profissionais da saúde, legais e mental.  

Desta forma, reforça a necessidade da interdisciplinaridade na busca de 

soluções para casos que se encontra envolvida a família, como na alienação 

parental, o que já fora devidamente aludido em tópico anterior do presente estudo, 

visto que, somente a interferência legal não seria suficientemente capaz de sanar a 

mácula familiar, sendo necessário o aporte de outras ciências, para se obter tal fim.  

Neste sentido, lembra Leite (2015, p. 197) “conforme temos vivenciado em 

situações concretas, a mera atuação do Poder Judiciário, sem o aporte decisivo das 

áreas da saúde, torna inócuas, senão inoperantes, as decisões judiciais”. 

Assim, passa-se a breve análise dos citados estágios da síndrome da 

alienação parental, traçados pelo psiquiatra norte-americano: 

No estágio leve da Síndrome da Alienação Parental, Gardner, aduz que 

normalmente as visitas entre o genitor alienado e sua prole, se apresentam calmas, 

com pouca dificuldade na hora da troca do genitor (visitação), e enquanto a criança 

se encontra na casa do genitor alienado, as manifestações da campanha de 

desmoralização não aparecem, ou são discretas e raras.  

Sua abordagem legal, no que diz respeito a essa fase, é no sentido de que é 

fundamental a manutenção da guarda do infante com o genitor alienador, sendo esta 

confirmada pelo poder judiciário. Diz que nestes casos, a síndrome poderá ser 

minorada sem que haja qualquer outro tipo de intervenção terapêutica ou jurídica.  

Já no tocante a abordagem psicoterápica, aduz que na maioria das vezes, a 

psicoterapia para os sintomas da síndrome, na categoria leve, não é necessária 

porque elas tendem a desaparecer desde que o judiciário confirme a custódia 

primária do menor ao alienador. No entanto, lembra que a psicoterapia pode ser 

necessária para outros problemas inerentes ao divórcio14. 

O que se pode perceber é que neste estágio nem todas as oito manifestações 

caracterizadoras da síndrome da alienação parental estão presentes, ou se estão, 

                                                           
14

 Texto original de referência: “Most often, psychotherapy for PAS symptoms in the mild 
category is not necessary in that they are likely to disappear once the court makes a decision 
to designate the mother the primary custodial parent. However, psychotherapy might be 
necessary for other problems attendant to the divorce.” 
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não ocorrem com tanta intensidade, razão pela qual o próprio Gardner diz ser 

dispensável o afastamento da criança do alienador. 

O estágio moderado, por sua vez, salienta o citado psiquiatra norte-

americano, é o mais comum de ocorrer. É neste estágio que a programação pelo 

genitor alienador é intensa, no qual o mesmo faz uso de variados métodos para 

excluir o genitor alienado.  

Esclarece que no momento da visitação, os filhos cientes do que o genitor 

alienador quer escutar, intensificam a sua campanha de desmoralização face ao 

outro genitor. Cria-se a ideia de que o genitor alienado é completamente mau15 e o 

outro (alienador) é complemente bom. Os infantes confessam serem os únicos 

criadores da animosidade contra o genitor alienado. Contudo, apesar disso, 

consentem em ir com o genitor alienado, e uma vez distante da interferência do 

alienador, tendem a relaxar a guarda e tornam-se mais cooperativos com aquele. 

Nessa fase, Gardner faz sua abordagem legal, no sentido de que apesar da 

síndrome já apresentar sintomas perceptíveis, recomenda que o genitor alienador (a 

mãe, na maioria das vezes, para Gardner) continue sendo detentor da guarda da 

criança, (o que para ele, se dá sob o argumento de que é com a mãe que os filhos 

possuem uma ligação mais profunda), sendo que a ordem judicial que viesse a 

romper com essa relação poderia até amenizar os efeitos da síndrome, porém seria 

improvável que a mesma conseguisse fazer desaparecer todos os seus sintomas. 

Esclarece que a mantença da guarda nas mãos do genitor alienador poderá 

gerar uma resistência continuada à visitação, visto o infante já estar convicto de que 

o genitor alienado é de alguma forma desprezível. Assim, salienta que é neste 

momento que o judiciário deve deferir as visitas monitoradas por um terapeuta 

judicial, devendo esse profissional prestar informações ao judiciário sobre qualquer 

dificuldade ou avanço da visitação.  

Este psicólogo ou assistente social deve ter conhecimento sobre a síndrome 

da alienação parental para poder se utilizar de todas as abordagens terapêuticas 

próprias da síndrome, tanto em relação aos pais quanto aos filhos. 

                                                           
15

 Impende esclarecer que Gardner, no texto original, dispõem desta forma: “The father is 
described as all bad and the mother as all good”, isto porque, como já salientado 
anteriormente, o mesmo descreve que a síndrome da alienação parental na maioria dos 
casos ocorre quando a mãe se encontra com a guarda criança, sendo ela portanto, a 
alienadora. 
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Alega que na maioria dos casos, o genitor alienador deve ser alertado pelo 

Tribunal que, se por qualquer motivo, a criança for impedida de visitar o genitor 

alienado, se terá a imposição de sanções judiciais, com o objetivo de lembra-lo que 

deve cooperar com a visitação e, ao mesmo tempo, aliviar a culpa dos menores, que 

certamente sentem por não poder visitar o genitor alienado. 

Ainda, no tocante as sanções, Gardner recomenda que seu primeiro nível se 

dê na ordem financeira, como por exemplo, na redução da pensão alimentícia. 

Sendo que, caso essa não seja eficaz, propõe a prisão domiciliar do alienador por 

curto tempo, a ser ordenada pelo Tribunal. Vindo este recurso a falhar, prevê a 

possibilidade de controle por intermédio de transmissores eletrônicos colocados no 

tornozelo do genitor alienador e telefonemas aleatórios para casa daquele, visando 

controlar sua conduta. Já em casos extremos sugere o encarceramento real por 

períodos limitados em prisões especiais16. 

Quanto a abordagem psicoterápica, por sua vez, repisa-se, sempre de acordo 

com o autor norte-americano, neste estágio é crucial a atuação conjunta do tribunal 

com o terapeuta, sob o risco de que apenas a atuação daquele nas imposições de 

sanções, se tornarem ineficazes quanto a mitigação dos efeitos da citada síndrome. 

Neste quesito Leite (2015, p. 200) tece o seguinte comentário: 

 
 

Sem se referir especificamente à interdisciplinaridade, Gardner 
ressaltou o aspecto fundamental de um trabalho conjunto entre o 
Poder Judiciário e as ciências afins (psicologia e psiquiatria, mais 
especificadamente), tendentes a auxiliar o juiz no enfrentamento dos 
efeitos da SAP, protegendo as crianças contra a progressão para a 
categoria grave e a probabilidade de alienação ao longo da vida. 
 
 

Gardner, ainda a respeito desse estágio prevê que em caso de as sanções 

judiciais acompanhada do tratamento terapêutico se revelarem insuficientes, de 

forma que ocorra a progressão da síndrome para o estágio grave, a custódia 

primária ao genitor alienado (sob a visão de Gardner, o pai) será o meio para se 

tentar obstar a manipulação do infante pelo genitor alienador, uma vez que, esse se 

mostra altamente resistente a cooperar com a visitação, e sua programação com 

relação ao filho ocorre de forma crônica e profunda. 

                                                           
16 Repisa-se, que tais abordagens não são aplicadas no Brasil. 
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Lembra que uma vez alterada a guarda da criança, a fim de se manter o 

vínculo dessa com o alienador poderão ser utilizadas medidas tais como a visitação 

monitorada17. 

Por fim, ao tratar do estágio grave da síndrome da alienação parental, 

Gardner esclarece que nesta, as crianças e o genitor alienador são geralmente 

fanáticos, em que compartilham suas fantasias paranoicas sobre a figura do genitor 

alienado. Salienta ainda, que a criança pela simples menção de possível visitação 

ao alienado entra em pânico, têm explosões de raiva, de forma que a visitação se 

torna impossível de se realizar. 

Explica que nestes casos mais graves da síndrome devem ser tomadas 

medidas mais severas, de forma que, havendo a possibilidade de amenizar seus 

sintomas a primeira coisa a se fazer é a transferência da custódia física do infante 

para a casa do genitor alienado (pai), o que, contudo, conforme o próprio psiquiatra 

norte-americano explica, não é bem recepcionado pelos tribunais, e é neste ponto 

que Gardner se frustra: 

  
 

Minha frustração, decorre da não receptividade dos tribunais para 
implementação dessa recomendação, especialmente pelo risco que 
os filhos correm em permanecer na casa da mãe (genitor alienador), 
e o fato deste reconhecimento (permanência das crianças com o 
genitor alienador) condenar seu relacionamento com seu pai (genitor 
alienado), resultando no desenvolvimento de possíveis 
psicopatologias tendentes à paranoia18. 

