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RESUMO 

     

       

O presente trabalho faz uma análise do instituto da alienação 

parental. No campo do Direito este fenômeno se manifesta através 

das disputas judiciais em que os pais usam artifícios para se vingar 

do outro genitor ou para ter somente para si a guarda definitiva da 

criança. Tudo começa com a separação judicial, logo após vem às 

disputas judiciais e seus diversos tipos, e nesse sentido aparece a 

alienação, onde um pai usa algum artifício de acordo com as 

circunstâncias. Vários juristas, psicólogos e assistentes sociais 

estão se adaptando a essa síndrome e procurando formas de evitar 

que a criança sofra o menos possível. Procuramos neste trabalho 

de final de curso apresentar o fenômeno, uma definição conceitual, 

sua identificação, suas conseqüências e sua diferenciação da 

Síndrome da Alienação Parental (SAP). Procuramos demonstrar 

também, a evolução da entidade familiar, dos pontos de vista 

sociológico e jurídico, seus limites e definição moderna. Estudos a 

respeito do assunto começaram nos Estados Unidos e em seguida 

chegou a Europa, chegando ao Brasil recentemente, com base nos 

artigos de Richard Gardner e Podevyn. 
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INTRODUÇÃO 

 

                             

      Neste trabalho abordar-se-á o instituto da alienação parental, em especial 

os casos que envolvam o Direito Civil Brasileiro. Para o Direito este assunto 

ainda não é de extrema relevância, pois como sabemos, trata-se de algo novo, 

recente nos casos de separações judiciais. 

      No primeiro momento do trabalho se analisará a origem de tudo, ou seja, as 

separações judiciais, o conceito de família, como a CRFB/88 trata o instituto 

familiar e como protege o interesse do menor nas disputas familiares. 

      Após a breve origem, será verificada a identificação da síndrome e suas 

diversas comparações e diferenças com a falsa denúncia de abuso sexual e 

como ocorre a implantação de falsas memórias. 

      Também serão verificadas as formas de tentar sanar os danos causados 

pela síndrome, as disputas de guardas e as formas utilizadas pelos genitores 

para conseguirem ficar com os filhos. 

      No assunto também, será abordada a questão envolvendo o Poder 

Judiciário e como ele trata o problema, tanto por juízes, advogados, psicólogos 

e assistentes sociais, como pelos pais e crianças e seus comportamentos 

quando se deparam no problema.  

      O trabalho em epigrafe irá abordar essas questões dentre outras, buscando 

entender como tratar essa questão tão delicada e atual no Direito Civil 

Brasileiro. 
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CAPÍTULO I 

OS DIREITOS DA CRIANÇA NO CONTEXTO DA FAMÍLIA E SOB 

A ÓTICA DA PRINCIPIOLOGIA 

       

 

      A alienação parental surge no contexto da disputa da guarda dos filhos 

pelos seus pais.1 Esse conflito surge com a separação judicial e/ou com o 

divórcio. Na maioria dos casos, a separação tende a ser litigiosa, quando a 

relação termina em lide onde normalmente uma das partes magoadas, por 

condutas desonrosas ou por algum ato que viole os direitos do casamento, 

ficam insatisfeitas com o resultado da definição da guarda. A separação ou o 

divórcio poderá trazer conseqüências tanto para os pais, como para os filhos, 

sendo eles os maiores traumatizados com o desenlace matrimonial.  

 

 

1.1. Breve sinopse histórica do “status quaestiones” 

 

      

      No código civil de 1916, o casamento não se dissolvia. Ocorrendo o 

desquite, os filhos menores ficavam com o conjugue inocente. Nitidamente 

repressor e punitivo era o critério legal. Para a definição da guarda, 

identificava-se o conjugue culpado. Não ficava ele com os filhos eram 

entregues como prêmio, verdadeiras compensa ao conjugue “inocente”, 

punindo-se o culpado pela separação com a pena da perda da guarda da prole. 

Na hipótese de serem ambos os pais culpados. Os filhos menores podiam ficar 

com a mãe, se o juiz verificasse que tal não acarretaria prejuízo de ordem 

moral a eles. Mas se a única culposa fosse mãe independentemente da idade 

dos filhos, eles não podiam ficar em sua companhia.2 

      Estas regras, encharcadas de conservadorismo, deixavam de priorizar o 

direito da criança. Questionava-se apenas a postura dos genitores, como 

verdadeiras ameaças, quase uma intimidação em prol da mantença do 
                                                           
1 Evitamos a palavra “genitores” pelo fato de que o conceito de “pais” é mais abrangente. 
2 Cf. Dias, Maria Berenice.  Manual de Direito Civil, Saraiva: Rio de Janeiro, vol. VI, 5ª edição, 2003. 
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casamento. Igualmente, a Lei do divórcio privilegiava o conjugue inocente (LD 

10): os filhos menores ficarão com o conjugue que a ela houver dado a causa. 

No entanto, a própria lei admitia abrandamentos. Havendo motivos graves, a 

bem dos filhos, era facultado ao juiz decidir diversamente (LD 13).  

 

      A Constituição Federal de 1988, ao consagrar o princípio da igualdade e 

assegurar ao homem e a mulher os mesmos direitos e deveres referentes a 

sociedade conjugal (CF 226§ 5.º), baniu discriminações, produzindo reflexões 

significativos no poder familiar. Deixou de vingar a vontade masculina. Da 

mesma forma, o ECA, ao dar prioridade absoluta a criança e adolescentes, 

transformando-os em sujeitos de direito, trouxa toda uma nova concepção, 

destacando os direitos fundamentais das pessoas de zero a 18 anos.  

      O Código Civil olvidou-se de incorporar o princípio do melhor interesse, não 

atentando sequer à existência do paradigma ditado pelo ECA. Sob o título de 

proteção da pessoa dos filhos, de forma singela, estabelecida algumas 

diretrizes com referência à guarda, quando os pais deixam de conviver sob o 

mesmo o teto, identificando a guarda como um atributo do poder familiar. 

      Historicamente os filhos sempre ficam na guarda materna, pelo absoluto 

despreparo dos homens em desempenhar as funções de maternagem. Sempre 

foi proibido aos meninos brincar de bonecas, entrar na cozinha. Claro que, em 

face disso nunca tiveram qualquer habilidade para cuidar dos filhos. Assim, 

mais do que natural que essas tarefas fossem desempenhadas exclusivamente 

pelas mães: quem pariu que embale! Quando da separação, os filhos só 

podiam ficar com a mãe. Até a Lei dizia isso (LD 10§ 1.º). 

      A definição de guarda era unipessoal. Quando da separação dos pais, a lei 

impunha a necessidade de identificar quem ficaria com a guarda dos filhos, 

sendo estabelecido o regime de visitas. Quando os pais passaram a reivindicar 

a guarda compartilhada, enorme foi à resistência da justiça em homologar tais 

pedidos, sob fundamento de existir previsão legal. 

      Agora13 houve uma profunda alteração no Código Civil, pois deixou lei de 

priorizar a guarda individual. Além de definir o que é guarda unilateral e guarda 

compartilhada (CC 1.583§1º), a preferência é pelo compartilhamento (CC 

                                                           
3 Alteração levada a efeito pela L 11.698/2008. 
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1.584§2.º). Foi imposto ao juiz o dever de informar aos pais sobre o significado 

da guarda compartilhada, podendo impô-la, mesmo que não haja consenso e a 

disputa seja pela guarda única. 

 

 

1.2. O instituto da família4 

 

 

      Ao abordarmos o instituto da alienação parental enquanto instituto e 

fenômeno sócio-jurídico, cremos que não poderíamos fazê-lo divorciado do 

entendimento que a legislação e a doutrina jurídica brasileira possuem acerca 

do instituto de família. Destarte, passamos a discutir propedeuticamente esse 

instituto no sentido de pensar o fenômeno da alienação no horizonte do 

conceito de família propugnado pelo direito brasileiro. 

 

 

1.2.1. Conceito  

 

      O indivíduo quando nasce, faz parte de um grupo constituído por membros 

geralmente consangüíneos. Quando cresce parte de um grupo constituído 

naturalmente por membros geralmente consangüíneos. Quando cresce, esse 

indivíduo se relaciona com outros grupos familiares, e, apesar de criar novas 

entidades, não se desvincula da primeira. Portanto, a sociedade é formada por 

grupos naturais, as chamadas famílias. É onde o homem nasce, vive e se 

reproduz, onde obtém condições para obter elementos de sua realização 

material, intelectual e espiritual, principalmente através do afeto que possui 

com os outros membros de seu grupo.  

      Em outras palavras, a família é a base da sociedade.  

                                                           
4 Cf. Dias, Maria Berenice. Op. Cit., pp.123-167. 
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      No entanto, com o passar das gerações, há uma evolução no sentido da 

expressão família perante os seus membros. Antes a família era constituída 

pelos pais e filhos, organizados dentro de um lar e sob a autoridade do 

patriarca, o pátrio poder. Hoje, essa autoridade é partilhada entre os pais, e a 

convivência entre eles resume-se a poucas horas por dia devido a diversos 

fatores que não cabem exame no presente momento.  

      Contemporaneamente a sociedade se desenvolve em crise, uma vez que, 

cada vez mais, os valores representativos de uma família saudável não se 

baseiam em forças morais, religiosas e temorosas a responsabilidades e sim 

em anseios econômicos. É a valorização dos resultados, desprezando-se os 

meios para a sua realização.  

      Salienta Silvio de Salvo Venosa que a escola e outras instituições de 

educação, esportes e recreação preenchem atividades dos filhos que antes 

eram desempenhadas pelos pais. A educação cabe a profissionais 

especializados, inclusive a religiosa, ética e moral, hoje lecionadas nas 

instituições voltadas ao ensino.5 

      Assim, valores até então transmitidos pelos pais dentro de casa passaram 

a ser ministrados por profissionais ou até deixados de lado, sob a desculpa de 

que outros valores são mais valiosos para a sociedade de hoje em dia.  

