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ALIENAÇÃO PARENTAL: IMPLANTAÇÃO DE FALSAS MEMÓRIAS 
 

Carla Dulce de Pinho e Silva1 

 

RESUMO: Este artigo tem como tema a implantação de falsas memórias – termo 
utilizado por Richard Gardner para caracterizar a Alienação Parental – Ocorre 
geralmente no ato da desmoralização praticada por um genitor contra o outro, a fim 
de romper os laços afetivos entre a criança e genitor prejudicado. Em alguns fatos 
as condutas alienadoras são praticadas por outra pessoa da família, entretanto, o 
presente artigo visou abordar a situação específica em que o guardião é quem 
comete tais condutas. Tratando-se de verdadeiro abuso do direito praticado pelo 
mesmo, nos períodos de conflito conjugal ou mesmo na falta de cordialidade na 
administração da guarda, a criança presencia toda essa desarmonia, sendo vítima 
das próprias circunstâncias. Tal fato equivale-se da alienação parental, também 
conhecida como implantação de falsas memórias, capaz de causar irreparáveis 
danos psicoemocionais na criança ou adolescente.  

Palavras chave: Alienação Parental. Direito de Família. Direito fundamental. Abuso 
do direito. Guarda. Poder Familiar. 

ABSTRACT: This article focuses on the implementation of false memories - term 
used by Richard Gardner to characterize the parental alienation - usually occurs in 
the act of demoralization practiced by one parent against the other in order to break 
the emotional ties between the child and impaired parent. In some events the 
alienating behaviors are practiced by someone else's family, however, this article 
aimed at addressing the specific situation in which the guardian is the one who 
commits such conduct. In the case of real abuse of the right practiced by even in 
periods of marital conflict or even the lack of warmth in the administration of the 
prison, the child witnesses all this discord, the victim of the circumstances. This fact 
is equivalent to the parental alienation, also known as implantation of false 
memories, capable of causing irreparable damage to the psycho-emotional child or 
adolescent.. 
 
Key words: Parental alienation. Family Law. Fundamental right. Abuse of rights. 
Guard. Family power  
 
Sumário: Introdução; 1. Visão de Famílias;1.1Família Brasileira Atual;1.2 Família e a 
Constituição de 1988;1.3Titularidade do Poder Familiar;2.Alienação Parental 
2.1Conceito; 2.2  Efeito do Divórcio dos Pais sobre os Filhos; 2.3 Consequências da 
Alienação Parental; 3. Implantação de Falsas Memórias;3.1  Mãe Usurpadora;3.2  
Abuso Sexual;4 Aspectos Jurídicos; Conclusão; Referências.  
 

 

 

                                                           
1  Estudante do 10º período do curso de Direito da UNIABEU - Centro Universitário. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa tem objetivo analisar a implantação de falsas memórias, 

termo este utilizado por Richard Gardner- psiquiatra, e professor clínico de 

Psiquiatria Infantil da Universidade de Columbia (EUA)- para designar a Alienação 

Parental, que consiste geralmente na campanha de desmoralização praticada por 

um genitor contra o outro com a finalidade de romper os laços de afeto entre a 

criança e o genitor vitima da alienação, um tema bastante conhecido por suas 

características, e não por seu  nome . 

A alienação vem sendo estudada desde a década de 1980 e é uma grave 

situação que vem aumentando cada vez mais, que faz com que a estrutura 

psicológica dos envolvidos seja abalada. Ocorre que, com o fim do relacionamento, 

um dos pais, que se sente abandonado e tomado pelo sentimento de ódio, acaba 

usando a criança ,fruto desse união, como arma de chantagem ,contra a pessoa que 

não quer mais viver como casal. Com essa atitude, a reação não poderia ser boa. 

Acontece que o dano causado, tanto no adulto quanto na criança, pode chegar a ser 

irreparável, pois, como exemplo, a criança que cresce  acreditando  que seu pai/mãe 

é a pior pessoa do mundo, e tudo o que ocorrer de ruim a partir daquela separação 

será atribuído aquele ele. Por esse motivo a criança acaba repudiando-o e se 

negando a estar em sua companhia, rompendo assim um grande e importante laço 

afetivo. 