 
 

Assim, o mesmo prevê que esta transição, da casa do genitor alienador para 

a do genitor alienado, se dê de forma gradual, mas reconhece que esta é uma tarefa 

bem difícil, e certas vezes até impossível. Como a tentativa do genitor alienado (pai, 

para Gardner) em convencer a criança a mudar-se para sua casa resta muitas vezes 

infrutífera e tormentosa, a colocação temporária do infante em um local de transição, 

sugere o psiquiatra, apresenta-se como uma ótima solução para tal situação, já que 

                                                           
17 Trecho original de referência: Following transfer, varying degrees of maternal access to 
the children are possible, depending upon the mother's ability to reduce the PAS-inducing 
manipulations. Supervised visitations with the mother are often indicated in order to protect 
the children from her indoctrinations. Relembra-se, que sob a ótica do autor citado, o 
alienador na maioria dos casos é a mãe. 
18 Tradução nossa. Texto original: My frustration, resulting from the unreceptivity of courts to 
implement this recommendation, has been made especially poignant by the recognition that 
the children's remaining in the mother's home dooms their relationship with their father and 
predictably results in their developing longstanding psychopathology, even paranoia. 
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o que se objetiva é proteger a criança da campanha de manipulação realizada pelo 

genitor alienador. 

Gardner, então propõe três níveis de locais de transição, sendo que, em 

síntese, o primeiro incluiria a casa de um amigo ou parente que mantém um 

relacionamento bom o infante, consistindo em um lar adotivo, evitando-se a 

residência de amigos ou parentes de um dos pais. O segundo local, caso a situação 

da alienação seja mais grave, seria um abrigo-comunidade, persistindo graves os 

sintomas da síndrome e não sendo suficientes os dois primeiros níveis 

apresentados, no terceiro nível (local de transição), o psiquiatra norte-americano, 

prevê a hospitalização da criança. 

Seja qual for o nível, o que o psiquiatra ressalta é a necessidade de sempre 

existir o contato entre o infante e o genitor alienado, com o objetivo de desfazer a 

imagem de pai/mãe (genitor alienado) ruim criada pelo genitor alienador, bem como 

facilitar que o menor seja transposto para a casa do genitor alienado. 

Sempre de acordo com o citado psiquiatra, essa transição é composta por 

fases, a saber: 

Fase 1: Colocar a criança no local de transição. Nesta fase, as crianças são 

distanciadas da constante campanha realizada pelo genitor alienador com relação 

ao genitor alienado. Sendo assim, todo o contato com aquele deve ser evitado. O 

genitor alienado, por sua vez, de forma cautelosa, aos poucos, começará a visitar o 

infante, visitas estas que devem se tornar cada vez mais frequentes, de acordo com 

a tolerância e aceitação da criança. 

Fase 2: Nesta, salienta Gardner, deverá se dar início as visitas na casa do 

genitor alienado (geralmente o pai, para o psiquiatra) sendo que posteriormente a 

criança retornará ao local de transição. Da mesma forma que na primeira fase, 

gradualmente essas visitas à casa do genitor alienado devem aumentar até que o 

infante passe a viver lá. No que tange ao genitor alienador, deverá este continuar 

sem qualquer tipo de contato com a criança. 

Fase 3: Aqui as crianças já passam a residir junto ao genitor alienado, bem 

como, continua a inexistência de qualquer tipo de contato com o alienador, sempre 

com o objetivo de se desfazer a influência negativa criada pelo alienador a respeito 

do genitor alienado. 

Fase 4: Nesta, o psiquiatra aduz que o contato devidamente monitorado da 

criança com o genitor alienador pode ser autorizado, de forma experimental, deste 
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que o alienador mostre autocontrole ou que demonstre cessação de sua obsessão 

pela programação do menor a odiar seu outro genitor. 

Fase 5: Nesta altura, esclarece Gardner, que poderão ser tentadas visitas, 

sempre monitoradas, do genitor alienador à criança, na casa do genitor alienado, 

caso se verifique a  redução da animosidade do alienador face àquele. 

Fase 6: Por fim, em relação a certos casos, salienta Gardner, que sob alta 

criteriosidade e cuidados poderá ser concedida visitas restritas do infante a casa do 

genitor alienador, sendo claro que esta possibilidade só ocorrerá quando inexistir 

risco de programação ou manipulação deste. Lembra o citado autor, que há casos 

em que esta fase nunca chega a ocorrer dado a implacável programação do genitor 

alienador face o ex parceiro, ora alienado. 

Em sua obra Gardner deixa sempre claro que este programa de local de 

transição, deve ser realizado sob o acompanhamento de um terapeuta familiarizado 

com a síndrome, bem como habituado com as abordagens rigorosas necessárias a 

para a sua implementação. Ainda, salienta que o mesmo será nomeado pelo 

tribunal, de forma que, irá prestar todas as informações sobre o andamento do 

programa, bem como a ocorrência de qualquer tipo de problema que eventualmente 

possa vir a ocorrer quando de seu processo de efetivação. 

Caminhando à conclusão Gardner enaltece a máxima médica: o diagnóstico 

vem sempre antes do tratamento. Ou seja, procura deixar claro que se faz de suma 

importância a precisão na definição da categoria da síndrome em questão, antes de 

se implementar quaisquer que seja as medidas terapêuticas ou legais, do contrário, 

pode-se haver erros graves que gerarão distúrbios psiquiátricos em todos as partes 

envolvidas.  

Desta máxima, mais uma vez, se extrai a crucial necessidade de uma equipe 

multidisciplinar, para se conseguir, através de métodos e diagnósticos precisos de 

outros profissionais não só juízes, traçar soluções úteis, capazes de amenizar senão 

extinguir, os nefastos sintomas da síndrome da alienação parental. 

Percebe-se pela minuciosidade com que Gardner relata e trata a questão da 

síndrome da alienação parental, aqui demonstrada, mas que de forma alguma fora 

exaurida, que estamos ante a um grave problema que infelizmente se faz presente 

em muitas famílias e que por vezes é ignorado.  

Uma realidade que como já fora elucidado acaba por dilacerar 

veementemente direitos constitucionalmente assegurados tanto aos pais, 
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remetendo-se aos direitos do genitor alienado, quando aos filhos, que claramente 

são as maiores vítimas dessa crueldade parental. 

Verificados os aspectos da síndrome da alienação parental traçados pelo 

psiquiatra Gardner, reiterando-se que os citados procedimentos são propostos em 

solo norte-americano, passa-se a breve análise da diferença entre essa e a prática 

da alienação parental propriamente dita. 

 

 

3.2 A DIFERENÇA ENTRE SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL E PRÁTICA 

DA ALIENAÇÃO PARENTAL PROPRIAMENTE DITA 

 

 

Embora interligadas, a síndrome da alienação parental não se confunde com 

a prática da alienação parental propriamente dita, uma complementa a outra, 

contudo, seus conceitos são distintos.  

Isto porque, como já elucidado em tópico anterior, a síndrome da alienação 

parental consiste em “um distúrbio que assola crianças e adolescentes vítimas da 

interferência psicológica indevida realizada por um dos pais com o propósito de fazer 

com que repudie o outro genitor” (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2011, p. 603).  

Ou seja, está relacionada aos efeitos psicológicos (sintomas) que a 

manipulação/programação de um genitor (alienador) causa em seu filho, quando 

aquele programa este para odiar seu outro genitor (alienado) sem que haja qualquer 

justificativa para tanto. 

A alienação parental, por sua vez, consiste nessa programação realizada pelo 

genitor alienador em sua prole. É a interferência, a doutrinação da criança por parte 

de um de seus genitores cujo escopo é romper o vínculo do infante com seu outro 

genitor (alienado). 

Neste sentido, dispõe Priscila Fonseca (2009): 

 
 

A síndrome da alienação parental não se confunde, portanto, com a 
mera alienação parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou 
seja, a alienação parental é o afastamento do filho de um dos 
genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular da custódia. A 
síndrome, por seu turno, diz respeito às sequelas emocionais e 
comportamentais de que vem a padecer a criança vítima daquele 
alijamento. Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho 
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que se recusa terminante e obstinadamente a ter contato com um 
dos progenitores e que já sofre as mazelas oriundas daquele 
rompimento, a alienação parental relaciona-se com o processo 
desencadeado pelo progenitor que intenta arredar o outro genitor da 
vida do filho. 

 
 

Neste sentido, François Podevyn (2011) “a Alienação Parental é um processo 

que consiste em programar uma criança para que odeie um de seus genitores sem 

justificativa. Quando a Síndrome está presente, a criança dá sua própria contribuição 

na campanha para desmoralizar o genitor alienado”. 

Salienta-se, brevemente, que há muitas controvérsias a cerca do termo 

“síndrome” da alienação parental, visto que a perícia médica encontra muitas 

dificuldades em diagnostica-la, em razão da pouca especificação psicopatológica e 

psiquiátrica da síndrome, por isso até os dias atuais, a SAP ainda não consta em 

nenhuma classificação de doenças, não sendo inclusa no DSM-V (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), bem como também não se 

encontra na CID-10 (Classificação Internacional de Doenças), embora haja vários 

esforços neste sentido (MONTEZUMA, 2013, p. 97). 

