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RESUMO 

No artigo a seguir tem como a finalidade de discutir o instituto da alienação parental 

Sabe-se que é uma novidade em nosso ordenamento jurídico, mas reflete a uma 

realidade a muito vivida por filhos vítimas de desentendimentos de seus pais. O que 

se pretende aqui é analisar a nova lei que regulamentou o comportamento desviado 

dos genitores em relação aos seus filhos, no caso de dissolução da sociedade 

conjugal. 

PALAVRAS-CHAVE: alienação parental, Família, Separação Conjugal, Alienador, 

Mediação. 

 ABSTRACT 

The following article aims to discuss the parental alienation institute. It is known that 

is a novelty in our legal order, but it reflects a reality lived by many children that are 

victims of disagreement with their parents. What is intended here is to analyze the 

new law that regulated the genitor's deviated behavior towards their children, in case 

of a conjugal society dissolution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, busca-se caracterizar a alienação parental, enfermidade que 

afeta o seio familiar, normalmente em fase da separação conjugal, quando um dos 

genitores procurar vingar -se do outro por intermédio de um filho. Com base na 

pesquisa bibliográfica, são abordadas as consequências psicológicas para a vida da 

criança e também para o cônjuge alienado. Em conformidade com o Dr. Richard 

Gardner1 (apud VIEIRA; BOTTA,2013, [s/p]), psiquiatra americano, Alienação 

parental consiste numa forma de abuso emocional, via de regra, iniciado depois de 

uma separação conjugal, quando um genitor começa uma campanha 

desmoralizadora do outro genitor, com o intuito de afastar a criança destruindo o 

vínculo afetivo entre eles. 

   Busca-se também, abordar a síndrome de alienação parental-SAP, 

alertando para os possíveis danos que podem ocorrer aos envolvidos, 

especialmente ao infante e a relação com o regime de separação e a atuação e a 

atuação do judiciário, nos processos de alienação parental.  

  Essa prática pode vitimar com sérios efeitos psicológicos, evoluindo para 

uma verdadeira síndrome, também conhecida como implantação de falsas 

memórias.  

  Está síndrome é considerada por muitos como um estágio de 

afastamento avançado e patológico grave, materializado numa profunda perturbação 

mental e emocional.  

  Inicialmente, tem-se um afastamento do filho e, com a evolução da 

prática da alienação, o infante já deseja acompanhar-se outro cônjuge e, finalmente 

passa a não Mais suportar, não somente a presença daquele genitor, mas também, 

qualquer contato inclusive, uma rejeição da sua voz. 

   Nesse último estágio, passa a criança a acreditar nas falsas memórias 

que passam a ser as verdades, tudo num profundo e desregrado trauma psicológico. 

                                                             
1 GARDNER, Richard. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de síndrome de alienação 

parental (SAP) Trad. Rita Rafaeli. SAP, 2002. Disponível em: 
<http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso 
em: 19 mai. 2014. 
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Como a consequência, a criança passa a apresentar determinados comportamentos, 

ficando revoltada e ao mesmo tempo agressiva e tímida.  A lei n°12.318 de 26 de 

Agosto de 2010, visa coibir a denominada alienação parental. 

  Quando da separação de casais, uma deles passam a utilizar um filho 

menor, tentando desmoralizar a imagem do outro cônjuge, com o intuito de 

conseguir o rompimento do menor com o cônjuge alienado, quando então a criança, 

na prática, torna-se um órfão de genitor vivo. 

2. Alienação Parental 

     A Alienação Parental, também conhecida como “implantação de falsas 

memórias”2, surge comumente durante as disputas pela guarda dos filhos, 

decorrente da ruptura da vida conjugal. Geralmente, o genitor que não aceita o fim 

do relacionamento, por se sentir abandonado, rejeitado e traído, desencadeia um 

processo de destruição e desmoralização contra ex companheiro ocasionando a 

Alienação Parental. 

No ano de 2010, foi criada a Lei no 12.138/2010, que trata da Alienação 

Parental e aplica sansões para os alienantes. 

O art. 2º, caput, da Lei conceitua a Alienação Parental da seguinte forma:  

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

Conforme dispõe o artigo acima transcrito, o ato de alienação parental 

pode ser cometido por um dos genitores, bem como por qualquer outra pessoa que 

detenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. 

Embora qualquer dos genitores possa praticar alienação parental para 

com o filho, é comum que o alienante seja o genitor guardião, que se encontra em 

vantagem ao genitor que possui apenas o direito de visitas 

                                                             
2 GARDNER, Richard. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de síndrome de alienação 
parental (SAP) Trad. Rita Rafaeli. SAP, 2002. Disponível em: 
<http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso 
em: 19 mai. 2014 
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O parágrafo único do art. 2º exemplifica as formas de alienação parental: 

I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade; 

II – dificultar o exercício da autoridade parental; 

III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 

IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar; 

V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 
relevantes sobre acriança ou adolescente, inclusive escolares, 
médicas e alterações de endereço; 

VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 
criança ou adolescente; 

VII – mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando 
a dificultara convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós. 

A prática destes atos de alienação parental, quando não identificados e 

tratados, pode ocasionar a chamada Síndrome da Alienação Parental.  

O termo Síndrome de Alienação Parental (SAP) foi proposto pelo 

psicanalista  

Infantil Richard Gardner, em 1985. A SAP é definida como um distúrbio 

que aparece principalmente no contexto da disputa da guarda dos filhos pelos pais, 

e tem como primeira manifestação uma campanha de difamação contra um dos 

genitores por parte da criança. Com a finalidade de esclarecer as diferenças entre 

SAP e Alienação Parental, seguem as palavras da professora Priscila M.P. Correa 

Fonseca: 

A síndrome da alienação parental não se confunde, portanto, com a 
mera alienação parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou 
seja, a alienação parental é o afastamento do filho de um dos 
genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular da custódia. A 
síndrome, por seu turno, diz respeito às sequelas emocionais e 
comportamentais de que vem a padecer a criança vítima daquele 
alijamento. Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho 
que se recusa 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 
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desencadeado pelo progenitor que intenta arredar o outro genitor da 
vida do filho3. 

A Síndrome de Alienação Parental diz respeito aos efeitos emocionais e 

às condutas comportamentais desencadeados na criança que é ou foi vítima do 

processo de alienação parental, ou seja, são as sequelas deixadas pela alienação. 

Assim, ilustra Maria Berenice Dias: 

O filho é convencido da existência de um fato e levado a repetir o 
que lhe é afirmado como tendo realmente acontecido. Nem sempre a 
criança consegue discernir que está sendo manipulada e acaba 
acreditando naquilo que lhes foi dito de forma insistente e repetida. 
Com o tempo, nem a mãe consegue distinguir a diferença entre 
verdade e mentira. A sua verdade passa a ser verdade para o filho, 
que vive com falsas personagens de uma falsa existência, 
implantando-se, assim, falsas memórias.4 

Os efeitos provocados pela SAP podem ser devastadores, ocasionando 

anormalidade no desenvolvimento psíquico da criança/adolescente, ansiedade, 

depressão crônica, nervosismo, agressão, transtorno de identidade, incapacidade 

de adaptação ao ambiente normal, dentre outros. 