      Diante de todo o exposto, verifica-se a intensa necessidade de um zelo do 

Estado pela família, com o fornecimento de todos os subsídios capazes de 

mantê-la íntegra e forte. Por isso o legislador impôs à família regras jurídicas 

indisponíveis para os particulares.  

      Doutrinariamente há várias acepções para o conceito de Família, já que a 

Constituição Federal não a conceituou.  

      Ressalte-se que o sentido da palavra família, na linguagem jurídica, possui 

diversos significados, desde conceitos amplos, quanto restritos. Silvio de Salvo 

Venosa assim se expressa: “a família em um conceito amplo é o conjunto de 

                                                           
5 Cf. Venosa, Silvio de Salvo. Direito Civil Direito de Família, 3ª ed., Vol. 6, São Paulo: Atlas, 
2003, p. 20. 
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pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar. Em conceito restrito, 

família compreende somente o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob 

o pátrio poder”.6 

      A família não possui personalidade jurídica, tese que já foi defendida no 

passado. Dizia-se que a família era detentora de direitos extrapatrimoniais e 

patrimoniais, como, por exemplo, o nome e a propriedade de bem de família. 

No entanto tal acepção já foi descartada, pois não é defeso à família possuir 

aptidão e capacidade para usufruir direitos e contrair obrigações.7 

      Os direitos até então inerentes à família são características de cada 

membro da família, considerado individualmente.  

      Silvio de Salvo Venosa, ao citar Belluscio em seu livro, diz que a família é 

uma união associativa de pessoas, sendo uma instituição permanente 

integrada por pessoas cujos vínculos derivam da união de pessoas de sexos 

diversos (BELLUSCIO, apud, VENOSA, 1987). 

      A opinião do autor supra citado, da qual compartilhamos, é de que a família 

é um grupo “com personificação anômala”. Isso porque lhe faltam os requisitos 

imprescindíveis à personificação.8 

 

1.2.2. Família e Entidade Familiar na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e no Código Civil de 2002 

 

 

      Dentro da necessidade de regular a proteção à família e dar-lhe subsídios 

quando adoece, o Estado a considera desde o nível constitucional.  

      O Capítulo VII, do Título VIII da Constituição Federal de 1988 trata 

especialmente “Da Família, Da Criança, Do Adolescente e Do Idoso” e já no 

seu primeiro artigo, o 226, afirma:  

 
                                                           
6 Ibidem, p. 16. 
7 Cf. Venosa, Silvio de Salvo, op. Cit., p. 22, “apud” Belluscio, 1987, v:1:10. 
8 Ibidem. 



15 
 

Artigo 226 da Constituição Federal:  

 

“A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§1º. O casamento é civil e gratuita a celebração.  

§2º. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento.  

§4º. Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes.  

§5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e a mulher.  

§6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 

separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, 

ou comprovada a separação de fato por mais de dois anos.  

§7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável, o planejamento familiar é decisão do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos 

para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 

parte de instituições oficiais ou privadas.  

§8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 

um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência 

no âmbito de suas relações”.  

 

      Diante do artigo acima exposto a Constituição Federal admite que a família 

se inicia com o casamento entre o homem e a mulher, seja ele civil, seja ele 

religioso com efeitos civis. No entanto, não pôde deixar de observar os 

costumes da sociedade brasileira e, por isso, reconheceu a União Estável e a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes a entidade 

familiar, para fins de proteção estatal.  

      No intuito de proteger a família constituída pela União Estável, o legislador 

pretendeu não deixá-la à margem dos direitos e deveres estabelecidos ao 

casamento prevendo a facilitação da sua conversão em matrimônio.  

      Já o Código Civil disciplina o Direito de Família com a concessão de 

diretrizes para a constituição da família, as capacidades para que o casamento 

possa ser celebrado, os impedimentos para a realização do casamento, as 

suas causas de suspensão e invalidades, dentre outros tópicos. Passou a 
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regular também as relações oriundas de união estável e relações de 

parentesco.  

      O Código Civil de 1916 mantinha disposições que iam de encontro com as 

normas promulgadas na Constituição Federal de 1988. Como exemplo 

podemos citar o princípio da absoluta igualdade entre homens e mulheres nas 

relações conjugais admitido pela Carta Magna enquanto aquela Codificação 

possuía discriminações entre os sexos. Com o advento do Novo Código Civil, 

houve uma harmonia entre as legislações vigentes, adequando-se dessa 

forma, o texto legal à previsão constitucional.  

      A proteção à família não é só verificada no Livro IV do Código Civil. Ela se 

ramifica e pode ser percebida em vários outros negócios jurídicos disciplinados 

por essa codificação, como exemplifica Washington de Barros Monteiro, “nas 

doações (arts. 544, 546, 550, 511, parágrafo único, do Cód. Civil de 2002), na 

venda de ascendente a descendente (art. 496 do Cód. Civil de 2002), na 

reparação do dano (art. 948, n. II, do Cód. Civil de 2002).”9  

 

 

1.2.3. Objetivos traçados pelo legislador  

 

 

      O legislador pátrio procurou estabelecer princípios de proteção à família, e 

dentro dessa, resguardar os membros mais carentes de resguardo, quais 

sejam, os filhos.  

      Entendemos que a atual legislação atentou ainda para permitir à sociedade 

o início de uma família observando-se os valores morais, éticos e religiosos por 

ela seguidos, mas manteve o Estado alerta a qualquer indício de desabamento 

das estruturas construídas e pronto para a manutenção do que se considera a 

base da sociedade, primordial para o seu desenvolvimento de forma ordenada. 

Sem essa proteção do Estado à família, este mesmo sucumbirá e deixará de 

existir, já que é formado pela reunião destas pequenas células sociais, 

conforme dissemos no início do presente capítulo. A proteção da família é uma 

proteção do próprio Estado. 
                                                           
9 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil Volume 2. Direito de Família. 37ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 7. 
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1.3. O princípio do melhor interesse da criança 

 

     

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança foi aprovada, por 

unanimidade, na sessão de 20 de novembro da Assembléia Geral das Nações 

Unidas, em 1989, depois de um árduo trabalho de dez anos de representantes 

de 43 países-membros da Comissão de Direitos Humanos daquele organismo 

internacional, à época em que se comemoravam os 30 anos da Declaração 

Universal dos Direitos da Criança. 

      Fruto de compromisso e negociação, ela representa o mínimo que toda a 

sociedade deve garantir às suas crianças, reconhecendo em um único 

documento as normas que os países signatários devem adotar e incorporar às 

suas leis. Exige, por parte de cada Estado, que a ratifique, uma tomada de 

decisão, incluindo-se os mecanismos necessários à fiscalização do 

cumprimento de suas disposições e obrigações concernentes à sua infância, 

ou seja, pessoas menores de 18 anos. 

      Ratificada pelo Brasil através do Decreto n° 99.710/90, indique-se sua 

versão oficial, ao dispor no art. 3.1: "todas as ações relativas às 

crianças,levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar 

social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem 

considerar, primordialmente, o interesse maior da criança”. Destaque-se, 

especialmente, o texto original em inglês ao declarar: "In all actions concerning 

children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, 

courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests 

of the child shall be a primary consideration".10 

      Estamos, portanto, diante de dois conceitos diversos: a versão original 

vinculada a um conceito qualitativo - the best interest - e a versão brasileira 

dentro de um critério quantitativo - o interesse maior da criança. Optamos pelo 

conceito qualitativo - melhor interesse - considerando-se o conteúdo da 

Convenção, assim como a orientação constitucional e infraconstitucional 

adotada pelo sistema jurídico brasileiro. 
                                                           
10 Cf. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, Declaração Universal dos Direitos da Criança, Editora 
Planalto: Brasília, 2003. 
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      O Brasil incorporou, em caráter definitivo, o princípio do "melhor interesse 

da criança" em seu sistema jurídico, e sobretudo, tem representado um 

norteador importante para a modificação das legislações internas no que 

concerne à proteção da infância em nosso continente. 

      Em trabalho monográfico sobre a Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, DANIEL O'DONNELL1 (1990)11 procura demonstrar que 

este princípio tem sua origem no direito comum, onde serve para a solução de 

conflitos de interesse entre uma criança e outra pessoa. Em essência, este 

conceito significa que quando ocorrem conflitos desta ordem, como no caso da 

dissolução de um casamento, por exemplo, os interesses da criança 

sobrepõem-se aos de outras pessoas ou instituições. 

      Comparando a Convenção com a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança de 1959, esclarece o mesmo Autor que a primeira "amplia o alcance 

deste princípio, o qual, pelo teor do art. 3°, deve inspirar não apenas a 

legislação, mas também todas as medidas concernentes às crianças, tomadas 

pelas instituições públicas ou privadas de bem-estar social, pelos tribunais, 

pelas autoridades administrativas...". 

      Este paradigma tem norteado tratados e convenções humanitários, da 

mesma forma que tem orientado, em todo o mundo, as decisões nos Tribunais. 

Sua origem se prende ao instituto do parens patriae, utilizado na Inglaterra 

como uma prerrogativa do Rei e da Coroa afim de proteger aqueles que não 

podiam fazê-lo por conta própria. 

      Embora tenha surgido na Inglaterra vinculado à guarda de pessoas 

incapazes e de suas eventuais propriedades, esta responsabilidade, 

inicialmente as- sumida pela Coroa, foi delegada ao Chanceler a partir do 

século XIV. 

      O parens patriae é definido por DANIEL B. GRIFFITH2 como "a autoridade 

herdada pelo Estado para atuar como guardião de um indivíduo comuma 

limitação jurídica". 