No entanto, como aduz Baker (2007 apud ROVINSKI, 2013, p. 88): 

 
 

Apesar do debate intenso que se institui, desde então, sobre o tema, 
principalmente quanto à SAP preencher ou não os critérios de uma 
síndrome psicológica, poucos profissionais têm-se oposto à presença 
do fenômeno desta aliança que as crianças costumam fazer com dos 
genitores, em detrimento do outro, quando se encontram em 

situações de grande conflito pós-divórcio. 
 
 

Assim, apesar da nomenclatura que receba, o fato é que trata-se de algo que 

merece ser estudado a fim de que se criem cada vez mais mecanismos de coibição 

de sua ocorrência. Nos dizeres de Baker (2007 apud PEREZ, 2013, p. 47): 

 
 
Independentemente da presença da Síndrome da Alienação Parental 
(SAP) ou de consequências outras, constata-se que o processo 
psicológico de alienação parental representa, ele próprio, forma de 
abuso emocional contra a criança ou adolescente. 

 
 

Desta forma, verifica-se que há diferença entre os termos, mas que esta não 

implica na importância de se buscar criar meios para se evitar a sua ocorrência, uma 
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vez que, se está diante de uma espécie de maus tratos as crianças e adolescentes, 

os quais são sujeitos de ampla proteção constitucional. Assim, passa-se a análise da 

forma com esta prática veio a ser recebida e incluída pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. 
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4 A INCLUSÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL (LEI DE Nº 12. 318/2010) NO 

SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO. 

 

 

Por muito tempo, fazendo-se referência a todos os anos anteriores a Lei 

12.318 de 2010, a questão da alienação parental no Brasil, embora já ocorresse, 

não era invocada por inexistir qualquer diploma legal neste sentido.  

Porém, o fato é que como já salientado anteriormente, a entidade familiar, e 

por consequência toda a sociedade, passou - e vem passando - por grandes 

transformações, podendo-se atrelar estas às questões como: afetividade como 

princípio norteador da entidade familiar, a igualdade dispensada pela Constituição 

Federal de 1988 aos homens e as mulheres que como uma de suas consequências, 

no tocante ao poder familiar, tornou a questão da guarda dos filhos questionáveis 

por ambos genitores, a proteção e responsabilidade não só dos pais, mas de toda a 

sociedade, bem como do próprio Estado, pelas crianças, ou seja, a sociedade é 

dinâmica compreendendo constantes mudanças axiológicas e por consequência a 

ordem jurídica, de mesmo modo, às acompanha de forma a regulamenta-las. 

Com relação ainda a proteção dispensada aos menores, assenta LEITE 

(2015, p. 246): 

 
 
Mas não só em relação aos genitores a Constituição Federal de 88 
provocou efeitos revolucionários. Após a promulgação do texto 
constitucional, a criança e o adolescente passaram a ter seus direitos 
reconhecidos e garantidos perante a família, a sociedade e o Estado. 
É a chamada “Doutrina da Proteção Integral ou Prioridade Absoluta” 
[...] reconhecendo a criança e o adolescente como sujeitos integrais 
de direito de todas as relações jurídicas. 
 
 

O que se vê afirmado pelo citado autor no trecho supra, está devidamente 

estampado e, portanto assegurado, pelo artigo 227 da Constituição Federal, que 

assim determina: 
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-la a salvo de toda a forma de 
negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1988). 
 
 

Assim, essa inclusão da proteção da criança na ordem constitucional 

determina que é dever de todos a responsabilidade de protegê-la, existindo ou não 

relação de parentesco ou qualquer outro motivo que justificasse o agir em prol 

daquela. Como acentua LEITE (2015, p. 246): 

 
 

[...] com o reconhecimento e aceitação da doutrina da proteção 
integral, o direito das crianças e dos adolescentes extrapolou os 
limites internos do ambiente familiar e ganhou reconhecimento 
público, compelindo a família, a sociedade e o Estado a garantir não 
só a expressão de suas personalidades como o direito à proteção de 
todos seus direitos. 
 
 

Corroborando com a citada proteção houve o advento da Lei 8.069 de 1990 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que amplamente confirma a proteção 

aos menores e a reafirma a parentalidade responsável, de forma que os interesses 

dos menores devem ser observados primordialmente em detrimento dos interesses 

egoísticos dos seus genitores. 

Consequentemente a todas essas modificações sociais, a figura paterna, 

dentro do seio familiar, acaba que se tornar mais intensa e crescente, principalmente 

no que se refere à vida dos filhos, inclusive após eventual ruptura da entidade 

familiar.  

Como dito anteriormente, os pais (bem como os filhos) não mais se 

contentam com o paradigma legal que até então se estava consignado, de que às 

mães caberia a guarda dos filhos após a ruptura conjugal, e aos pais era concedido 

o direito de visitá-las, razão pela qual, esses últimos passaram a pleitear seus 

direitos, pautados na isonomia apregoada constitucionalmente, de forma a alterar o 

citado paradigma legal, que já não se adequara a realidade social. 

Ocorre, que essas mudanças, em especial as que foram anteriormente 

citadas sem, contudo, se limitar a elas, foram fatores que contribuíram para que a 
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prática da alienação parental, antes desconsiderada pela ordem jurídica, viesse 

agora receber a devida atenção, servindo de objeto inclusive para um diploma legal 

específico. 

Isto porque como leciona Leite (2015, p. 248): 

 
 

A mudança legal de um paradigma que já apresentava sinais de 
exaustão provocou no mundo jurídico efeitos imediatos: a recusa da 
mãe em favorecer o contato do pai com o filho passou a ser 
examinada como uma distorção, ou anormalidade, passível de 
sanção. Surgia, ainda que timidamente, a noção de alienação 
parental no ambiente jurídico. 
 
 

Assim, na tentativa de buscar erradicar essa cruel conduta de um dos 

genitores em tentar afastar o filho de seu outro genitor (ex cônjuge), bem como 

visando assegurar os direitos resguardados, principalmente no que se refere aos 

das crianças (em destaque, à convivência familiar), foi apresentado o projeto de Lei 

sob o número 4.053/2008 pelo deputado Régis de Oliveira. 

Das justificações do projeto constata-se a de que o mesmo fora apresentado 

visando inibir a alienação parental, bem como os atos que porventura 

impossibilitassem o convívio da criança com ambos os genitores, tendo em vista os 

distúrbios psicológicos desastrosos que as citadas condutas desencadeariam nos 

infantes. Assim, sendo a alienação parental ato que atenta contra a perfeita 

formação e a higidez psicológica/emocional das crianças prole de casal separado ou 

divorciado, deveria a mesma ser coibida merecendo reprimenda por parte do 

Estado. Desta forma, constou no projeto que a família nos dias atuais não mais 

poderia ser vista como mera unidade de produção e procriação, mas sim unidade de 

realização de cada um de seus membros, na medida em que em sua constância 

deve reinar o afeto, o amor e a solidariedade19. 

Depois de decorridos todos os trâmites legais pertinentes para que o projeto 

se transformasse em lei, em 26 de agosto de 2010, o citado projeto viera a ser 

sancionado pelo então presidente20, e nascia assim a Lei 12.318 que entrou em 

vigor no dia seguinte de mesmo mês e ano – 27 de agosto de 2010 (LEITE, 2015, p. 

251). 

                                                           
19 Esse parágrafo fora redigido com base no Projeto de Lei n. 4.053/2008. 
20 Na época o chefe do Poder Executivo brasileiro era ocupado pelo então presidente José 
Inácio Lula da Silva. 
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A respeito da aprovação, Elizio Luiz Perez (2013, p. 41) faz o seguinte 

apontamento: 

 
 

A aprovação da lei sobre a alienação parental ocorre em contexto de 
demanda social por maior equilíbrio na participação de pais e mães 
na formação de seus filhos. A família deixa de ser considerada como 
mera unidade de produção e procriação para se tornar lugar de plena 
realização de seus integrantes, distinguindo-se claramente os papéis 
da conjugalidade e parentalidade. 
 
 

Ainda, sobre a aprovação da citada Lei, Sérgio de Moura Rodrigues e 

Fernanda Molinari (2014, p. 136) dispuseram: 

 
 

É um instrumento legal importantíssimo para proteger nossos filhos 
dessa espécie de maus tratos, coroando com êxito a Campanha da 
Sociedade Brasileira, em prol da aprovação de uma Lei que 
protegesse as crianças e os adolescentes, vítimas de seus próprios 
pais. 
 

 

Ante a entrada em vigor da Lei de Alienação Parental fato que se pode 

constatar é que o legislador brasileiro fora perspicaz em sua função ao buscar 

enfrentar o problema que cada vez mais se vislumbra na realidade familiar do país. 

Por óbvio, eventuais falhas e críticas com relação a esse diploma legal surgiram e 

ainda surgem, mas não há como negar que este mesmo diploma é objeto 

representativo de um pensar em prol da sociedade como um todo, em cumprimento 

ao almejado bem estar social. 

Outro fato é que sabe-se que a simples disposição legal (embora de cunho 

educativo e preventivo) não é capaz sozinha de alterar condutas, a questão é que o 

primeiro passo para isso já fora dado, tendo o Poder Judiciário importante papel 

para que haja, de forma mais satisfatória a aplicação e a consequente efetividade da 

mesma. 

