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INFLUÊNCIA DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL NAS 

RELAÇÕES FAMILIARES 

 
Ludmila Lorenção Guabiraba 

 

RESUMO: O tratamento do tema da Alienação Parental tem por conceito o interesse 
primordial da criança, como base para as decisões litigiosas acerca do exercício das 
responsabilidades dos genitores. A Alienação Parental ocorre quando um dos 
genitores, normalmente nos momentos das separações litigiosas e a regulação dos 
exercícios das responsabilidades parentais, manipula os filhos mostrando uma 
realidade sobre o outro genitor que não é a realidade, fazendo com que esta criança 
possa odiar e rejeitar o outro genitor. Isto se trata de comportamentos que ocorrem, 
talvez, pela má formação de caráter ou deficiência dos valores de certos pais, pelo 
fato de não serem capazes de administrar suas próprias emoções, e utilizam os 
filhos com instrumentos de vingança, colocando em risco o desenvolvimento sadio 
dessas crianças.  

 

Palavras-chave: Lei n. 12.318/10. Direito de Família.  Alienação parental. 

Assimilação de falsas memórias. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A promulgação da Lei 12.318 de, 26 de agosto de 2010, trouxe mudanças 

significativas no cenário jurídico brasileiro. Dispondo sobre o tema alienação 

parental e alterando o artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 

de, 13 de julho de 1990. Referido dispositivo trouxe o conceito de Alienação 

Parental, não apenas como sendo a interferência prejudicial na formação psicológica 

da criança ou do adolescente induzida por um dos genitores, mas também, pelos 

avôs ou pelos que tenham o menor sob sua autoridade, guarda ou vigilância para 

que repudiem o genitor não-guardião, ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou 

à manutenção de vínculos com este, bem como rol exemplificativo das condutas que 

podem ser consideradas como alienação.  Diante do exposto, por referida conduta 

estar inserida no seio familiar, houve breve análise quanto à evolução do conceito de 

família, bem como breve histórico sobre a introdução da Alienação Parental no 

ordenamento jurídico pátrio, diferenciação dos conceitos de Síndrome da Alienação 
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e Alienação Parental, explicação sobre assimilação de falsas memórias e, por fim, a 

aplicação da Lei por meio de alguns julgados sobre o tema. 

Referido dispositivo legal constitui notório avanço ao ordenamento jurídico 

pátrio, pois veio com o objetivo de resguardar a criança e adolescente que não 

deixam de representar o futuro da humanidade. 

 

1. ABORDAGEM CONSTITUCIONAL E A LEI n. 12.318/2010 

 

A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional e se estabelece 

como princípio basilar no ordenamento jurídico, começando a ser utilizado dentro do 

Direito de Família, e tendo uma visão como o princípio central do ordenamento 

jurídico. 

Sobre tal princípio, Nelson Nery destaca que: “É o fundamento axiológico do 

Direito; é a razão de ser da proteção fundamental do valor da pessoa, e, por 

conseguinte, da humanidade do ser e da responsabilidade que cada homem tem 

pelo outro. (Nery Junior et all, 2006.) 

A partir do momento em que se utiliza este princípio pode-se analisar o 

Direito de Família sob outro ângulo, utilizando a partir da Constituição Federal os 

alicerces necessários para tutelar este direito tão importante, possibilitando uma 

maior efetividade e autonomia do judiciário para tratar das novas relações familiares 

e suas consequências. Tal princípio é a pedra fundamental do assunto tratado, mas 

também vem dar proteção especificamente a dignidade da criança, dos filhos, 

compreendendo dignidade como tudo aquilo que contribui para a formação da 

personalidade e caráter de uma pessoa, de sua educação, saúde, e bem-estar 

físico. 

Destaca-se  a sua importância quando se vê uma criança perdendo este 

direito, e suas consequências são inúmeras, tem um enorme prejuízo, haja vista, a 

formação da identidade da criança se faz na infância, momento em que na grande 

maioria das vezes é a fase a qual ela sofre a alienação parental, e para uma 

reconstituição psicológica daquilo que sofreu é muito grande. 