      Desta forma, as Cortes de Chancelaria, com o Chanceler atuando como o 

"guardião supremo", assumiram o dever de "proteger todas as crianças, assim 

                                                           
11 O'DONNELL, Daniel. A Convenção sobre os Direitos do Criança: Estrutura e Conteúdo, 
Saraiva: Rio de Janeiro, 2000, p. 11. 
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como os loucos e débeis, ou seja, todas as pessoas que não tivessem 

discernimento suficiente para administrar os próprios interesses". 

      No início do século XVIII, as Cortes de Chancelaria inglesas distinguiram as 

atribuições do parens patriae de proteção infantil das de proteção dos loucos. 

GRIFFITH, referindo-se às origens históricas do referido instituto, reporta-se ao 

caso Finlay v. Finlay, julgado pelo Juiz CARDOZO, em que ficou ressalvado 

que, ao exercitar o parens patriae, a preocupação não deveria ser a 

controvérsia entre as partes adversas e nem mesmo tentar compor a diferença 

entre elas. "O bem estar da criança deveria se sobrepor aos direitos de cada 

um dos pais". 

      Dois julgados do Juiz LORD MANSFIELD em 1763, envolvendo medi- das 

semelhantes ao nosso procedimento de "busca e apreensão do menor", 

identificados como caso Rex v. Delaval e caso Blissets, são conhecidos no 

Direito Costumeiro Inglês como os precedentes que consideraram a primazia 

do interesse da criança e o que era mais próprio para ela. Somente em 1836, 

porém, este princípio tornou-se efetivo na Inglaterra. 

      Também nos Estados Unidos o princípio do best interest está vinculado às 

atribuições do Juiz quanto ao parens patriae. Ele emana da função tradicional 

do Estado como guardião daqueles que sejam legalmente incapazes. 

      Poder, outrora conferido ao rei, foi agora transferido para cada Estado. A 

Suprema Corte tem reconhecido esta prerrogativa como parte de uma tradição 

de longa data. 

      O princípio do parens patriae é particularmente relevante nas leis referentes 

à guarda. A autoridade, antes inerente às Cortes de Eqüidade, foi atribuída aos 

tribunais conforme a codificação de cada Estado. As Cortes detêm o dever de 

supervisionar os guardiães e de assegurar que eles ajam no melhor interesse 

de seus pupilos. Os guardiães, como "oficiais" da Corte, bem como seus 

pupilos, estão sempre sob o controle desta. 

      Desta forma, o guardião tem uma relação de subordinação para com a 

Corte, que por sua vez, é a "guardiã suprema" e detém a jurisdição sobre a 

guarda. O guardião "é o delegado da parens patriae estadual". Sua autoridade 

tem origem civil, não pessoal, e esta não pode exorbitar os limites da 

autoridade que o conferiu. 
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      GRIFFITH informa que o princípio do best interest foi introduzido em 1813 

nos Estados Unidos no julgamento do caso Commonwealth v. Addicks, da 

Corte da Pensilvânia, onde havia a disputa da guarda de uma criança numa 

ação de divórcio em que o cônjuge-mulher havia cometido adultério. A Corte 

considerou que a conduta da mulher em relação ao marido não estabelecia 

ligação com os cuidados que ela dispensava à criança. 

      Naquela oportunidade, foi introduzida naquele país a Tender Years 

Doctrine, a qual considerava que, em razão da pouca idade, a criança 

precisava dos cuidados da mãe, de seu carinho e atenção e que ela seria a 

pessoa ideal para dispensar tais cuidados e assistência. Esta Doutrina 

proliferou por todo o país, passando a vigorar uma "presunção de preferência 

materna", que somente não seria levada em conta caso ficasse comprovado o 

despreparo da mãe. 

      A partir do século atual a maioria dos Estados modificou a orientação 

relegando esta preferência materna e assumindo o que eles denominaram de 

tie breaker - teoria segundo a qual todos os fatores são igualmente 

considerados e que, portanto, deve prevalecer uma aplicação neutra do melhor 

interesse da criança. 

      Destaque-se, no entanto, a 14ª Emenda Constitucional americana, que, 

entre outros direitos, estabeleceu a igualdade do homem e da mulher, conduziu 

a uma modificação na orientação dos Tribunais uma vez que a Tender Years 

Doctrine dava tratamento privilegiado à mãe em prejuízo do progenitor da 

criança. 

      Atualmente, a aplicação do princípio do best interest permanece como um 

padrão considerando, sobretudo, as necessidades da criança em detrimento 

dos interesses de seus pais, devendo realizar-se sempre uma análise do caso 

concreto. 

      Para se promover um melhor entendimento quanto à aplicação do princípio 

do "melhor interesse" no Brasil, é imprescindível elencar as três correntes 

jurídico-doutrinárias que existiram em relação à proteção da infância em nosso 

país desde o século XIX. 

      A Doutrina do Direito Penal do Menor, concentrada nos Códigos Penais de 

1830 e 1890, preocupou-se especialmente com a delinqüência e baseou a 

imputabilidade na "pesquisa do discernimento" - que consistia em imputar a 
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responsabilidade ao menor em função de seu entendimento quanto à prática 

de um ato criminoso. Ao Juiz era atribuída a competência para determinar se o 

jovem "era ou não capaz de dolo e, para tal fim, levaria em conta a vida 

pregressa, seu modo de pensar, sua linguagem, não justificando basear-se 

apenas numa razão obrigando-o a pesquisar o conjunto dos elementos 

informadores".12 

      Mesmo na vigência do Código MELLO MATTOS de 1927, BULHÕES DE 

CARVALHO13 (1977) ressalta que "já vigorava na época séria campanha 

contra a teoria do discernimento, bem como a aplicação de medidas 

repressivas contra os menores em vez de simples medidas educativas". 

A Doutrina Jurídica da Situação Irregular passou a vigorar efetivamente 

entre nós com o advento do Código de Menores de 1979. Esta catalogava, em 

seu art. 2°, as seis categorias de situações especiais consideradas por PAULO 

LÚCIO NOGUEIRAS14 (1988) como "situações de perigo que poderão levar o 

menor a uma marginalização mais ampla, pois o abandono material ou moral é 

um passo para a criminalidade. (...) A situação irregular do menor é, em regra, 

conseqüência da situação irregular da família, principalmente com a sua 

desagregação". 

Por mais de dez anos, as decisões tomadas em nome da lei, tantas vezes 

arbitrárias, eram fruto de critérios subjetivos do Juiz, marcados pela 

discriminação, desinformação, ou ainda, pela falta de condições institucionais 

que melhor viabilizassem a apreciação dos conflitos. 

Questionando a eficiência daquele sistema, esclarece o Des. AMARALE 

SILVA (1998): 

 

"O Juiz não julgava o menor, definia a 'situação irregular' aplicando 

'medidas terapêuticas'.15 O Ministério Público, inclusive, quando 

pleiteava internação, como resposta pela prática de atos 

delinquenciais rotulados de desvio de conduta, de ato anti-social, etc. 

estava defendendo o menor. A defesa e o superior interesse 
                                                           
12 CARVALHO, Bulhões de. Direito do Menor,Saraiva: Rio de Janeiro, 2005, p. 32. 
13 Ibidem. 
14 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários ao Código de Menores, Lumen Iuris: São Paulo, 
2005, pp. 13-14. 
15 Des. AMARAL E SILVA. O mito da inimputabilidade e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Trabalho monográfico inédito divulgado pelo site da Associação Brasileira de 
Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e Juventude - ABMP – Acessado em 01º de 
junho de 2010. In: http://www.abmp.org.com.br), p. 06. 
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justificavam tudo. Serviam para tudo, inclusive para limitar e, até 

impedir a participação do Advogado, figura praticamente 

desconhecida do Direito do Menor. " 

 

O período de vigência do Código de 1979 foi marcado, ainda, por uma 

política assistencialista fundada na proteção do menor abandonado ou infrator. 

GOMIDE (1990) destaca, neste período "uma ação política de manutenção 

do status quo do atendido pois, certamente, esta ação não tem a preocupação 

de alterar as condições em que o miserável vive".16 

Outra característica desta fase é a competência de caráter penal e tutelar 

do Juiz; sua interferência ocorria nas hipóteses de prática do ato infracional e 

nas demais situações caracterizadas como problemas sociais. Destaque-se, 

sobretudo, que o referido diploma legal de 1979 já determinava em seu art. 50 

que "na aplicação desta lei, a proteção aos interesses do menor sobrelevará 

qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado". 

 

 

1.4. Proteção e interesse do menor nas disputas 

 

      

Com a separação judicial começam os conflitos e logo depois a disputa 

pela guarda do menor, mediante estes conflitos, vários efeitos irão aparecer 

inclusive a Síndrome de Alienação parental, toda via o menor necessitará de 

um melhor acompanhamento e proteção. Com a ruptura dos laços matrimoniais 

de seus pais, sendo para criança um momento muito traumático, é necessária 

uma maior atenção por parte dos pais para que a criança não desenvolva 

nenhum tipo de trauma, depressão, revolta, ansiedade, problemas na escola, 

tornando-se uma criança triste. 

A convivência dos filhos com os pais separados é indispensável para 

solucionar e sarar as feridas decorrentes da ruptura da relação dos adultos. Os 

pais deverão ter a consciência, que a criança nesse momento deverá ser 

totalmente isolada dos conflitos, discussões, sendo preservada. Os pais são 
                                                           
16 GOMIDE, Paula. Menor infrator a caminho de um novo tempo, p. 18. In: MARTINS, Anísio 
Garcia. Direito do Menor, Lumen Iuris: São Paulo, 2001, p. 68. 
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responsáveis de se fazer valer os direitos dos seus filhos. A Lei 8069/90 criou o 

Estatuto da Criança e do Adolescente tem por objetivo a proteção integral à 

criança e ao adolescente. À proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação 

das políticas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmônico, são direitos fundamentais da criança. Nessa mesma lei tem outros 

artigos que garantem a proteção do menor com relação à guarda, obrigando 

aos pais ou responsáveis que garantam à prestação básica necessária, como 

assistência médica, a educação entre outros, e podendo ser revogada caso 

não cumpra com esses requisitos. 