Deste modo, quando houver indícios da prática de alienação parental, o 

órgão judiciário, acionado pelo genitor vítima da alienação, pelo Ministério Público 

ou, mesmo de ofício, poderá determinar perícia psicológica ou biopsicossocial para 

averiguar se realmente há alienação parental, bem como determinar 

provisoriamente as medidas processuais previstas na Lei de Alienação Parental. 

Assim, quando identificada à prática de Alienação Parental, através do 

art. 6º, o juiz poderá:                      

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; 

                                                             
3 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Síndrome da alienação parental. Revista Brasileira de 

Direito de Família. v. 8, n. 40, fev/mar. 2007. 

4DIAS, Maria Berenice. Síndrome da alienação parental, o que é isso. Jus Navigandi, 

Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8690>. Acesso em: 19 mai. 2014. 
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IV – determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; 

V – determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou 
sua inversão; 

VI – determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou 
adolescente; 

VII – declarar a suspensão da autoridade parental. 

Parágrafo único: Caracterizado mudança abusiva de endereço, 
inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também 
poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou 
adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias 
dos períodos de convivência familiar. 

A decretação destas sanções pode ocorrer através de ação autônoma ou 

mesmo incidentalmente em processos que já discutam a relação dos filhos, como 

por exemplo, em uma ação de guarda, regulamentação de visitas, fixação de 

alimentos e principalmente em ações de divórcio5. 

2.1. Definição jurídica  

Geralmente o legislador não ousa definir um instituto, no que, na maioria 

das vezes, é de se elogiar, haja vista que quando o faz invariavelmente carece de 

uma análise teleológica e, principalmente, engessa a evolução do instituto. 

No entanto, algumas vezes é imprescindível a definição para que o 

destinatário da norma saiba do que se trata e, fundamentalmente, possa fazer sua 

subsunção adequada. 

Neste aspecto andou bem o legislador quando definiu a alienação 

parental, sobretudo porque não o fez de maneira exaustiva, valendo-se de noções 

meramente exemplificativas. 

Dispôs o art. 2º da Lei: 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por 
um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou 
adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que 

                                                             
5 Código Civil, Art. 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 

extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 
falta de outros. 
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repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este6. 

A disposição natural de um ser humano é criticar algo que não fez; é, por 

assim dizer, avesso aos elogios das realizações alheias. Evidentemente existirão 

críticas quanto a esta redação. Da nossa parte, vemos prestimosas contribuições. 

O texto legal apropriou-se do espírito desta “síndrome” e tocou nos pontos 

principais. Estabeleceu a ocorrência do negativo fenômeno quando uma criança ou 

adolescente forem afetados psicologicamente pelos pais, avós, guardiães, tutores ou 

qualquer pessoa que os tenha sob sua autoridade, a fim de dificultar ou prejudicar os 

seus vínculos afetivos com um dos genitores. 

Entretanto, cremos que o texto poderia sugerir que a alienação parental 

também se dará quando a criação da dificuldade de convivência e relacionamento 

tiverem por vítimas alienadas os avós. Sobretudo porque o art. 2º, VII, trata de 

situação que diz respeito diretamente a eles Cada vez mais a jurisprudência e a 

doutrina destacam a necessidade dos laços afetivos com os avós, concedendo-lhes, 

inclusive, direito de visita autônomos7 e, em alguns casos, a própria guarda. Ora, se 

têm os ônus das obrigações alimentares também devem ter os bônus da guarda e 

do direito de visitas avoengos.  

Neste passo, quando a alienação parental visar impedir o laço afetivo com 

os avós, cremos que as disposições da Lei em questão devem ser-lhes estendidos, 

não obstante o silêncio normativo. 

                                                             
6 Lei no 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível 

em;<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>.Acesso em: 

02/11/2020. 

7 FILHO, Paulo de Carvalho: "O direito de visita poderá ser extensivo aos avós ou outros 

parentes próximos dos menores, como os irmãos. Embora a lei não o preveja expressamente 
(há proposta de alteração do dispositivo nesse sentido no Projeto de Lei n°. 6.960/2002), o 
certo é que o reconhecimento deste direito, já admitido pela doutrina e jurisprudência, é 
recomendado em razão dos princípios maiores que informam os interesses da criança e do 
adolescente e para que se preservem sua necessária integração no núcleo familiar, os laços 
de afeição que os unem, e na própria sociedade."(PELUSO, Cezar, Código Civil Comentado - 
Doutrina e Jurisprudência, Barueri, Manole, 2007, p. 1536). No mesmo diapasão o CEJ através 
do enunciado 333: “O direito de visita pode ser estendido aos avós e pessoas com as quais a 
criança ou adolescente mantenha vínculo afetivo, atendendo ao seu melhor interesse”. E a 
jurisprudência também ressoa esse assunto: Regulamentação de visitas dos avós a neta.  
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A criança e ao adolescente são as principais vítimas e, por consequência, 

a fundamental preocupação do texto legal. Tanto é assim que a “alienação parental” 

dar-se-á quando houver a afetação da formação psicológica destes. 

Ademais, nos termos do art. 3º, da dita Lei, “a prática de ato de alienação 

parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência 

familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o 

grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e 

descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de 

tutela ou guarda.” Logo, a maior preocupação é, de fato, a criança ou o adolescente. 

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

da criança ou adolescente que pratiquem atos que caracterizem a alienação 

parental. 

Por sua vez, alienado é o genitor afetado pela alienação parental, e 

porque não dizer, igualmente vítima destes atos. 

2.2.  LEI 12.318/10 

Bem antes do advento da lei que normatizou a alienação parental no 

nosso ordenamento jurídico, já existia previsão legal não somente na Constituição 

Federal, mas também junto ao Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Assim, é que pelo inciso III, artigo 1º da CF é fundamento da República 

Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, aí incluída a criança e 

adolescente. E mais, também na nossa Carta Magna, consta toda uma proteção da 

família, da criança e do adolescente, constante do capítulo VII, título VIII, da Ordem 

social, quando a família é definida como base da sociedade e tem especial proteção 

do Estado, sendo dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à 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 à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 



12 
 

Já o Código Civil dedica em seu capítulo XI – Da Proteção da Pessoa dos 

Filhos, constante do Título I, do Livro IV, inúmeras orientações, especialmente no 

que tange a guarda e o direito de visita aos filhos.  

Já a lei 8.069/90, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

dispõe em todo o seu corpo e já de início, no seu artigo 1º, a proteção integral à 

criança e ao adolescente, materializando assim, a chamada Teoria da Proteção 

Integral. 

Coroando todo o arcabouço protetivo à criança e ao adolescente, foi 

editada a lei 12.3188, de 26 de Agosto de 2010, que dispõe sobre a alienação 

parental e altera o artigo 236 da lei no 8.069, de 13 de Julho de 1990, “in verbis”: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a alienação parental. 

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

Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, 
além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, 
praticados diretamente ou com auxílio de terceiros: 

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade; 

II - dificultar o exercício da autoridade parental; 

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar; 

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 
sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço; 

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 
criança ou adolescente;      

                                                             
8 Lei no 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 

da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível 
em;<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em: 
02/11/2020. 
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VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 
dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós. 

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

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. 

Art. 5º Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em 
ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará 
perícia psicológica ou biopsicossocial. 