Os princípios constitucionais buscam atingir, dentro do Direito de Família 

uma eficácia de prevenção e proteção nesses casos de SAP (síndrome da alienação 

parental). 
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Outro princípio importante é o princípio do melhor interesse da criança, uma 

vez que merece maior atenção não somente pelos pais, mas também aos 

operadores de Direito, buscando utilizá-lo como remédio preventivo e eficaz no bem 

estar da criança, vislumbrando aquilo que ela mais necessita num determinado 

momento de sua criação, como exemplo básico, em caso de separação, é 

necessário que os pais juntamente com o Estado dêem especial apoio, 

acompanhando a esta criança com muito afeto e zelo, dentre outros os aspectos de 

proteção. 

Este apoio especial a qual se refere o parágrafo anterior é buscar sempre o 

bem estar da criança, evitando a criação da chamada “falsa memória”, que vem a 

ser no caso de uma separação onde o genitor que possui a guarda relata fatos e 

predicados negativos relativos ao outro genitor para a criança, e esta como não se 

lembra de tais fatos e predicados, acredita em tudo aquilo que lhe é dito, uma vez 

que a pessoa que lhe passou isso é quem ela mais confia. 

O princípio da afetividade é pauta de novas discussões e inovações no 

ordenamento jurídico, buscando a valorização do afeto mútuo dentro de uma relação 

familiar, pois este é o principal norte das relações familiares. 

Tendo em vista que o ordenamento jurídico é baseado em uma norma 

constitucional construída por fundamentos essências a manutenção da democracia, 

é de grande importância valorizar o afeto familiar como um direito fundamental 

decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, como aduz o art. 1º, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil.  

Sendo assim, então, reconhecer o afeto como direito fundamental, uma vez 

que todos os direitos individuais e coletivos elencados no art. 5º da Constituição é 

origem da imposição, do Estado, de obrigações para com seus cidadãos, como 

forma de lhes garantir a dignidade. Logo, se no direito de família o afeto nasce do 

primado da dignidade da pessoa humana, e está presente em todos os incisos do 

mencionado artigo, logo, resta claramente o reconhecimento do afeto como um 

direito fundamental do cidadão. 

Sendo assim, com a aprovação da Lei 12.318 que vem dispondo sobre a 

alienação parental, se está diante de um amparo mais seguro, em se tendo previsão 

legal deste ordenamento se espera por grandes mudanças e avanços na proteção 

da criança, evitando danos de identidade na criança, buscando por uma infância e 

um desenvolvimento saudável. Conforme reza o art 2º da referida lei, a alienação 



9 
 

parental é caracterizada como 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. Esta lei prevê medidas que podem ir desde um 

acompanhamento psicológico até uma aplicação de multa, ou até mesmo a perda da 

guarda da criança a pais que estiverem alienando os filhos. 

O grande emblema que se vê na relação jurídica desse acontecimento é a 

demora do judiciário, onde o tempo é fator crucial, uma vez que, enquanto perdure a 

discussão a criança sofre a alienação, e com isso continua sofrendo pela falta de 

afeto e de contado com o outro genitor, e este tempo que se passa é um tempo 

perdido, pois não é mais possível resgatar aqueles momentos. 

Os institutos de Direito de Família estão totalmente aliados aos direitos 

humanos, dos quais a dignidade humana é o ponto principal. A dignidade da pessoa 

humana encontra na família a base para a sua existência e a Carta Magna lhe 

garante a proteção, seja qual for sua origem, isto é, não importa se a família se 

constitui pelo casamento, união estável, convivência ou da dissolução de qualquer 

desses institutos. As pessoas que constituem as relações famílias possuem  o direito 

à dignidade humana, garantidos constitucionalmente. 

