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                                                           RESUMO 

O presente trabalho faz uma análise acerca dos efeitos causados pela Síndrome 

da Alienação Parental, nos processos de guarda criança ou adolescente. A síndrome da 

alienação parental também chamada de falsas memórias ou abuso do poder parental, 

reconhecida como forma de abuso emocional, que pode causar à criança ou ao 

adolescente distúrbio psicológico, bem como identificar os instrumentos jurídicos 

existente na legislação brasileira capazes de inibir ou atenuarem os seus efeitos. 

Trazendo seu conceito, sua identificação, suas conseqüências e sua prevenção. Expõe 

através da evolução da família, como o divórcio faz parte dessa evolução e o que 

acontece a certos casais quando um dos envolvidos nessa relação não aceita a separação, 

que através do abuso de poder por possuir a guarda passa a usar os filhos como arma 

para vingar-se do ex-cônjuge. Traz ainda conceito e modalidades da guarda. Mostra 

como a jurisprudência julgou e julga os casos até a recente Lei nº12.138 de 26 de agosto 

de 2010, que passou a disciplinar sobre a Alienação Parental. 

Palavras Chave: Síndrome de Alienação Parental. Separações. Divórcio. Abuso 

do poder parental. Integridade psíquica. Processos de guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 8 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 10 

DELINEAMENTOS HISTÓRICOS ACERCA DA SINDROME DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL ................................................................................................................................ 10 

1.1 Breve Histórico do Instituto da Família ................................................................................ 11 

1.2 Jurisprudências anteriores à Lei 12.318/2010 ....................................................................... 14 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 17 

DOS CONCEITOS E ESPÉCIES ............................................................................................... 17 

2.1 Aspectos Introdutórios e Conceituais da SAP ....................................................................... 17 

2.2 Da Guarda ............................................................................................................................. 24 

2.3 A Evolução da Guarda no Brasil ........................................................................................... 25 

2.4 A guarda pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ........................................................... 27 

2.5 Da guarda provisória ............................................................................................................. 29 

2.6 Da guarda definitiva .............................................................................................................. 31 

2.7 Da guarda especial ................................................................................................................ 33 

2.8 Modalidades de guarda previstas pelo Código Civil ............................................................. 33 

2.8.1 Da Guarda Exclusiva .................................................................................................. 34 

2.8.3 Da guarda compartilhada ........................................................................................... 37 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 39 

DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DA SAP NOS PROCESSOS 
DE GUARDA ............................................................................................................................. 39 

3.1 O melhor interesse da criança e o direito da convivência familiar ........................................ 39 

3.2 Diagnósticos da Síndrome da Alienação Parental ................................................................. 41 

3.3 Tratamento e prevenção ........................................................................................................ 44 

3.4 Jurisprudências relacionadas à síndrome da alienação parental nos processos de guarda nos 
tribunais pátrios. .......................................................................................................................... 47 

Conclusão .................................................................................................................................... 50 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 52 

 

 



8 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno da Síndrome da Alienação 

Parental, e em especial nos casos que envolvam os processos de guarda.  

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

legislação, breve histórico do instituto da família, formação do instituto da síndrome da 

alienação parental no direito pátrio. Formas utilizadas pelos genitores para conseguir 

ficar com a guarda do filho, que inclui a síndrome da alienação parental. 

O método utilizado para a elaboração do presente trabalho é o bibliográfico, tendo 

como fontes as obras dos doutrinadores, Maria Berenice dias, Fábio Vieira Figueiredo, 

Georgios Alexandridis, Paulo Luis Netto Lôbo entre outros, tendo ainda o auxílio de 

Jurisprudências, Legislação Constitucional e Infraconstitucional. 

No segundo momento será demostrado os conceitos e as espécies da guarda no 

Brasil, bem como o conceito da síndrome da alienação parental. Embora este assunto é 

conhecido pelo Judiciário, infelizmente é pouco conhecido na sociedade. Assim busca-

se neste trabalho um melhor entendimento sobre a Síndrome da Alienação Parental, 

muito comum nas separações de casais, e nos processos de guarda. 

       O objetivo da Alienação Parental é sempre de afastar, ou mesmo excluir o genitor 

alienado do convívio com o filho e se funda na insatisfação do genitor alienante, ora 

com as condições econômicas advindas do fim do vínculo conjugal, ora com as razões 

que conduziram ao desfazimento do matrimônio, principalmente quando este se dá em 

decorrência de adultério e, mais freqüentemente, quando o ex-cônjuge prossegue a 

relação com outro parceiro.   

 No terceiro capítulo será explorado o diagnóstico, tratamento, prevenção e 

punição da Síndrome da alienação parental. Intenta-se, ainda, contribuir para o debate 

acerca da melhor escolha de ambiente em que o menor deve ser criado. 
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 Pretendo com este trabalho não esgotar todas as fontes de esclarecimento da 

síndrome da alienação parental, que ainda haverá de muito se alterar; mas ouso tentar 

levar a todos nós; pais, profissionais do direito, pessoas diretamente ligadas aos 

problemas, que tenham a adição de uma elucidação básica da grande problemática da 

alienação parental. 
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CAPÍTULO I 

DELINEAMENTOS HISTÓRICOS ACERCA DA SINDROME DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL 
 

Para compreender o assunto a ser tratado no presente trabalho, é indispensável 

fazer uma análise histórica do surgimento deste instituto das famílias e no que tange os 

processos de guarda. 

A Síndrome da Alienação Parental foi definida na década de 80, por um norte-

americano chamado Richard Gardner, um psiquiatra infantil da Universidade de 

Columbia, nos Estados Unidos. Para descrever essa situação, aquele definiu a SAP, 

como um distúrbio no qual uma criança, numa fase contínua, desvaloriza e insulta um 

dos pais sem qualquer justificativa, devido a uma combinação de fatores, incluindo a 

doutrinação pelo outro progenitor (quase exclusivamente como parte de uma disputa da 

custódia da criança) e as tentativas da própria criança denegrir um dos pais. 

Apesar de haver registros deste conceito desde a década de 40, Gardner foi o 

primeiro a defini-lo como ‘Parental Allienation Syndrome’, trabalhou como um 

psiquiatra forense, conduzindo avaliações de crianças e famílias em situações de 

divórcio. 

Em meados dos anos 80, Gardner teria observado um aumento do número de 

crianças que exibiam rejeições e hostilidade mais intensa por um dos genitores, antes 

estimado e amado. Observado por Gardner como uma lavagem cerebral, feita por um 

dos genitores, de forma sistemática e consciente, influenciando uma criança a denegrir o 

outro genitor. Contudo, logo depois, ele teria concluído que não se trataria de uma 

lavagem cerebral, fazendo o uso então do termo síndrome da alienação parental, para 

nomear tal fenômeno. 

A definição de síndrome da alienação parental, segundo Richard Gardner: 

 

“A SAP é um distúrbio infantil que se manifestaria por meio de uma 
campanha de difamação que uma criança realizaria contra um dos 
genitores, sem que houvessem justificativa para isso. Resultaria da 
programação da criança, por parte de um dos pais, para que rejeitasse 
e odiasse o outro, somada a colaboração da própria criança, seria mais 
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que uma lavagem cerebral, pois incluiria fatores conscientes e 
inconscientes que motivaram um genitor a conduzir seu (s) filho (s) ao 
desenvolvimento dessa síndrome, além da contribuição ativa desse(s) 
na difamação do outro responsável.” (GARDNER, 2002, p.46)  

 

 

  Richard Gardner ao tentar obter explicações para casos avaliados como sendo 

síndrome de alienação parental, fazia relação semelhante com práticas ligadas à área da 

informática, utilizou o termo programming (programação) para se referir processo de 

incorporação de idéias, respostas ou atitudes por parte da criança que estaria sendo 

vítima da síndrome da alienação parental. Assim, comparava a relação que se cria entre 

o genitor e a criança ás instruções (software) que organizam um computador. No caso 

de pessoas, Gardner (2002) garantia que as instruções ficariam gravadas em seus 

circuitos cerebrais e poderiam ser recuperadas pelo programador e pela própria pessoa, 

a qual as expressaria por meio de atos, verbalizações, julgamentos, crenças etc. 

 Contudo, reforça que a síndrome da alienação parental não seria como á 

programação ou lavagem cerebral, eis que, como mencionado inicialmente, para 

caracterizar a SAP seria fundamental a contribuição da criança em difamar, desrespeitar 

e importunar um dos genitores, o que seria bem-vindo e incentivado pelo outro genitor. 

Como constatou Gardner (2002), a criança vivenciaria de tal modo a programação por 

parte de um dos pais, que demonstraria completas amnésias em relação às experiências 

positivas vividas anteriormente com o genitor alvo das agressões. 

 No contexto brasileiro, a questão da Síndrome da Alienação Parental surgiu e se 

tornou mais discutido quase que simultaneamente com a Europa, em 2002, e, nos 

tribunais brasileiros, este assunto vem sendo ventilado desde 2006. 

 

1.1 Breve Histórico do Instituto da Família 
 

Décadas atrás, o casamento era considerado indissolúvel, assim por este fato a 

ocorrência do fenômeno da síndrome da alienação parental era impensável. Embora no 

Brasil, é sabido que desde a época colonial, sempre se conviveu com outras situações de 

fato como a união não matrimonializada entre casais, e família monoparental 
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socialmente caracterizada pela figura da mãe solteira e da mulher que foi abandonada 

pelo companheiro. 

Para caracterizar a origem da família, Maria Berenice Dias pontua: 

 

“Vínculos afetivos não são uma prerrogativa da espécie humana. O 
acasalamento sempre existiu entre os seres vivos, seja em decorrência 
do instituto de perpetuação da espécie, seja pela verdadeira aversão 
que todas as pessoas têm à solidão. Tanto é assim que se considera 
natural a idéia de que a felicidade só pode ser encontrada a dois, como 
se existisse em setor da felicidade ao qual o sujeito sozinho não tem 
acesso.” (DIAS, 2009, p.27). 

 

No Brasil, com os costumes evoluindo na sociedade, houve uma própria 

revolução no conceito de família, mas a resistência com relação ao divórcio ainda 

existia, e que para acontecesse uma lei que regulamentasse o divórcio, houve a 

necessidade de algumas concessões. Na época era chamado de desquite, e com a lei 

nova (6.515 de 1977) passou-se a chamar de separação judicial que dispensava os 

cônjuges dos deveres do casamento sem romper o matrimônio. A sociedade foi 

demorando para aceitar essa idéia, e quando finalmente se convenceu de que essa lei 

não destruiria a instituição familiar e nem com o casamento, ocorreu uma reforma feita 

pela lei 7.841/89, que afastou a necessidade de identificar a causa para a concessão. 