§ 1º O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou 
biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive, 
entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, 
histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de 
incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da 
forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de 
eventual acusação contra genitor. 

§ 2ºA perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar 
habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por 
histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de 
alienação parental. 

§ 3º O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a 
ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias 
para apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por 
autorização judicial baseada em justificativa circunstanciada. 

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, a 
gravidade do caso: 
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I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; 

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor 
alienado; 

III - estipular multa ao alienador; 

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; 

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

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

VII - declarar a suspensão da autoridade parental. 

Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de endereço, 
inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também 
poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou 
adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias 
dos períodos de convivência familiar. 

Art. 7º A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência 
ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou 
adolescente com o outro genitor nas hipóteses em que seja inviável a 
guarda compartilhada. 

Art. 8º A alteração de domicílio da criança ou 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 de decisão judicial.9 

Muito já foi feito e ainda está sendo feito no que diz respeito a proteção 

dos infantes, porém, muito mais pode ser ainda feito, especialmente no olhar atento 

do poder judiciário e da sociedade. 

2.3.  Previsão do Código Civil  

O impedimento do pleno exercício de convivência entre pais e filhos, pode 

gerar a responsabilidade civil pela perda de uma chance ao genitor alienado, visto 

ter sido impedido de praticar sua autoridade parental, prejudicando sobremaneira a 

assistência integral ao filho, em especial, a assistência afetiva10. 

                                                             
9 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm acesso em: 02/11/2020. 
10 BRASIL. Código Civil. Lei no. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 02/11/2020. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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É a chamada teoria da perda de uma chance, pois a chance de 

desenvolvimento se constitui num bem carecedor de tutela.  

Como se sabe, a guarda e a educação do infante envolvem a 

escolaridade, a participação e a convivência familiar, tão importante no 

desenvolvimento dos infantes. A Constituição Federal de 1988 alberga em eu seio a 

garantia do direito de convivência entre pais e filhos, incumbindo à sociedade e ao 

Estado a referida garantia. 

Quando a autoridade parental provoca um dano, durante o exercício da 

sua autoridade parental, têm-se caracterizada a alienação parental, materializada no 

filho alienado. É importante ressaltar que, o genitor não guardião também é ferido 

em sua dignidade, pois a prática de determinadas condutas comissivas ou 

omissivas, tirando de alguém oportunidades futuras, pode ser tão grave quanto o 

abandono cuja conduta deve ser contida pela justiça, o que pode viabilizar o 

reconhecimento da perda de uma chance. Assim, quando exercício do direito de 

convivência entre pais e filhos é barrado pelo detentor da guarda, abre-se a 

possibilidade de aplicação da responsabilidade civil pela perda de uma chance ao 

genitor que obstaculizou o outro de exercer a autoridade parental, impedindo a 

assistência afetiva. 

A ação da justiça pode começar por uma fixação de uma indenização por 

dano moral, indo até a uma possível inversão da guarda, pois o princípio da 

Proteção Integral da Criança, constante no Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA11, faz previsão de que violado o direito do menor à convivência familiar, cabe 

uma justa compensação por dano moral e também a inversão da guarda, conforme 

já citado. 

Entretanto, existe um entendimento dos que defendem a não reparação 

pela simples rupturas das relações afetivas, sob o argumento de que o abandono 

afetivo por si só, não deve determinar uma indenização por danos morais. 

                                                             
11 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm acesso em: 02/11/2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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Se o fim da relação afetiva foi seguido de atos ofensivos a qualquer um 

dos cônjuges, abrir-se a possibilidade de indenização por danos morais, em caso de 

existência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. 

Importante ressaltar que, o abandono afetivo de um dos genitores em 

relação ao filho, ainda que moralmente deplorável, não cabe indenização diante da 

inexistência de antijuricidade e ilicitude. 

A síndrome de alienação parental é um abuso praticado pelo genitor 

guardião, em detrimento do não guardião, o que afeta de forma drástica o filho, 

vítima maior, uma vez que obstaculiza um direito fundamental, no caso a 

convivência familiar com o genitor alienado, conforme previsão constante do artigo 

227, “caput”, da Constituição Federal de 1988. 

De conformidade com o artigo 2º da lei no 12.318/1012, define-se como 

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 

tem uma criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que 

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

vínculos com este. 

Na verdade, a convivência para criança é indispensável como fonte de 

afeto, amor e respeito. 

Não é direito do genitor guardião, impedir o relacionamento do filho com o 

genitor não guardião, ou seja, não pode obstar o direito constitucional de 

convivência com o filho. 

Com o nascimento do infante, surge para os genitores a obrigação 

alimentar nos aspectos físicos e psíquicos e, sendo uma obrigação dos pais e ao 

mesmo tempo um direito do infante, é inalienável, portanto, possível de reparação se 

descumprido. 

                                                             
12 BRASIL. Lei no 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre a alienação parental. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. 
Acesso em: 02/11/2020. 
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Uma visita prometida e não acontecida, provoca sequelas na formação da 

criança pela decepção gerada. É pacífica na jurisprudência atual, a aplicação de 

multas quando o direito de visita é violado pelo guardião, pois prevalece o princípio 

do melhor interesse da criança. 

Entretanto, tratando-se de genitor não guardião que não cumpre com o 

dever de convivência com o filho, não existe entendimento pacífico quanto a 

aplicação de multas, pelo entendimento de que a convivência entre as partes deve 

ser livre e voluntária. 

Na jurisprudência, há uma defesa maior da aplicação da responsabilidade 

civil pela perda da chance ao genitor guardião, que de forma deliberada ou simulada 

não permite a convivência do filho com outro genitor. 

A convivência entre pais e filhos é fundamental no desenvolvimento da 

criança e do adolescente. 

Assim, quando da não informação da genitora ao pai acerca da sua 

condição de grávida e posterior nascimento do filho frustrando, a convivência de 

ambos, causa efeitos psicológicos no infante, situação assemelhada quando da 

situação de guarda única da mãe determinada pela justiça. 

O pai alienado tem direito a convivência com seu filho. 

A situação do pai privado de convivência com o seu filho, piora bastante 

quando ver o seu infante criando vínculo parental com outro homem. 

A indenização pela perda de uma chance se constitui na verdade, em 

apenas um paliativo pela oportunidade perdida da convivência, pois o dano 

provocado não somente ao infante mais também ao pai, é injusto e moralmente 

desprezível, bem como fere de morte os nobres princípios protetivos da ordem 

jurídica pátria. 

2.4. Sintomas físicos e psicológicos 

A SAP - Síndrome de Alienação Parental pode gerar inúmeros transtornos 

para a criança, dentre os quais uma depressão crônica, a incapacidade de 

adaptação em ambiente psicossocial normal, transtornos de identidade e de 
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imagem, desespero, sentimento incontrolável de culpa, sentimento de isolamento, 

comportamento hostil, falta de organização, dupla e/ou múltipla personalidade, e, 

nas situações consideradas mais extremas, pode, inclusive, levar ao cometimento 

do suicídio. 