   

 

 Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral 

e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.17 

 

 

Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante 

ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.18 

 

      Pelo fato de ser precária, a guarda pode ser revogada a qualquer tempo. 

Para isso, contudo, é necessário que se prove que ela não está sendo benéfica 

ao menor. O guardião terá o direito de se defender em procedimento 

contraditório, e o juiz há de fundamentar a sua decisão, sem o que esta poderá 

ser anulada.  

      No caso, deve-se observar o dispositivo nos arts.155 a 163 do ECA. A 

iniciativa cabe ao Ministério Publico ou a quem tenha interesse. Contudo, é 

certo que, em face do princípio da cooperação, qualquer pessoa pode levar ao 

conhecimento das autoridades qualquer fato que possa implicar a perda da 

guarda, observando-se o disposto nos arts. 4º e 18 do ECA.19  

 

 

 
                                                           
17 BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90. Brasília, DF, Senado Federal, 
1990. 
18 Ibidem. 
19 Roberto João Elias, Comentários ao estatuto da criança e do adolescente, Saraiva: Rio 
de Janeiro, 2003, p. 32. 
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1.5. O direito à infância como prioridade 

 

      

       A Constituição Federal, em seu artigo 227, determinou que o melhor 

interesse da criança prevalecerá sobre qualquer outro envolvido, o mesmo em 

relação ao adolescente. Assim, fica estabelecida uma hierarquia, em que o 

direito da criança e do adolescente aparece em primeiro lugar.  

      É certo que esse princípio já estava consagrado no Decreto n.º 99.710/90, 

que atribuiu vigência à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

aprovada em 1989 pela ONU; no entanto, desde outubro de 1988, tornou-se 

um princípio constitucional, o princípio do melhor interesse da criança. 

Por fim, procuraremos, no próximo capítulo, apresentar com maior clareza 

e foco uma definição do que viria a ser o instituto da Alienação Parental e sua 

síndrome mediante uma tentativa, humilde, de expô-la mediante uma leitura 

interdisciplinar. 
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CAPÍTULO II 

O INSTITUTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

 

2.1. O instituto da guarda  

 

      

Quando de uma união nascem filhos, a dissolução dos vínculos afetivos 

não se resolve simplesmente indo um para cada lado. O fim do relacionamento 

dos pais não leva à cisão nem quanto aos direitos nem quanto aos deveres 

com relação à prole. O rompimento da relação de conjugalidade dos genitores 

em nada é afetado pela separação. O estado de família é indisponível.20 A 

unidade familiar persiste mesmo depois da separação de seus componentes, é 

um elo que se perpetua.21 Deixando os pais de viver sob o mesmo teto, ainda 

que haja situação de conflito entre sobre a guarda dos filhos sujeitos ao poder 

familiar, é necessário definir a guarda, se conjunta ou unilateral. Mesmo na 

ação de separação, consensual, é indispensável que conste o que foi acordado 

com relação à guarda e à visitação (CPC 1.121II). 

      Falar em guarda de filhos pressupõe a separação dos pais. Porém, o fim do 

relacionamento dos pais não pode levar à cisão dos direito parentais. O 

rompimento do vínculo familiar não deve comprometer a continuidade da 

convivência dos filhos, em face do ressentimento dos pais. 

      Os filhos, querendo ou não, participam dos conflitos e se submetem aos 

entraves inerentes á dissolução do laço amoroso entre os pais, sofrendo 

conseqüências desse desenlace.22 Lembra a psicologia que são os filhos quem 

mais sofrem no processo de separação, pois perdem a estrutura familiar que 

lhes assegura melhor desenvolvimento psíquico, físico e emocional. 

Consideram-se rejeitados e imponentes, nutrindo um profundo sentimento de 

solidão, como se os pais estivessem violando as obrigações da paternidade. O 

                                                           
20  OLIVEIRA José Lamartine C. e FERREIRA, Francisco José, Direito de Família, Saraiva: Rio 
de Janeiro, 2006, p. 34. 
21  ALBUQUERQUE, Fabíola Santos, Poder familiar nas famílias recompostas, Saraiva: Rio de 
Janeiro, 2006, p. 171. 
22  DUARTE, Lenita Pacheco Lemos, A guarda dos filhos na família em litígio, Lumen Iuris: São 
Paulo, 2007, p. 202. 
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divórcio é uma experiência pungente, dolorosa e de longa permanência na 

memória do filho, que convive com a sensação de que está sozinho no 

mundo.23 

      Ainda que a “posse do filho” não decorra da simples presença física no 

domicílio da mãe ou do pai, a definição da “guarda” identifica quem tem o filho 

em sua companhia. Todavia, o fato de filho residir com um deles não significa 

que outro “perdeu a guarda”, expressão, aliás, de nítido conteúdo punitivo. D 

qualquer sorte, com o rompimento da convivência dos pais, há a fragmentação 

de um dos componentes da autoridade parental. Ambos continuam detentores 

do poder familiar, mas, em regra, o filho ficava sob a guarda de um, e ao outro 

era assegurado o direito de visita, que acabava sendo regulamentado 

minuciosamente, estabelecendo-se dias e horários de forma às vezes 

bastantes rígida. 

      Passando o filho a residir na companhia de um dos genitores, a este ficava 

deferida a “guarda”, expressão que significa verdadeira “coisificação” do filho, 

colocando-o muito mais na condição de objeto do que de sujeito de direito. 

Como refere Gustavo Tepedino:  

 

(...) a carga semântica da expressão também demonstra 

ambivalência, indicando um sentido de guarda como ato de vigilância, 

sentinela que mais se afeiçoa ao olho unilateral do dono de uma 

coisa guardada, noção inadequada a uma perspectiva bilateral de 

diálogo e de troca na educação e formação da personalidade do 

filho.24  

 

      A guarda, assim concebida, colocava o filho muito mais na condição de 

mero objeto volante, sempre com mochila nas costa. Igualmente, a definição de 

horários de visita mais lembra um fracionamento do próprio filho. O 

estabelecimento da guarda e a regulamentação das visitas implicava na 

exclusão de um dos genitores da maior parte das atividades da vida cotidiana 

da criança.25  

                                                           
23 WALLERSTEIN, Judith S. e BLEKESLEE, Sandra, Sonhos e realidades no divórcio, Saraiva: 
Rio de Janeiro, 2008, p. 41.  
24 TEPEDINO, Gustavo, A disciplina da guarda e a autoridade parental, Saraiva: Rio de 
Janeiro, 2009, p. 309. 
25 BRUNO, Denise Duarte, Direito de visita: direito de convivência, Lumen Iuris: São Paulo, p. 
316.  
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      Assim, em boa hora veio a nova normatização legal, que assegura a ambos 

os genitores a responsabilidade conjunta e o exercício de direitos e deveres 

concernentes ao poder familiar (CC 1.583§1.º). Não mais se limita o não 

guardião a fiscalizar a manutenção e educação do filho quando na guardo do 

outro (CC 1.589). Ambos os pais persistem com todo o complexo de deveres 

que decorrem do poder familiar, sujeitando-se à pena de multa se agirem 

dolosa ou culposamente (ECA 249). 

      A lei passou a priorizar a guarda compartilhada. Além de impor ao juiz o 

dever de informar o seu significado, não havendo acordo entre os pais, será 

esta estabelecida judicialmente. Não mais se justifica a guarda uniparental em 

favor de um dos genitores, assegurando ao outro exclusivamente o direito de 

visita em horários estabelecidos de forma invariável e inflexível. 

 

 

2.1.1. Algumas espécies de disputas de guarda 

 

 

       O instituto da guarda compartilhada foi disciplinado no ordenamento juríico 

brasileiro pela Lei nº 11.698/09. É a partir dela e dos debates doutrinários que a 

fomentaram, na sua interpretação também, que passamos a discuti-la. 

A guarda compartilhada se dá no momento em que há o rompimento do 

convívio dos pais, a estrutura familiar resta abalada, deixando eles de exercer, 

em conjunto, as funções parentais. Não mais vivendo os filhos com ambos os 

genitores, acaba havendo uma redefinição de papéis. Tal resulta em uma 

divisão dos encargos com relação à prole. O maior conhecimento do 

dinamismo das relações familiares fez vingar a guarda conjunta ou 

compartilhada, que assegura maior aproximação física e imediata dos filhos 

com ambos os genitores, mesmo quando cessado o vínculo de conjugalidade. 

É o modo de garantir, de forma afetiva, a co-responsabilidade parental, a 

permanência da vinculação mais estrita e a ampla participação destes na 

formação e educação do filho, a que simples visitação não dá espaço. O 
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compartilhar da guarda dos filhos é o reflexo mais fiel do que se entende por 

poder familiar.26 

Guarda conjunta ou familiar significa mais prerrogativas aos pais, fazendo 

com que estejam presentes de forma mais intensa na vida dos filhos. A 

participação no processo de desenvolvimento integral dos filhos leva à 

pluralização das responsabilidades, estabelecendo verdadeira democratização 

de sentimentos. A proposta é manter os laços de afetividade, minorando os 

efeitos que a separação sempre acarreta nos filhos e conferindo aos pais o 

exercício da função parental de forma igualitária. A finalidade é consagrar o 

direito da criança e de seus dois genitores, colocando um freio na 

irresponsabilidade provocada pela guarda individual.27 Para isso, é necessária 

a mudança de alguns paradigmas, levando-se em conta a necessidade de 

compartilhamento entre os genitores da responsabilidade parental e das 

atividades cotidianas de cuidado, afeto e normas que ela implica.28  

      Por isso, regra passou a ser guarda compartilhada. Sua adoção não mais 

fica à mercê de acordos firmados entre os pais, e sim contemplados 

expressamente na norma legal, sob pena de se transformar em instituto 

destituídos de efetividade.29 A tendência ainda é não acreditar que o 

compartilhamento da guarda gere efeitos positivos decorrer de determinação 

judicial, sob a justificativa de que é necessário o consenso entre as partes. 