 A grande questão que envolve a alienação parental é: O que leva ao genitor 

com a guarda da criança a agir de maneira ardilosa para promover o rompimento 

dos laços afetivos do filho com o outro genitor? Por que vetar esse relacionamento 

tão importante, que é feito de amor e cuidado? De fato, é perceptível que o alienador 

possui sérios problemas psicológicos, pois há uma grande satisfação  ao criar 

situações conflitantes que acabam afastando a criança do outro genitor. 

 Como já é de conhecimento de todos a alienação parental sempre existiu, 

só que não era vista como algo cabível de punição ,pois quando ocorria, havia 

sempre uma justificativa para o tal comportamento. Mas a partir da edição da Lei Nº 

12.318/ 2010 a alienação parental passou a ser bem caracterizada e criminalizada, 

ficando claro que, a prática da alienação parental fere o direito fundamental da 
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criança ou do adolescente de também prejudicar a convivência familiar saudável, e  

dificulta a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, 

constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e desconstituindo totalmente 

os  dos deveres inerentes à autoridade parental.     

1 VISÃO DE FAMÍLIAS  

 1.1 FAMILIA BRASILEIRA ATUAL 

A filiação,é a relação que une a pessoa a aquela que a geraram, existindo   

variedades e não um único exemplo, como a natural, em que o individuo é gerado  e 

registrado por aqueles  que o conceberam, a jurídica, que vem ser por meio da 

adoção, e a afetiva. 

É visível que, a multiplicidade e variedade de fatores não fixam um modelo 

único de família, sendo obrigatório compreendê-la, de acordo com os novos arranjos 

de convivência, adotados pela sociedade brasileira. Hoje vemos crianças que vivem 

,de maneira  simultânea, com as famílias que seus pais construíram, após a 

separação, e que podem alcançar um grande número (não há limitação para o 

número de casamentos ou de uniões estáveis); avós que criam seus netos sem a 

presença dos pais; filhos de uniões homoafetivas, dentre outras formas 

A família  clássica, constituída por um pai, mãe e filho é tida como “novo” , 

pois ao longo dos séculos o estereotipo  de família sofreu profundas modificações 

em todos os aspectos. Hoje passa a receber a atenção do Estado, por ser a real 

sede de formação de um individuo, oferecendo assistência sua dignidade e 

personalidade. 

Sendo essa relação marcada de elementos que entrelaça sentimentos 

diversos, como o de proteção e carinho, sendo certo que o que acontecer com uma 

pessoa dessa família, irá afetar os demais familiares. 

 Para Lourival Serejo,( 2009 .p.06 ) 

a dignidade é, enfim o respeito que cada um merece do outro, a começar no 
seio da própria família, onde a educação deve ser voltada para essa 
conscientização 

 

Existem diversas classificações de famílias, com novas representações 
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baseadas no afeto, o que deixa de lado a necessidade de um matrimônio, pois a 

busca de proteção e desenvolvimento da personalidade e dignidade humana, 

ultrapassam os valores ditos como perfeitos, em que a infelicidade, brigas 

constantes, não eram o motivo para desfazer laços afetivos entre o casal, pois era 

valido uma família  infeliz ,do que a separação, que não era vista com bons olhos 

perante a sociedade 

A cada membro da família é garantido a sua satisfação, tranquilidade e 

desenvolvimento de sua personalidade, mas jamais deixando de ser uma instituição 

social, com a existência de normas jurídicas ,a fim de garantir direito e deveres de 

cada um. 

.  

1.2  FAMILIA E CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Tratar sobre o tema Alienação Parental nos leva a refletir sobre o crueldade 

que acontece no âmbito familiar, causado danos psicológicos muitas vezes 

irreversíveis, e o porquê da ausência de respeito ao direito de cada criança e 

adolescente de viver no seio de sua família, independente dos conflitos entre  seus 

pais, pertinente ao relacionamento conjugal rompido . 

A Constituição de 1988, em seu art. 227 dispõe:  

 É 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 colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 A Constituição  foi o grande diferencial para o atual modelo da família, pois 

alterou o estereotipo classificado pelo Código Civil de 1916, em que a família, era 

hierarquizada e muito influenciada pela igreja católica, em que existia apenas um 

modelo de família considerado legitimo, aquela constituída após o matrimônio. 

Dessa vertente decorria ainda a impossibilidade da separação conjugal ou 

divórcio e a total rejeição aos filhos tidos como ilegítimos, chamados de bastardos, 

pois foram concebidos fora do matrimônio. 
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Com o decorre do tempo, o modo de agir e pensar das pessoas, fez com 

que houvesse uma forte mudança entre as relações sociais e familiares.   