Para Evandro Luiz Silva e Mario Rezende: 

As condições psíquicas do ser humano são construídas desde a 
infância, com a convivência familiar e os primeiros laços 
estabelecidos. Assim é que, a ausência de um dos pais que conviveu 
com a criança pode gerar nela sintomas. Esses sintomas, como já foi 
dito anteriormente, surgem da sensação de abandono que estas 
crianças fantasiam sofrer e pela falta (da realidade) causada pelo 
ausente. São crianças que, por exemplo, costumavam ser ótimas 
alunas e repentinamente, ante a ausência do pai ou da mãe, 
apresentam uma queda no rendimento escolar, muitas vezes levando 
a reprovação; outras passam a ter insônia; outras ficam ansiosas, 
agressivas, deprimidas, enfim, marcadas por algum sofrimento. 
(SILVA; RESENDE, 2007, p.29) 

Sintomas Físicos e Psicológicos das Crianças 

         SINTOMAS FÍSICOS      SINTOMAS PSICOLÓGICOS 

Doenças frequentes, sobretudo respiratórias. Baixa autoestima (timidez exagerada) 

Distúrbios de alimentação Baixa concentração (TDAH) 

Obesidade Ansiedade 

Anorexia Depressão 

Distúrbio do sono Droga dicção 

 Transtorno antissocial 

 Dificuldades escolares 

 Dificuldades no relacionamento amoroso 

 Dificuldades para estabelecer uma 

 Relação emocional estável 

FONTE: SAP –Eliana Riberti Nazareth, 2010. 
 
 

Como visto, a criança vítima da SAP - Síndrome de Alienação Parental, 

quando atinge a fase adulta, tem uma forte inclinação ao alcoolismo e à utilização de 

substância entorpecentes, bem como apresentar inúmeros sintomas de profundo 

mal-estar e desajustamento emocional e social. 

  
3. Medidas de intervenções  

 
No artigo 4º da Lei de Alienação Parental, encontra-se prevista a imediata 

necessidade de o juiz adotar medidas provisionais, quando forem declarados 
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indícios da prática de alienação parental, que objetivam proteger o menor e 

assegurar seu direito a convivência familiar. 

Sendo assim, o legislador admitiu a possibilidade do juiz a requerimento 

ou de oficio, em qualquer fase do processo determinar medidas para o resguardo do 

menor.  

Logo, caracterizada a prática de alienação parental o instituto normativo 

elenca no artigo 6º, em um rol exemplificativo as medidas de proteção direta a serem 

adotadas para aplicação no caso concreto, senão vejamos: 

“Artigo 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 biopsissocial; 

V – determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou 
sua inversão; 

VI – determinar a fixação cautelar do domicilio da criança ou 
adolescente; 

VII – declarar a suspensão da autoridade parental”. (BRASIL, Lei nº 
12.318, de 26 de agosto de 2010, 2010) 

3.1.  Medidas legais e Terapêuticas 

 

Jorge Trindade, com fundamento em estudos realizados por Podevyn 

(2001), aponta que existem 3 (três) estágios de enfermidade do filho, os quais o 

autor organiza da seguinte maneira: 

Estágios Medidas legais Medidas terapêuticas 
I – Leve - Nenhum -Nenhum 
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II – Médio 

Deixar a guarda principal com o genitor 
 Alienador; 
- Nomear um terapeuta para servir de 
Intermediário nas visitas e para comunicar as 
Falhas ao tribunal; 
- Estabelecer penalidades para supressão das 
Visitas: uma penalidade financeira; o pagamento 
De uma multa proporcional ao tempo das visitas 
Suprimidas; uma breve reclusão ao cárcere; 
- Em caso de desobediência constante e 
Reincidência, além da prisão, passar a guarda 

Para o outro genitor. 

- O terapeuta responsável 

pelo controle das 
Visitas, deve conhecer a 
Síndrome da 
Alienação Parental; 
- Deve aplicar um 
programa terapêutico 
Preciso; 
- Deve relatar as falhas 
diretamente aos 
Juízes; 
- O tribunal executar as 

sansões previstas. 
 
III - Grave 

- Transferir a guarda principal para o genitor 
Alienado; 
- Nomear um psicoterapeuta para intermediar 
Um programa de transição da guarda do filho; 

- Eventualmente ordenar um local de transição. 

- Mesmo enfoque que o 
estágio meio. 

FONTE: Qual a contribuições da Terapia Familiar na Síndrome da Alienação Parental?, Virgínia 
Buarque C.Cabral, 2010. 

Pelo quadro acima, pode ser verificado que num estágio considerado 

leve, as particularidades mais comuns que exemplificam a SAP - Síndrome de 

Alienação Parental, dentre as quais podemos citar a implantação de campanhas de 

desmoralização do genitor alienador contra o genitor alienado. 

Por sua vez, no estágio tido como médio, além de uma forte intensificação 

das peculiaridades inatas do estágio inicial da SAP - Síndrome de Alienação 

Parental, também podem ser encontrados graves problemas com a realização 

efetiva das visitas, onde as atitudes e o comportamento da criança se mostram 

totalmente inadequados e/ou hostis. 

Nesse estágio intermediário começam a surgirem situações fingidas e 

motivações fúteis, onde os vínculos afetivos com o genitor alienador se tornam 

patológicos, passando a surgir algumas dificuldades no que tange lidar com a 

relação afetiva. 

Ainda, é no estágio médio da SAP - Síndrome de Alienação Parental que 

se aconselha transferir a guarda dos filhos para o genitor alienador, contudo, é 

imprescindível que haja um acompanhamento psicológico de forma que um 

profissional faça a interface nas visitas e garanta uma supervisão nas relações 

parentais, enquanto a intervenção judicial assegurará o direito de visitas do genitor 

alienado. Sob o ponto de vista legal, o impedimento ao direito de visitas pelo genitor 

alienador acarretará condições de exercício desse direito, a exemplo, ampliar ou 

reduzir datas, horários e locais das visitas. 
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Quando a SAP - Síndrome de Alienação Parental atinge um estágio grave 

pode-se transferir a guarda judicial para o genitor alienado ou ainda para um 

terceiro, por intermédio de um programa de transição, o qual será intermediado por 

um profissional da psicoterapia, o qual permanecerá vinculado ao procedimento 

judicial. 

 

3.2. O papel do advogado e do magistrado 
    

Sendo detectada a SAP - Síndrome de Alienação Parental, bem como 

tendo sido o poder judiciário provocado, este, necessariamente, intervirá de forma a 

buscar impedir o seu desenvolvimento. Todavia, podem, em certas situações, surgir 

determinados empecilhos, os quais contribuíram para que isso ocorra. 

Priscila Maria (2008, p.48) explica que, via de regra, até por falta de 

adequada formação, os juízes de família fazem vistas grossas a situações que se 

examinadas com um pouco mais de cautela, não se converteriam em exemplos do 

distúrbio ora analisado. 

Para Igor Nazarovicz Xaxá: 

No exterior, principalmente em países como França e EUA, os 
advogados afirmam (com sucesso) em juízo, a existência da 
Síndrome de Alienação Parental. Segundo a psiquiatra Marie-Josée  
Poulin, três elementos são essenciais para diagnosticar a Síndrome: 
1o Um Genitor Alienante, 2o Um Filho Participante e 3o Um Genitor 
Alienado. A combinação desses três fatores resulta em uma criança 
ou adolescente diante de um enorme dilema: sua lealdade é posta 
em xeque por seus genitores. O papel do advogado nesses casos é 
delicadíssimo, principalmente quando ele representa a criança 
participante. Quando a criança é muito pequena, ele deve, sempre, 
levar em conta os melhores interesses da criança e não 
necessariamente, os interesses de seu guardião. (XAXÁ, 2008,p.35) 

Especificamente, no que tange o papel do advogado, verifica-se que este 

profissional necessita ter discernimento no momento que realizar a avaliação para 

fixar a capacidade da criança ou do adolescente e seguir exatamente o que ela 

deseja. 