Verificada a forma do ingresso da matéria de alienação parental, bem como a 

importância que ela teve e têm ao estar presente no ordenamento jurídico brasileiro, 

passa-se a análise de alguns de seus dispositivos, a fim de se identificar a intenção 

da lei. 
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4.1 ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI DE Nº 12.318/2010 

 

 

Observando o conteúdo da Lei 12.318, percebe-se logo de início, diga-se em 

seu artigo 2º, que o legislador procurou definir juridicamente a alienação parental e 

em seu parágrafo único dispôs sobre as formas exemplificativas de sua ocorrência, 

de forma a tornar mais clara a sua eventual caracterização. Dispõem o artigo 2º: 

 
 

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 com 
a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, 
para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento 
ou à manutenção de vínculos com este (BRASIL, 2010). 

 
 

Primeiramente, o fato a se considerar com relação a definição dada pela lei à 

ocorrência de alienação parental é que o legislador não restringe a autoria de sua 

prática aos genitores, vez que considera alienador também, os avós e qualquer 

outra pessoa que exerça sua autoridade, guarda ou vigilância sobre a criança ou 

adolescente. “Tal cautela tem por objetivo impedir que a intermediação de terceiros 

possa mascarar a constatação de atos de alienação parental” (PEREZ, 2013, p. 44). 

Neste quesito, levando-se em consideração que, infelizmente, cada vez mais, 

os adultos se veem "compelidos”21, conforme a atividade laboral exercida, a cargas 

horárias extensas, de forma a passarem o dia longe de suas casas e por 

consequência de seus filhos, não restando outra alternativa senão de deixarem os 

mesmos aos cuidados de outras pessoas, andou bem o legislador em dar maior 

abrangência aos agentes alienadores, pois mesmo que ainda seja essa 

possibilidade pouco comum, não há como negar, no ritmo em que vai a classe 

trabalhadora brasileira, de que esta se tornará cada vez mais frequente com o 

passar dos anos. 

Ainda, o fato de ser a conduta do genitor alienador o foco central da Lei, deixa 

claro o traço educativo e preventivo da mesma, na medida em que, respectivamente, 

                                                           
21

 O uso do termo se justifica, na medida em que, como já dito anteriormente, a própria 
sociedade hoje impõe a seus membros para poder se sentir parte desta, o exercício de 
atividades laborais. E isto, acrescido da realidade consumerista, na qual estamos inseridos, 
não poderá resultar em situação outra senão a jornadas extenuantes de trabalhos. 
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“almeja a alteração na conduta dos sujeitos no sentido de trabalhar de forma 

preventiva” (BARUFI, 2013, p. 227). É um educar para não fazer, sob pena de 

sanção. Neste sentido aduz Perez (2013, p. 43): 

 
 

Não se espera da lei, evidentemente, o efeito de remédio que leve à 
mágica transformação de costumes ou eliminação de dificuldades 
inerentes a complexos processos de alienação parental. Razoável é 
considerá-la como mais um ingrediente no contexto de redefinição de 
papéis parentais, mais uma ferramenta para assegurar maior 
expectativa de efetividade na eventual busca de adequada atuação 
do Poder Judiciário, em casos envolvendo alienação parental. [...] 
parece que o melhor efeito que se pode esperar não deve surgir 
apenas da relevância do pronunciamento da lei, pelos tribunais, mas 
de seu consequente caráter indutor de dinâmica familiar mais 
saudável [...]. 
 

 
Ainda no que diz respeito à utilização, preferencialmente, do termo alienação 

parental, importante trazer breve apontamento feito por Perez (2013, p. 45-46): 

 
 

Afastou-se de plano, a polêmica acerca do diagnóstico de síndrome, 
no âmbito da Psicologia, hipótese em que a criança ou adolescente 
envolvida em processo de alienação parental já daria, ela própria, 
sua contribuição para o aprofundamento do processo. Não se 
pretende negar a relevância e utilidade das contribuições da teoria 
original (Richard Gardner) sobre a Síndrome da Alienação Parental 
(SAP) e a riqueza de suas descrições [...]. Em qualquer hipótese, 
pouco contribui para este debate desqualificar a autoria de 
argumentos ou restringir o exame apenas a questões formais. A lei 
não trata do processo de alienação parental necessariamente como 
patologia, mas como conduta que merece a intervenção judicial, sem 
cristalizar única solução para o contravertido debate acerca de sua 
natureza. 
 
 

Assim, vê-se que a lei, independentemente da existência da síndrome ou não, 

considera que a conduta da alienação parental sozinha já é abusiva e merecedora 

de sanção, razão pela qual fora esta considerada em princípio no diploma legal, para 

se tentar evitar, desde a origem, esta forma de abuso, ainda que deste não resulte 

alguma patologia psicológica (distúrbio) em suas principais vítimas, crianças e 

adolescentes (PEREZ, 2013, p. 47). 

Outro enfoque deve ser dado na opção do legislador pela nomenclatura 

genitor, que deixa clara a ideia de que a prática ora repudiada pode ter por foco 

atingir a relação do filho tanto com seu pai, quanto com sua mãe. Frisa-se assim, o 
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cuidado do legislador em não determinar o gênero do genitor alienado, embora, 

como dito anteriormente, a incidência dessa prática venha a ocorrer em maior 

número na relação materno-filial (LEITE, 2015, p. 262). 

Verifica-se também que duas são as formas, segundo o legislador, pelas 

quais essa interferência poderá ser realizada, podendo ser “promovida”22 ou 

“induzida”23. Assim, tem-se que a alienação parental pode ser efetivamente realizada 

pelo alienador, por exemplo, quando este diz: “tua mãe é ruim”, ou, o alienador 

poderá induzir a criança a pensar de forma negativa com relação ao seu outro 

genitor (alienado), por exemplo, o alienador dizer a criança “porque seu pai sempre 

se atrasa nas visitas?” levando-a a criar uma ideia negativa deste (LEITE, 2015, p. 

262). 

A esse respeito, salienta-se que andou bem o legislador ao fazer uso das 

duas formas pela qual poderá se dar a interferência, visto que ambas, são 

potencialmente satisfatórias quanto ao resultado perseguido pelo genitor alienador – 

fazer com que a criança/adolescente se afaste de seu outro genitor (alienado) -, por 

acreditar que este é ruim. Nesta toada, acrescenta Leite (2015, p. 263-264) “como a 

criança não tem condições de avaliar a tempestade que se aproxima, acaba 

endossando a mensagem promovida (imposta) ou induzida (incitação) sem se dar 

conta do que está acontecendo”. 

Aliás, com isso “o que a Lei 12.318 quer ressaltar é que a prática do ato, por 

si só, é um ilícito civil, independente da ocorrência ou não dos seus efeitos, porque 

agindo assim, o alienador está aliciando a criança ou adolescente do salutar 

convívio familiar” (LEITE, 2015, p. 266), ou seja, para a caracterização da alienação 

parental e a sua consequente punição, torna-se irrelevante que os atos praticados 

pelo alienador alcancem seus objetivos, não sendo necessário, portanto, que a 

criança efetivamente se afaste do seu genitor alienado (pai/mãe), para daí então se 

buscar ajuda do judiciário, basta o ato ser realizado para restar caracterizado o ilícito 

civil constante do artigo 2º da citada lei. 

O parágrafo único, por sua vez, do citado artigo, traz de forma, frise-se, 

exemplificativa, algumas condutas caracterizadoras da ocorrência da alienação 

parental, frente a impossibilidade de se listar, exaustivamente, a variabilidade de 

condutas que podem ser perpetradas pelo alienador, que de alguma forma possam 

                                                           
22 Promover: Fomentar, causar, provocar, originar. 
23 Induzir: Persuadir, levar, instigar, incitar 
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interferir na formação psicológica da criança ou do adolescente (LEITE, 2015, p. 

267). 

As condutas listadas compreendem: realizar a campanha de desqualificação 

da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; dificultar o 

exercício da autoridade parental; dificultar o contato com a criança ou adolescente 

com o genitor; dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; 

omitir deliberadamente do genitor informações pessoais relevantes sobre a criança 

ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; apresentar 

falsa denúncia contra o genitor, contra a família deste ou contra avós, para obstar ou 

dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; e mudar de domicílio 

para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou 

adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós (BRASIL, 2010). 

Efetivamente, pela leitura simples dos dispositivos com condutas 

exemplificativas, verifica-se que a proteção da lei não está restrita apenas a 

mantença da relação entre pai/mãe alienado e filho, como também a relação entre 

este e sua rede familiar, em especial com os avós (LEITE, 2015, p. 304), embora 

como visto no caput do artigo 2º, tenha feito referência exclusivamente a relação 

com o genitor24. 

Já o artigo 3º25 da lei, alude que a prática da alienação parental fere o direito 

fundamental da criança ou adolescente à convivência familiar26, não só em relação 

aos seus genitores como também todo o grupo familiar, por esta razão, a citada 

prática constitui abuso moral, bem como caracteriza descumprimento dos deveres 

inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela e guarda. 