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 reserva um capítulo especial ao Direito 

da Família (Capítulo VII do Título VIII), fundado em preceitos como a igualdade, 

solidariedade e do respeito à dignidade da pessoa humana. 

Segundo Theodoro Júnior: 

 

A Constituição de 1988 realizou enorme progresso na conceituação e 
tutela da família. Não aboliu o casamento como forma ideal de 
regulamentação, mas também não marginalizou a família natural 
como realidade social digna de tutela jurídica. Assim, a família que 
realiza a função de célula provém do casamento, como a que resulta 
da “união estável entre o homem e a mulher” (art. 226, §3º), assim 
como a que se estabelece entre “qualquer dos pais e seus 
descendentes”, pouco importando a existência, ou não, de casamento 
entre os genitores (art. 226, §4º) (THEODORO JÚNIOR, H. 
apud GOMES, 1998. p. 34). 
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 Desta forma, é possível denotar que a Constituição Federal reconheceu a família 

e a união decorrente de companheirismo, conhecida como união estável.  

 Com a promulgação da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, o atual Código Civil, 

foram regulamentadas as normas constitucionais que dispõem sobre a família. 

 Assim, dentre as relevantes novidades trazidas pelo Código Civil de 2002 está a 

expressa igualdade dos cônjuges no seio familiar, extinguindo-se o poder patriarcal, 

bem como a atualização da dissolução do vínculo conjugal, por meio da separação e do 

divórcio; a atualização da adoção, sem qualquer distinção entre os filhos de sangue e os 

adotados; a regulamentação da união estável entre o homem e a mulher, bem como o 

reconhecimento de direitos decorrentes das relações concubinas.  

 A família é um amparada pela Constituição Federal e demais normas infra-

constitucionais, tendo-se evoluído ao passar dos tempos abrangendo várias modalidades 

de família,  formadas por relações consangüíneas, por atos jurídicos solenes ou pelo 

afeto.  

Com a evolução do conceito de família, pode-se dizer que estamos vivendo em 

outra era, mudaram também os papéis da mulher e do homem. Se antigamente o homem 

era o chefe da família, aquele que trabalhava para o sustento da família, além de impor 

limites, para a mulher restava apenas cuidar da casa e dos filhos, e quando havia a 

separação, ainda de que de fato, a mãe ficava com a guarda dos filhos e ao pai restava o 

pagamento dos alimentos a as visitas quinzenais, em dias predeterminados. Hoje em dia 

houve muitas modificações nos papéis da mulher e do homem, da mãe e do pai. Com a 

mudança dos costumes a mulher saiu de dentro de casa, passando a estudar, trabalhar, e 

até a comandar empresas, cidades, países a exemplo da nossa presidente Dilma Roussef, 

a primeira mulher a assumir o cargo mais importante do país. 

Com toda essa mudança feminina, o homem também passou por transformações, 

arremessado para dentro do ambiente doméstico, ajudando a mulher na criação dos 

filhos e nos afazeres domésticos. Foi recriada a paternidade, surgiu um pai mais 

próximo mais amável, participando da vida e da educação dos filhos, e por este fato 

começaram a reivindicar a guarda dos filhos, ou ao menos a intensificação das visitas. 
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 Assim, a evolução do desenvolvimento da sociedade e as mudanças em seus 

conceitos, bem como nas relações entre seus membros, em especial no que se refere a 

guarda dos filhos em casos de separação conjugal ou término de uma relação estável na 

modalidade litigiosa. Os conflitos entre genitores, em geral tem conseqüências 

negativas sobre os filhos e eventualmente também afetam a relação genitor/ filho. As 

brigas judiciais para conseguir a guarda dos filhos desencadearam aceleradamente a 

abuso psicológico da criança, denominada de síndrome da alienação parental.  

 De acordo com Velasco: 

 

 Segundo estimativas do presidente da Associação de Pais e Mães 
Separados (APASE), com base na pesquisa Data Folha de 2007, cerca 
de 20% das crianças e adolescentes são filhos de pais separados e 
desse total, estima-se que 80% (oitenta por cento) sofrem alienação 
parental em algum grau, ou seja, esse tipo de abuso psicológico atinge 
por volta de 16 milhões de crianças e jovens. (Revista do Sindijus, 
Ano XVIII, nº 70, 2010) 

 

Acerca deste enunciado, verifica-se que a pesquisa foi feita antes mesmo da 

promulgação da nova lei que trata sobre alienação parental, esse tema começa a 

despertar a atenção, pois é uma prática que vem sendo utilizada por repetidas vezes de 

uma forma irresponsável. 

 

1.2 Jurisprudências anteriores à Lei 12.318/2010 
 

Nesse jogo de manipulações, onde se encontra uma criança e um adolescente, que 

passam a ser utilizados como instrumento de vingança, os tribunais brasileiros já 

estavam em alerta, remediavam com algumas alternativas, atendendo aos princípios 

fundamentais que é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a e a Constituição 

Federal, assunto que trataremos mais afronte. 

 Exemplos de casos que envolvem a disputa da guarda dos filhos e visitação, antes 

da Lei 12.318/2010.  

Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul no ano de 2009. 
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Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
GUARDA DE MENOR. GUARDA EXERCIDA PELOS AVÓS 
MATERNOS, CONFIADA AO PAI NA SENTENÇA. 
PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DA MENOR. Estando 
demonstrado no contexto probatório dos autos que, ao melhor 
interesse da criança, será a transferência da guarda para o pai 
biológico, que há muitos anos busca em Juízo a guarda da filha, a 
sentença que assim decidiu, com base na prova e nos laudos técnicos, 
merece ser confirmada. Aplicação do 1.584, do Código Civil. Guarda 
da criança até então exercida pelos avós maternos, que não possuem 
relação amistosa com o pai da menor, restando demonstrado nos autos 
presença de síndrome de alienação parental. Sentença confirmada, 
com voto de louvor. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
(Apelação Cível Nº 70029368834, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 
08/07/2009). (grifo nosso) 

 

Neste caso concreto verifica-se que a criança estava sendo alienada pelos avós, 

evidenciando que não somente os pais que praticam a síndrome da alienação parental, 

mas também qualquer pessoa que detém a guarda da criança,assim, a justiça verificando 

a prática de alienação parental toma atitudes, que neste caso devolveu a guarda ao 

genitor , baseado nas provas de laudos técnicos feito por profissionais do próprio 

tribunal. 

 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2009. 
 
 

 
Agravo de instrumento. Família. Regulamentação de visita. 
Determinação de observância de acordo de visitação homologado 
judicialmente, sob pena de multa por período de 
descumprimento. Inconformismo. Princípio do melhor interesse 
da criança. Inexistência de fatos que impeçam a realização da 
visitação paterna na forma avençada. Visitação que antes de ser 
direito subjetivo do agravado é dever moral do mesmo e 
imprescindível para o desenvolvimento e formação de seus filhos. 
Prova indiciária de conduta de alienação parental, por parte da 
Agravante, em relação à figura do pai. Multa pecuniária 
cominada de forma razoável e em consonância com precedentes 
desta Corte, inteiramente adequada ao caso em discussão.
Improvimento do recurso. ( DES. PEDRO FREIRE RAGUENET 
- Julgamento: 01/09/2009 – DECIMA OITAVA CAMARA 
CIVEL ) 
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              Este é um caso, em que a alienação parental foi praticada por parte da genitora, 

foi regulamentado a visitação do pai, e a referida jurisprudência impõe multa no caso de 

desobediência, visto que a nova lei nº 12.318/2010 em seu art. 6º, III, prevê multa a fim 

de buscar a cessação dos efeitos da conduta do alienante, sendo esta revertida em favor 

do genitor vitimado, servindo assim, de reparação aos danos morais causados, e do não 

cumprimento da decisão. 

 
                Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2009. 

 

GUARDA DE MENOR. Atribuição ao genitor, com 
regulamentação das visitas maternas. Interesse superior do 
menor preservado na decisão recorrida. Sentença de parcial 
procedência mantida. Advertência quanto aos riscos de 
instalação de síndrome de alienação parental. Recurso 
improvido, com observações (TJSP, Ap. c/ Ver. 
994093396294, 8ª Turma Cível, rel. Des. Caetano Lagrasta, 
j. em 27-10-2009). (grifo nosso) 

 

            Inúmeras são as jurisprudências pátrias que tratam da síndrome da alienação 

parental nos casos onde envolvem a guarda e a visitação de um menor. Mesmo antes da 

promulgação da nova lei já eram tratadas de forma de atender o princípio do melhor 

interesse da criança, resguardando assim o melhor desenvolvimento psíquico de uma 

criança. 

           Contudo, a dissolução da família, pela simples ocorrência do fim do animus de 

mantê-la, ou com base na motivação pela ruptura dos deveres inerentes, ou má formação 

segundo a forma esperada, acaba por fazer nascer entre genitores, ou por parte de um 

deles, uma relação de animosidade, de ódio, de inimizade, que transcende a relação entre 

eles e passa a influenciar a relação deles para com os filhos menores. 

          Essa situação chamada de síndrome de alienação parental, sempre existiu em nossa 

sociedade, mas somente agora veio ser discutida e remediada, motivo pela qual este 

trabalho vem analisar a solução jurídica, caracterização em casos de guarda de uma 

criança ou adolescente, em situações de extrema gravidade e prejuízo à pessoa do menor 

e daquele que está sujeito a ser vitimado. 
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CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS E ESPÉCIES 
 

2.1 Aspectos Introdutórios e Conceituais da SAP 
 

A síndrome de alienação parental é caracterizada por ser um transtorno da 

personalidade que tem acometido crianças e adolescentes cujos pais tenham se envolvido 

em forte litígio decorrente da necessidade de intervenção judicial para estabelecer o 

sistema de atribuição de sua guarda, com os direitos e deveres daí decorrentes. 

Richard Gardner (1999), assim define a Síndrome da Alienação Parental  

 

Um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de 
sintomas pelos quais um genitor, denominado cônjuge alienador, 
transforma a consciência de seus filhos, mediante diferentes formas e 
estratégias de atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou 
destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado cônjuge 
alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa 
condição. Em outras palavras, consiste num processo de programar 
uma criança para que odeie um de seus genitores sem justificativa, de 
modo que a própria reais que justifiquem essa condição. Em outras 
palavras, consiste num processo de programar uma criança para que 
odeie um de seus genitores sem justificativa, de modo que a própria 
criança ingressa na trajetória de desmoralização desse mesmo genitor. 