No momento dessa avaliação, importante observar que deve levar em 

consideração os seguintes elementos: a faixa etária, a forma de se expressar, o 
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raciocínio lógico, a abertura a discussão, a abertura de espírito para firmar um 

compromisso. 

A faixa etária da criança ou do adolescente será, com toda a certeza, o 

elemento de maior importância nessa avaliação, ainda que determinadas crianças 

sejam mais desenvolvidas que outras. 

Muito embora o advogado esteja adstrito a se guiar pelas instruções da 

criança, esse profissional pode sugerir a realização de um estudo com um 

profissional da Assistência Social, ou ainda providenciar um encontro com o genitor 

alienado. 

 

3.3.  O papel dos profissionais de saúde 

 

A identificação da SAP - Síndrome de Alienação Parental precisa ser 

confiada a um profissional da área saúde mental, o qual detenha um específico 

conhecimento e experiência, no trato e diagnóstico dessa patologia, haja vista ser 

importante que os genitores sejam submetidos a uma série de exames e testes 

psicológicos, de forma a serem formuladas hipóteses e estratégias, não somente de 

diagnóstico e tratamento, mas como forma de prevenção. 

E nesse sentido, é de extrema importância e necessidade que exista uma 

intervenção antecipada, haja vista que com a mediação dos profissionais da área da 

saúde mental, serão evitados transtornos de uma eventual ação judicial, que quase 

sempre termina por lesar ainda mais a relação entre os genitores, revitalizando a 

prole, a qual já se encontra fragilizada pelo divórcio dos pais. 

Para Maria Antonieta Pisano Motta: 

       

Com efeito não se pode reconstruir o vínculo entre a criança e o 
genitor ‘’ alienado” e houver um hiato de meses ou alguns anos. O 
genitor “alienado” torna-se um forasteiro para a criança. O modelo 
principal para ela será o do genitor patológico, e possuidor de 
disfunções sendo que como consequência, muitas dessas crianças 
desenvolvem sérios transtornos psiquiátricos. (MOTTA, 2007, p.59) 

 

Desta forma, nos casos onde se verifique a presença da SAP - Síndrome 

de Alienação Parental se fará preciso e necessário que haja uma rápida e efetiva 
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intervenção nessas situações, pois o vínculo entre os filhos e o genitor alienado 

será, quase sempre, irremediavelmente destruído. 

 

4.  Os Benefícios com a mediação 

Determina o artigo 9º do Projeto de Lei no 4.053/2008 que as partes, por 

iniciativa própria ou sugestão do juiz do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, 

poderão utilizar-se do procedimento da mediação para a solução do litígio, antes ou 

no curso do processo judicial. 

O parágrafo segundo do mesmo artigo, determina que o mediador será 

livremente escolhido pelas partes, mas o juízo competente, o Ministério Público e o 

Conselho Tutelar formularão cadastros de mediadores habilitados a examinar 

questões relacionadas à alienação parental. 

Ainda que os dispositivos acima não tenham sido efetivamente 

aproveitados pela Lei no 12.318/2010, nota-se que a mediação é uma importante 

ferramenta, a qual visa proteger mais os filhos do que um processo judicial, ainda 

quando o divórcio seja consensual. 

Numa ação judicial, inevitavelmente, quase sempre existirá aquela parte 

que ganha e parte que perde, e quando estamos falando de filhos, os quais se 

encontram envolvidos nessa relação litigiosa, existem culpas conscientes e culpas 

inconscientes para com o outro lado. 

Por sua vez, no caso da existência de uma mediação, esta estará 

atrelada, única e exclusivamente, ao melhor interesse dos filhos, haja vista que na 

realização de um acordo serão planejadas e determinadas as relações nas novas 

formas de família, sempre atentando para a idade dos filhos e para o seu 

desenvolvimento saudável, de forma a buscar beneficiar e protegendo-os de futuras 

lides entre seus genitores. 

Além do que, a relação e a comunicação existente entre os genitores, no 

tocante à criação e educação dos filhos, bem como com relação ao seu futuro 

também fica muito mais facilitada com esse tipo de guarda dos filhos. 
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5.  A CONSTRUÇÃO DA JURISPRUDENCIA DA ALIENAÇÃO PARENTAL NO 

BRASIL 

Observa-se que, a teoria de Gardner, apesar de muito respeitada, é 

bastante controversa entre os estudiosos da área, que sustentam principalmente 

não ser adequado tratar a alienação parental como doença, o que poderia, inclusive, 

levar à prescrição de medicamentos de forma precipitada (BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça, 2019). Em virtude dessa discordância, em junho de 2018, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a existência apenas do termo 

“alienação parental” e não da “síndrome da alienação parental”. 

Em 2010, foi sancionada a Lei da Alienação Parental, que passou a 

prever multa, a ser definida pelo juiz, acompanhamento psicológico ou perda da 

guarda da criança como punição para o genitor que comete ato de alienação 

parental (BRASIL. Lei 12.318/10. 2010). 

A norma foi entendida como um avanço, em especial pelos profissionais 

de Direito de Família, já que são frequentes no Poder Judiciário às disputas pela 

custódia dos filhos depois da separação dos pais (BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça, 2019; idem). 

Após quase dez anos de sua promulgação, a Lei da Alienação Parental 

divide opiniões. Dessa vez o que está em debate é sua eficácia. Em audiência 

pública realizada em abril de 2019, a Câmara dos Deputados, discutiu-se se a lei 

consegue proteger de forma eficaz as crianças ou se as denúncias de alienação 

parental podem servir para acobertar casos de abuso sexual e violência doméstica. 

Já existe, inclusive, projeto para alterar a lei 12.318/2010 (BRASIL. Superior Tribunal 

de Justiça, 2019; ibidem). 

Em meio a esse cenário, o Judiciário tem julgado de forma a tentar 

combater as práticas comprovadas de alienação parental. No STJ, os órgãos 

julgadores trabalham pela interpretação uniforme da legislação Federal relacionada 

à matéria e para que os processos sejam resolvidos sempre tendo em vista o 

princípio do melhor interesse da criança (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 

2019; ibidem). 
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Acompanhando a evolução histórica, Podevyn (2001) declarou que a 

mulher, como mãe, é considerada mais apta do que o homem para cuidar dos filhos. 

Acontece que com o passar dos tempos, atribuiu-se ao homem a responsabilidade 

de trazer a subsistência econômica e à mulher a missão de cuidar e criar os filhos. 

De fato essa concepção prevaleceu durante muito tempo, mas que tem se perdido, a 

partir da revolução feminista, em meados dos anos 60, onde se promoveu de uma 

gradativa, mas radical, uma transformação desses papeis ora definidos (TRINDADE, 

2009). Segundo Jorge Trindade “as mulheres passaram a se preocupar com 

questões ligadas ao trabalho, com o aperfeiçoamento de seus conhecimentos 

formais e a carreira profissional, ao passo que nesse sentido os homens passaram a 

se envolver nas tarefas domesticas” (TRINDADE, 2009, p. 310) 

O primeiro caso relacionado à alienação parental julgado pelo STJ foi um 

conflito de competência envolvendo os juízos de Paraíba do Sul (RJ) e Goiânia 

(GO)13. 