O advento da Constituição Federal de 1988 foi o estopim dessas mudanças 

,acarretamento  o fim das desigualdades jurídicas da família brasileira, pois a 

proteção do Estado alcança qualquer entidade familiar, sem nenhuma restrição. 

Trazendo mudanças, colocando fim nas desigualdades jurídicas da família 

brasileira, pois nos moldes anteriores, era família que deveria se adequar ao Direito, 

não havendo qualquer liberdade para constituir uma entidade família, que não fosse 

dentro do matrimonio, ou até mesmo  entre o mesmo sexo.  

 

1.3  TITULARIDADE DO PODER FAMILIAR 

 O Poder familiar era denominado “pátrio poder” pelo fato de que na época, 

era atribuído ao pai a postura de chefe, senhor da lei, com plenos poderes sobre 

seus filhos, impondo ordens e obrigações, que na maioria das vezes era dito de 

forma bastante severa, e apenas na ausência da figura paterna que era permitido a 

mãe assumir essa postura. Hoje o poder familiar pertence a ambos os pais, sendo 

irrenunciável e intransferível do nascimento até a emancipação. 

 Ainda que os pais se separem , aquele que não possui a guarda continuará 

sendo o titular do poder familiar, pois ele não tem apenas o direito, mas o dever de 

visitar os filhos e tê-los em sua companhia, pois está resguardado o melhor 

interesse da criança, que é o direito de ter tanto a mãe quanto o pai por perto. 

Para Giselle Groeninga, (2008. p.216 ) 

 
 A difusão do conhecimento relativo às necessidades das crianças e à 
formação de sua personalidade, trazido pela Psicologia e pela Psicanalise, 
também levou a que fossem incorporadas nos diploma legal prescrições 
relativas à preservação da integridade não só física como psíquica dos 
integrantes da família. O conhecimento da importância da influência da 
família e das experiências havidas na primeira infância na formação da 
personalidade das crianças – a despeito da ausência de memória 
consciente, o conhecimento de sua fragilidade física e psíquica e das 
consequências para a vida em sociedade das falhas havidas nos 
relacionamentos familiares- trouxe nova ótica, a da responsabilidade ao 
conceito do poder. 
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Esse poder tem como norte o dever dos pais de assistir, criar e educar os 

filhos, oferecendo-lhes saúde, alimentação, lazer, respeito e os mais importantes, a 

dignidade e a convivência familiar. 

O Art. 1634, elenca outras séries de obrigações aos pais, detentores do 

poder familiar, para a formação, educação da criança, assim como tê-los em sua 

companhia e guarda. 

O poder familiar é, portanto um direito dever, sendo um exercício de 

autoridade, dos pais sobre os filhos, não sendo permitida que essa autoridade seja 

baseada no interesse pessoal , que visa o próprio ego, mas sim ,a autoridade que 

visa o interesse do menor, como sua proteção e assistência. 

O fato de um casal possuir filhos lhe submete a alguns deveres que vão 

além da dissolução de sua união ou casamento, sendo considerado um 

compromisso legal e ético, assegurando o sustento, a guarda e a educação de seus 

filhos, ou seja o poder familiar, que não é extinto com a dissolução da união.  

Conforme Paulo Lôbo,(2009 . p. 169) 

A separação dos cônjuges não pode significar a separação de seus pais(...) 
o principio do melhor interesse da criança trouxe-a ao centro da tutela 
jurídica, prevalecendo sobre o interesse dos pais em conflito. 

A guarda é uma atribuição do poder familiar e, também, um dos aspectos 

mais importantes dos efeitos da separação de um casal, decidindo questões 

relativas aos seus filhos, que são as  pessoas mais vulneráveis da relação, que não 

possuem sua capacidade de discernimento completamente formada.  

Para Sílvio de Salvo Venosa (2006 . p. 06 ) 

A mãe, costumeiramente, é mais apta, e teria melhores condições de 
exercer a guarda dos filhos de tenra idade, devendo, somente em casos 
muitos extremos, ser dela retirada ou, ainda, o juiz tem o poder e determinar 
que nem o pai nem a mãe a exerçam – decisões sempre trágicas, porém 
podem ser alteradas, umas vez que não transitam em julgado. 