 

Merece destaque, a forma empregada “transtorno psicológico” de uma criança, 

visto que alienação parental seria equivalente a uma lavagem cerebral, uma vez que, 

para caracterizar a síndrome, a criança passa a odiar um dos seus genitores sem 

nenhuma justificativa. 

Segundo Ferreira (FERREIRA,1999,p.278), “Alienação é proveniente do latim 

alienatione, que no sentido psicológico corresponde a: Qualquer forma de perturbação 

mental que incapacita o individuo para agir segundo as normas legais e convencionais 

do seu meio social.” 
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No que tange à palavra “Síndrome”, esta na verdade significa distúrbio, ou seja, 

sintomas que se instalam em decorrência da pratica de extrema reação emocional ao 

genitor, cujos filhos são vítimas.  

No processo de guarda, é comum denotar quem é progenitor alienado e o 

alienante, são muitos os fatores daquele que pretende ficar com a guarda do filho, seja 

por mera consequência do desejo de o alienante deter, apenas para si, o amor do filho, 

seja por resultar do ódio que o genitor alienante nutre pelo alienado, ou mesmo do 

simples fato de o alienante julgar o outro genitor indigno do amor da criança, seja pela 

necessidade de continuar mantendo o controle sobre a família, e até mesmo para evitar o 

pagamento de pensão alimentícia. 

Progenitor alienante é aquele que busca afastar a presença do outro genitor do 

relacionamento com os filhos e, progenitor alienado é aquele que sofre as conseqüências 

da alienação. 

O Conceito de Alienação Parental de acordo com o art. 2°da Lei 12.318/10 

corresponde à: 

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

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

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

II – dificultar o exercício da autoridade parental; 

III – dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor; 

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

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

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 
criança ou adolescente;  
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VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando 
a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós.1  

 

O conceito tocou nos pontos principais da Síndrome da Alienação Parental. 

Identificou o fenômeno pela raiz, ao dispor que uma criança ou adolescente forem 

afetados psicologicamente pelos pais, avós, guardiães, tutores ou qualquer pessoa que 

os tenha sob sua autoridade, a fim de dificultar ou prejudicar os seus vínculos afetivos 

com um dos genitores. Deixando esclarecidos que a Síndrome da Alienação Parental, 

não está presente apenas entre genitores, mas sob qualquer pessoa que detém ou queira 

deter a guarda da criança. 

Assim, é possível que a alienação possa ser promovida também pelo tutor ou 

mesmo curador do incapaz, afetando a outros parentes do menor. Desta, forma, é de 

suma relevância mensurar que não fica restrita a figura do alienador à pessoa de um dos 

genitores, podendo recair o repúdio contra qualquer parente próximo desse menor. 

Segundo, Fábio Vieira Figueiredo e Georgios Alexandridis:  

 

“Assim, o alienador procede de maneira a instalar uma efetiva 

equivocidade de percepção no alienado (criança ou menor) quanto aos 

elementos que compõem a personalidade do vitimado. Evidente que a 

criança ou o adolescente são vitimas da situação de alienação parental, 

contudo, isto é assim sob a perspectiva ex principi (Estado), posto que 

adentrando à relação familiarista, por passar ater uma noção 

equivocada da situação, a criança ou o menor serão considerados 

alienados e aquele sobre quem se deturpa a realidade será vitimado.” 

(FIGUEIREDO e ALEXANDRIDIS, 2011, p.46). 

 

A alienação parental desencadeia conseqüências prejudiciais tanto para o 

alienador tanto para o alienado, mas os piores e mais traumáticos efeitos recaem sobre a 

criança, que está sendo disputada em um processo de guarda. 

                                                           
1 BRASIL, Lei nº 12.318, Lei de Alienação Parental.  
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Como ensina a professora Priscila Corrêa da Fonseca, é importante diferenciar o 

processo de alienação parental da já posta Síndrome da Alienação Parental, assim ela 

elucida que:  

 

“A síndrome da alienação parental não se confunde, portanto, 
com a mera alienação parental. Aquela geralmente é decorrente 
desta, ou seja, a alienação parental é o afastamento do filho de 
um dos genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular 
da custódia. A síndrome, por seu turno, diz respeito às seqüelas 
emocionais e comportamentais de que vem a padecer a criança 
vítima daquele alijamento. Assim, enquanto a síndrome refere-
se à conduta do filho que se recusa terminantemente e 
obstinadamente a ter contato com um dos progenitores e que já 
sofre as mazelas oriundas daquele rompimento, a alienação 
parental relaciona-se com o processo desencadeado pelo 
progenitor que intenta arredar o outro genitor da vida do filho. 
Essa conduta quando ainda não dá lugar à instalação da 
síndrome é reversível e permite com o concurso de terapia e 
auxílio do Poder Judiciário restabelecimento das relações com o 
genitor preterido.” (FONSECA, 2007, p. 7) 

 

No que se refere o parágrafo único da lei nº 12.318/10, quando o legislador 

dispõe: “São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim 

declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio 

de terceiros”, significa dizer que o Juiz contatando a alienação parental tenha a 

necessidade de promover no desenvolvimento do processo, mediante grande cautela, um 

estudo social, apoiado por sua comissão técnica, e determine realização de pericia a fim 

de apurar os fatos, para que o causador de nefastas atitudes promovidas seja punido. 

No inciso I desta mesma lei, quando o legislador pronuncia realizar campanha de 

desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, esta 

informando a forma de caracterização da alienação parental.  

Neste mesmo sentido, Fábio Vieira Figueiredo e Georgios Alexandridis 

destacam que: 

“Esta forma de caracterização da alienação parental ocorre por meio 
da atuação de um dos genitores. Busca, por qualquer meio, diminuir, 
desqualificar a atuação do outro genitor quando este exerce a 
paternidade ou maternidade, de forma a aparentar ao menor que o 
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genitor não tem condições para exercê-la.” (FIGUEIREDO e 
ALEXANDRIDIS, 2011, p.53) 

 

No inciso II, dispõe uma das formas com que a alienação parental pode ser 

evidenciada, aquela que é uma maneira de dificultar o exercício da autoridade parental. 

E ainda se tratando deste assunto Fábio Vieira Figueiredo e Georgios 

Alexandridis ensinam que: 

 

Ainda que dissolvida a entidade familiar, restando definida a guarda e 
o direito de visitas, ambos os pais, enquanto estão na companhia dos 
filhos, exercem a sua autoridade parental, determinando condutas para 
o menor, educando-lhe, editando normas de comportamento que 
deverão ser respeitadas pelo o menor. (FIGUEIREDO e 
ALEXANDRIDIS, 2011, p.54) 

 

 

Assim, o detentor da guarda incumbe na manutenção dos deveres e direitos do 

menor, e tais posturas do alienador dificultam o exercício de um dos genitores 

determinarem condutas e educar o menor, vítima de alienação parental. 

E se tratando do inciso III, verifica-se que o mesmo trata em dificultar contato de 

criança ou adolescente com genitor, o alienante por si só em uma mente doentia, faz um 

desfazimento da família, independente de qual seja o motivo, dificulta visitas e frustra a 

convivência saudável da criança ou adolescente com seu genitor. O contato entre o 

genitor e filho, é um direito do menor, sendo certo que se o detentor da guarda 

impossibilita este convívio, está evidenciada a síndrome da alienação parental. 

O inciso IV, da Lei nº 12.318/10, pontua uma forma onde o genitor que não está 

com a guarda do menor tem o direito convivencial de ter a presença deste segundo o 

convencionado entre os próprios genitores ou fixado pelo Poder Judiciário, quando da 

ruptura da sociedade familiar. Tal direito se mostra como forma de dever para com a 

pessoa do filho, já que este, para seu adequado desenvolvimento social, necessita da 

presença de ambos os genitores em sua vida. 

Nessa linha, Kristina Wandalsen corrobora: 
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“É freqüente ainda o genitor alienante colocar-se em posição de 
vítima, perpetrando chantagem emocional para sensibilizar a 
criança e tê-la só para si. A criança é induzida a acreditar que, 
ao se encontrar com o genitor vitimado, estará traindo quem 
realmente dela se ocupa. Tratando-se de mais uma manobra 
ardilosa para excluir o genitor vitimado. O alienante não 
imagina o sofrimento a que a acriança é submetida ao ter que 
escolher entre duas pessoas que mais ama na vida, ou se disso 
tem idéia, a crueldade da atitude revela-se ainda maior.” 
(WANDALSEN, 2010, p.82) 

 

Apenas é caracterizada a conduta, se realmente for reiterada e ficar patente a 

busca pelo afastamento do genitor vitimado da vida do menor para que seja possível 

falar de alienação parental. 

O próximo inciso a ser discutido é o V, da referida Lei de Alienação Parental, é 

de uma das formas de alienação parental: omitir deliberadamente a genitor informações 

pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 

alterações de endereço. O alienador, na busca pelo afastamento do outro genitor, tentará, 

de qualquer forma, fazer com que este não participe da vida do menor, e uma das 

formas que pode revelar tal situação é a de deixar de participar-lo sobre momentos 

importantes da vida do menor. 

Tais atitudes, com o passar do tempo, acabam por obrigar a criança ou o 

adolescente a participar da patologia do alienador, convencidos da maldade ou 

incapacidade do alienador e impedidos de expressar quaisquer sentimentos, pois, caso o 

façam, poderão descontentar o alienador, atemorizados de perder também a convivência 

ou o "amor" deste, que os chantageia mostrando-se como vítima de abandono. 

No que tange o inciso VI, da lei que versa sobre a alienação parental este dispõe: 

“apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para 

obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente”. Assim,o 

alienador promove contra o vitimado, bem como seus familiares, falsas denúncias de 

maus tratos ou até mesmo de abuso sexuais, cujas graves alegações surtem complexas 

conseqüências para o menor ou adolescente, para o genitor alienado e também para seus 

familiares. 

A respeito desta grave forma de apresentação da alienação parental Maria 

Berenice Dias correlata: 
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“Neste jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, 
inclusive a assertiva de ter havido abuso sexual. O filho é 
convencido da existência de determinados fatos e levado a 
repetir o que lhe é afirmado como tendo realmente acontecido. 
Nem sempre consegue discernir que está sendo manipulado 
acaba acreditando naquilo que lhe foi dito de forma insistente e 
repetida. Com o tempo, nem o alienador distingue mais a 
diferença entre verdade e mentira. A sua verdade passa a ser 
verdade para o filho, que vive com falsas personagens de uma 
falsa existência, implantando-se, assim, as falsas memórias.” 
(DIAS, 2009, p.418 )    

 

 Diante da gravidade da falsa denuncia, gera uma situação das mais graves. A 

memória é, portanto, não somente a lembrança daquilo que os indivíduos realmente 

vivenciaram, mas também uma combinação de tudo aquilo que pensam, acreditam, 

olham, aceitam e recebem do meio externo. Mesmo com essas interferências externas, é 

válido esclarecer que isso não significa que a memória original é completamente 

eliminada, tendo em vista que a lembrança dessa é mais marcante do que as outras neste 

processo. 