Em Goiânia, local inicial de residência dos pais e das crianças, diversas 

ações relacionadas ao divórcio do casal e à guarda dos filhos tramitavam. Em uma 

delas, a mãe pedia o afastamento dos filhos da convivência paterna sob a alegação 

de que o pai seria violento e teria abusado sexualmente de uma das crianças, 

motivo que a fez, com o apoio do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas 

Ameaçadas (Provita)14, mudar-se para o Rio de Janeiro (BRASIL. Superior Tribunal 

de Justiça, 2019; ibidem). 

O pai, em outra ação, alegou que a ex esposa sofria de SAP e que isso a 

levou a fazer as acusações, induzindo um sentimento contra ele nos filhos (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

                                                             
13 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “O empenho da Justiça para evitar os danos da 

Alienação Parental.  Artigo de internet disponível em: 
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/O-empenho-da-Justica-para-
evitar-os-danos-da-alienacao-parental.aspx, acesso em: 29/10/2020. 
14 Programa Federal de Assistência e Proteção a Vítimas e Testemunhas foi instituído por meio 

da Lei nº 9.807/99 e regulamentou da forma de acesso e da competência concorrente entre 
União, Estados e Distrito Federal na implementação de Programas de Proteção. Disponível em: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/programas-
deprotecao/provita1/provita#:~:text=O%20Programa%20Federal%20de%20Assist%C3%AAncia,
implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Programas%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o. 
Acesso em: 15/11/2020. 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/O-empenho-da-Justica-para-evitar-os-danos-da-alienacao-parental.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/O-empenho-da-Justica-para-evitar-os-danos-da-alienacao-parental.aspx
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/programas-deprotecao/provita1/provita#:~:text=O%20Programa%20Federal%20de%20Assist%C3%AAncia,implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Programas%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/programas-deprotecao/provita1/provita#:~:text=O%20Programa%20Federal%20de%20Assist%C3%AAncia,implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Programas%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/programas-deprotecao/provita1/provita#:~:text=O%20Programa%20Federal%20de%20Assist%C3%AAncia,implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Programas%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o
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O juízo fluminense considerou ser competente pra julgar a ação ajuizada 

pela mãe, em observância ao artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA – LEI 8.069/90), sendo o qual a competência será determinada 

pelo domicilio dos pais ou responsáveis, ou, na falta destes, pelo lugar onde se 

encontre a criança ou o adolescente (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; 

ibidem). 

Já o tribunal goiano fundamentou que deveria ser observado o artigo 87 

do Código de processo Civil – CPC de 1973, que determina que a competência é 

definida no momento da proposição da ação (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 

2019; ibidem). 

Nenhuma das acusações contra o pai foi comprovada, e a perícia 

identificou a Síndrome da Alienação Parental na mãe das crianças. Segundo os 

responsáveis pela avaliação psicológica, ela implantava falsas memórias nas 

crianças, como de violência e de abuso sexual, além de ter se mudado 

repentinamente e propositalmente para o Rio de Janeiro após a sentença que julgou 

improcedente a ação que moveu com o objetivo de privar o pai do convívio com os 

filhos (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

Nessas situações em que a criança é levada a odiar e logo rejeitar um 

genitor que, a bem da verdade, ama, a contradição de sentimentos produz uma 

destruição dos vínculos que, se perdurar por um tempo longo, não terá como ser 

restaurado, tendo-se a morte desse vinculo tão essencial no desenvolvimento 

humano, que é a relação entre os pais (TRINDADE, 2009). 

Em seu voto, o ministro relator do conflito de competência, Aldir 

Passarinho Junior, destacou que as atitudes da mãe contrariavam o princípio do 

melhor interesse da criança, pois, mesmo diante da separação ou divórcio, seria 

importante manter m ambiente semelhante àquele a que os filhos estavam 

acostumados, isto é, a permanência na mesma casa e na mesma escola era 

recomendável (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

Em relação à competência, o magistrado decidiu pela aplicação da regra 

do artigo 87 do CPC de 1973 por melhor resguardar o interesse das crianças, as 

quais, se voltassem a morar em Goiânia, poderiam com mais facilidade retomar o 
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convívio com o pai e os avós, também residentes naquela cidade (BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça, 2019; ibidem).15 

De acordo com Podevyn (2001), a SAP pode produzir nas crianças 

grandes problemas, sendo: “depressão crônica, incapacidade de adaptação em 

ambiente psicossocial normal, transtorno de identidade e de imagem, desespero, 

sentimento incontrolável de culpa, sentimento de isolamento, comportamento hostil, 

falta de organização e em extremos, levar ao suicídio”. Estudos tem mostrado que, 

essas crianças, quando adultas, tem inclinação ao álcool e às drogas, bem como 

apresentam outros sintomas de profundo mal-estar e desajustamento (TRINDADE, 

2009) 

Ao contrário de Podevyn (2001), acredita-se também que o sentimento de 

culpa, deve-se ao fato de que na vida adulta, a pessoa vai perceber que foi cumplice 

de uma grande injustiça ao genitor ora alienado e que seu desenvolvimento esteve 

alicerçado numa mentira. Consciente ou inconscientemente um dia a vítima da 

Alienação Parental, dará conta que não há como viver na falsidade. (TRINDADE, 

2009). 

Em 2014, ainda sob a vigência do CPC de 1973, a Terceira Turma do STJ 

decidiu que é o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso cabível contra a 

decisão proferida em incidente de alienação parental instaurado no curso de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável (BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça, 2019; ibidem). 

A decisão veio após a interposição de recurso especial por uma mão 

contra acordão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) que, por 

intempestividade, negou provimento ao seu agravo de instrumento. A mulher havia 

inicialmente interposto apelação contra decisão do juízo de primeiro grau que 

reconheceu a existência da alienação parental, porem o recuso não foi recebido por 

ser considerado incabível para o caso (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; 

ibidem). 

                                                             
15  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “O empenho da Justiça para evitar os danos da 
Alienação Parental.  Artigo de internet disponível em: 
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/O-empenho-da-Justica-para-
evitar-os-danos-da-alienacao-parental.aspx, acesso em: 29/10/2020. 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/O-empenho-da-Justica-para-evitar-os-danos-da-alienacao-parental.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/O-empenho-da-Justica-para-evitar-os-danos-da-alienacao-parental.aspx
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No STJ (2014), a genitora alegou que a lei 12.318/2010 não diz qual o 

recurso adequado contra o ato judicial que decide sobre a prática da alienação 

parental. Sustentou que a decisão nesse caso, embora de forma incidental, tem 

natureza de sentença, nos termos do §1° do artigo 12 do CPC, e requereu a 

aplicação do princípio da fungibilidade (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; 

ibidem). 

Em seu voto, a ministra relatora, Nancy Andrighi, lembrou que não se 

pode identificar uma sentença apenas pelo conteúdo e que, além disso, é preciso 

observar a função que ela exerce, de encerrar o processo na primeira instância, o 

que não ocorrei no processo em julgamento (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 

2019; ibidem). 