Sendo assim, se é direito da pessoa humana constituir um núcleo familiar, 

da mesma forma é direito manter este núcleo de uma forma saudável, sendo um 

direito legalmente garantido. 

 

1.1. Origem da Síndrome da Alienação Parental 

 

A síndrome da alienação parental surgiu pela disputa da guarda dos filhos 

por seus genitores, mas antes de tratar diretamente sobre isto é de extrema 

importância entender a origem de tudo, ou seja, a separação judicial, que é 

analisada juntamente com o divórcio. 

Para Maria Berenice Dias, ocorrem várias diferenças em relação ao seu 

conceito, e para a apreciação da matéria em questão devemos saber diferenciá-los, 

uma vez que a questão da guarda não dissolve a sociedade conjugal, e o vínculo do 

casal é mantido. 
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Conforme dita Maria Berenice Dias: “Paradoxalmente, diz a lei que a 

separação põe termo a sociedade conjugal, mas não a dissolve, flagrando-se uma 

certa incongruência entre tais afirmativas. ” 

Alguns tipos de separação judicial podem afetar os filhos de maneira 

diferente, como se verá a seguir. Aquela separação por mútuo consentimento onde 

ambas as partes entram em acordo, pouco prejudica a criança, pois é certo de que 

ela terá uma convivência saudável com ambos os cônjuges. Mas a denominada 

separação litigiosa, em que um dos cônjuges, que será o autor, imputa e mostra que 

houve condutas desonrosas do outro que violasse o dever do casamento, 

posteriormente este tipo de separação deixará marcas desagradáveis tanto para o 

casal quanto para o filho. Logo, com base nesses problemas, e com o advento do 

novo Código Civil, surgiu um direito de família diferenciado que trata de maneira 

diferenciada as questões relacionadas à proteção do menor.  

Com as alterações de paradigma implementado pela sociedade 

contemporânea, dada a concepção igualitária entre homens e mulheres e seus 

direitos e garantias estabelecidas pela Carta Magna de 88 e por tratados e 

convenções internacionais, se incorporou ao ordenamento jurídico, a igualdade 

democratização das obrigações, guarda dos filhos e demais institutos. 

Com avançados estudos de vários psiquiatras desde aproximadamente 

1980, eles conseguiram definir a síndrome da alienação parental em sendo um 

distúrbio que surge principalmente no contexto de disputa de custódia da criança. E 

tais fatos veem gerando a preocupação da criança com a crítica e desaprovação de 

um dos pais, pois ela quer ser sempre fiel àquele que por aquele momento possui a 

sua guarda. 

A síndrome é caracterizada por um conjunto de sintomas que se apresenta 

na criança, como por exemplo, a campanha de difamação e ódio contra o genitor 

alvo; racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para justificar esta depreciação e 

ódio; afirmações fortes de que a decisão de rejeitar o pai é só dela; apoio ao pai 

favorecido no conflito; falta de culpa quanto ao tratamento dado ao genitor alienado; 

o uso de situações e frases emprestadas do pai alienante; e difamação não apenas 

do pai, mas direcionada também para à família e aos amigos do mesmo. 

Atualmente em um caso de separação, apesar do artigo 1.584, II, parágrafo 

2º, com nova redação dada a Lei 11.698/98 que trata da igualdade acima referida, a 

tendência do Magistrado é ainda manter a guarda unilateral com a preferência da 
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genitora. Desta forma cabe ao genitor reivindicar por um maior tempo de convivência 

e flexibilização de horários, já que lhe foi cerceado a obtenção da guarda de seus 

filhos. Porém, estatisticamente é verificado que na maioria das vezes, o genitor que 

detém a guarda possui dificuldades para administrar a separação e toda 

consequência emocional advinda desta, gerando para si um sentimento de 

abandono, mas que ao verificar o interesse do outro genitor pela manutenção da 

relação afetiva com os filhos, acaba por desenvolver um quadro de ódio, hostilidade 

e até vingança, desencadeando um verdadeiro esforço que objetiva na 

desmoralização, humilhação e destruição do ex-cônjuge. 