O que fica evidenciado é a tentativa do legislador em buscar efetivar o 

princípio estabelecido e assegurado, do melhor interesse do menor, decorrente 

como visto anteriormente da doutrina da proteção integral no tocante as crianças e 

                                                           
24 Rememorando o artigo 2º da lei “Considera-se ato de alienação parental a interferência 
psicológica da criança ou adolescente [...] para que repudie genitor ou que cause prejuízo 
ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este” (BRASIL, 2010). 
25 Art. 3º A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança e 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 (BRASIL, 2010). 
26 O direito fundamental à convivência familiar encontra-se estampado no art. 227 da 
Constituição Federal, como já aludido em tópico anterior do presente estudo. 
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adolescentes, proteção esta especial em razão da vulnerabilidade destes, uma vez 

que, se encontram em fase de desenvolvimento de sua personalidade. 

 Isso porque é na família “reconhecido o locus privilegiado onde a criança 

começa a modelar sua personalidade, onde ela não só está protegida, mas é 

aparelhada a enfrentar os desafios do mundo” (LEITE, 2015, p. 309). 

Neste mesmo sentido é o entendimento do jurista Gustavo Tepedino (1993 

apud Goldenberg e Gonçalves, 2002, p. 5): 

 
 

A disciplina jurídica da família e da filiação antes se voltava para a 
máxima proteção da paz doméstica, considerando-se a família como 
um bem em si mesmo, enaltecida como instituição essencial. Hoje, 
ao revés, não se pode ter dúvida quanto à funcionalização da família 
para o desenvolvimento da personalidade de seus membros, 
devendo a comunidade familiar ser preservada (apenas) como 
instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana e, em 
particular, da criança e do adolescente. 

 
 

E para que haja o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente 

ensinam as psicólogas Eliane Marracini e Maria Antonieta Pisano Motta (s/d apud 

Leite, 2015, p. 311): 

 
 

A presença de ambos os genitores é decisiva mesmo que não seja 
contínua, pois será muito difícil que uma só pessoa possa 
desempenhar plenamente funções materna e paterna, que, em 
certos momentos, podem se configurar em tomada de posições 
diametralmente opostas. 
 
 

Desta forma, a busca pela convivência familiar saudável é a medida que se 

impõe, e qualquer prática que tende a comprometer esta, deve ser plenamente 

afastada. Assim, sabendo que na alienação parental ocorre essa ruptura de forma 

brutal da convivência do filho com um de seus genitores, a qual gera efeitos 

devastadores tanto para o genitor alienado e maiores ainda para o menor, principal 

vítima, perfeitamente correta o enquadramento dessa prática como ilícito civil com 

aplicação de penalidades a quem a realiza.  

No tocante as sequelas da alienação parental dispõem Trindade (2013, p. 23-

24): 
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A Alienação Parental é uma condição capaz de produzir diversas 
consequências nefastas, tanto em relação ao cônjuge alienado como 
para o próprio alienador, mas seus efeitos mais dramáticos recaem 
sobre os filhos. 
Sem tratamento adequado, ela pode produzir sequelas que são 
capazes de perdurar para o resto da vida, pois implica 
comportamentos abusivos contra a criança, instaura vínculos 
patológicos, promove vivencias contraditórias da relação entre pai e 
mãe e cria imagens distorcidas das figuras paterna e materna, 
gerando um olhar destruidor e maligno sobre as relações amorosas 
em geral. 
 
 

Ainda a respeito dos efeitos da síndrome da alienação parental nas crianças 

continua o citado autor: 

 
 

[...] podem aparecer na criança sob a forma de ansiedade, medo e 
insegurança, isolamento, tristeza e depressão, comportamento hostil, 
falta de organização, dificuldades escolares, baixa tolerância à 
frustração, irritabilidade, enurese, transtorno de identidade ou de 
imagem, sentimento de desespero, culpa, dupla personalidade, 
vulnerabilidade ao álcool e as drogas, e, em casos mais extremos, 
ideias ou comportamentos suicidas (TRINDADE, 2013, p. 24). 
 
 

Assim, o citado artigo deixa claro que a ocorrência da alienação parental 

compreende abuso moral, frente as nefastas consequências que dela pode resultar 

e, portanto reconhece a possibilidade de reparação civil quando de sua prática, bem 

como, implica também em ilícito criminal (art. 6º da Lei) de mesma forma reparável 

(LEITE, 2015, p.323). 

Isto porque, a conduta do alienador nada mais é do que um abuso de direito, 

visto que ao afastar a criança de seu outro genitor (alienado), está o alienador 

abusando do seu poder familiar e/ou de custódia, ferindo gravemente o princípio do 

interesse maior do menor, incorrendo no ilícito previsto no artigo 18627 e 18728 do 

Código Civil, o qual necessariamente deverá ser reparado (LEITE, 2015, p. 325). 

                                                           
27Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (BRASIL, 
2002). 
28Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes (BRASIL, 2002). 
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Passando a análise do artigo 4º29 da Lei 12.318, verifica-se que nesse o 

legislador estabeleceu “a prioridade na tramitação processual, providências 

cautelares e garantia de convivência mínima” (LEITE, 2015, p. 327). 

Lançando-se o olhar sobre a sua literalidade, verifica-se que em havendo 

apenas indício de ocorrência da prática da alienação parental poderá o poder 

judiciário de ofício tomar as medidas provisórias necessárias para que a mesma seja 

obstada, visando-se a preservação da integridade psicológica da criança ou 

adolescente. Salienta-se, que por óbvio, não deverá o poder judiciário dar por 

verdadeiras as alegações trazidas, devendo a efetiva comprovação dessa nefasta 

prática ser comprovada no curso do processo (LEITE, 2015, p. 329). 

O fato é que não quis o legislador deixar com que o rigoroso formalismo 

processual (efetiva ocorrência de dano) seja posta em detrimento do direito da 

criança e do genitor alienado (LEITE, 2015, p. 334), pois como já posto, são 

desastrosos os efeitos decorrentes dessa prática. 

Buscando a base para tal agir legislativo, encontra-se os ensinamentos de 

Richard Gardner, neste trabalho já apresentado, que ao traçar os estágios ou fases 

da alienação parental e suas respectivas abordagens legais e psicoterápicas, nada 

mais quis, do que evitar o agravamento, com a progressão de uma fase leve ou 

moderada para a grave. E neste sentido agiu o legislador quando estabeleceu no 

artigo 4º da lei, todos os meios possíveis de se evitar que indícios da prática de 

alienação parental possa vir a ganhar maiores proporções em prejuízo de suas 

vítimas, crianças e adolescentes de forma direta, e indiretamente, o genitor alienado. 

Continuando a análise desse dispositivo nota-se, por fim, que em seu 

parágrafo único quis o legislador assegurar, mesmo que minimamente, o direito a 

visitação assistida, salvo quando houver iminente risco para integridade da criança 

ou do adolescente. Nesse viés dispõe Leite (2015, p. 348): 

 
 

                                                           
29

 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 (BRASIL, 2010). 
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Inexistindo os riscos apontados, a manutenção da convivência deve 
sempre ser o parâmetro determinador da conduta judiciária favorável 
à criança e ao genitor alienado. Desta forma, mesmo que ocorram 
falsas denúncias de abuso sexual (são falsas, até prova em 
contrário, porque invocadas unilateralmente, sem contraditório e, 
portanto, possíveis de mera manipulação do genitor alienador) o 
contato entre pai e filho deve ser mantido já que o monitoramento da 
visita (pelo Poder Judiciário) põe a salvo a vítima de eventual 
reincidência do abuso alegado. 
 
 

Passando averiguação da literalidade do artigo 5° da citada lei, resta claro o 

reconhecimento do legislador da importância, envolvendo os casos da alienação 

parental, da interdisciplinaridade, como meio mais efetivo de se buscar a melhor 

solução dessa nefasta conduta. Isso porque dispõe o caput do dispositivo em 

comento que “havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação 

autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou 

biopsicossocial” (BRASIL, 2010). 

Reconhece o legislador, também ao longo da leitura dos parágrafos do 

aludido artigo, quando traça a necessidade de perícia, que a identificação da 

ocorrência de atos de alienação parental extrapola os entendimentos jurídicos, 

sendo, portanto, de suma importância o auxílio de outras ciências, em especial da 

psicologia (LEITE, 2015, p. 350-351). 

Ao analisar citado dispositivo destaca Leite (2015, p. 352): 

 
 

As demandas que envolvem direitos das crianças e dos adolescentes 
conduzem inevitavelmente à necessidade de análise do contexto 
familiar no qual estes sujeitos estão inseridos. Deste modo, a 
apreciação de um processo de alienação parental iniciado ou já 
concluído só poderá ser realizada com segurança a partir da perícia 
realizada por psicólogos e assistentes sociais. Daí a referência legal 
à perícia psicológica30 ou biopsicossocial. 