Porém, a prática tem mostrado, com freqüência indesejável, ser sim a guarda 

única propiciadora de insatisfação, conflitos e barganhas envolvendo os filhos. 

Na verdade, a guarda única apresenta maiores chances de acarretar 

insatisfação ao genitor não guardião, que tenderá a estar mais queixoso e 

contrariado quando em contato com os filhos.30  

      Mesmo antes de inserido de forma expressa na legislação, o modelo 

compartilhado não era proibido, sendo amplamente aplaudido pela doutrina e 

admitido por alguns juízes. Além disso, as disposições legais que tratam do 

bem estar do menor e da igualdade dos genitores traduzem parecer favorável a 

                                                           
26 MOTTA, Maria Antonieta Pisano, Compartilhamento a guarda no consenso e no litígio, 
Saraiva: Rio de Janeiro, 2006, p. 596. 
27 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias monoparentais, Saraiva: Rio de Janeiro, 2004, p. 287. 
28 BRUNO, Denise Duarte, Op. Cit., p. 319. 
29 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos, As perspectivas e o exercício da guarda compartilhada 
consensual e litigiosa, Saraiva: Rio de Janeiro, 2002, p. 30. 
30 Maria Antonieta Pisano Motta, Op. Cit., p. 599.  
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esse modo de exercício.31 Dentre os deveres e direitos relacionados ao 

exercício do poder familiar, são atribuídos a ambos os pais o de dirigir a criação 

e a educação dos filhos e o tê-los em sua companhia e guarda (CC1.634). A 

separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram entre 

pais e filhos (CC 1.632). 

      Agora a guarda compartilhada está definida na lei: responsabilidade e 

exercício conjunto de direitos e deveres concernentes ao poder familiar (CC 

1.583 § 1.º). Ocorreu verdadeira mudança de paradigma. Sua aplicabilidade 

exige dos cônjuges um desarmamento total, uma superação de mágoas e das 

frustrações que porventura ainda tenham para que, ao final, não se torne 

inócua a medida ou, pior, fomentadora de mais problemas do que soluções.32  

      Há uma modalidade de guarda compartilhada que, além de perfeita 

harmonia entre os genitores, exige certo padrão econômico. É a que se chama 

de aninhamento. O filho permanece na residência e são os genitores que se 

revezam, mudando-se periodicamente cada um deles para a casa em que o 

filho permanece. Só que, nesta hipótese, há necessidade da mantença de três 

residências. 

      A guarda compartilhada pode ser fixada por consenso ou por determinação 

judicial (CC 1.584 I e II). Caso não estipulada na ação de separação, divórcio 

ou dissolução da união estável, pode ser buscada Poe um dos pais em ação 

autônoma (CC 1.584 I). Mesmo que tenha sido definida a guarda unilateral 

antes do advento da reforma da lei, pode qualquer deles pleitear a alteração. 

Ainda que eleita a guarda individual, mister que o juiz informe o significado e 

importância da guarda compartilhada.  

      Quando ambos os pais manifestam-se expressamente pela guarda 

unilateral, o juiz não pode impor compartilhamento. No entanto, caso somente 

um dos genitores não aceite, pode ser determinada, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público, se esta for a orientação técnico-profissional 

ou de equipe interdisciplinar ( CC 1.584 § 3.º ). 

      A preferência legal é pelo compartilhamento, por garantir maior participação 

de ambos os pais no crescimento e desenvolvimento da prole. O novo modelo 

                                                           
31 PAIXÃO, Edivane e OLTRAMERI, Fernanda, Guarda compartilhada de filhos, Lumen Iuris: 
São Paulo, p. 67. 
32 FILIPPI, Rejane Brasil, Filhos e guarda compartilhda, Saraiva: Rio de Janeiro, 2006, p. 210. 
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de co-responsabilidade é o ideal, pois favorece o desenvolvimento das crianças 

com menos traumas e ônus, propiciando a continuidade da relação dos filhos 

com seus genitores e retirando da guarda a idéia de posse.33 Nem é preciso 

dizer que as crianças serão imensamente beneficiadas com a presença de 

ambos os pais em sua rotina, em seu dia-a-dia.34  

      Na demanda que em um dos genitores reivindica a guarda do filho, 

constatando o juiz que ambos demonstram condições de tê-lo em sua 

companhia, deve determinar a guarda conjunta, encaminhando os pais, se 

necessário, a acompanhamento psicológico ou psiquiátrico (ECA 129 III), para 

desempenharem a contento tal mister. Essa forma, com certeza, traz menos 

malefícios ao filho do que a regulamentação minuciosas de visitas, com a 

definição de dias e horários e a previsão de sanções para o caso de 

inadimplemento.  

      Guarda compartilhada significa dois lares, dupla residência, mais de um 

domicílio, o que, aliás, é admitido pela lei (CC 71). Fica o filho para transitar de 

uma residência para outra a seu bel-prazer. Porém, não há impedimento que 

estimulem os genitores - de preferência em procedimento de mediação -, 

alguns pontos a serem observados por ambos. Assim, há a possibilidade de 

ficar definida a residência do filho com um dos pais. Porém, é de se ter cuidado 

para que essa fixação não desvirtue o instituto, restando o genitor, cujo lar 

serve de abrigo ao filho, com a sensação de que ganhou a disputa, e o filho, de 

que é o seu guardião. Desse modo, não regulamentadas as visitas, acaba a 

convivência à mercê da vontade de quem está o filho em sua companhia. É o 

que sustenta Giselle Groeninga: havendo o compartilhamento, ao mesmo 

tempo, e na mesma intensidade do poder familiar, embora os pais vivam em 

lares distintos, a residência do filho é fixada em um destes lares.35  

      A guarda compartilhada não impede a fixação de alimentos, até porque 

nem sempre os genitores gozam das mesmas condições econômicas. Muitas 

vezes não há alternância da guarda física do filho, e a não cooperação do outro 

pode onerar sobremaneira o genitor guardião. Com as despesas do filho 

                                                           
33 AKEL, Ana Carolina Silveira, Guarda compartilhada, Saraiva: Rio de Janeiro, 2009, p. 124. 
34 AMARAL, Sylvia Mendonça do Amaral, Guarda compatilhada, Saraiva: Rio de Janeiro, 2005, 
p. 12. 
35 GROENIGA, Gisele Câmara, Guarda – A tutela do poder familiar, Saraiva: Rio de Janeiro, 
2006, p. 126. 
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devem ser divididas entre ambos os pais, a obrigação pode ser exigida de um 

deles pela via judicial. Não há peculiaridades técnico-jurídicas dignas de maior 

exame em matéria alimentar na guarda compartilhada, aplicando-se os 

mesmos princípios e regras.36  

      Compartilhar guarda de um filho se refere muito mais à garantia de que ele 

terá pais igualmente engajados no atendimento aos deveres inerentes ao poder 

familiar, bem como aos direitos que tal poder confere. Segundo Maria Antonieta 

Pisano Motta, a guarda compartilhada dever ser tomada, antes de tudo, como 

uma postura, como reflexo de uma mentalidade, segundo a qual pai e mãe são 

igualmente importantes para os filhos de qualquer idade e, portanto, essas 

relações devem ser preservadas para garantir de que o adequado 

desenvolvimento fisiopsíquico das crianças ou adolescentes envolvidas venha 

a ocorrer.37   

      Não dá para confundir guarda compartilhada com inconveniente guarda 

alterada, através do qual, mais no interesse dos pais do que no dos filhos, 

procede-se praticamente à divisão da criança. Confere-se de forma exclusiva o 

poder parental por período preestabelecidos de tempo, geralmente de forma 

equânime, entre as casas dos genitores. Reside, por exemplo, 15 dias na casa 

de cadê genitor, ou períodos maiores, um mês ou seis meses, e visita o outro. 

Tal arranjo gera ansiedade e tem escassa probabilidade de sucesso.38  

      Na Guarda Unilateral a lei prevê a possibilidade da guarda unilateral, mas 

francamente dá preferência à guarda compartilhada. A guarda a um só dos 

genitores, com o estabelecimento do regime de visitas, é estabelecida decorrer 

do consenso de ambos. Ainda assim, na audiência, deve o juiz informar aos 

pais o significado e a importância da guarda compartilhada (CC 1.584 § 1.º). 

Caso somente um dos pais não concorde com a guarda compartilhada, pode o 

juiz determiná-la de ofício ou a requerimento do Ministério Público. A custódia 

unipessoal será atribuída motivadamente ao genitor que revele melhores 

condições de exercê-la e, objetivamente, tenha aptidão para propiciar ao filho 

(CC 1.583 § 2.º): I – afeto nas relações com o genitor e o grupo familiar; II – 

saúde e segurança; III – educação. 

                                                           
36 PEREIRA, Sérgio Gischkow, Alimentos na investigação de paternidade e na guarda 
compartilhada, Lumen Iuris: São Paulo, p. 128. 
37 Maria Antonieta Pisano Motta, Op. Cit., p. 597. 
38 Denise Duarte Bruno, Op. Cit., p. 30. 
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      Ainda assim, a guarda unilateral obriga o genitor não guardião a 

supervisionar os interesses do filho (CC 1.584 § 3.º). Também lhe é concedido 

o direito de fiscalizar sua manutenção e educação (CC 1589). 