 

O titular fica com a criança sob os seus cuidados diretos, morando na 

mesma residência, tentando manter de forma mais normal sua situação de antes da 

separação.  
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Ao genitor não guardião, em compensação incide o direito de visitas, 

previsto no artigo 1.589 do Código Civil, bem como a fiscalização da manutenção e 

educação da prole. É um direito a convivência, à comunicação e a companhia, 

considerado fundamental para a criança que necessita de todo o tipo de atenção. 

Razão essa que justifica o fato do Brasil não adotar de forma alguma a suspensão  

das visitas no caso do inadimplemento da obrigação alimentar por parte do genitor 

não guardião.  

2   ALIENAÇÃO PARENTAL 

    2.1 CONCEITO 

   Considera-se o ato de Alienação Parental a influência na formação 

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

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

responsabilidade, guarda ou vigilância para que repudie o genitor ,causando  

prejuízo ao estabelecimento de vínculos com este. Incontestavelmente, mesmo nos 

dias atuais, a guarda do filho é confiada à mãe, consequentemente, a incidência 

maior de Alienação Parental acontece pela mãe, que detém a guarda do filho, 

importante explicar que não está sendo descartando a existência de casos em que o 

pai desempenha o papel de alienador, mas isso é visto com menos frequência.  

O genitor alienador e detentor da guarda tem um comportamento 

característico, iniciando com a limitação do contato do filho com o genitor alienado, 

até a sua diminuição total. Este afastamento torna difícil a convivência do filho 

alienado com o genitor prejudicado, inclusive com a família do genitor alienado, 

sendo os avós, tios, primos, amigos e todo o círculo de amizade que está a ele 

ligado e a seus familiares. 

A alienação é obtida por meio de um trabalho incessante, muitas vezes sutil 

e silencioso, o genitor alienador age de forma paciente, o que de fato requer muito 

tempo pra que sua estratégia alcance o resultado almejado, uma vez que o objetivo 

do alienador é eliminar os vínculos afetivos entre o alienado e seu filho. 

Outras vezes, com argumentos mais fortes, o alienante faz chantagem 

emocional com a criança, dizendo, por exemplo, que ficará muito triste e sozinho se 
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o menor encontrar ou pernoitar na residência do outro genitor, dizendo ainda que tal 

atitude seria uma traição. 

São excluídas da rotina do filho alienado o acesso as festas escolares, 

aniversários, reuniões em família e visitas, e em casos mais graves,  a proibição do 

genitor alienado em efetuar contatos direitos com o filho, mesmo quando forem  

previamente combinados ou impostos judicialmente. 

O afastamento determinado pelo guardião do filho de seu genitor alienado 

favorece de maneira ilimitada o exercício da alienação. Este comportamento do 

genitor alienador possibilitará o grande distanciamento, dificultando que esse 

comportamento perverso seja notado de imediato, poís seus sutis métodos de 

envolvimento e induzimento, os deixa livre para atingir plenamente os seus 

objetivos. 

Pode se classificar como jogo o processo de alienação, onde a vingança é a 

palavra, onde o alienador só vencerá quando atingir o seu objetivo, que é o de 

acabar com a relação entre o genitor adverso e o filho, descaracterizando a família 

como um todo e se tornando propositalmente a única “família” para o alienado, se 

tornando  um novo conceito familiar, o de família monoparental, já que o proposto é 

o reconhecimento e ligação exclusiva a um genitor, o alienador, a família deste e ao 

seu círculo de amizades. 

São formas de alienação parental, exemplos que além dos atos assim 

declarados por especialistas ,sendo praticada de maneira direta, ou por auxilio de 

terceiros: 

 

I – Desclassificar a conduta do genitor no exercício da paternidade ou 

maternidade. 

Isso acontece, quando, por varias vezes um dos pais “implanta”, no filho, 

ideias de abandono e desamor, atribuídas ao outro genitor, fazendo-o acreditar que, 

o alienado não é uma boa pessoa e não possui características  a altura de ser “pai” 

ou “mãe”. 

 “Seu pai não gosta mais de você, agora ele tem outra família...”. 

         “Seu avô tem muito dinheiro e não te dá nada, por isso você não 

deveria vê-lo mais...”. 
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II – Atrapalhar o exercício da autoridade parental. 

Quando os pais se separam ou se divorciam, e não houver acordo formal 

sobre quem deva exercer a guarda do filho, a Lei nº 11698/2008 que, alterou o art. 