Nesta motivação este genitor cria uma série de situações com a intenção de 

afastar ou diminuir ao máximo o contato dos filhos com o outro genitor, levando a 

criança a rejeitá-lo e odiá-lo. Todo este processo foi amplamente estudado por um 

psiquiatra norte americano chamado Richard Gardner, denominando este fenômeno 

como Síndrome da Alienação Parental. 

 

1.2. O poder familiar 

 

 A família romana possuía como característica a base patriarcal, no sentido 

de que tudo o que ocorria girava em torno do pater famílias  e que detinha o domínio 

de tudo, é o senhor que se incumbia pela gerência e responsabilidade de todo o 

grupo familiar. A palavra família significava o conjunto de pessoas que estavam sob 

o domínio deste genitor. Este poder, porém, não se extingue pelo casamento dos 

filhos, mas estes continuam pertencentes à família do chefe. 

Estudos históricos demonstram que os filhos do pater podiam ser tanto filhos 

biológicos, como irmãos, sobrinhos e até filhos e filhas adotivos. Na Roma Antiga, o 

agregado familiar era concebido como uma unicidade de controle jurídico e 

econômico, subordinada a uma única pessoa, dotada de um elevado grau de 

autoridade sobre todos os seus membros - de fato, a palavra latina família 

significava originalmente o conjunto dos famuli (servos e escravos) vivendo sob um 

mesmo teto. E a família era considerada a unidade social básica, ainda mais 

relevante que a gens (clã, casta, grupo de famílias). 

Somente um cidadão romano, podia ser um pater famílias. Poderia existir 

apenas um detentor deste direito dentro de cada agregado familiar. Mesmo os filhos 

homens adultos permaneciam sob a autoridade do pater, enquanto este vivesse, 
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não podendo adquirir os direitos do poder familiar até a sua morte. Legalmente, toda 

a propriedade que os filhos adquirissem pertencia ao pater, e era este que detinha a 

última autoridade sobre suas vidas e destinos. Aqueles homens que vivessem já em 

sua residência no momento da morte do pater sucediam-no como pater famílias 

sobre os seus respectivos agregados familiares. As mulheres, pelo contrário, 

estavam sempre subjugadas ao controle de um pater famílias, fosse o seu pater 

original, fosse o pater da família de seu marido depois de casada. 

Com o tempo, a autoridade do pater famílias se enfraqueceu, e os direitos 

que ainda persistiam deixaram de ser aplicados. 

 A nomenclatura “poder familiar” é recente e corresponde ao conceito 

atribuído pelo pátrio poder. De acordo com o Código Civil de 1916, o pátrio poder 

era assegurado exclusivamente ao marido, como “cabeça” do casal, e que detinha a 

chefia da sociedade conjugal. 

O poder familiar se caracteriza por um conjunto de obrigações a cargo dos 

pais, concernentes a pessoa e aos bens dos filhos menores, com o objetivo principal 

de dar proteção aos mesmos. 

Vale dizer que a autonomia da família não é definitiva, valendo incluir 

subsidiariamente a intervenção do Estado. O poder familiar pode decorrer da 

paternidade natural, como da filiação legal, e é irrenunciável, intransferível, 

inalienável e imprescritível. As obrigações que dele fluem são personalíssimas. 

(LÔBO et al, 2018). 

A cessação se dá através de ato judicial, pode ocorrer por diversos motivos, 

como por exemplo, se o menor for alvo de atos excessivos e exagerados de quem 

detém o poder familiar, assim como se for esquecido em sua subsistência, seja 

sujeito a prática de condutas imorais ou por maus costumes sociais. 

Na falta do poder familiar a fim de suprir o caráter assistencial ao menor, a lei atribui 

a uma pessoa capaz, assistir o menor e a seus bens. Essa nomeação denomina-se 

tutela e só ocorre mediante destituição do poder familiar. 