 Segundo Mônica Guazzelli, a “falsa denúncia de abuso sexual retrata o lado 

mais sórdido de uma vingança, pois vai sacrificar a própria prole”, (GUAZELLI, 

2010, p. 121), além de sanção penal estabelecida nos termos do art. 339 do Código 

Penal, também pode ensejar a possibilidade da perda familiar ou a posse de guarda e 

visitação de um filho menor ou adolescente. 

 E o último inciso do art. 2º da Lei 12.318/2010, caracteriza a forma de alienação 

parental, quando enseja que o alienante muda de seu domicilio em local distante, sem 

justificativas, visando dificultar a convivência do genitor e seus familiares. Está 

presente a forma de abuso, pois sem nenhuma razão, priva o menor do contato de seus 

entes queridos, fazendo assim perder suas referências e contatos, que pode acarretar 

prejuízos no seu desenvolvimento psicológico. 

 Muitas são as conseqüências da SAP, que variam de acordo com a idade da 

criança, com sua personalidade, com o tipo do vínculo anterior e a com a capacidade de 

resistência da criança e do cônjuge alienado. A lei nº 12.318/2010, traz um aspecto 

positivo em caráter preventivo, procurou definir juridicamente o fenômeno da alienação 

parental com o objetivo de induzir o exame aprofundado em hipóteses dessa natureza e 

conferir mais segurança aos operadores de Direito na eventual ocorrência desta situação. 
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2.2 Da Guarda 
 

No capítulo anterior ficou demonstrado, de forma sucinta, o surgimento e o 

conceito do que venha ser a SAP, cuja origem ocorre exatamente no momento em que 

seu guardião percebe o interesse do outro genitor em preservar a convivência afetiva 

com a criança, e a usa de forma vingativa perante ressentimentos advindos da época do 

relacionamento ou da separação, programando o filho a odiar e rejeitar o genitor sem 

nenhuma justificativa plausível. 

Neste contexto, verificou-se que as separações judiciais e as disputas de guarda 

irão ocasionar muitos problemas para os pais e principalmente para as crianças, e um 

deles vem a ser a SAP. 

          No nosso ordenamento jurídico o Código Civil coloca a salvo que a dissolução da 

sociedade conjugal consensual é observado que os cônjuges concordam com relação a 

guarda dos filhos:  

 

Art. 1.583. No caso de dissolução da sociedade ou do vínculo 
conjugal pela separação judicial por mútuo consentimento ou 
pelo divórcio direto consensual, observar-se-á o que os 
cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos. 

 

         Caso não ocorra o acordo, a guarda será atribuída àquele que melhor reunir 

condições para exercê-la, não se confundindo com melhores condições econômicas ou 

materiais. Assim, a guarda poderá ser consensual, decorrente do acordo de vontade 

entre os cônjuges, ou judicial, determinada pelo juiz. Com relação a forma, poderá ser 

basicamente exclusiva ou compartilhada. 

Não obstante, é se suma importância o comentário, sobre a família 

monoparental, ou seja, aquela que é formada por um pai ou uma mãe que se encontra 

solteiro sem conviver com um cônjuge ou um companheiro, conhecida também como 

pai ou mãe solteira. Observa-se também que nesse núcleo familiar há uma maior 

probabilidade, dentre os outros núcleos, da síndrome da alienação parental ser 

desenvolvida em alguns casos, a depender dos motivos que o levaram a ser constituída 
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dessa forma, haja vista que o próprio modelo familiar predispõe em várias 

circunstâncias a convivência da criança em grande parte do tempo com somente um dos 

genitores, que por motivos particulares detenha sentimentos aversivos para com o outro. 

Assim, é um tema que merece reflexão especial em razão da complexidade é 

comum denotar nas Varas de famílias, a grande quantidade de processos de guarda de 

famílias monoparentais, uma realidade de um terço das famílias brasileiras e que merece 

destaque pelos problemas advindos deste tipo de família.  

Porém, atualmente existem muitas modalidades de guarda dos filhos que 

ocasionalmente são adotadas, por manifestação de vontade dos pais ou por ordem 

judicial. 

 

2.3 A Evolução da Guarda no Brasil 
 

Ao longo das décadas a guarda vem sofrendo inúmeras modificações. Na década 

de 30 e 40 a sociedade favorecia mais a figura do homem, no qual no deferimento da 

guarda após a ruptura conjugal sempre os filhos menores ficava com o pai, já que este 

era o único que detinha um poder econômico na sociedade, estando assim, o 

deferimento da guarda sempre ligado ao interesse financeiro. 

Esse contexto perdurou até a revolução industrial, aonde mais uma vez ocorreu 

uma profunda modificação nos valores da sociedade, invertendo certos valores e 

atribuindo a figura materna o encargo de gerir a vida do menor após o fim da família, 

porque se passou a entender que esse grupo era que detinha maiores aptidões para essa 

tarefa, além de que o homem se encontrava no trabalho praticamente o dia todo. 

Até na metade do século 20, os valores da sociedade não reclamavam tanto por 

uma modificação no deferimento da guarda, visto que poucas mulheres se arriscavam 

no mercado de trabalho. 

A partir da metade do século 20, começou novamente a surgir uma modificação 

no quadro social e econômico da sociedade, e, que podemos considerar como o 

momento em que o instituto da guarda se tornou inerte, não acompanhando a evolução 
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da sociedade, porque nessa época surgiu com uma grande força o restabeleceu para uns 

ou para outros o verdadeiro começo da mulher no mercado de trabalho. 

Jorge Trindade faz uma abordagem histórica, na qual: 

 

“a mulher sempre foi mais apta do que o homem para o cuidado 
com os filhos, atribuindo-se ao homem a tarefa de subsistência 
econômica. Mas a partir da década de 60, tudo começou a 
mudar, foi-se promovendo uma gradativa, porém radical, 
transformação desses papéis, pois as mulheres se preocuparam 
com questões ligadas ao trabalho, ao aperfeiçoamento do 
conhecimento formal e a carreira profissional, competindo, 
nesses aspectos, a par e a passo, com os homens que, por sua 
vez, envolveram-se mais nas atividades domésticas e 
familiares.” (TRINDADE, 2004, p.162) 

 

No Código Civil de 1916, o casamento não dissolvia. Ocorrendo o desquite os 

filhos menores ficavam com o cônjuge inocente. O critério era repressor e punitivo.      

Na separação, para definir a guarda dos filhos era necessário identificar o cônjuge 

culpado, pois assim os filhos não ficavam em sua companhia, eram entregues ao 

cônjuge “inocente”, como se as crianças fossem prêmios. Se ambos os genitores fossem 

culpados, os filhos menores poderiam ficar com a mãe , mas se a única culpada fosse a 

mãe, independente da idade dos filhos, a guarda era cedida ao pai, privando a 

companhia da mãe.  

Maria Berenice Dias pontua que: “estas regras, encharcadas de conservadorismo, 

deixavam de priorizar o direito da criança. Questionava apenas a postura dos genitores, 

como verdadeira ameaça, quase uma intimidação em prol da mantença do casamento.” 

(DIAS, 2008, p. 397) 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 226 § 5.º adotou o principio de 

igualdade, prevendo uma igualdade entre homem e mulher. Assegurados os mesmos 

direitos e deveres referentes á sociedade conjugal, que não admite qualquer limitação 

legal. Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente instituído pela Lei 

8.069, no dia 13 de julho de 1990, regulamenta os direitos das crianças e dos 

adolescentes inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal, 

internalizando uma série de normativas internacionais. 
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A  sociedade não parou de evoluir, de modificar seus valores e costumes, 

passando a figura materna a ganhar grande destaque na sociedade, conseguindo laborar 

em todas as áreas, não mais se encontrando como aquela figura frágil ao qual era 

rotulada. 

O princípio do melhor interesse, incorporado ao Código Civil, estabelece 

algumas normas com referência á guarda, quando os pais deixam de conviver sob o 

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

Destarte, surge na sociedade consequentemente um anseio por mudanças em 

relação a guarda, que esta cada vez mais forte na sociedade em virtude principalmente 

do nítido desequilíbrio que existe nas relações parentais, uma vez que na maioria dos 

casos de ruptura conjugal é a figura materna que permanece com a guarda dos filhos, 

contrariando  uma das maiores tendências que vem se manifestando no século XXI, ou 

seja, o principio de igualdade. 

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

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

compartilhada (Código Civil, art.1583, §1º). 

E por ultimo, o rumo mais adequado para que o instituto da guarda possa 

alcançar o ritmo da sociedade, é que os tribunais antes de deferirem a guarda única 

possam tentar primeiramente a guarda compartilhada. Como afirma Maria Berenice 

Dias “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.” (DIAS, 2008, p.398) 

 

2.4 A guarda pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

Como já relatado neste trabalho, a guarda vem sofrendo muitas modificações ao 

longo do tempo, e os filhos querendo ou não, participam dos conflitos e se submetem 

aos embaraçosos desfechos amorosos de seus pais. 
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 Fato é que no Código do menor de 1927, colocava que todo abandono transitório 

ou definitivo da criança ou adolescente era fato gerador de guarda, como instituto do 

Direito de Família ou do Direito do menor. Em seu art. 27, dispunha que guardião era o 

encarregado da guarda do menor, não sendo o seu pai, mãe ou tutor, tem por qualquer 

título a responsabilidade da vigilância, direção ou educação dele, ou voluntariamente o 

traz em seu poder ou companhia. 

 O Código de Menores de 1969 substituiu o conceito de guarda 

por responsável, dispondo, em seu art. 2°, parágrafo único, que "entende-se por 

responsável aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce, a qualquer título, vigilância, 

direção ou educação do menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, 

independentemente de ato judicial", ao mesmo tempo em que procurou disciplinar de 

maneira mais completa o instituto da guarda (arts. 17, II,19,24 e 25), de forma que a 

Constituição Federal de 1988 assegurou-se, no art. 227, à criança e ao adolescente, 

como dever da família, da sociedade e do Estado, o direito à "convivência familiar e 

comunitária", com a mesma garantia que o direito à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade. 

 Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, descreve que a guarda vem a 

atender a criança que se encontre em flagrante estado de abandono, ou tenha sofrido 

falta, omissão ou abuso dos pais, para tanto, não importa a prévia suspensão ou 

destituição do pátrio poder, tanto que o detentor da guarda pode a qualquer momento 

reclamar o direito da posse de quem a esteja com a guarda ilegalmente. 

 Neste mesmo sentido Maria Berenice Dias nos ensina: 

 

“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 o filho residir 
com um deles não significa que o outro “perdeu a guarda”, expressão, 
aliás, de nítido conteúdo punitivo. De 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 
formas às vezes muito rígida.” (DIAS, 1998, p.399) 
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O instituto da guarda no Estatuto da Criança e do Adolescente encontra-se 

inserido no Capítulo III - Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária  - Seção III 

- Da Família Substituta - Subseção II, artigos 33 a 35. 

Destarte, a guarda, no estatuto da Criança e do adolescente, não surge como 

conseqüência da verdade natural do pátrio poder. Ao contrário, as disposições contidas 

na Lei n.º 8.069/90 têm por fim disciplinar a guarda de menor que se encontre em 

situação irregular, a qual se dá quando ausentes os pais ou pessoa legalmente 

responsável para criá-lo e educá-lo, seja ele criança ou adolescente, entendido este como 

o menor entre 12 e 18 anos e aquela como o recém-nascido, desde os seus primeiros 

instantes de vida até os 12 anos de idade incompletos (art. 2º) . Diferentemente do 

Código Civil, que por sua vez, cuida de disciplinar a guarda de crianças nas ações de 

separação ou divórcio dos cônjuges.  

Desta maneira, vê-se, com clareza, que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

vem disciplinar diferentes espécies de guardas, diversas daquelas reguladas pelo Código 

Civil Brasileiro, porém não abordaremos com profundidade neste trabalho todas suas 

modalidades, pelo fato de só nos interessar a real clareza do instituto da guarda de 

maneira simplificada. 

Contudo, é importante relatar, em síntese, que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente além de várias espécies de guarda em família substituta, contempla três 

espécies de guarda em especial: a provisória, a definitiva e a especial. 

 

2.5 Da guarda provisória 
  

A guarda provisória é aquela deferida por determinado tempo, nas hipóteses de 

criança ou adolescente que se ache abandonado ou sob a guarda de fato de pessoa que, 

não sendo detentora do poder parental e sem a intervenção judicial, toma a seu cargo a 

criação e a educação de menor com que, a princípio, não tinha qualquer vínculo legal 
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que lhe impusesse tal encargo. Ela perdura até que a situação da criança ou adolescente, 

por intermédio de decisão judicial, seja definida. 

 Este tipo de guarda é arbitrado pelo magistrado, normalmente, pelo período entre 

30 e 90 dias, no curso do processo de guarda, podendo ser deferida também em 

procedimentos de adoção ou de tutela.  

 Sobre este mesmo assunto Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel pondera: 

 

“Recomenda-se, assim, que mesmo sendo a guarda provisória deferida 
a um dos pais ou a um parente da criança pelo Juízo de Família, 
também seja documentada através da lavratura do competente termo 
específico de guarda, com prazo definitivo, não só de modo a garantir 
ao detentor provisório a visibilidade do seu múnus, mas também, com 
o objetivo de facilitar o bom exercício de seu encargo, evitando-se 
obstáculos desnecessários, em decorrência de dúvidas acerca de seu 
direito-dever.” (MACIEL, 1998, p.138) 

 

Havendo indício da prática de ato de alienação parental, pode o magistrado 

reverter a guarda da criança ou do adolescente, normalmente o juiz transfere a guarda 

para o autor da ação, como guarda provisória. Basta o indicio de que há alienação 

parental para obrigar o juiz a tomar medidas (de urgência e cautelatória ) para a proteger 

o menor. 

Grande seguimento jurisprudencial abona essa tese. Veja-se, a propósito, o V. 

Acórdão publicado na RT 773/347.0013895-77.2010.8.19.0000-AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-1ª Ementa DES. SIDNEY HARTUNG - Julgamento: 08/06/2010 - 

QUARTA CAMARA CIVEL . 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - GUARDA 
PROVISÓRIA.  - Recurso do genitor. Pretensão de reforma da 
decisão concessiva da tutela de urgência, ao argumento de ter sido 
desrespeitada a vontade do menor. - Laudo psicológico que aponta a 
necessidade de concessão de medida de urgência para que seja 
deferida a guarda para a mãe, assegurado o direito de visitação do 
agravante.  - Indícios da instauração de um processo de alienação 
parental, sendo o genitor incapaz de perceber essa situação ou mesmo 
proteger seu filho de tal sofrimento. Prevalência do melhor interesse 
da criança. Medida provisional em que se admite concessão de ofício.  
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- Incidência do Enunciado nº 59, da Súmula desta Corte Estadual. 
Manutenção da sentença Aplicação do art. 557, caput do CPC.  - 
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. Íntegra do Acórdão em 
Segredo de Justiça - Decisão Monocrática: 08/06/2010. 

 

 

            A base para o estabelecimento ou a reversão da guarda está alicerçada no 

princípio do melhor interesse do menor, (que estudaremos mais adiante), que deverá no 

caso da constatação da alienação parental prevalecer ainda que em detrimento do 

interesse dos genitores. 

 

2.6 Da guarda definitiva 
 

 A guarda definitiva é aquela, deferida por sentença que extingue o feito com 

resolução do mérito, acolhendo o pedido autoral, nos processos cujo pleito seja 

expressamente o de guarda. 

 O genitor que ficar como detentor da guarda é chamado guardião e o outro 

cônjuge de não guardião.  Apesar dessa definição ambos continuam exercendo a guarda 

jurídica, o que difere os dois é fato de que o denominado guardião tem a guarda 

material, um caráter imediatista, é dele a posse direta do filho tendo poder instantâneo 

de decisão sob este, já ao denominado não guardião, cabe o dever de fiscalizar o 

exercício dessa guarda pelo guardião, havendo discórdia este tem o direito de pleitear 

judicialmente a guarda para si. 

 A guarda definitiva caracteriza-se por ser estabelecida em processo de cognição 

exauriente, no qual se chega à conclusão, após o exame verticalizado da situação fática 

e jurídica, que o menor deve ficar sob os cuidados de determinada pessoa (tutor, pais 

adotivos, curador ou meramente guardião, nas hipóteses de guarda satisfativa), até que, 

em princípio, o guardado atinja a plena capacidade, só podendo ser alterada se houver 

fato novo, ou seja, se sobrevier a modificação da situação factual que serviu de arrimo 

para a regulamentação dessa guarda dita definitiva. 
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Não se pode confundir guarda definitiva com guarda inalterável. A sentença que 

confere a alguém a guarda definitiva de uma criança ou um adolescente faz coisa 

julgada formal e material. Todavia, estará sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de 

modo que, sobrevindo fato novo, ela poderá ser modificada, destituindo-se o guardião 

de seu poder-dever e atribuindo-se à outrem o múnus ou, ainda, entregando-se o menor 

aos cuidados de uma instituição, que incumbir-se-á do dever de zelar pela criação e 

educação da criança e ou do adolescente. 

Nos dizeres de Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel “a guarda manter-

se-á, a princípio, até que a criança ou o adolescente atinja a capacidade civil, tendo em 

conta que, do termo de guarda, constará a idade do menor.” (MACIEL, 1998, p.585). 

Por outro lado, a guarda definitiva regulariza a posse de fato, mas podendo ser 

revogada a qualquer tempo previstos no art.35 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

que diz: “Art.35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 

fundamentado, ouvido ao Ministério Público.” 

No que tange a síndrome da alienação parental, na qual a guarda já foi definida 

para um dos genitores Fábio Vieira Figueiredo e Georgios Alexandridis define que: 

 

“Muitas vezes, no entanto, somente depois de já definida a guarda e o 
direito de visitas, notadamente na ação que promoveu a separação ou 
o divórcio do casal, ou quando da dissolução da união estável, é que, 
com o passar do tempo, denota-se por parte do genitor vitimado a 
possível existência da alienação parental; nesse caso, será necessária a 
propositura de uma ação autônoma com o objetivo de reconhecer a 
sua existência e buscar medidas para salvaguardar os interesses do 
menor, bem como do genitor vitimado, com base no art. 6º. Da Lei n. 
12.318/2010.”(FIGUEIREDO e ALEXANDRIDIS, 2011, p.63) 

 

 De fato, com base neste ensinamento, chega-se á conclusão que a guarda 

definitiva, mesmo tendo cunho definitivo nada impendem que ela seja revogada a 

qualquer tempo, mesmo que transitada em julgado, a vitima que sofrer alienação 

parental pode pedir a reversão da guarda da criança ou do adolescente. 
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2.7 Da guarda especial 
 

 Essa modalidade de guarda é caracterizada por ter por escopo suprir a ausência 

passageira e eventual dos pais ou responsável pela criança ou adolescente. 

 Assim, por exemplo, se os pais estiverem em viagem para o exterior e, deste 

modo, impossibilitados de procederem à matrícula escolar do filho ou, ainda, de 

representá-los para a prática de algum outro ato da vida civil, a guarda especial poderá 

ser concedida à terceira pessoa, parente próximo ou não, e o munus se limitará à prática 

desse ato, em nada afetando o pátrio poder exercido pelos pais. Encerrado o termo ou 

comprida a condição, ela se exaure, cessando sua existência de pleno direito. 

 Esta guarda excepcional é simplesmente para fins de representação dos pais 

biológicos ou responsáveis observando-se não se tratar de representação plena, mas de 

atos a serem praticados por um guardião temporário como a autorização para o 

casamento em virtude de estarem os pais ausentes ou em local incerto e não sabido. 

 

2.8 Modalidades de guarda previstas pelo Código Civil 
 

Como já foi observado, o Código Civil vem regularizar a guarda, apenas se 

indidualizando quando ocorre a separação de fato ou de direito dos pais, porém não fica 

exclusivamente na esfera familiar a definição de quem permanecerá com os filhos em 

sua companhia. Como reza o  

 

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:  

§ 5.  Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda 
do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 
afetividade.  
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No art. 1.612 do código Civil, o critério para a guarda do filho que for 

reconhecido por ambos os pais, não residindo eles sobre o mesmo teto e não havendo 

acordo sobre a guarda, o Juiz decidirá atendendo ao melhor interesse da criança ou 

adolescente, sendo certo que o critério norteador é a vontade dos genitores.. 