1584 do Código Civil impôs que, o juiz então determine a guarda compartilhada 

entre eles. 

Portanto, mesmo que a guarda fique restrita a apenas um dos pais, o outro 

não perderá o direito e a responsabilidade de educar, cuidar ,estar próximo ao seu 

filho, não podendo aquele que, é o detentor da guarda afastá-los. 

 

III - dificultar contato de criança  com genitor 

Quando os filhos vivem em um lar com apenas um genitor, resta a ele a 

obrigação de favorecer o contato da criança com o outro genitor que, que não more 

com eles. Os filhos têm direito à convivência com ambos os pais, por tanto somente 

em casos excepcionais serão combinados os encontros marcados, com datas e 

horários estipulados, pois  ideia é que o relacionamento entre eles seja 

completamente, livres, afinal de contas, estamos falando do amor de pais com os 

seus filhos ,não existe medida para tal sentimento. 

É fundamental que as  crianças e os adolescentes permaneçam  o maior 

tempo possível com seus pais, independentemente, de morarem ou não com eles.  

Os contatos por telefone, e-mail, redes sociais, bilhetes, cartas, são apenas 

alguns exemplos que também não podem ser obstruídos. 

2.2  EFEITO DO  DIVÓRCIO DOS PAIS SOBRE OS FILHOS 

O divórcio ou a dissolução da dupla parental é uma crise pessoal, como 

qualquer outra crise enfrentada no desenvolvimento humano, que tem inicio no 

âmbito psicológico, com questões relativas a conflitos afetivos e emocionais para só 

depois disso passar para o âmbito jurídico, com as resoluções de ordem práticas 

mas que geralmente não põem fim ao primeiro aspecto mencionado.  

As crises pessoais, em alguns casos são previsíveis no desenvolvimento do 

individuo, razão esta vista como necessária para crescimento sadio, mas em alguns 

casos, ocorrem as crises imprevisíveis, que embora seja difícil , pode se tornar útil.  
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A separação é uma dessas crises, pois existe casos em que é realmente 

impossível por várias razões determinadas pessoas conviverem  sobre o mesmo 

teto como marido e mulher e, não havendo outro jeito venham a se separar, isso é 

de fato  um agravante que estende seus efeitos aos filhos. 

Tanto no momento do divorcio como o após, é muito doloroso para a 

criança, que se sente impotente diante do rompimento e das mudanças 

ocasionadas, acarretando a ela desde sua desestruturação emocional até a 

interferência de sentimentos em sua vida diária, pois se sentem rejeitados e 

abandonados. 

Além disso, os pais, numa disputa judicial, muitas vezes imputam condições 

que desqualificam e fragilizam o outro, proporcionando a situação de o menor 

vivenciar a circunstância de ter que escolher entre o pai ou a mãe, gerando uma 

crise de lealdade. Outros exemplos como problemas escolares, comportamento 

agressivo, medo e depressão também são causado muitas vezes por causa dessa 

ruptura de seus genitores. 

É fundamental a presença afetiva de ambos os genitores para o equilíbrio 

emocional do menor, pois assim é possível assegura-lo das satisfações físicas, 

afetivas e psicológicas. Os pais, em conjunto, representam a essa criança uma 

segurança frente à sociedade, ensinando-os a viver longe de sua zona de conforto, 

mostrando a importância das regras e costumes e de como a educação influência de 

forma completamente positiva a formação de uma pessoa, e tais ensinamentos 

serão utilizado por esse menor posteriormente.   

 2.3 CONSEQUÊNCIAS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

A forma como os pais enfrentam um processo de divórcio ou dissolução de 

sua união é determinante para verificar a maneira como seus filhos se comportarão 

no futuro em suas próprias vidas. Se os pais retornarem a  rotina , de forma madura, 

digerindo o fim do relacionamento de forma harmoniosa, deixando de criar 

empecilho na relação de entre o filho com o genitor, a angustia e ansiedade que os 

menores sofrem tendem a desaparecer. Mas os pais que agem de forma contrária, 

acabam iniciando o processo da alienação parental, e também  tendem , por anos 
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estabelecer péssimas rotinas  com seus filhos, pois  vivenciando experiências ruins 

no seio familiar, como mudanças imprevisíveis, ocorre a interrupção do 

desenvolvimento normal dessa criança, passando a ter uma visão distorcida do 

mundo, sendo tomados pelo medo do abandono, angustias e ansiedades, que 

podem gerar diversas fobias na fase adulta. 