 
 

                                                           
30 Perícia psicológica “consiste em um exame que se caracteriza pela investigação e análise 
de fatos e pessoas, enfocando-se os aspectos emocionais e subjetivos das relações entre 
as pessoas, estabelecendo uma correlação de causa e efeito das circunstâncias e 
buscando-se a motivação consciente (e inconsciente) para a dinâmica familiar do casal e 
dos filhos. Através dessa investigação, o perito psicólogo poderá apurar, com muito mais 
precisão, a responsabilidade de cada um dos membros da família pelo estado das relações 
e sugerir ao juiz a melhor solução para garantir o equilíbrio emocional de todos, 
resguardando-se os direitos fundamentais das crianças e adolescentes envolvidos no litígio. 
Essas conclusões são, então, consubstanciadas em um laudo que será juntado aos autos, 
e/ou mediante depoimento pessoal em juízo” (SILVA, 2016, p.18) 
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Quando, porém mesmo com ajuda dos psicólogos não se torna possível a 

apreciação e solução do caso complexo, poderá o Poder Judiciário socorrer-se à 

multidisciplinaridade, advindo daí a perícia biopsicossocial que compreende perícias 

sociais, psicológicas, médica e médica psiquiátrica (LEITE, 2015, p. 354-355). 

O fato é que o legislador brasileiro prestigiou e em grandes proporções (já 

que se formos analisar em quase todos os dispositivos da lei faz-se menção a 

necessidade de auxílio de outras ciências, em especial da psicologia) os 

ensinamentos de Richard Gardner, pois como visto em tópico anterior, o mesmo 

sempre fez questão de enfatizar a máxima médica de que um bom diagnóstico 

antecede qualquer tipo de tratamento, do contrário, os prejuízos podem ser fatais. 

Assim, o legislador deixa claro, que é essencial o auxílio de profissionais 

capacitados em casos que envolvam a ocorrência da alienação parental, tanto para 

um bom diagnóstico como para seu posterior acompanhamento visando uma 

solução. 

Porém, como salienta Leite (2015, p. 357) “sabemos inexistir na realidade 

brasileira, ao menos, na escala desejável em um país de dimensões continentais 

como o Brasil” essas equipes multidisciplinares de alto conhecimento que prevê a 

lei, sendo este também um dos impasses (junto à aceitação do judiciário31 e 

investimento do Estado no tocante multidisciplinaridade na seara judicial, já 

salientado anteriormente) a ser superado para que se consiga uma maior efetividade 

da lei. 

Adiante na análise da Lei, verifica-se que no próximo dispositivo (artigo 6º32) 

prevê o legislador uma série de sanções gradativas no caso de existência da prática 

da alienação parental. 

                                                           
31 Neste sentido de aceitação da psicologia como auxiliar do judiciário dispõe LEITE (2015, 
p. 366) “Se a Lei de Alienação Parental abriu considerável espaço para a atuação da 
Psicologia, como ciência auxiliar do Judiciário, é porque o legislador esta ciente que este 
profissional tem condições de fornecer subsídios importantes para o trâmite processual. 
Desconsiderar o aporte psicológico pode comprometer seriamente não só o andamento 
processual como também a própria decisão do caso”. 
32

 “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 
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Salienta-se que novamente apresenta o legislador um rol exemplificativo 

constante na lei, mas esse agora contendo exemplos de medidas que poderão ser 

tomadas pelo juiz, sem prejuízo de outros instrumentos processuais, visando-se 

punir ou inibir a prática da alienação parental (LEITE, 2015, p. 374). 

Verifica-se dentre as medidas33 dispostas no dispositivo em comento, que 

existem entre elas certa gradação, uma vez que, vislumbram-se desde uma simples 

advertência até uma medida mais grave, consubstanciada na suspensão da 

autoridade parental34. Porém, esclareça-se que, não está o juiz adstrito a seguir a 

ordem estabelecida no artigo, “assim, o juiz tem plena liberdade para determinar a 

medida que julgar mais de acordo com o estágio da alienação, ou mesmo, medidas 

conjugadas, sempre com vistas à garantia do interesse maior da criança ou 

adolescente”(LEITE, 2015, p. 375). 

Salutar articular que crucial se faz o correto diagnóstico da ocorrência de atos 

de alienação parental, antes da tomada de qualquer medida prevista na Lei de 

Alienação Parental, visto que nem sempre, atos que aparentemente se mostram 

“alienatórios” de fato os são, neste sentido estabelece Elizio Perez (2013, p. 49): 

 
 

O exame do histórico de caso, contexto em que praticados atos e 
eventuais repetições é importante indicador para diferenciar atos de 
alienação parental de falhas pontuais inerentes ao exercício sadio da 
paternidade ou maternidade, que constituem a natural formação do 
sujeito. Da mesma forma, condutas de aparente cooperação, de 
aparente cuidado com os filhos ou de respeito à vontade que lhes é 
atribuída podem mascarar a alienação parental. 
 
 

Em síntese, sobre o estabelecimento ainda de tais medidas de proteção o que 

resta claro e enfatizado pelo legislador é a importância de viabilização da 

                                                                                                                                                                                     
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” (BRASIL, 
2010). 
33 Impende esclarecer que não se irá aprofundar o estudo no conhecimento de cada uma 
das medidas expostas na lei, fazendo-se apenas, breve análise de forma geral dos meios 
dispostos no artigo pelo legislador, visando a coibição e afastamento da alienação parental. 
34

 Neste quesito salienta Leite (2015, p. 409) “embora o inc. VII do art. 6º da Lei de Alienação 
Parental, só se refira à hipótese de “suspensão”, é claro que a possibilidade de “perda”, ou 
destituição, existe na alienação parental, sempre que se materializar a reincidência prevista 
no inc. IV do art. 1.638 do CC. 
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convivência entre os filhos e seus pais, sempre em vista de concretizar o que de 

melhor interesse for para os primeiros. 

Partindo para a análise do artigo 7º da Lei em apreço, verifica-se que neste 

quis o legislador privilegiar a guarda compartilhada como sendo a melhor forma de 

guarda pós-ruptura. E, em não sendo essa possível, estabelece a atribuição ou 

alteração da guarda aquele (genitor) que melhor torna possível o efetivo convívio 

dos filhos com o outro genitor, eis o que se depreende do teor do dispositivo: “a 

atribuição ou alteração da guarda dar-se-à por preferência ao genitor que viabiliza a 

efetiva convivência da criança com o outro genitor nas hipóteses em que inviável a 

guarda compartilhada” (BRASIL, 2010). 

Neste tocante Leite (2015, p. 423) dispõe no seguinte sentido: 

 
 

Assim agindo, o legislador guindou a guarda compartilhada a um 
patamar de preferência até então inexistente na legislação civil 
brasileira que partia do modelo unilateral para, num segundo 
momento, aceitar (não sem dificuldade) o modelo de guarda 
conjunta. Ou seja, optando pela guarda compartilhada como 
premissa, o legislador deixou claro que este modelo é mais favorável 
a criança, porque mantém a parentalidade – para além do pós-
ruptura- independentemente do término da conjugalidade. 
 
 

O fato é que sem desmerecer a guarda unilateral, como já fora dito do 

presente estudo, o instituto da guarda compartilhada torna menos provável a 

ocorrência de alianças entre o filho e um de seus genitores, pois oportuniza a 

convivência do filho com ambos, em grau de igualdade, razão pela qual, verifica-se 

que andou bem o legislador em privilegiar este instituto de guarda35 em uma lei que 

visa exatamente a mantença boa e saudável entre os genitores e sua prole. 

Partindo para o último artigo da lei (artigo 8º), uma vez que, os outros dois 

artigos foram vetados, verifica-se que neste, tratou o legislador de traçar uma regra 

processual, veja-se: 

                                                           
35

 Neste tocante, salienta-se inclusive que em recente recomendação do CNJ de nº 25 de 22 

de agosto de 2016, a corregedora nacional de justiça, Ministra Nancy Andrighi, o uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, estabeleceu a seguinte recomendação: Art. 1º 
Recomendar aos Juízes das Varas de Família que, ao decidirem sobre a guarda dos filhos, 
nas ações de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 
cautelar, quando não houver acordo entre os ascendentes, considerem a guarda 
compartilhada como regra, segundo prevê o § 2o do art. 1.584 do Código Civil. (CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 
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Art.7º A alteração de domicílio da criança ou do adolescente é 
irrelevante para a determinação da competência relacionada às 
ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se 
decorrente de consenso entre os genitores ou decisão judicial 
(BRASIL, 2010). 
 

 
Como ensina Leite (2015, p. 429) “o que está visando o dispositivo é a 

irrelevância da alteração do domicílio da criança, com o objetivo de se furtar às 

ordens emanadas pelo Poder Judiciário”. Assim, a alteração de domicílio sugerida 

pelo legislador se refere aquela decorrente de ato de alienação parental (genitor que 

abusivamente muda de endereço apenas para inviabilizar o contado dos filhos com 

o outro genitor). 

Logo, “se a ação foi intentada numa determinada cidade, tornando o foro 

prevento, de nada adianta, em momento posterior, o genitor alienador mudar de 

domicílio com a intenção de burlar a intervenção judicial ali deflagrada” (LEITE, 

2015, p. 429). Demonstra-se, que o visado pelo legislador, mais uma vez, fora a dar 

maior agilidade aos procedimentos envolvendo casos de alienação parental, vez 

que, com este regramento impede que o alienador de furte da efetiva atuação 

judiciária tendente a por fim a essa repudiada prática. 