 

2. ABORDAGEM SOBRE A QUESTÃO DA GUARDA 

 

Esta seção tem como enfoque versar sobre as formas de guarda adotadas 

na legislação, bem como seus efeitos posteriores a esta determinação judicial que 

pode gerar transtornos como a SAP. 
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A guarda decorre da lei, sendo consequência do pátrio poder, dos direitos da 

tutela e da adoção. Ao juiz é conferido o amplo poder de regulamentação, 

modificação e reversão da guarda materializado na forma de decisão judicial. Do 

mesmo modo também poderá ser feito através de acordos homologados em juízo 

com a tutela do Ministério Público, nas hipóteses em que os próprios cônjuges 

convencionam que o filho ficará sob a guarda de um dos genitores. Esta forma de 

resolução do conflito traduz o maior benefício ao menor, uma vez que não se 

configura mediante litígio, mas através de um acordo gerado pela concordância dos 

genitores. Sem dúvida alguma configura-se como fator que diminui a possibilidade 

de transtornos e traumas ao menor ocasionados após uma separação. Se for 

estabelecida guarda para um dos genitores, ao outro incumbirá o encargo alimentar, 

de vigilância e convivência, conforme estipulado no calendário de visitação. 

O processo de guarda ocorre predominantemente pelo rito ordinário, no 

entanto, hoje, a doutrina e jurisprudência já admitem a medida liminar de reversão 

da guarda de filhos na ação ordinária de posse e guarda, ante a prova prévia de que 

a manutenção do status quo res erant ante bellum  é nocivo a seus interesses. 

Na ação ordinária de posse e guarda, são admitidos todos os gêneros de 

prova, podendo o juiz determinar também ex officio a perícia psicossocial, utilizando-

se de uma interdisciplinaridade de profissionais que atual na psicologia, serviço 

social, pedagogia, investigação, visando dar maior coerência na delicada análise da 

questão. 

Com todos os conflitos advindos das separações judiciais e disputa de 

guarda, as consequências se evidenciam, particularmente no tratamento da 

Síndrome da Alienação Parental, isto é, a SAP. 

A ruptura da relação familiar é um processo complexo e traumático para a 

criança, gerando na mesma um sentimento de culpa, responsabilidade pela decisão 

dos pais. Para a criança, os pais separam-se por influência de algum mau 

comportamento ou atitude. Deve-se analisar a questão buscando compreender o 

mundo da criança; esta possui uma visão de mundo muito limitada, sua concepção 

está ligada ao seu próprio mundo, como se apenas ela, seus pais, amigos e família 

existissem. Seu entendimento simplista condiz com sua maturidade em lidar com as 

situações presentes em sua vida, além de sua interpretação possessiva com relação 

aos objetos e pessoas, para ela os pais são seus e pronto, como compreender e 

administrar com maturidade a ideia de que sua estrutura de segurança se rompe, 
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sem que a mesma seja “consultada”? Após a decisão e a conversa dos pais, a 

criança terá que desconstruir tudo que sempre se baseou, tendo que administrar a 

perda da convivência, o equilíbrio da educação de ambos os pais e todas as 

mudanças ocasionadas pela separação. 

Trata-se de um processo extremamente delicado que pode ser gerador de 

traumas permanentes, se não conduzido da maneira menos traumática.  

O grande problema é que a separação, na maioria das vezes, se constitui 

por intermédio de desavenças, discórdias, brigas ou atitudes desleais por parte de 

um dos pais. Neste raciocínio verifica-se que para o genitor alienador, o qual sofreu 

a decepção, é gerado uma cicatriz de desprezo, ódio, amargura e outros 

sentimentos naturais inerentes do ser humano. Cabe a este genitor perceber que o 

sentimento que está comprometendo seu bem-estar emocional não pode ser 

transferido para a criança que é a maior vítima da situação; esta linha é muito tênue, 

mas se constitui fundamental para afastar uma atitude de alienação parental 

podendo evoluir para uma possível SAP.  