      Quando o filho é reconhecido somente por um dos pais – geralmente a mãe 

-, é claro que fica sob a guarda de quem o reconheceu (CC 1.612). Aliás, nem 

poderia ser diferente. Registrado o infante no nome de um dos genitores, passa 

ele a exercer a guarda unilateral, constituindo uma família monoparental. Mas 

se genitora for casada, o filho não poderá residir no lar conjugal se não houver 

o consentimento do seu conjugue (CC 1.611). A norma, além de 

inconstitucional, é para lá de discriminatória. A Constituição Federal (CF 227) 

assegura, com prioridade absoluta, a convivência familiar. Nada justifica a 

necessidade da vênia marital para o filho residir na companhia de sue genitor. 

Nitidamente, a regra remonta à época em que era vedado o reconhecimento do 

filho extramatrimonial, para não afetar a harmonia da família daquele que teve 

um filho fora do casamento. Como deve prevalecer o melhor interesse da 

criança, nada pode impedir que a guarda seja atribuída ao genitor que o 

reconheceu, sendo totalmente descabido o condicionamento ao consentimento 

de seu consorte.39 

A guarda unilateral afasta, sem dúvida, o laço de paternidade da criança 

com o pai ou a mãe não guardião, pois a este é estipulado o dia de visita, 

sendo que nem sempre esse dia é um dia bom; isso porque é previamente 

marcado, e o guardião normalmente impõe regras.40 

Delineia-se, com as modalidades de guarda e sua efetiva prática, uma 

causa para que haja, como não poderia de ser devido a condição humana, uma 

possibilidade de lide mesmo que haja uma decisão judicial em torno da guarda 

das crianças. Passamos, a partir de agora, à definição do problema e do que 

vem a ser a alienação parental. 

 

 

2.2. A Alienação Parental: definição e problemas 

 

                                                           
39 Ibidem, p. 118. 
40 CANEZIN, Claudete Carvalho, Da guarda compartilhada em oposição à guarda unilateral, 
Saraiva: Rio de Janeiro, 2008, p. 24. 
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      Vestibularmente,faz-se necessário esclarecer que, na verdade, o que 

denominamos como alienação parental, na verdade, é uma síndrome. Por isso 

o Direito, necessariamente, apóia-se em uma visão interdisciplinar para 

compreender esse fenômeno que tem implicações no âmbito do Direito de 

Família e, em especial, nos direitos da criança e do adolescente. 

Síndrome de Alienação Parental (SAP), também conhecida pela sigla em 

inglês PAS, é o termo proposto por Richard Gardner41, em 1985, para a 

situação em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os laços 

afetivos com o outro genitor, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor 

em relação ao outro genitor. 

Os casos mais freqüentes da Síndrome da Alienação Parental estão 

associados a situações onde a ruptura da vida conjugal gera, em um dos 

genitores, uma tendência vingativa muito grande. Quando este não consegue 

elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de 

destruição, vingança, desmoralização e descrédito do ex-cônjuge. Neste 

processo vingativo, o filho é utilizado como instrumento da agressividade 

direcionada ao parceiro.42  

Faz-se mister salientar que o genitor alienante exclui o outro genitor da vida 

dos filhos e tem-se, como consequência que o mesmo: a) Não comunica ao 

outro genitor fatos importantes relacionados à vida dos filhos (escola, médico, 

comemorações, etc.); b) Toma decisões importantes sobre a vida dos filhos, 

sem prévia consulta ao outro cônjuge (por exemplo: escolha ou mudança de 

escola, de pediatra, etc.); c) Transmite seu desagrado diante da manifestação 

de contentamento externada pela criança em estar com o outro genitor.  

Outras consequências que podemos destacar por parte do genitor alienante 

é que o mesmo: 

a) interfere nas visitas; 

b) controla excessivamente os horários de visita; 

                                                           
41 Cf. Gardner R. Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis 
Should Evaluators Use in Child-Custody Disputes?. American Journal of Family Therapy. March 
2002;30(2): pp. 93-115. In: http://www.alienacaoparental.com.br. Acessado em 01/06/2010. 
42 Ibidem. 
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c) organiza diversas atividades para o dia de visitas, de modo a torná-las 

desinteressantes ou mesmo inibi-la; 

d) não permite que a criança esteja com o genitor alienado em ocasiões outras 

que não aquelas prévia e expressamente estipuladas; 

e) ataca a relação entre filho e o outro genitor; 

f) recorda à criança, com insistência, motivos ou fatos ocorridos que levem ao 

estranhamento com o outro genitor; 

g) obriga a criança a optar entre a mãe ou o pai, fazendo-a tomar partido no 

conflito; 

h) transforma a criança em espiã da vida do ex-cônjuge; 

i) quebra, esconde ou cuida mal dos presentes que o genitor alienado dá ao 

filho; 

j) sugere à criança que o outro genitor é pessoa perigosa; 

l) denigre a imagem do outro genitor; 

m) faz comentários desairosos sobre presentes ou roupas compradas pelo 

outro genitor ou mesmo sobre o gênero do lazer que ele oferece ao filho; 

n) critica a competência profissional e a situação financeira do ex-cônjuge; 

o) Emite falsas acusações de abuso sexual, uso de drogas e álcool.43 

Como consequência destes tipos de comportamento, a criança Alienada: 

 Apresenta um sentimento constante de raiva e ódio contra o genitor 

alienado e sua família.  

 Se recusa a dar atenção, visitar, ou se comunicar com o outro genitor.  

 Guarda sentimentos e crenças negativas sobre o outro genitor, que são 

inconsequentes, exageradas ou inverossímeis com a realidade.  

Daí, temos que as crianças vítimas de SAP são mais propensas a:  

 Apresentar distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade e 

pânico.  

 Utilizar drogas e álcool como forma de aliviar a dor e culpa da 

alienação.  

 Cometer suicídio.  

                                                           
43 Ibidem. 
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 Apresentar baixa auto-estima.  

 Não conseguir uma relação estável, quando adultas.  

 Possuir problemas de gênero, em função da desqualificação do genitor 

atacado.  

 

Quanto aos critérios aferidores do processo alienatório são, basicamente, 

quatro os admitidos por Richard A. Gardner, citado por François Podevyn: 

 

1. obstrução do contato: o alienador busca a todo custo obstaculizar o contato 

do não-guardião com o filho e para tanto se utiliza os mais variados meios tais 

como interceptações de ligações e cartas, críticas demasiadas, tomada de 

decisões importantes da vida do filho sem consultar o outro; 

 

2. denúncias falsas de abuso: é a mais grave das acusações que o guardião 

pode fazer, incutir na criança a idéia de que o outro genitor está abusando 

sexualmente ou emocionalmente fazendo com que a criança tenha medo de 

encontrar com o não-guardião; 

 

3. deterioração da relação após a separação: o rompimento da relação 

conjugal faz com que o alienador projete nos filhos toda a frustração advinda 

da separação, persuadindo a criança a afastar do não guardião com a 

alegação de que ele abandonou a família, e que fará sofre assim como o fez; 

 

4. reação de medo: a criança passa a ser protagonista do conflito dos pais e 

por medo do guardião voltar-se contrai si a criança se apega a esse e afasta do 

outro.44 

 

A SAP não é uma situação irreversível, desde que tratada de forma eficaz 

e com a intervenção de profissionais especializados no assunto, por meio da 

adoção conjunta de medidas legais e terapêuticas. 

                                                           
44 PODEVYN, François. Síndrome da Alienação Parental. Traduzido para o espanhol: Paul 
Wilekens, (09/06/2001). Tradução para o português: Apase Brasil – Associação de Pais 
Separados do Brasil (08/08/2001). Disponível em: www.apase.org.br. Acesso dia 21.05.2008. 
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Nos casos em que o estágio alienatório seja leve, o mais recomendável 

é a Mediação, meio extrajudicial de resolução de conflitos em que as partes 

buscam o diálogo com instrumento eficaz para se chegar a um senso comum, 

no caso em tela, como se chegar ao melhor interesse da criança. 

Entretanto, flagrada a presença da SAP e o menor apresentando-se num 

quadro clínico mais grave, é indispensável a intervenção judicial para que, além 

de tentar reestruturar a relação do filho com o não-guardião, imponha ao 

genitor guardião a responsabilização pelas atitudes de violência emocional 

contra o filho e contra o outro genitor. É essencial que sinta a exigência do 

risco, por exemplo, de perda da guarda, pagamento de multa ou de outra pelos 

atos praticados. Sem punição, a postura do alienador sempre irá comprometer 

o sadio desenvolvimento da relação do filho com o genitor não guardião. 

 

 

2.2.1. A Emenda Constitucional nº 45/2004 e o Aparato da SAP  
 

 

 

O acesso à Justiça é instrumento de pacificação social consentâneo com 

princípio da dignidade humana e garantidor da efetivação da justiça por meio 

da duração razoável do processo. 

A EC nº 45/2004, intitulada “Reforma do Judiciário”, assegura ao cidadão 

tutela jurisdicional célere e tempestiva. Nos tribunais de família, não é 

necessária tão-somente a celeridade processual, pois estes lidam com 

questões delicadas e envolvem interesses caros, como os do menor, e que 

podem ser prejudicados se não analisados de forma pormenorizada e 

profunda. 

Nessa análise exige-se, portanto, um aparato judicial eficaz que auxilie a 

democratização da justiça e a efetivação dos direitos fundamentais do cidadão. 