Feita a breve análise dos dispositivos legais estabelecidos pelo legislador 

pátrio, impende agora verificação da sua efetiva aplicação pelo poder judiciário 

brasileiro, de forma a detectar as interpretações feitas pelos magistrados de tais 

dispositivos e se de fato o melhor interesse do menor, de forma geral, vem sendo 

concretizado, em cumprimento ao ideal traçado e almejado pelo texto positivado. 
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5 EFETIVIDADE DA LEI: BREVES ANÁLISES JURISPRUDENCIAIS 

 

 

Com a criação e a consequente aprovação da Lei 12.318, o Poder Judiciário 

brasileiro passou a ser juridicamente, de forma específica, amparado nos casos que 

lhes eram apresentados de alienação parental. Como visto anteriormente, a lei não 

só apresenta condutas exemplificativas dessa repudiada prática, tornando mais fácil 

a sua identificação, como também, aponta medidas a serem efetivadas para sua não 

ocorrência ou, caso já instaurada a alienação, para que haja a sua cessação, 

punindo o alienador. 

Os casos de alienação parental tem se tornado cada vez mais frequente e em 

maior número no judiciário brasileiro, desta forma, cumpre-se a verificação do modo 

como vem sendo a lei específica supracitada aplicada nos casos concretos, a fim de 

verificar sua efetividade, no sentido de contenção dessa reprovável conduta 

destruidora dos vínculos familiares, que vitimiza crianças e adolescentes, bem como, 

se o bem estar destes vem recebendo o tratamento merecido, qual seja – de 

primazia. 

Convém, por ora, esclarecer, que em razão da limitação que se impõem ao 

presente trabalho, passe-se a análise de um número pequeno de casos apreciados 

pelo poder judiciário brasileiro envolvendo o objeto de estudo, porém, já torna-se 

possível se ter uma ideia de como vem sendo aplicada a Lei de Alienação Parental e 

a sua consequente efetividade. Ademais, por ser impossível o exaurimento do tema, 

com completo panorama da aplicabilidade e efetividade da citada lei, de forma 

alguma, se pretende esgotar a análise nos casos apresentados, bem como não se 

nega a existência de eventuais posicionamentos opostos. 

Como aduzido em tópico anterior, a alienação parental poderá ser deflagrada 

por personagens outros, que não necessariamente um dos genitores, podendo ser 

promovida ou induzida, por parte de qualquer pessoa que tenha autoridade, guarda 

ou vigilância sobre a criança ou adolescente. Neste sentido, tem-se o seguinte 

entendimento, que reconheceu a ocorrência da alienação parental por parte da avó 
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das menores, e visando coibir essa prática condicionou o direito de visita daquela ao 

tratamento psicológico36, restando assim sua ementa: 

 
 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE GUARDA. DISPUTA ENTRE A 
GENITORA E A AVÓ PATERNA DAS MENORES. PREVALÊNCIA 
DOS PRECÍPUOS INTERESSES DAS INFANTES. PRECEDENTES. 
SENTENÇA CONFIRMADA. As crianças necessitam de um 
referencial seguro para viver e se desenvolver e seu bem-estar deve 
se sobrepor, como um valor maior, a qualquer interesse outro. A 
julgar pelos elementos constantes nos autos, especialmente os 
ulteriores estudo social e laudo psicológico, a genitora apresenta 
plenas condições de exercer o poder familiar e, especificamente, a 
guarda das meninas, medida recomendada para a preservação da 
integridade emocional das infantes, as quais, enquanto 
permaneceram sob a guarda da avó, apresentaram fortes indícios de 
desenvolvimento da chamada síndrome da alienação parental. Não 
se verificam razões plausíveis para que seja operada reforma na 
sentença, cuja solução é a que melhor atende ao interesse das 
infantes, preservando-lhes a segurança e o bem-estar físico e 
emocional, inclusive no que pertine à restrição do exercício do direito 
de visitas pela avó, condicionado à submissão a tratamento 
psicológico. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70059431171, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/11/2014). 
 
 

Outro fato é que o alienador com o escopo de minar a relação do menor com 

um de seus genitores e parentes desse lança mão de diferentes condutas e meios, 

tendo a lei traçado, de forma exemplificativa, algumas formas dessas “artimanhas 

cruéis”, o que facilita a identificação da alienação parental por parte dos magistrados 

e seus auxiliares, contribuindo para uma maior agilidade na imposição de medidas 

visando sua cessação. Sendo assim, não é raro encontrarmos demandas judiciais, 

nas quais a alienação parental aparece deflagrada por variadas condutas daquele 

que exerce de alguma forma autoridade sobre o menor, inclusive, infelizmente, por 

vezes, verifica-se a falsa acusação de abuso sexual, o que demanda mais cuidado e 

preparo do órgão julgador e de seus auxiliares, na condução e eventual solução do 

caso posto. Eis um caso assim, que recentemente passou pelo crivo do judiciário, o 

qual aplicou, conforme a lei o e fatos apresentados, a medida sancionatória 

considerada pertinente, capaz de inibir a conduta alienadora: 

                                                           
36

 Eis o que se extrai do voto da relatora: “Nessa vereda, acolho o parecer ministerial proíbo 
a visitação da autora às crianças, ficando condicionado o retorno do convívio à realização de 
tratamento psicológico pela demandante com parecer favorável à reaproximação das 
infantes. Tal tratamento deverá ser realizado no CREAS local”. 
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APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO PARENTAL. A conduta da 
genitora, mesmo que tenha tido uma justificativa inicial causada pela 
preocupação em proteger a filha, extrapolou, em muito, o que esse 
dever lhe impunha. A circunstância de se tratar de pessoa 
esclarecida, advogada que é, serve de maior agravante para suas 
atitudes. Ao elencar, exemplificativamente, o rol de atitudes 
caracterizadoras da alienação parental o art. 2º da Lei 12.318, 
menciona um total de 7 (sete) condutas. Dessas, a prova dos autos 
demonstra que a apelada incorreu em, no mínimo, 4 (quatro) delas, a 
saber: (...) III - dificultar contato de criança ou adolescente com 
genitor; IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de 
convivência familiar; V - omitir deliberadamente a genitor informações 
pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive 
escolares, médicas e alterações de endereço; VI - apresentar falsa 
denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para 
obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou 
adolescente; (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO PARA 
DECLARAR A ALIENAÇÃO PARENTAL E ESTIPULAR MULTA POR 
EVENTUAIS INFRAÇÕES FUTURAS AO ACORDO DE VISITAÇÃO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067174540, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado 
em 28/07/2016). 

 
 

Fator que também merece consideração nos casos envolvendo a alienação 

parental é a importância que deve ser dispensada aos auxiliares da justiça, em 

especial, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, sendo esses cruciais tanto na 

investigação, no que diz respeito, a ocorrência ou não do ilícito em comento, como 

no acompanhamento de todos os envolvidos, visando minimizar, senão extinguir as 

consequências que possivelmente decorram dessa prática, em especial, frise-se no 

acompanhamento dos menores, vítimas inocentes dessa trágica situação. Razão 

pela qual, a lei fortemente prima por sua existência, quando menciona, quase que 

em todos seus artigos, a presença de laudos de profissionais capacitados.  

Assim, observa-se, a importância dessa cooperação entre o direito e outras 

ciências para que haja o bom deslinde de causas que envolvam a alienação 

parental, como resta evidenciado no voto decisório do seguinte caso: 

 
 

APELAÇÕES CÍVEIS. GUARDA. VISITAÇÃO. ALIMENTOS. 
ALIENAÇÃO PARENTAL. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO A 
TRATAMENTO PSICOLÓGICO. Caso em que restou provada a 
prática de atos de alienação parental por parte da genitora, com 
evidentes prejuízos psicológicos à criança, e, ao reverso, pela não 
ocorrência dos episódios de violência e negligência imputados ao 
genitor. Diante da robusta produção probatória, conclui-se que a 
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medida que melhor atende ao interesse da criança é a guarda 
unilateral em favor do pai, com ampliação da convivência com a 
genitora não guardiã, de forma a diminuir o sofrimento da infante, 
durante o lapso temporal que não visita a mãe. Aplicação, de ofício, 
das medidas previstas no art. 6º, inciso IV da Lei n.º 12.318/2010 a 
todos os envolvidos, com advertência à genitora de que a ausência 
de adesão ao tratamento poderá acarretar na diminuição do convívio 
com a filha. CONHECERAM PARCIALMENTE A APELAÇÃO E, NA 
PARTE CONHECIDA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO. DE 
OFÍCIO, DETERMINARAM QUE AS PARTES SE SUBMETAM A 
TRATAMENTO PSICOLÓGICO. (Apelação Cível Nº 70066790536, 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro 
de Oliveira Eckert, Julgado em 17/12/2015). 
 