Neste sentido, Maria Berenice Diniz ensina: 

 

“A lei cuida da guarda dos filhos em oportunidades distintas. Quando 

do reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento (CC 1.611 e 

1.612), não dá a mínima atenção para a doutrina da proteção integral 

consagrada pela Constituição, nem para tudo que o ECA dita a 

respeito da tutela do melhor interesse das crianças e adolescentes. Ao 

tratar da proteção dos filhos (CC 1.583 a 1.590), de forma didática, 

define o legislador o que é guarda unilateral e compartilhada, 

revelando a preferência pelo compartilhamento.”(DINIZ, 1998, p.400) 

 

Assim é possível analisar que são várias as modalidades de guarda que vêm 

sendo adotadas no código civil, recepcionadas pela doutrina, pode-se afirmar estar-se 

diante de um problema menos jurídico e mais psicológico, atinente ao comportamento, 

à personalidade, ao caráter e ao temperamento de cada genitor após a separação judicial. 

Entre as formas de guarda no código civil, destacam-se a exclusiva, a alternada e por 

fim, a compartilhada. 

 

2.8.1 Da Guarda Exclusiva  
 

A guarda exclusiva conhecida também como guarda individual ela deve ser 

entendida como a atribuição conferida a um dos pais separados, divorciados ou ex-

conviventes de união estável ou a ambos "dos encargos de cuidado, proteção, zelo e 

custódia do filho" (LÔBO, 2008, p. 169). 
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Nesse contexto, a Lei nº 11.698/08 inseriu no Código Civil, importantes 

conceitos a respeito da guarda unilateral. A partir dela, por exemplo, encontra-se no 

novel art. 1.583, § 1º, a regra de que "Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a 

um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) [...]". 

Sobre a visitação o artigo 1589 do Código Civil preconiza: “O pai ou a mãe, em 

cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo 

o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua 

manutenção e educação.” 

Neste sentido, o Professor Paulo Luis Netto Lôbo, ensina: 

 

“O direito de visita, interpretado em conformidade com a Constituição 
(art. 227), é direito recíproco de pais e dos filhos à convivência, de 
assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da 
separação. Por isso, é mais correto dizer direito à convivência, ou à 
companhia, ou ao contato (permanente) do que direito de visita 
(episódica). O direito de visita não se restringe a visitar o filho na 
residência do guardião ou no local que este designe. Abrange o de ter 
o filho ‘em sua companhia’ e o de fiscalizar sua manutenção e 
educação, como prevê o art. 1.589 do Código Civil. O direito de ter o 
filho em sua companhia é expressão do direito à convivência familiar, 
que não pode ser restringido em regulamentação de visita. Uma coisa 
é a visita, outra a companhia ou convivência. O direito de visita, 
entendido como direito à companhia, é relação de reciprocidade, não 
podendo ser imposto quando o filho não o deseja, ou o repele [...].” 
(LÔBO, 2008, p. 174) 

 

Assim, mesmo que os pais não possam mais viver juntos, os filhos necessitam da 

presença contínua de ambos. Para exercer a guarda, o requerente deve residir no mesmo 

domicílio que a criança e, conseqüentemente, exercer os atributos inerentes como 

assistência, criação e educação. Confere também à criança ou adolescente a condição de 

dependente do guardião. 

 

2.8.2 Da guarda alternada 

Esta modalidade de guarda consiste numa divisão de períodos em que o filho 

viverá sob os cuidados exclusivos, ora do pai, ora da mãe. Esse período pode ser 
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dividido em semanas, meses ou ano. Assim, enquanto um dos genitores exerce a guarda 

no período que lhe foi conferido, ao outro cabe exercitar a visitação, prosseguindo-se 

assim, sucessiva e alternadamente. Às vezes são os pais que alternam a residência, ou 

seja, o filho permanece morando num mesmo lugar, enquanto os pais se deslocam  para 

a residência o filho nos períodos em que lhes cabe o exercício da guarda. Em qualquer 

hipótese, todavia, essa guarda não deixa de ser exclusiva, ora de um, ora de outro 

genitor. 

Ressalta-se que a guarda unilateral assegura a criança ou o adolescente de seus 

interesses, impondo ao genitor não guardião a supervisioná-los, como reza o art. 1.583, 

§ 3.º do código civil, quando elenca que “a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que 

não detenha a supervisionar os interesses dos filhos.” Assim este tipo de guarda não 

prevê a cisão ou diminuição dos atributos advindos do Poder Familiar, posto que ambos 

os pais continuem responsáveis pelos filhos. 

Nesta modalidade de guarda, existe uma concentração, por certo período de 

tempo, do poder parental para um dos genitores. A criança fica residindo 

temporariamente na casa de um genitor e, findo o prazo pré-estabelecido, muda-se para 

a companhia do outro genitor que passará a exercer de forma exclusiva os atributos da 

guarda. 

Grandes podem ser os malefícios que podem causar este tipo de guarda como 

ensina o doutrinador Arnaldo Rizzardo: 

 

  “O revezamento de permanência em períodos ora na casa da mãe, ora 
na casa do pai, sofre crítica dos autores, eis que necessidade básica de 
qualquer cidadão é ter um lar ou moradia fixa. Do contrário, a 
instabilidade e a insegurança tendem a aumentar, além de possíveis 
conflitos na orientação e formação, dados os critérios e conceitos 
educacionais diferentes dos pais. Isto, porém, não afasta certa 
maleabilidade nos contratos, que devem ser constantes”. 
(RIZZARDO, 2000, p.421) 

 

Contudo, dentre as necessidades essenciais da criança ou do adolescente, 

colocam-se a continuidade e a estabilidade de suas relações; assim, as constantes 

alterações, inevitáveis nessa modalidade de guarda, podem afetar a formação 

psicossocial de uma criança ou adolescente. 
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2.8.3 Da guarda compartilhada  
  

E por último, será abordada a modalidade compartilhada conhecida também 

como guarda conjunta. Havendo a separação conjugal implica, comumente, mudanças e 

insegurança, especialmente, para os filhos, já que perdem o referencial de família até 

então conhecido. Muitas vezes, se distancia de um dos genitores, em regra, o pai, que 

passa a assumir o papel de visitador. Com a adoção da guarda compartilhada, os ex-

cônjuges têm responsabilidade bilateral em relação aos filhos, redimensionando o 

impacto negativo que a separação pode lhes ocasionar. Como bem pontua Maria 

Berenice Dias: 

“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 em relação à prole.” (DIAS, 1998, p.401) 

 

Em conformidade com a nossa legislação e doutrina, a guarda compartilhada 

pode ser entendida como a guarda jurídica em que ambos os pais exercem o poder 

familiar e se atribui igualitariamente as prerrogativas dos pais perante seus filhos. 

O objetivo da guarda compartilhada é estender aos pais, após a separação, as 

mesmas prerrogativas na tomada de decisões acerca dos destinos de seus filhos. Deve-se 

manter a mesma relação pai e filho que havia anteriormente à separação. Por isso a 

regra atualmente, passou a ser a guarda compartilhada. 

Vejamos as lições de Caio Mário da Silva Pereira: 

 

“Merece destaque neste momento de redefinição das 
responsabilidades maternas e paternas a possibilidade de se pactuar 
entre genitores a “Guarda Compartilhada”como solução oportuna e 
coerente na convivência dos pais com os filhos na Separação e no 
Divórcio. Embora a criança tenha  o referencial de uma residência 
principal, fica a critério dos pais planejar a convivência em suas 
rotinas quotidianas. A intervenção do magistrado se dará apenas com 
o objetivo de homologar as condições compactuadas, ouvido o 
Ministério Público. Conscientes de suas responsabilidades quanto ao 
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desenvolvimento dos filhos, esta forma de guarda incentiva o contínuo 
acompanhamento de suas vidas.” ( PEREIRA, 2011, p.299). 

 

Por fim, a preferência legal é pelo compartilhamento, por garantir maior 

participação de ambos os pais no crescimento e desenvolvimento de seus filhos, para 

estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 

compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá se 

basear em orientação técnico-profissional ou de equipe multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DA 
SAP NOS PROCESSOS DE GUARDA 
 

Nas sábias palavras de Aristóteles ( Ética a Nicômaco) 

 

“O abuso não pode eliminar o uso. A possibilidade de um uso 
eticamente aceitável de uma técnica, fruto do saber humano, não pode 
eliminar o seu uso se ela é de benefício para demais membros da 
sociedade. O que procede é seu estrito regulamento no marco do bem 
comum. Este marco é a lei” (ARISTÓTELES, 1973) 

 

 

3.1 O melhor interesse da criança e o direito da convivência familiar 
 

 No capítulo I deste trabalho, foram feita análises históricas da SAP e do instituto 

da família no nosso ordenamento pátrio, em contrapartida no capítulo II foi abordado o 

conceito da SAP e as modalidades das espécies de guarda no Brasil. Assim, é de suma 

importância a menção do principio do melhor interesse da criança, por se tratar do 

direito de convivência familiar, consignando que quando se trata de disputas por guarda 

de menores, processos de adoção ou qualquer processo que também se caracteriza 

alienação parental, o que tem prevalecido nas decisões do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) é o melhor interesse da criança. 

 Este princípio tornou-se mais conhecido a partir do advento da Constituição 

Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considerando-se a 

maior vulnerabilidade da criança e do adolescente, devido à sua pouca maturidade e, por 

conseguinte sua incapacidade para gerir a própria vida, reconheceu-se que eles deveriam 

passar a desfrutar de maior proteção.  

 As crianças e os adolescentes possuem direitos diferentes dos direitos dos 

adultos. Direitos que chamamos de direitos fundamentais especiais, tendo em vista a sua 

característica de se tratar de um ser em desenvolvimento. O Estatuto da Criança e do 
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Adolescente não expressa de forma explícita o princípio do melhor interesse, porém 

pode ser enquadrado na forma de garantir a proteção integral de que trata no seu art.3.º. 

 

“Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à 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.”( grifo nosso) 

 

 

A proteção integral tem caráter geral e fundamentam todos os demais princípios 

inerentes á criança, Assim sendo, o princípio do melhor interesse deve ser uma 

consideração primária de todas as ações direcionadas à criança ou adolescente. O que 

significa que em qualquer circunstância, em toda decisão referente a uma 

criança/adolescente, deve-se escolher a melhor solução para ela.  

Verifica-se que o princípio deve ser aplicado em qualquer área, e em especial 

nos tribunais quando houver que se decidir um conflito de interesses no qual seja parte 

uma criança/adolescente. 