“Esse ato judicial, porque resolve questão incidentalmente ao processo 

principal, tem natureza de decisão interlocutória (§2° do artigo 162 do CPC); em 

consequência, o recuso cabível, em hipótese como essa, é o agravo (artigo 522 do 

CPC)” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

Quanto à aplicação do princípio da fungibilidade, a magistrada não 

acolheu as alegações da genitora e destacou que, se “fundada dúvida havia, até 

mesmo para afastar qualquer indicio de má-fé, a opção deveria ser pelo agravo, cujo 

prazo para interposição é menor que o da apelação, e que não tem, em regra, efeito 

suspensivo” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

A terceira turma, em julgamento de grande repercussão ocorrido em 

2017, reconheceu a possibilidade de guarda compartilhada mesmo no caso de haver 

graves desavenças entre o ex casal. A decisão foi uma forma de manter ativos os 

laços entre pais e filhos após a separação do casal e evitar possíveis casos de 

alienação parental (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2017). 

Segundo os autos, o ex-cônjuge agrediu fisicamente a mãe de suas filhas 

e, por esse motivo, ficou proibido de se aproximar dela e de entrar em contato, por 

qualquer meio de comunicação, com a ex-mulher ou seus familiares, o que o 

impediu também de conviver com os filhos (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 

2019; ibidem). 

Sem a intervenção externa, sem a ajuda psicológica, é provável que o 

filho nunca se perceba do que se passou. Fica assim, evidenciada a possibilidade de 

recorrer a um terceiro, podendo ser ou não uma instituição, quando a disfuncional 
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idade da relação parental põe em risco a saúde mental e emocional da criança, 

permitindo que ela rompa com esse círculo vicioso instaurado pela Síndrome da 

Alienação Parental (TRINDADE, 2009). 

Em sua defesa, o pai sustentou que estaria havendo alienação parental, 

que nunca houve violência contra as crianças e que seus desentendimentos com a 

mãe não o tornavam inapto para exercer o poder familiar. Além disso, alegou que o 

estudo social realizado indicou a guarda compartilhada (BRASIL. Superior Tribunal 

de Justiça, 2019; ibidem). 

Em voto-vista, o ministro Villas Bôas Cueva afirmou que, ao analisar os 

casos relativos à disputa por guarda dos filhos, o magistrado deve buscar 

compatibilizar as normas existentes no ordenamento jurídico, a partir dos princípios 

e valores constitucionais, para que assim, após a ponderação do caso concreto, 

chegue a um resultado justo à luz do melhor interesse da criança (BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

Segundo Podevyn (2001), na análise da Síndrome da Alienação Parental 

existem alguns erros que podem ser evitados, tais como: a) considerar unicamente a 

opinião dos filhos, porque ela pode ser contaminada pela opinião dominante do 

genitor alienador, que deseja acabar com o contato com o outro genitor; b) permitir 

que apenas um dos genitores tome a decisão sobre o bem estar dos filhos, seja ele 

o alienador ou o genitor alienado, podendo ser importante recorrer à intervenção de 

terceiros independente, neutro dos interesses que estão em conflitos, a justiça por 

exemplo; c) deve-se evitar a busca de terapia com, pois os genitores que induzem a 

SAP não são bons candidatos a uma terapia convencional, mas reclamam com um 

tratamento especifico, com terapeutas capacitados e treinados para neutralizar os 

fatores que surgem nessa síndrome, colocando obstáculos as ações do alienador e 

buscando amenizar o sofrimento da criança ( apud TRINDADE, 2009). 

No caso analisado, o ministro ressaltou que o pai tinha plenas condições 

de participar da criação das filhas, já que a violência doméstica cometida contra a ex 

esposa não envolveu as crianças em momento algum, ao contrário, em todos os 

laudos presentes nos autos, elas demonstraram amor pelo genitor (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

 “A medida protetiva fixada com base na Lei Maria da Penha (lei 
11.340/2006), imposta judicialmente, não abrangeu as crianças, visto 
inexistir risco potencial ou efetivo. Saliente-se, por sua vez, que se 
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deve evitar que a mencionada lei sirva como instrumento de 
retaliação a um dos pais por meio dos filhos”, declarou o ministro. 

O magistrado destacou ainda, que não é necessária a destituição ou 

suspensão do poder familiar de um dos genitores como requisito para afastar-se a 

guarda compartilhada (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

“Salvo melhor juízo, um genitor inapto para exercer a guarda 
compartilhada, seja por questões geográficas, seja por impedimento 
insuperável, não pode ser alijado do poder familiar, condição que lhe 
é própria. Aliás, é também um direito do filho conviver com seus pais, 
ainda que a guarda fique sob a exclusividade de um deles, poder que 
não cede à guarda unilateral.” 

Outro caso envolvendo o tema foi julgado na Sexta Turma, sob a relatoria 

do ministro Sebastião Reis Junior. Um homem foi acusado de ter constrangido sua 

filha de 6 anos à pratica de atos sexuais, sendo condenado à pena de 14 anos de 

reclusão em regime inicial fechado (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; 

ibidem). 

O pai alegou que o tribunal de origem, ao manter a condenação a ele 

imposta na primeira instancia, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, 

bem como a lei 12.318/2010, visto que ignorou a falta de perícia psicossocial 

requisitada pela defesa. Sustentou também a invalidade do laudo psicológico por 

inaptidão da perita (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

Além disso, afirmou que as declarações da filha eram falsas, fruto de 

alienação parental praticada pela genitora contra a criança, e que esse aspecto não 

foi avaliado pelo tribunal local (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem).  

Do ponto de vista jurídico, certas decisões podem diminuir a 

conflitualidade e permitir que, por etapas, os vínculos sejam reconstruídos. Por outro 

lado, “as marchas e contra marchas” do processo judicial, seja por manobras das 

partes ou pela própria sistemática legal, podem aumentar os problemas vividos 

pelos filhos que assistem à lide travada pelos pais, demandando um contra o outro 

pela guarda ou pelos bens. Assim, se o processo provoca instabilidades ao invés de 

segurança, com constantes alterações no sistema de visitas e até mesmo de 

guarda, os prejuízos caem às costas de todos. (TRINDADE, 2009). 

Dentre as formas de abuso possíveis de serem invocadas, sem dúvidas o 

abuso sexual é o mais grave e comprometedor, de todos. Segundo Podevyn (2001), 

ocorre na metade dos casos de separação, especialmente se os filhos são 

pequenos e mais fáceis de serem manipulados. Uma vez suscitada a suspeita de 

abuso sexual, as autoridades passam também a vigiar de forma mais rígida o 
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alienado, chegando até a restringir as visitas, como forma de cautela, até que seja 

esclarecida a suspeita. Contudo, nesse espaço de tempo, o cônjuge alienador pode 

colocar duvidas na mente da criança, abrindo espaço para fantasias, falsas 

memorias, trazendo insegurança para a situação que já se encontra super. delicada 

(TRINDADE, 2009). 

Em seu voto, o relator apontou a impossibilidade de reavaliação do 

acordão recorrido com a finalidade de comprovação da existência da alienação 

parental, sob pena de incorrer na vedação imposta pela súmula 7 do STJ (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

 Quanto à alegação de nulidade pela inexistência do laudo psicossocial, o 

ministro ressaltou que, se o objetivo do exame pericial pedido pela defesa já houver 

sido atingido por meio de outra prova, não há que se falar em ilegalidade (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça, 2019; ibidem). 