A consequência mais evidente é a quebra da relação com um dos genitores. 

As crianças acabam crescendo com um sentimento de grande ausência, perdendo 

toda a aprendizagem, apoio e referência que o convívio familiar poderia 

proporcionar. 

No campo psicológico, são afetados o desenvolvimento e a noção do 

autoconhecimento e a autoestima, que em longo prazo podem desencadear 

depressão, transtorno de identidade. A criança afetada aprende a manipular 

pessoas como forma de ser valorizada, é propensa a desenvolver desvios de 

conduta, como a personalidade antissocial, comportamento  com baixa capacidade 

de suportar frustações e de controlar seus impulsos, soma dos ainda a 

agressividade como meio único de resolver conflitos. 

Para Evânia Reichert. (2008 . p.205 ) 

Os traços psicopáticos, por sua vez, também surgem quando a autonomia 
está nascendo, porém o controlador é genitor do sexo oposto, que seduz, 
joga e negocia com a criança para obter o que deseja. 

Os filhos de pais alienantes superprotetores, tornam-se inseguros, ansiosos 

e dependentes. Quanto as consequências físicas, a criança sofre alterações no sono 

,com a alimentação e condutas regressivas. 

Ao descobrir que tudo não passava de uma trama arquitetada, o menor na 

época, se vê cumplice dessa campanha contra quem ele igualmente amava. 

 3  IMPLANTAÇÃO DE FALSAS MEMÓRIAS 

Por força das transformações sofridas nas relações familiares e no papel da 

mulher da sociedade, além da valorização do afeto, é crescente a busca dos pais 

pelos seus direitos e deveres pertinentes ao estado de filiação, que muitas vezes lhe 

são vedados pelas mães de seus filhos. 
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3.1 MÃE USURPADORA 

A atitude de usurpação do papel do pai é recorrente em relacionamentos 

que terminaram com os filhos bebês ou até mesmo antes de nascerem. Essa mãe 

não considera o ex-cônjuge ou ex-companheiro como pai de seu filho, e de forma 

ardilosa, esconde do pai da criança o nascimento do mesmo, ou vai para outro lugar, 

estado ou até mesmo pais, no intuito de registrar essa criança apenas com o seus 

sobrenome, para que dessa forma, o pai não possua nem um pode sobre seu filho, 

destruindo o vinculo entre pai e filho, não permitindo que se estabeleça, uma vez 

que ainda não foi construído.  

3.2   ABUSO SEXUAL 

Outra atitude que está se tornando cada vez mais comum na esfera da 

alienação parental é, a falsa denuncia de abuso sexual ,com o objetivo de impedir as 

visitas do genitor alienado a criança, e a pernoite da mesma na residência desse pai, 

tal ação é geralmente utilizada quando todas as medidas alienadoras antes 

realizadas, não são eficazes . O alienador se aproveita da falta de vontade do menor 

em estabelecer contato com o genitor, para obter vantagem “sobre o psicológico” do 

menor, e convence o próprio filho da ocorrência de um fato inexistente passado com 

ele, como um abuso sexual. 

Para Maria Berenice Dias (2011. p.377 )  

O convencimento ocorre, uma vez que o menor se vê “órfão do genitor 
alienado” e passa a se identificar de modo patológico com o genitor 
alienante, aceitando e acreditando em tudo que lhe é dito. 
 

A falsa alegação de abuso sexual, o genitor alienante programa falsas 

memórias na criança e a faz repetir como se realmente tivesse sido vitima do 

incesto, e dificilmente a criança percebe a manipulação que sofre, e acredita serem 

verdadeiras as alegações forjadas pelo alienador, sendo que, com o tempo, até 

mesmo o alienador confunde a verdadeir da história fictícia. 

4  ASPECTOS JURÍDICOS 

O foco constitucional de proteção aos interesses da criança e do 
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adolescente busca o melhor desenvolvimento pessoal do menor, tal interesse foi 

principio introduzido pela Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de 

novembro de 1989,que visa assegurar a atuação pública e privada no exercício dos 

direitos fundamentais do menor. 

 A Lei 12.318/2010 é classificada como um marco histórico, por introduzir na 

legislação brasileira um mecanismo jurídico que combate a alienação parental. O 

art.1° provoca grande efeito de visibilidade e compreensão a respeito da alienação 

parental. 