Contudo, com a dissolução da família, a consequência natural é a fixação da 

guarda, e a base para o estabelecimento da guarda está amparada no principio do melhor 

interesse da criança ou adolescente, que deverá em caso da constatação da alienação 

parental prevalecer ainda que em prejuízo do interesse dos genitores, como pontua 

Silvio de Salvo Venosa: 

 

“Por vezes, o melhor interesse dos menores leva os tribunais a 
propor a guarda compartilhada ou conjunta. O instituto da guarda 
ainda não atingiu plena evolução. Há os que defendem ser plenamente 
possível essa divisão de atribuições ao pai e à mãe na guarda 
concomitante do menor. A questão da guarda, porém, nesse aspecto, a 
pessoas que vivam em locais separados não é de fácil deslinde. 
Dependerá muito do perfil psicológico, social e cultural dos pais, além 
do grau de ficção que reina entre eles após a separação.” (VENOSA, 
2011, p.185) (grifo nosso) 
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Tal situação, contudo, não é uma tarefa das mais simples, no que tange a guarda 

de menores. Mesmo porque dentre os direitos fundamentais da criança e do adolescente 

está o direito à convivência familiar, previsto na Constituição Federal brasileira e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e o pai ou a mãe que promova atos de alienação 

parental, ou qualquer parente, não demonstra ter a melhor aptidão para a guarda do 

menor. 

É certo que em qualquer decisão dos magistrados devem ser direcionados ao 

bem estar da criança, respeitando o relacionamento familiar, e possibilitando a qualquer 

tempo, enquanto a menoridade do menor perdurar, a modificação da guarda. 

  

3.2 Diagnósticos da Síndrome da Alienação Parental 
 

O diagnóstico da SAP é evidenciado a partir dos sintomas exibidos pela criança 

ou adolescente. Segundo Gardner, os quadros de sintomas surgiriam juntos, 

especialmente em menores de idade cujos pais se encontram em litígio conjugal, os 

sintomas seriam:  

 

“Campanha de difamação, racionalizações poucos consistentes 
absurdas ou frívolas para a difamação, falta de coerência, pensamento 
independente, suporte ao genitor alienador no litígio, ausência de 
culpa sobre a crueldade e/ou a exploração do genitor alienado, a 
presença de argumentos emprestados, animosidade em relação aos 
amigos e/ou família do genitor alienado.” (GARDNER, 2002, p.209). 

 

 

E ainda, segundo o autor, os sintomas da síndrome da alienação parental 

apareciam todos juntos, quando o grau da alienação já estaria muito avançado o que 

chamava de “diagnóstico relativamente puro’. (GARDNER, 2001) 

Conforme Geiziane Antelo, “Gardner refere três níveis diferentes para 

diagnosticar a SAP, e a partir deste diagnóstico vem a instalar a síndrome, os níveis são 

leve, moderada e grave.” 
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Nos casos leves, Gardner (2002) relata que um dos genitores fala 

esporadicamente mal do outro, portanto não afeta seriamente a relação da criança com 

outro, pois a criança consegue manter um bom relacionamento com ambos os pais. Já 

nos casos considerados moderados, a programação contra o outro progenitor resulta em 

lutas em torno da visitação, dificultando a transição da criança para outro, ainda assim, a 

criança consegue manter uma relação razoavelmente saudável com ambos. 

Nos casos considerados grave, Gardner (2002) diz que a criança está totalmente 

programada para rejeitar o outro progenitor, se recusando a manter qualquer tipo de 

contato, inclusive ameaça de fugir se for forçado a ver o outro. O progenitor alienante 

muitas vezes estabelece uma aliança doentia com a criança, partilhando crenças 

distorcidas sobre o outro progenitor, dessa maneira a relação entre a criança e pai ou 

mãe-alvo fica completamente destruído. 

O autor descreve, ainda, que a criança que sofre as manipulações do genitor 

alienador pode ter um conjunto de sintomas que caracterize a alienação parental 

diagnosticando como sendo: transtorno de conduta; transtorno de ansiedade de 

separação; transtorno dissociativo; transtornos de ajustamento; transtorno da primeira 

infância, entre outros. 

E ainda, conforme Geiziane Antelo, Gardner (2002) argumenta que quando o 

genitor faz uso da doutrinação, por meio da síndrome de alienação parental, isso, de 

certa maneira, incorre em uma forma de abuso. No caso, um abuso emocional, porque 

pode conduzir ao enfraquecimento progressivo da ligação psicológica entre a criança e 

um dos genitores. 

Assevera, ainda, que em relação aos genitores alienados, Gardner (2002) diz que 

a SAP pode ser diagnosticada como: transtorno de personalidade esquiva ou de 

personalidade dependente, devido sua passividade diante das ações do genitor alienador, 

ações essas que não afetam outros aspectos da vida do alienado, apenas tudo que se 

refere à separação conjugal, inclusive os filhos. Alguns transtornos estão 

correlacionados com a síndrome de alienação parental, estes podem ser diagnosticados 

pela psicologia e dentre as possibilidade interventivas a Teoria Comportamental 

Cognitiva atua com embasamento teórico que possibilitará identificar os pensamentos e 

comportamentos distorcidos que envolva a SAP, na tentativa solucionar os danos 

causados. 
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A lei 12.318/2010, que trata da alienação parental em seu art.2.º e incisos, traz 

um rol dos diagnósticos, onde pode ser caracterizado a alienação parental, esta lei é um 

importante instrumento para que seja reconhecida a pressão psicológica e a frustração 

diante de um genitor onde envolvem um processo de guarda.  

Maria Berenice Dias esclarece nos seguintes termos: 

 

“Essa notícia, levada ao Poder Judiciário, gera situações das mais 
delicadas. De um lado há o dever do magistrado de tomar 
imediatamente uma atitude e, de outro, o receio de que, se a denúncia 
não for verdadeira, traumática a situação em que a criança está 
envolvida, pois ficará privada do convívio com o genitor que 
eventualmente não lhe causou qualquer mal e com quem mantém 
excelente convívio.” (DIAS, p.456) 

 

E reforçando, Fábio Vieira Figueiredo e Georgios Alexandridis conceituam os 

diagnósticos do art.2º e seus incisos, como sendo:  

 

“Assim, como praticamente impossível, ou mais difícil, determinar 
motivação para a prática da alienação parental, buscou o legislador 
elaborar um rol meramente exemplificativo de condutas promovidas 
pelo alienador que podem caracterizá-la, de tal sorte que o objetivo 
maior da norma é a proteção do interesse do menor que se vê privado, 
de alguma forma, do convívio do genitor.” (FIGUEIREDO e 
ALEXANDRIDIS, 2011, p.52) 

 

Mister ainda salientar, que o genitor alienante pode chegar a fazer falsas 

acusações de abuso sexual contra o genitor vitimado, uma realidade cada vez mais 

freqüente nos tribunais, tais acusações acorrem, principalmente, quando os filhos ainda 

são pequenos e mais facilmente manipuláveis.Este tipo de abuso é inaceitável, eis que a 

maior vítima é a criança e ou o adolescente que acaba criando “falsas memórias”, que 

tem por até acreditar de ser realmente vítima deste ato abominável, desenvolvendo um 

verdadeiro trauma e ódio por este genitor. 

Para a psicóloga Andréia Calçada esta forma de abuso causa vários danos aos 

filhos vitimados, tendo diagnósticos que podem ser irreversíveis se não tratados, quando 

preconiza: 
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 “Vários sintomas comportamentais e psiquiátricos atingem crianças 
que foram vítimas e usadas nas falsas acusações de abuso sexual pelo 
genitor alienador. Em crianças entre 6 e 12 anos, os sinais e sintomas 
são as dificuldades na escola, bem como dificuldades em se relacionar 
com um grande número de pessoas. Possuem, também, alteração de 
humor, expressões impróprias de raiva e sentimentos depressivos. Em 
situações mais graves, e por a criança achar que realmente foi 
abusada, poderão ocorrer tentativas de suicídio, início súbito de 
enurese e/ou encoprese e distúrbios de alimentação, tais como 
anorexia e bulimia.”( CALÇADA,2008,p.57) 

 

De forma ainda mais incisiva, a psicóloga, Andréia Calçada adverte: 

 

“Os adolescentes que passam por esta situação desde pequenos, as 
manifestações que revelam esse quadro são insegurança, excessiva 
timidez, baixa autoestima e falta de confiança nas pessoas, retraimento 
social, histórico de fuga, abuso de álcool e drogas, distúrbios do sono, 
tais como sono excessivo e insônia, queda no rendimento acadêmico e 
faltas frequentes, automutilação (como cortes e queimaduras) e 
sintomas depressivos clássicos, com pensamentos ou atos suicidas. 
Existem também os chamados sintomas psicossomáticos que são 
causados ou agravados por estresse psíquico, geralmente involuntário, 
inconsciente e decorrentes de conflitos intrapsíquicos que a criança 
não consegue verbalizar, compondo um quadro de ansiedade e 
angústia.” (2008,p.57) 

 

Assim, vários podem ser os diagnósticos pelas quais podem identificar a SAP, 

mesmo porque cada separação tem sua versão diversificada, o mais importante é que os 

profissionais do direito ao identificar este instituto, venham solucionar pela melhor 

forma possível, sendo que as conseqüências que as falsas acusações trazem para suas 

vidas são irreversíveis, pois destroem toda uma estrutura familiar e transformam 

futuramente essas crianças em adultos problemáticos. 

 

3.3 Tratamento e prevenção 
 

 Nos casos que envolvem o pedido de guarda de uma criança, mister se faz que 

os profissionais de direito analise cada caso concreto, detectada a alienação parental, 

intervenham de forma rápida, impedindo que os danos causados por ela se tornem 

irreversíveis. 
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 Assim a lei 12.318/2010 em seu art.6.º veio tratar de tratamento e prevenção à 

síndrome da alienação parental quando versa: 

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

 

Ressalta-se que este rol de medidas usadas em sentença judicial é apenas 

exemplificativo, não se trata de simples prerrogativas de eliminar a alienação parental, 

pode o juiz se achar conveniente e dentro das possibilidades jurídicas, promover a 

conjugação de duas ou mais medidas, dependendo do caso concreto, assim evita que a 

síndrome da alienação parental toma rumos irreversíveis tanto para o menor como para 

o genitor vitimado. 

Diante de um pedido de guarda de uma criança ou um adolescente, as 

providências judiciais dependerão do grau que se encontra o estágio da alienação 

parental, tendo o sentido de anular os efeitos já existentes, e também evitar que a 

conduta seja continuada, de forma a preservar a relação existente entre a criança e seu 

genitor vitimado. 

A advertência que trata o inciso I desta mesma lei tem a função de esclarecer ao 

alienador os malefícios que causa a alienação parental, tanto para a criança, quanto para 

o alienador, que por sua vez pode ocasionar sanções e perda da guarda já existente. 