“Sucede que, nesse aspecto, não diviso nenhuma ilegalidade, pois, 
se objetivo do exame pericial (psicossocial) indeferido pelo juízo 
processante, qual seja, avaliar a existência de eventual alienação 
parental, foi alcançado mediante outro meio de prova (laudo 
psicológico), não há que se falar em prejuízo à defesa, 
consequentemente, inviável pronunciar a nulidade na hipótese”, 
afirmou o relator. 

É fundamental pode diferenciar sintomas da SAP de um caso de abuso 

ou descuido, uma vez que é comum nesses casos, quando os filhos manifestam 

oposição, resistência ou rejeição a um de seus pais, o outro acusa-lo de abuso, 

enquanto o alienado atribui ao alienador o fato de haver programado os filhos contra 

ele. O diagnóstico da SAP, somente pode prevalecer se afastada a hipótese de 

qualquer outro tipo de abuso ou de descuido grave por parte do alienado. Qualquer 

tipo de abuso real exclui a SAP, pois torna verdadeira a acusação contra o ora 

alienado (TRINDADE, 2009).  

Há uma intensa movimentação social em prol da valorização da família e 

da proteção da criança e do adolescente. Conclui-se que a instituição familiar sofreu 

grandes modificações, acompanhando a evolução dos movimentos sociais, políticos 

e econômicos. A Constituição Federal de 1988 reconheceu essas mudanças, 

deixando a família de ser singular para ser plural. Atualmente não há como 

desvincular o Direito de família do Direito da criança e do adolescente, sem perder 

de vista a afetividade, a atenção à dignidade da pessoa humana, a prioridade 

absoluta à infância, primando pelo melhor interesse do menor, protegendo-o 
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integralmente, estabelecendo que toda criança e adolescente tem direito a ser criado 

e educado por sua família e, na falta desta, por família substituta, recebendo auxilio 

de seus responsáveis, com postura clara, comprometida, para suprir suas 

necessidades, solidariedade não apenas patrimonial, mas também afetiva e 

psicológica, muito embora não seja tarefa fácil (CHINAGLIA et al, 2018).  

6. CONCLUSÃO 

Com a evolução e a quebra de paradigmas, os sujeitos têm mais 

liberdades. Há a procura da felicidade. Separações e divórcios, em contextos, de 

custodias conturbadas trazem à tona problemas de cunho afetivo, gerando magoas 

e ressentimentos, surgindo a Alienação parental: interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 

genitores, pelos avós ou pelos que tenha a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. O alienador usa os filhos 

como arma para agredir e tentar magoar o outro, através de condutas e 

comportamentos inadequados, criando falsas memorias, desqualificando e 

desvalorizando o outro. Essa atitude de utilizar os filhos como objeto de vingança, 

com o simples intuito de afastá-los do outro genitor, gera sequelas emocionais e 

comportamentais graves (CHINAGLIA el. Al, 2018).  

Não há dúvidas de que a produção da SAP instaura um abuso na vida da 

vítima, para qual, infelizmente, ainda não estamos plenamente capacitados para 

identificar precocemente e intervir de forma eficaz, deixando a criança exposta a 

uma série de eventos psicológicos e até mesmo psiquiátricos de difícil 

reversibilidade (TRINDADE, 2009). 

Camarota Pimenta (2017, p. 193) nos ensina que ao abordar o tema 

referente a alienação parental observou-se que é preciso discutir uma 

interdisciplinaridade entre a Psicologia e o Direito, com o intuito de garantir um 

espaço relacional que proporcione mudanças no universo comunicativo de interação 

entre os juízes, promotores, defensores e os psicólogos e assistentes sociais do 

setor psicossocial forense. 

De acordo com Farias e Rosenvald (2014), a ciência jurídica se avizinha 

de outros ramos como a psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a Medicina, dentre 

outros, com o intuito de obter conhecimento para a boa solução dos conflitos 
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familiares, sendo assim, essa interdisciplinaridade impõe uma aproximação do 

direito de família com diferentes área do saber humano. 

Para Rovinski (2014, p. 13), “Psicologia e Direito, mesmo constituindo-se 

disciplinas distintas, possuem como ponto de intersecção o interesse pelo 

comportamento humano.” 

Tais problemas assim, só chegam à tona através do litigioso, é a forma 

que se descobre que àquela família, precisa de socorro. Camarota Pimenta (2017, p. 

179) explica muito bem que estudos realizados por assistentes sociais e avaliações 

psicológicas são importantes ferramentas que auxiliam a formar um juízo que muitas 

vezes seria impossível sem o uso da interdisciplinaridade. 

Conforme disposto na Resolução n° 17/2012 do Conselho Federal da 

Psicologia, a atuação do psicólogo perito nos diversos contextos consiste em uma 

avaliação direcionada a responder demandas específicas, originadas no contexto 

pericial, e poderá contemplar observações, entrevistas, visitas domiciliares e 

institucionais, aplicação de testes psicológicos, utilização de recursos lúdicos e 

outros instrumentos, métodos e técnicas reconhecidas pela ciência psicológica 

(CFP, 2012).  

Segundo Barbosa e Castro (2003), promulgada a Lei da Alienação 

Parental, surgiu uma grande necessidade de que os operadores do direito tivessem 

conhecimento e domínio acerca dos conceitos ligados ao tema, o que se tornou 

imprescindível para todos os profissionais das áreas jurídicas e psicológicas que 

trabalhavam com litígios ligados à família. 

Nos dias atuais, devemos voltar nossos olhos como operadores do direito, 

e analisar toda a situação com um olhar clinico e imparcial, pois o nosso objetivo 

deve ser sempre proteger a criança que se encontra nesse ninho mal resolvido. A 

criança não pode sofrer pelas más escolhas de seus genitores, muitas vezes a 

situação desta só vai ter voz quando se chega ao judiciário, que deve sempre estar 

preparado para ajudar a mudar essa realidade da melhor forma possível.  

Os conflitos familiares tornaram-se mais complexos, pois com o fim do 

relacionamento conjugal, os genitores passaram a reclamar a guarda dos filhos. No 

entanto, a ruptura conjugal gera no genitor detentor da guarda um sentimento de 

abandono, rejeição, traição, e surge uma tendência vingativa muito grande (apud 

MAGALHÃES, 2010), nesses casos os filhos acabam sendo penalizados de forma 
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cruel pela falta de maturidade de um dos pais que não é capaz de fazer a devida 

separação entre o fim do relacionamento conjugal e a relação parental, criando uma 

relação de dependência entre o modo de viver dos filhos e a relação dos pais 

posteriormente ao rompimento do vínculo entre os cônjuges (SOUZA, 2008). 

A alienação parental causa problemas sérios para todos envolvidos na 

relação. O cuidado com o menor alienado deve ser dobrado e impreterivelmente 

acompanhado por profissionais em tratamentos psicológicos, quando identificada a 

alienação, juntamente com os que praticam os atos. É necessário também que o pai 

seja encaminhado ao tratamento psicológico, para que a tal alienação não enseje 

um abandono efetivo. 
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