À mulher é concedida a custódia jurídica e social dos filhos, também sempre 

foi dela o controle sobre o destino de seus filhos, cujo dela só seria tomada em 

casos extremos, em que haveria uma revisão judicial, passando a guarda para o 

outro genitor ou a pessoa mais qualificada para exercer a função de guardião do 

menor. 

Ocorre que, essa mesma mãe, sem dar maiores sinais, pode ser vingativa 

ou ressentida, disposta a atingir seus objetivos pessoais, sendo totalmente 

indiferentes as terríveis consequências negativas para o futuro dessa criança. Pelas 

pesquisas iniciadas por Richard Gardner, a Lei da Alienação Parental surgiu ,a fim 

de combater qualquer movimento ou tentativa em prejudicar os melhores interesses 

da criança ou adolescente causadas pelo próprio genitor e seus familiares mais 

próximos, como avós e tias . 

Pessoas que ao invés de agir como alienadores, deveriam ser os maiores 

defensores do interesse do menor, pois pressupõem-se que a família é o escudo 

desse ser tão vulnerável , com o dever de  proteger e  ensiná-los. Esse valor é 

conhecido como principio da prioridade absoluta, adicionada à lei 12.318/10, que 

teve origem na Convenção Internacional dos Direitos das Crianças,  também é vista 

no art.227 da Constituição Federal de 1988, que é taxativa ao dever da família, da 

sociedade e do Estado em assegurar ao menor, todos os direitos fundamentais, 

assim como a convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda negligência, 

violência, crueldade e opressão. 
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Toda e qualquer violência contra a criança representa uma covarde 

forma de abuso. Há muito buscou o legislador derrotar condutas negativas daqueles 

progenitores ou terceiros que impedem a relação de comunicação e convivência de 

pai e filho. No Brasil a alienação parental foi estudada por meio de intenso trabalho 

da pesquisa, detectando condutas de pais e parente considerado coniventes em 

atitudes contraria aos interesses do menor, a partir das evidências jurisprudenciais a 

legislação de combate a alienação parental. 

Conforme Caetano Lagrasta Neto (2011 . p. 152 ) 

A Lei da Alienação Parental é fruto do esforço do juiz trabalhista Elizio Luiz 
Peres e da proposta do Deputado Regis Fernandes de Oliveira, tendo sido 
promulgada em 27 de agosto de 2010, com vetos aos artigos. 9° e 10° , 
cujas as oposições não tiraram o brilho, a inteligência, a boa redação e, 
sobremodo, a eficiência da Lei 12.318/2010, que contém os dispositivos 
necessários para sua pontual aplicação judicial, ao prever multas severas e 
progressivas, dentre outras penalidades mais graves aplicáveis ao alienador 
,como a inversão da guarda, a imposição de visitas monitoradas, a escolha 
de locais neutros para a visitação, a proposta de internação do alienador, a 
depender do estágio de sua conduta doente, além do acompanhamento das 
visitas ao terapeuta. 

Em qualquer indicio de ato de alienação parental, a requerimento ou de 

oficio, em ação autônoma ou incidental, em demanda judicial, em que devem ser 

priorizadas as decisões judiciais capazes de preservar com rapidez a estabilidade 

emocional da criança, vitimas da alienação parental.  

O art. 2º da lei 12.318/2010 é bastante claro naquilo que respeita a sua 

finalidade de acabar com qualquer inicio ou tentativa de alienação parental ,pois o 

juiz impõe a tomada de providencias de urgência, com uma tramitação processual 

prioritária no caso de haver sinais de alienação.  

Cabe salientar que a Lei 12.318/2010 em nenhum momento aborda a 

alienação parental como uma síndrome, uma vez que para ser considerada uma 

doença, a mesma deverá estar catalogada no Código Internacional de Doenças. 

Ocorre que a palavra síndrome, tão utilizada por Gardner, era uma mera 

expressão para relacionar todas as consequências recaídas sobre o menor, 

causadas pela alienação parental, que fisicamente pode ser uma alteração no sono 

ou até mesmo um distúrbio alimentar, exemplos esses que também são vistos em 

pessoas que sofrem de ansiedades e vivem sobre constante pressão psicológica, ou 
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seja, fica claro que tais sintomas estão atrelados a traumas psicológicos já 

diagnosticados. 