É preciso que o julgador, para não incorrer em injustiças, tenha, além do 

conhecimento técnico em Direito, sensibilidade, sensatez, maior especialização 

na seara do Direito de família e que possua conhecimentos de psicologia e 

psiquiatria jurídica, para não se ver como leigo diante de laudos e para que 

possua compreensão global daquilo que julgará. 
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Assim, é patente a necessidade dos tribunais da presença constante de 

profissionais como psiquiatras e psicólogos que saibam detectar problemas, 

muitas vezes desconhecidos, inclusive, pelas partes envolvidas, tais como a 

SAP e suas graduações, procedendo com um estudo psico-social criterioso e 

com as investigações adequadas, pois “em juízo de família, não se resolvem 

apenas os litígios; resolvem-se pessoas”.45 

Sabe-se que a detecção da SAP não é fácil, tendo em vista que os 

sintomas, a primeira vista, podem assemelhar-se a algum tipo de trauma 

psicológico. Faz-se necessária, assim, a modernização dos instrumentos legais 

e dos aparatos judiciais colocados à disposição dos tribunais que decidem as 

causas de família, a fim de que os interesses dos menores sejam efetivamente 

protegidos e para que se garanta a tutela eficaz da dignidade de todos os 

envolvidos, uma vez que, na ocorrência da Síndrome da Alienação Parental, a 

imagem do não-guardião é desfeita não só em relação à criança ou 

adolescente, mas também perante a comunidade em que vive. 

Consagrando o diálogo como instrumento de pacificação e na tentativa de 

restaurar a relação do genitor alienado com o filho, apresenta-se como solução 

extrajudicial para o impedimento ou reversão da Síndrome da Alienação 

Parental a Mediação terapêutica. 

Mecanismo que presume a interdisciplinaridade do Direito com a psiquiatria 

e a psicologia, a Mediação terapêutica consiste na restauração da relação do 

menor com o genitor excluso e na tentativa de despertar o alienador para os 

danos psico-sociais que suas atitudes com relação ao “ex” e ao menor 

causariam a si próprio e, sobretudo à criança. 

Além de evitar que do conflito decorra uma litiscontestatio, desgastando a 

relação entre as partes, expondo o menor e levando ao judiciário uma lide 

passível de ter sido solucionada por vias extrajudiciais, a Mediação é, 

certamente, mecanismo elogiável trazido pela EC nº. 45/2004. 

Todavia, o Judiciário além de sugerir a Mediação, deverá se reestruturar 

para fazer dela um instrumento democrático de pacificação de conflitos, 

inserindo em seu quadro funcional profissionais das mencionadas áreas, bem 

                                                           
45 ALVES, Jones Figueirêdo. Psicologia aplicada ao Direito de Família. In: Jus Navigandi, 
Teresina, ano VI, n. 55, mar. 2002. em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2740. 
Acesso em 06/03/2008. 
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como fiscalizando a atuação dos operadores do Direito, garantindo, assim, um 

exercício ético e altruístico da mediação. 

Observa-se, ainda, a necessidade de alteração do modelo do ensino 

jurídico no país, hoje voltado para a concepção de que o importante, como 

representante da parte, é vencer a lide. É importante para o judiciário e, 

sobretudo para a sociedade a formação de profissionais que primem pela ética 

em sua atuação e que valorizem o bem estar e a sanidade de seu cliente. 

Por vias judiciais, impede-se a instalação e desenvolvimento da SAP, 

amparando-se os juízos de família com psiquiatras e psicólogos a fim de que 

acompanhem os envolvidos, procedendo com um estudo psico-social da 

situação em que se inserem. 

Quando em grau leve ou moderado, deve-se tratar o genitor alienador e a 

criança, numa tentativa de restaurar o relacionamento desta com o alienado. 

Como punição ao genitor alienador e com a devida previsão legislativa, 

deveriam ser aplicadas medidas concretas como advertência, reversão da 

guarda e caso haja dano moral, e este sendo solicitado em ação autônoma e 

devidamente comprovado pelo alienado, concessão de indenização ao 

prejudicado, bem como a retratação pública do alienador na comunidade em 

que vive. 

Em fase agravada, em que o elo com o genitor alienado está destruído por 

completo, a solução judicial seria após análise ponderada do caso sub judice, o 

afastamento do alienado, assumindo o alienador o dever moral e legal de fazer 

todo o possível para, juntamente com o analista psiquiatra, amenizar o trauma 

desenvolvido no menor, bem como o compromisso tentar restituir a imagem do 

alienado. 

Vê-se que a identificação da SAP decorre de profunda análise do 

comportamento do envolvidos, sob pena de cometimento de injustos e 

desobediência ao princípio do melhor interesse do menor consagrado pela 

CF/88. Sob essa perspectiva, a reforma trazida pela EC nº. 45/2004 deixa a 

desejar, pois, conquanto assegure celeridade processual, não oferta 

mecanismos legais e aparato judicial eficazes à justa composição da demanda 

e para a observância adequada do que atenda o melhor interesse do menor. 

A EC nº. 45/2004, cunhada de “Reforma do Judiciário”, traz como 

sustentáculo a tutela jurisdicional célere e tempestiva. Não fornece, porém, 
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uma reestruturação eficaz do judiciário que conceda um aparato judicial e 

mecanismos legais capazes de implementar a democratização da justiça e 

tutela eficaz da dignidade de todos os envolvidos das demandas presentes nos 

foros de família. 

Ressalta-se o despreparo de alguns magistrados e de outros aplicadores 

do Direito no trato com as questões de família, pois, para lidar com elas é 

preciso mais que saber técnico, é preciso sensatez e aptidão. 

No que tange à SAP, a EC nº. 45/2004, consagrando a celeridade e 

economia processual, permite a implementação do diálogo como instrumento 

de pacificação e como tentativa de restaurar a relação do genitor alienado com 

o filho, traz, embora ausente o corpo funcional para real democratização do 

acesso à justiça, a possibilidade da aplicação da mediação terapêutica, como 

mecanismo extrajudicial para reversão ou instalação da síndrome mencionada. 

Embora bem intencionada, a “Reforma do Judiciário” na seara do Direito de 

família não parece trazer alterações estruturais, em regra geral, que 

possibilitem uma justa composição. 

Diante de todo o exposto, permanece o desafio: como preservar os 

interesses da criança envolvida em tamanho dissenso ? 

 

 

2.2.2. O ordenamento jurídico brasileiro e algumas regras e 

procedimentos para a proteção do princípio do melhor 

interesse do menor 

 

 

Existem diversos mecanismos a disposição dos operadores do direito para 

proteger a criança e o adolescente. Sempre objetivando seu melhor interesse, 

são ferramentas indispensáveis a preservação de suas garantias. 

O Principio da Afetividade e a Relação Paterno-Filial contemplam, dentre 

outros aspectos, princípios de direito da criança contemplados na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança de 1959: 

 

“DIREITO À ESPECIAL PROTEÇÃO PARA O SEU 
DESENVOLVIMENTO FÍSICO, MENTAL E SOCIAL.  
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A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e 
serviços, a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo 
que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e 
socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições 
de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a 
consideração fundamental a que se atenderá será o interesse 
superior da criança. 
 
DIREITO AO AMOR E À COMPREENSÃO POR PARTE DOS PAIS E 
DA SOCIEDADE 
A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento 
pleno e harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, 
deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, 
mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral 
e material; salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar 
a criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as autoridades 
públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor 
abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de 
subsistência Convém que se concedam subsídios governamentais, 
ou de outra espécie, para a manutenção dos filhos de famílias 
numerosas.46” 

 

Diante dessa condição jurídica as crianças e os adolescentes tem uma 

posição de igualdade em relação aos adultos, possuindo direitos subjetivos que 

podem ser exigidos judicialmente. 

Veja trecho do preâmbulo da Assembléia Geral das Nações Unidas de 20 

de novembro de 1989, dispondo sobre a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, do qual o Brasil é Estado parte: 

 

“Convencidos de que a família, como grupo fundamental da 
sociedade e ambiente natural para o crescimento e o bem-estar de 
todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a 
proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir 
plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade; 
 
Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso 
desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da 
família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão; 
 
Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para 
uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo 
com os ideais proclamados na Carta das Nações Unidas, 
especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, 
igualdade e solidariedade.”47 

 

Dispõe o artigo 227, ‘caput’, da Constituição Federal: 
 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, a 

                                                           
46http://www.mp.rs.gov.br/infancia/documentos_internacionais/id90.htm.Acessado em 
10/04/2010. 
47 http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm. Acessado em 10/04/2010. 
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alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligencia, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
Observe o que dispõe o Novo Código Civil, que sobre a suspensão e 

extinção do poder familiar: 
 
Artigo 1.635: Extingue-se o poder familiar: 
 
I - pela morte dos pais ou do filho; 
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único; 
III - pela maioridade; 
IV - pela adoção; 
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 
 
Artigo 1.636: O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou 
estabelece união estável, não perde, quanto aos filhos do 
relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os 
sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. 
 
Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se 
ao pai ou a mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união 
estável. 
 
Artigo 1.637: Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando 
aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe 
ao Juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a 
medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus 
haveres, ate suspendendo o poder familiar, quando convenha. 

 

Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder 
familiar ao pai ou a mãe condenados por sentença irrecorrível, em 
virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 
 
Artigo 1.638: Perdera por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe 
que: 
 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários a moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente também e cristalino quando diz em 

seus artigos: 
 

Artigo 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
 
Artigo 4º: E dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do Poder Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao 
esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao 
respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. 
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Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstancias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância publica; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
publicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção a infância e a juventude. 
 
Artigo 98: As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados: 
 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 
 
Artigo 130: 
 
Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual 
impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá 
determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da 
moradia comum. 

 

Uma vez verificada tal situação, seria a mediação (enquanto técnica 

alternativa de resolução de conflitos) um caminho possível ? 