 

Do caso acima, extrai-se os seguintes trechos de laudos psicológicos e 

psiquiátricos, que serviram de base para a decisão do julgador:  

 
 

Veja-se que a postura da genitora é de tal modo “fantasiosa” que, por 
ocasião da perícia psicológica, sequer recordou de ter acusado o 
apelante de prática abuso sexual na filha e, muito menos, lembrou 
que o processo criminal foi julgado improcedente. 
No ponto, vale destacar o laudo técnico elaborado junto ao 
Departamento Médico Judiciário (...): 
 
AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE D. S. G.: 
(...) A história evolutiva e a apresentação ao exame sugerem um 
perfil psíquico com características manipulativas e com 
manifestações cognitivas levemente deficitárias. A testagem 
psicológica corrobora a impressão clínica (vide laudo em anexo). 
 
CONCLUSÃO: 
Em face das características mais limitadas da genitora, mostra-se 
ainda temerária a inversão da guarda, recomendando-se fortemente 
que a menor possa receber atendimento psicológico sistemático. 
Sugere-se a manutenção da guarda da menor pelo genitor. 
 
LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
(...)Projeta nos outros suas dificuldades e atrapalhações, eximindo-se 
de sua participação e exposição da menor neste litígio, (...). 
 
Entrevista com L. S. G., 7 anos, natural e procedente de Santo 
Cristo, l ano ensino fundamental, SSP 1113542102 
(...) Quanto a Laura observa-se um discurso muito semelhante ao da 
mãe em relação às alegações de agressão, uma vez que a 
mãe estimula relação simbiótica entre ambas. Com os dados 
levantados podemos concluir que neste caso há fortes indícios 
de al ienação parental da genitora,  atualmente 
inconformada com a inversão de guarda e com o objetivo de 
afastar e romper o vínculo entre pai e filha. 
 
CONCLUSÃO: 
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A integração dos dados analisado permite concluir a existência de 
alienação parental por parte da genitora. O processo alienante causa 
prejuízos emocionais significativos na criança, podendo se tornar 
irreversível se não for interrompido. É indicada e imprescindível uma 
abordagem psicoterápica junto à menor, por profissional indicado por 
este juízo (imparcial em relação aos genitores), com o objetivo de 
organizar a manutenção da guarda ao pai e as visitas 
regulamentadas à mãe.  
Neste sentido sugere-se que seja oportunizado a referido (a) 
profissional o acesso ao presente laudo, onde se registram aspectos 
referentes a todas as partes envolvidas. Ainda, sugere-se que os 
pais recorram a tratamento psicoterápico individual para elaboração 
dos conflitos da conjugalidade rompida, bem como busquem 
manejos e alternativas adequadas para o exercício da parentalidade. 
(grifos originais). 

 

Por fim, como visto anteriormente, a lei entende que a prática da alienação 

parental, corresponde a um abuso moral, uma vez que, afronta o direito a convivência 

familiar saudável, ou seja, que a mesma constitui um ilícito civil e, portanto reconhece 

a possibilidade de sua reparação. Nesse quesito, prestigiando e dando efetividade a 

esse entendimento postulado, em recente julgado, restou consignado e declarado, o 

cabimento de danos morais ao genitor alienado que se viu privado da convivência 

com sua prole, em decorrência da prática de alienação parental realizada por sua ex-

parceira: 

 

Indenização por danos morais. Partes têm filha comum. Apelante 
alegara que o apelado praticou atos libidinosos em relação à infante, 
porém, nada comprovou, inclusive no âmbito criminal. Afronta à 
dignidade da pessoa humana do genitor e exposição à situação 
vexatória caracterizadas. Apelado que sofrera enorme angústia e 
profundo desgosto, além de ampliação da aflição psicológica com o 
cerceamento do exercício do direito de visitas. Danos morais 
configurados. Beligerância entre as partes se faz presente, 
desconsiderando o necessário para o bem-estar da menor. Verba 
reparatória, fixada em R$31.520,00, compatível com as 
peculiaridades da ação. Pedido contraposto sem consistência, haja 
vista a demanda observar o procedimento ordinário. Peça intitulada 
como tal que fora recebida como contestação, destacando o princípio 
da efetividade do processo, pois, do contrário, a ré seria revel. 
Ausência de reconvenção. Devido processo legal observado. Apelo 
desprovido. (Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda; Comarca: 
Guaratinguetá; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 21/07/2016; Data de registro: 25/07/2016). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme apresentado no presente estudo, a família compreende um dos 

vínculos afetivos mais importantes da espécie humana, sendo de extrema relevância 

para formação daquele. Porém, ocorre que nem sempre essa entidade corresponde 

a um ambiente no qual, em regra, reina o amor, tornando-se por vezes, palco de 

grandes injustiças como nos casos de alienação parental. Este, um clássico 

problema que assola alguns dos lares brasileiros, que somente há pouco tempo 

passou a receber atenção específica do Estado, através da Lei 12.318 de 2010. 

Viu-se que a prática na alienação parental tem como principal fator 

desencadeante, a ruptura familiar, como por exemplo, o divórcio. Isso porque, em 

dadas vezes, um (ou ambos) dos agora, ex-cônjuges, não consegue lidar 

adequadamente com o chamado luto conjugal pós-término, razão pela qual, com 

escopo de se vingar do ex parceiro(a), aquele dá início a um processo de destruição 

e desmoralização daquele que é tido como o culpado pelo rompimento não 

superado, no qual, os filhos passam a ser considerados e utilizados como 

instrumento mais eficaz para se alcançar essa vingança. 

A prole, então, passa a ser programada pelo denominado alienador para que 

odeie o seu outro genitor, o alienado, sem que haja qualquer justificativa para tanto. 

Evidenciou-se, nesses casos, a equivocada confusão entre a conjugalidade e 

parentalidade, situações completamente distintas, visto que essa última deve existir 

independentemente da ruptura ou não dos genitores. Ocorre porém, que essa cruel 

prática, como fora estudado, acaba por vitimizar não apenas o genitor alienado, 

como também prejudica, e muito, a criança e o adolescente, que se veem privados 

de seus direitos constitucionalmente assegurados, em especial – o direito à 

convivência familiar -, os quais são de suma importância para que seu 

desenvolvimento se dê de forma hígida, bem como, pelo fato de que tais condutas 

podem desencadear distúrbios psicológicos desastrosos nos infantes. 
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Assim, verificado que a atual Constituição pátria, estabelece a integral 

proteção da criança e do adolescente e sendo a prática da alienação parental, algo 

que afronta fortemente contra direitos essencias desses últimos, acertadamente viu-

se que o legislador brasileiro criou um diploma legal específico, de caráter 

eminentemente pedagógico e preventivo, que considera a alienação parental uma 

interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou 

induzida não só por um dos genitores, como também pelos avós ou pelos que 

exerçam qualquer tipo de autoridade sobre àqueles, para que venham repudiar o 

outro genitor ou crie prejuízos dos vínculos com este. 

Vislumbrou-se, que o mesmo diploma legal, repudia o ato em si de alienar, 

independentemente da existência ou não da denominada Síndrome da Alienação 

Parental, essa na qual a criança já contribui para o desprezo e afastamento do 

genitor alienado, ou seja, a lei considera que a conduta da alienação parental 

sozinha já é abusiva e merecedora de sanção, ainda que desta não resulte alguma 

patologia psicológica nas crianças e adolescentes. 

O fato é que após análise dos dispositivos da Lei da Alienação Parental, e o 

estudo dessa prática, e levando em consideração a atual realidade do Poder 

Judiciário, o que resta evidenciado é a necessidade de um aprimoramento da 

justiça, principalmente no que tange a essas questões familiares, no sentido de se 

permitir, para que se tenha uma maior efetividade na composição dos litígios e por 

consequência no cumprimento dos próprios dispositivos legais pertinentes, a 

intervenção de outras ciências, em especial, psicologia, psiquiatria e serviço social, 

ou seja, de se admitir a interdisciplinaridade na busca de melhor atender os 

interesses em jogo, de forma a tratar das questões emocionais, que como visto 

predominam nos casos da alienação parental e a partir daí se fazer uso da norma 

legal aplicável, pois do contrário serão grandes as chances de o Poder Judiciário 

emitir decisões inefetivas. 

Assim, embora nos poucos casos judiciais apresentados, tenha se verificado 

que os magistrados venham aplicando e, portando, fazendo valer a letra de lei, não 

há como se negar, a realidade nacional de carência de profissionais capacitados, no 

que diz respeito à multidisciplinaridade extremamente necessária para se 

verdadeiramente alcançar sucesso nesses tipos de casos (seja para diagnosticar a 

existência da alienação parental, seja no acompanhamento de todos os envolvidos, 

visando eliminar essa prática e os efeitos dela decorrentes). Além do mais, 
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infelizmente, embora exista a previsão de prioridade em tais demandas, outro fato 

que, drasticamente impossibilita a fiel efetividade desse diploma legal, é a 

morosidade jurisdicional, que lamentavelmente assola o Poder Judiciário brasileiro, a 

qual, em especial, em tais casos, em que o tempo literalmente sopra contra, acaba 

por causar prejuízos, por vezes, irreparáveis. 
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