O legislador possibilitou ao genitor alienado o regime de convivência familiar 

com seu filho em caso que fique demonstrado no processo a alienação parental, busca 

desta forma propiciar ao menor o restabelecimento do convívio com o genitor vitimado, 
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para que por meio dessa maior proximidade, o distanciamento promovido diante da 

alienação parental seja desfeito. 

O magistrado, em caso comprovado de alienação parental em processos de 

guarda pode estipular multa ao alienador; essa multa tem o condão do alienador sentir 

diretamente em seus rendimentos os efeitos da sua conduta, que busca privar o vitimado 

do convívio de seu filho. 

O trabalho do psicólogo tem seu fundamento em compromisso social e a 

melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, e nesses casos envolvendo a 

síndrome de alienação parental, uma das punições estabelecidas pela justiça é o 

acompanhamento regular para tratamento psicológico dos membros da família que 

foram atingidos pela situação. 

O psicólogo e /ou biopsicossocial pode ajudar o genitor alienado a superar os 

traumas causados pela rejeição do filho e também da sociedade, além de reaproximá-lo 

da criança. Em casos mais graves, são necessárias outras intervenções, tais como o 

afastamento por um prazo razoável do genitor alienante da criança com a troca da 

guarda, sempre acompanhado por um psicólogo ou psiquiatra competente para lidar 

com as ansiedades do afastamento provisório ou das visitas assistidas da criança e seu 

genitor-guardião. 

Um aspecto importante é a guarda compartilhada como meio de prevenção da 

alienação parental. Geralmente a alienação parental é praticada pelo genitor que detém a 

guarda do filho, ou seja, aproveita-se o alienador do fato de estar sob a sua autoridade 

para cometer o abuso psicológico. 

O genitor que age desta maneira poderá sofrer a alteração da guarda, para a 

forma compartilhada ou até mesmo a inversão da guarda a favor do genitor inocente. 

“Compartilhar a 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 lhes confere.” (DIAS, p.403) 

Ademais, o combate à alienação parental é tutelado pelo Estatuto da Criança e 

do adolescente, o qual inseriu em seus arts. 17 e 18, evidenciando que o deferimento da 

guarda à pessoa diversa da dos genitores è dever de todos, sendo uma medida acentuada 
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que prima por atender aos interesses da criança ou do adolescente, seja no sentido 

moral, sentimental, material e, principalmente psíquico.  

Pondere-se que a guarda pode ser alterada futuramente em função do principio 

do melhor interesse doe menores envolvidos, a mutabilidade é o que predomina nas 

Varas de Família, sendo assim a guarda nunca será definitiva, mesmo tendo havido res 

judicata. 

Por fim, a síndrome da alienação parental é um defeito moral que se instala no 

seio familiar, é necessária uma advertência aos alienadores de que, além de poderem vir 

a sofrer as sanções previstas na nova lei, poderão ainda ser processados pela prática do 

crime de denunciação caluniosa prevista no art. 339 do Código Penal que tipifica, entre 

outras, a conduta de dar causa a investigação policial ou processo judicial, imputando a 

alguém um crime de que o sabe inocente, podendo receber uma pena de reclusão de dois 

a oito anos e multa. 

 

3.4 Jurisprudências relacionadas à síndrome da alienação parental nos 
processos de guarda nos tribunais pátrios. 
 

GUARDA. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA. Operação concretizadora de 

conceitos jurídicos indeterminados. Saída da mãe do lar conjugal, quando 

o menor contava tenra idade. Progressivo desgaste da relação havida entre mãe e filho. 

Caracterização de alienação parental. Resistência à figura materna. Autora portadora 

de distúrbios psiquiátricos danosos à convivência familiar. Aversão do menor em 

resgatar o convívio com a genitora. Relevância da vontade do adolescente, que já 

apresenta maturidade e discernimento consideráveis. Estudo psicossocial que 

desaconselha a reaproximação forçada entre mãe e filho. Inexistência de óbice à 

modificação da cláusula, em caso de superveniente restauração do vínculo de afeto. 

Solução mais consentânea com o melhor interesse do adolescente. Recurso desprovido. 

(TJRJ, DES. CARLOS EDUARDO PASSOS - Julgamento: 26/10/2011 - SEGUNDA 

CAMARA CIVEL ) 
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GUARDA DE MENOR. Estudo social e psicológico apontando que os menores 

gostariam de permanecer sob os cuidados maternos. Genitor que já se mostrou violento. 

Sentença reformada para atribuir a guarda a genitora, com fixação de alimentos em 

favor dos menores. Alerta contra os riscos da síndrome da alienação parental. Recurso 

provido, com determinação da guarda. (TJSP, Ap. c/ Ver. 994090452394, 8ª Turma 

Cívil, rel. Des. Caetano Lagrasta, j.em 17-6-2009) 

 

BUSCA E APREENSÃO DE MENOR - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM - 

SUSPENSÃO DA ORDEM ATÉ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E ESTUDO 

PSICOLÓIGO - AGRAVO - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO - AGRAVADOS 

QUE ADOTAM CONDUTA QUE CONFIGURA ALIENAÇÃO PARENTAL - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO - COLOCAÇÃO DA MENOR EM LAR 

SUBSTITUTO PARA AFASTAR A ALIENAÇÃO PARENTAL E 

DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS ESTUDOS E TRATAMENTO 

PSICOLÓGICOS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0194.11.006202-4/001 - COMARCA DE CORONEL 

FABRICIANO - AGRAVANTE(S): N.C.M.S. - AGRAVADO(A)(S): M.O.L. G.P.L. 

W.B.C. - RELATOR: EXMO. SR. DES. BRANDÃO TEIXEIRA,( data do julgamento, 

04/10/2011) 

SUSPENSÃO DE VISITAS. Não cabimento. Ausência de prova ou indícios de 

abuso sexual do pai. Mantido direito e dever de visita do pai e suas duas filhas. 

Alegação materna de abuso que não se confirmou em dois laudos médicos psiquiatras 

isentos. Temor de alienação parental, referida em laudo, que projeta a necessidade de 

manutenção das visitações. Sugestão pericial no sentindo de que as visitas devem ser 

retomadas. (TJRS, AgI 70035436492, rel. Des. Rui Portanova,j. em 19-8-2010) 

 

AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA. SENTENÇA QUE INVERTEU A 

GUARDA DA MENINA EM FAVOR DO PAI SOB FUNDAMENTO DE 

ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA GENITORA. PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE PROVA DIANTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS 
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PARTES QUANTO AO ESTUDO SOCIAL E AO LAUDO PSICOLÓGICO 

PRODUZIDOS AFASTADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS.  ACERVO 

PROBATÓRIO QUE INDICA A PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL PELA 

MÃE. ESTUDOS SOCIAIS E LAUDOS PSICOLÓGICOS QUE DEMONSTRAM A 

POSSIBILIDADE DO GENITOR DE EXERCER A GUARDA DA FILHA. 

PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO MENOR. CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA, ART.227. MANUTENÇÃO DA GUARDA DEFERIDA EM FAVOR 

DO PAI. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA QUE OS GENITORES SEJAM 

SUBMETIDOS A ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE, ART. 129, III. RECURSO DESPROVIDO.( TJSC 

Processo: AC 534117 SC 2010.053411-7-Relator:Nelson Schaefer Martins-

Julgamento:22/08/2011-) 
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Conclusão 
 

A partir da pesquisa realizada a respeito do surgimento da síndrome da alienação 

parental nos processos de guarda, que trouxe à cena as transformações concernentes do 

instituto da família e o instituto da guarda e suas modalidades, constatou-se que, que as 

famílias sofreram diversas transformações, muito embora este tema já exista a algum 

tempo, a sua regulamentação só aconteceu recentemente, com aprovação da lei 

12.318/2010, que dispõe sobre alienação parental e  altera o artigo 236 da lei n.º 8.069, 

de 13 de julho de 1990(estatuto da criança e do adolescente). 

O enfoque central desta pesquisa é o esclarecimento do que venha ser a 

síndrome da alienação parental, em processos de guarda que envolve crianças e 

adolescentes, e as formas que o judiciário vem combatendo este instituto, como 

conceituado inicialmente, a alienação parental é um termo criado por um psiquiatra 

americano chamado Richard Gardner, ela consiste em uma forma de um abuso 

emocional, geralmente, iniciado após a separação conjugal, no qual o genitor que  tem a 

guarda do filho passa a fazer campanha de difamação desqualificando e desmoralizando 

o outro genitor, com o intuito de afastar e destruir todo laço afetivo da criança ou o 

adolescente  com o genitor vitimado. 

Demonstrou-se a importância da efetiva preservação do direito à convivência 

familiar do menor, o principio do melhor interesse, e o papel diferenciado a ser exercido 

pelos profissionais que lidam com o Direito de Família frente aos conflitos que 

envolvam casos de Alienação Parental. Analisou-se ainda a jurisprudência brasileira 

frente aos casos de Alienação Parental. 

Pelo Princípio da Proteção Integral e o do melhor interesse do menor, constatou-

se que a criança e o adolescente são sujeitos resguardados de plena e prioritária 

proteção, por ser um ser em constante desenvolvimento. 

Com o foco do assunto da Síndrome de Alienação Parental voltado 

principalmente para questões que envolvam diretamente a disputa de guarda, observou-

se que a nova lei 12. 318/2010 que trata de alienação parental incorre no conceito, nas 
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características, nas provas e soluções da alienação. Assim, em boa hora veio a 

normatização legal, que identifica e puni o agente alienador, logo, toda forma de 

combate é bem vinda nos processos que envolvem crianças, pois alienar é uma forma de 

abuso que põe em risco a saúde emocional e compromete o sadio desenvolvimento de 

uma criança. 

É certo que a atribuição da guarda não é questão simples e exige, muitas vezes, 

exame em das possíveis soluções que melhor atendam aos interesses das crianças e 

adolescentes. È preciso empenho pelos membros do Judiciário, para analisar em cada 

caso concreto a existência de relatos contraditórios, comportamentos exagerados, gestos 

bruscos ou controlados ao extremo, olhares vingativos ou perdidos, e etc., possível de 

identificar, parcial ou totalmente a síndrome da alienação parental, a tempo de ser 

remediada. 

Buscou-se com este estudo, o não esgotamento do assunto, mas a colaboração 

para um estudo mais aprofundado da Alienação Parental demonstrando que se trata de 

uma realidade vivenciada por um número expressivo de famílias brasileiras e que 

necessário se faz maior preocupação e tratamento diferenciado por parte da sociedade 

jurídica frente ao tema. 
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