 

 

2.2.2.1. As técnicas alternativas de resolução de conflitos em 

situações de SAP 

 

 

Embora os conflitos existam, quando os envolvidos ambicionam resolve-los 

(rapidamente), ha alternativas que podem satisfazer ambos os lados e quando 

existe esta predisposição, a maioria dos conflitos e resolvida. 

Deste contexto é que parte a Mediação: 

 

“A celeridade proposta pela Mediação reduz os custos emocionais, de 
tempo e financeiros pertinentes a conflitos dessa natureza. O sigilo, 
também inerente ao processo de Mediação, viabiliza manter os 
desacordos e as soluções construídas no âmbito privado, 
contribuindo igualmente para a redução dos custos emocionais. A 
manutenção da autoria das soluções com os envolvidos no conflito 
permite preservar a gestão sobre as próprias vidas e sobre a vida de 
terceiros indiretamente implicados. Ela possibilita atender aos 
interesses comuns e divergentes, articulando as necessidades de 



43 
 

cada um com as possibilidades do outro, em busca da satisfação 
mútua, e estimula o cumprimento dos acordos realizados.”48 
 

Conflitos são inerentes a vida em sociedade: 

 

“A maioria dos casos resolvem-se por meio de uma simples conversa ou consenso. Isso 
pode ser comprovado no mundo todo, inclusive no Brasil. Nos EUA, 
recente pesquisa comprova que 80% dos acordos realizados pela 
mediação foram cumpridos. Em Portugal, nos Julgados de Paz 
(espécie de Juizado Especial), entre janeiro de 2002 e 30 de 
setembro de 2003, dos 650 processos concluídos, 37% foram 
resolvidos pela mediação, 50% por meio de julgamento e 13% de 
outros modos. Em São Paulo, a mediação reduziu em 75% a pauta 
de audiências e 30% os processos distribuídos no Juizado Especial 
da Comarca de Serra Negra (dados de pesquisa feita pela Escola 
Paulista da Magistratura, do Centro Brasileiro de Estudos e 
Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ). Os resultados influenciaram na 
criação do Provimento nº 893/04 do TJSP, publicado em 10 de 
novembro de 2004 no Diário Oficial do Estado, que autoriza a criação 
e instalação do Setor de Conciliação ou de Mediação nas Comarcas 
e Foros de todo o Estado de São Paulo.”49 

 

A conciliação tem por objetivo maior a construção de acordos. Busca-se o 

fim da controvérsia, uma parte cede de um lado, a outra parte cede do outro, 

procurando um entendimento entre as partes ate com sugestões do 

conciliador. 

Na conciliação existe um dialogo maior entre as partes e elas buscam 

efetivamente a construção de um acordo. A mediação não tem na construção 

de acordos a sua vocação maior. O que a mediação não tem se busca aqui e a 

facilitação da conversa entre ambos para que sozinhos, cheguem a um 

consenso. 

O mediador não sugere soluções, ele busca facilitar a conversa entre as 

partes que aqui e praticamente nula. Não ha qualquer dialogo entre as partes e 

o mediador buscar iniciá-lo, para quem sabe, entrem num acordo. 

E nas questões inerentes ao Direito de Família? Será que a Mediação e 

eficaz? 

 A dificuldade em admitir a falência de um relacionamento e comum a todos 

que já se submeteram a essa experiência e a situação e pior quando há 

crianças provenientes dessa relação. 

                                                           
48 http://www.mediare.com.br/04temas_famil.htm Acessado em 17/04/2010. 
49 http://www.justica.sp.gov.br/Modulo.asp?Modulo=507&Cod=2 Acessado em 03/04/2010. 



44 
 

Alguns administram melhor esses sentimentos, outros não. E ao invés de 

reconhecer a perda, admitir a situação e seguir em frente, algumas pessoas 

partem para o confronto e manter a briga, como uma forma de manter o poder 

perdido e manter-se superior ao outro. Nessa guerra todas as armas, inclusive 

a própria criança, são utilizadas. Com eficácia garantida, a criança e 

empregada para atingir a parte mais sensível do oponente: a ligação de afeto 

com a criança. 

Então a Mediação surge como uma espécie de bandeira branca nessa 

guerra, a fim de que se determine uma razoável cooperação entre ambos e que 

se estabeleça limites que cada um devera respeitar, podendo então a criança 

desenvolver uma relação sadia com os dois genitores. Pode parecer 

antagônica à utilização da Mediação, já que ela sugere nesses casos a 

conjugação de verbos que não funcionaram antes: ceder, conceder e 

concordar ! Tarefa extremamente difícil, já que a dinâmica de muitos ex-casais 

e a manutenção da briga. 

No contexto do Direito Familiar, o problema e a disputa. Negociação não é 

sinônimo de imposição, razão pela qual afastá-la é um erro. 

Negociar é, antes de qualquer coisa, retomar um dialogo que e rompido 

pela separação: 

 

“Considerando-se que, a esfera do direito com suas instituições, ao 
invés de ser a última instância à qual as pessoas recorrem para 
resolver suas dificuldades, passou a ser a primeira instância onde se 
busca a resolução dos conflitos. Como resultado, surgiu um acúmulo 
de processos e um crescimento vertiginoso da demanda por justiça e 
solução que se deposita na barra dos tribunais. Como conseqüência 
deste acúmulo de demandas no poder judiciário, nos deparamos, por 
um lado, com a morosidade, por outro, o estabelecimento de 
decisões ‘por atacado’, amparado muito mais na jurisprudência do 
que na análise efetiva dos casos, tendo em vista que o tempo 
escasso não permite uma avaliação personalizada. O subproduto 
destas conseqüências é a perda de efetividade nas decisões (pois 
algumas ‘chegam tarde demais’), a impunidade, a sensação de 
injustiça e a descrença gradativa nas instituições jurídicas como 
promotoras de estabilidade social.”50 

 

 

Importante salientar que “dissolução da sociedade conjugal” é diferente de 

“dissolução da família” e devem os genitores ficar atentos para aceitar e 

                                                           
50 http://www.pailegal.com.br/mediation.asp Acessado em 03/9/2008. 
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assumir novas responsabilidades. Não basta um simples acordo, é necessário 

por fim ao litígio. 

Assim, o principal questionamento dos operadores do direito sobre a 

Mediação e seu embasamento legal. Sabe-se que existem projetos de lei 

tramitando, como o da advogada e ex-deputada federal e Zulaie Cobra PL 

4827-199851 que institucionaliza e disciplina a Mediação, como método de 

prevenção e solução consensual de conflitos. 

Mas enquanto não houver uma legislação e regulamentação legal, caberá 

aos operadores do direito a iniciativa de promover a Mediação. Situação que já 

ocorre no Estado de São Paulo, onde os resultados positivos da Mediação 

influenciaram na criação, através de um provimento (893/04) do Tribunal de 

Justiça Paulista, do Setor de Conciliação e Mediação nas Comarcas e Foros 

daquele Estado. 

Para a juíza Daniele Ganancia52 da Vara de Família do Tribunal de Grande 

Instancia de Nanterre, Franca:  

 

“O processo deve mudar. Mediação (...) não é uma capitulação da 
justiça. Ao contrário: ela constitui um meio de assegurar uma justiça 
mais personalizada, mais em contato com o real e mais eficaz.” 

 

Por fim, o que se verifica, como se pode depreender, é que o ordenamento 

jurídico deve, e pode, encontrar caminhos para solucionar essa situação que 

põe a criança como alvo e buscar os melhores caminhos para proteger e tutelar 

o seu melhor interess 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 http://www.justica.sp.gov.br/downmed/pl4827.pdf Acessado em 15/05/2010. 
52 http://www.cjf.jus.br/revista/numero17/artigo3.pdf Acessado em 27/05/2010. 
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CONCLUSÃO 

 

       

      No primeiro capítulo procuramos explicar a origem de tudo, pois antes que 

ocorra a Síndrome de Alienação Parental, acontece a separação judicial e a 

disputa de guarda entre os genitores. Nessas disputas é que os pais utilizam 

certos artifícios para conseguir o seu objetivo, que é prejudicar o outro genitor e 

obter a guarda do filho totalmente para si. Foram abordados o instituto familiar, 

seus conceitos e conflitos, bem como o interesse que o menor tem e deve ser 

considerado nas disputas. 

      No segundo começou a ser tratado o assunto principal do trabalho a 

síndrome, com conceitos, seus efeitos e conseqüências. Também discorremos 

sobre alguns tipos de guardas. Procuramos situar o assunto da Síndrome de 

Alienação Parental no ambiente do Poder Judiciário, e algumas soluções para 

a SAP. 

      Com o foco do assunto da Síndrome de Alienação Parental voltado 

principalmente para questões que envolvam diretamente a disputa de guarda, 

vemos que um dos critérios decisivos tratados foi investigar a relação dos filhos 

com o alienado antes da separação para compará-la com o momento posterior. 

Considerando desgastes naturais que já são decorrentes da própria separação, 

novo estilo de vida, as condições econômicas, que diminui, pois cada genitor 

tem que reconstruir a sua vida. Como a nossa legislação ainda não trata 

especificamente de casos como retratados no presente trabalho, surge uma 

dificuldade muito grande para notar a síndrome e punir o alienador. Mas o que 

se percebe é que juízes e peritos começam a possuir um método de trabalho 

que cada vez mais tem ajudado a descobrir problemas da relação dos pais com 

filhos. 

      O presente trabalho buscou mostrar um grande problema que aos poucos 

está conseguindo ser notado e estudado com maior frequência, mas mesmo 

assim ainda são poucas as jurisprudências encontradas. Portanto deve-se 

pensar e refletir nas graves questões envolvendo a síndrome nas disputas de 

guarda, e procurar proteger o menor. 
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