E no caso da Síndrome da Alienação Parental -SAP- para ser considerada 

uma síndrome, com seu real significado, deverá haver sintomas que caracterizem 

uma doença, a qual vem sendo bastante questionada por alguns médicos e 

jurídicos, chegando ao ponto de negar sua existência. 

Para Maria Eloina González (2010. p. 37)   

Não estão previstas na lista de enfermidades mentais da Associação 
Americana de Psiquiatra e nem  na Organização Mundial de Saúde, muito 
embora os estudiosos do tema (psicólogos e psiquiatras) continuem 
estudando essa síndrome e, como tal, sigam denominando-a como 
síndrome em razão de um somatório de fatos de e de sintomas, não 
havendo como negar essa ruinosa e ruidosa realidade    

A SAP ainda não possui validade cientifica, pois ainda faltam critérios 

considerados rigorosos nas teses de Gardner, pois suas pesquisas diagnosticas não 

se relacionam com nenhuma patologia identificável. Gardner faleceu em 2003 sem 

ter conseguido inserir a Síndrome da Alienação Parental como uma doença 

patológica, pesquisadores do mundo inteiro continuam em busca de fatos e fatores 

relevantes a fim de consagrar toda a dedicação de Gardner em prol na psiquiatria 

infantil. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo objetivou demonstrar a preocupação em se resguardar o 

direito dos infantes a uma convivência sadia e plena com ambos os genitores, 

assegurando o seu pleno desenvolvimento psíquico, físico e emocional, de modo a 

se tornarem adultos aptos ao convívio social. 

No momento do divorcio como o após, é muito doloroso para a criança, que 

se sente impotente diante da ruptura e das mudanças ocasionadas, acarretando a 

ela desde sua desestruturação emocional momentânea até a interferência de 

sentimentos em sua vida diária, pois se sentem rejeitados e abandonados. 

É importante ressaltar que  mesmo que a guarda fique restrita a apenas um 

dos pais, o outro não perderá  o direito e a responsabilidade de educar, cuidar ,estar 
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próximo ao seu filho, não podendo aquele que, é o detentor da guarda afastá-los. 

 É visível que  na infância e na juventude ficam  definidos quem é a 

autoridade na vida da pessoa, e a quem se deve confiar e respeitar. O afastamento 

de um dos genitores, neste momento, poderá trazer consequências, às vezes 

irreversíveis, dependendo da gravidade, para o filho e para o genitor afastado.  

            A alienação é realizada de forma incessante, de maneira sutil e silenciosa, 

agindo o genitor de forma bastante paciente, pois para alcançar o resultado 

almejado necessita-se de muito tempo, pois o principal objetivo do alienador é 

eliminar o vinculo afeitvo entre pai e filho.  

Para cada abuso já existem mecanismos jurídicos capazes de cessar a 

alienação, mas, é importante salientar que ,tão importante quanto o combate da 

alienação parental é o trabalho de prevenção, ou seja, é de extrema importância  a 

intervenção para evitar que a alienação se instale. 

               Portanto ao ser identificado o processo de alienação parental, é importante 

a interferência do poder judiciário para que interrompa  o seu desenvolvimento, 

impedindo, que tal mal se instale na criança. 

 É importante ressaltar que, além de provocar questões éticas, morais e 

humanitárias, e mesmo bloquear ou distorcer valores e o instinto de proteção e 

preservação dos filhos, o processo de Alienação também agride diretamente 

dispositivo constitucional, legal vez que o artigo 227 da Constituição Federal  elenca 

sobre o dever da família em assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito constitucional a uma convivência familiar harmônica e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, assim como o artigo 3º do Estatuto da 

Criança e Adolescente. 

Nesse entendimento, é fundamental que os operadores do Direito tratem do 

tema à exaustão, discutindo propostas e alternativas para conferir efetiva 

aplicabilidade à Lei 12.318/2010, como importante ferramenta que foi introduzida em 

nossa legislação para auxiliar promotores e magistrados na garantia dos direitos das 

crianças como pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. 
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Foi ressaltando os aspectos jurídicos, sendo relevante pois existe uma 

enorme resistência dos operadores do direito em reconhecer a existência da 

Alienação Parental e seus efeitos devastadores ,causados nas crianças e 

adolescentes, ensejam, urgentemente, sua maior consideração, estudo e divulgação 

em todas as áreas do conhecimento, principalmente no Direito. 
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