Os pais têm obrigação e responsabilidade frente ao bem estar físico e 

emocional dos filhos, neste caso é imprescindível que o pai ou a mãe protejam o 

filho de ser transformado em uma peça em um jogo de vingança. 

Uma forma de proteção é o atendimento ao melhor interesse da criança, 

respeitando critérios referentes à idade, ao seu desenvolvimento, poupando-o de 

futuros conflitos entre os pais, através da comunicação e diálogo entre ambos. 

Euclides oliveira esclarece que é muito comum confundir os interesses da 

criança com o dos pais nos conflitos que chegam as Varas de Família. Juiz 

Aposentado do 2º TAC. 

Existem alguns critérios que são considerados na avaliação e análise para 

estabelecer quem terá direito a guarda do menor, são eles: idade, sexo da criança, 

seu ajuste ao ambiente mais agradável, o tempo e disponibilidade que o genitor terá 

para os cuidados com esta, bem como a posição econômica dos pais.  

Somente a partir de uma criteriosa avaliação multidisciplinar que vise 

reconhecer a realidade das relações familiares e as formas de vínculo estabelecidos 

com a criança ou adolescente e cada um dos pais, se poderá ao lado da escuta da 

criança, fornecer dados para que venha ocorrer uma melhor decisão judicial e 

melhor interesse do infante. 
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Para ilustrar o que foi dito, o Código Civil prevê sobre a guarda nos seus 

artigos 1583 a 1590, afirmando que a guarda será unilateral ou compartilhada, 

sendo a unilateral aquela atribuída a um só dos genitores, e a compartilhada a 

responsabilização conjunta de pai e mãe que não vivem sobre o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. E como se percebe, os genitores 

têm sempre que propiciar aos filhos saúde, segurança, educação e uma vida 

harmônica, sem causar transtornos nas crianças. 

Anteriormente, a guarda compartilhada, não possuía previsão em nosso 

Código Civil de 2002, mas já era aplicada através de entendimentos jurisprudenciais, 

sendo deferida apenas quando era requerida. Agora com a nova redação do Código 

Civil, tutelada pela Lei 11.696/08, a guarda compartilhada passa a ser a primeira 

opção na hipótese de não existir acordo entre os pais.  

Esta forma de guarda deixou de ser um entendimento jurisprudencial para 

ser efetivamente uma opção legal que deverá ser aplicada pelo magistrado, 

conforme o Artigo 1584, § 2º do Código Civil, quando não houver acordo entre os 

pais. 

A guarda compartilhada não exige que a criança more em duas residências. 

Ela poderá passar os finais de semana com o pai, por exemplo. Ou poderá ficar uma 

semana com um, e uma semana com o outro. O que será levado em consideração 

pelo juiz, pelo MP e pelas assistentes sociais envolvidas é o melhor interesse da 

criança e não o dos pais. 

Depois de definidos a formalização da guarda, a pensão será analisada sob 

nova perspectiva. Se um pai que antes apenas via a criança em pré-determinados 

dias na semana passar a ficar com ela nos finais de semana ou mesmo em 

semanas alternadas, obviamente que a pensão dada à mãe deverá ser revista. Esta 

será feita com base no equilíbrio dos gastos e das necessidades do menor. 

 

2.1. A criança como objeto no litígio conjugal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

 

Inicialmente vale esclarecer sobre as diferenças relacionadas entre a 

Alienação Parental e a SAP propriamente dita. 

Embora intimamente ligadas, as duas se complementam, mas não se 

confundem. 



16 
 

A Alienação Parental é a desconstituição da figura paternal de um dos 

genitores perante a criança. Ela é estabelecida a partir da manipulação de um dos 

genitores para com a criança, objetivando a desmoralização e marginalização do 

outro genitor, neste caso a criança é motivada a afastá-lo de seu convívio. Este 

processo pode ser feito intencionalmente ou não, pelo genitor, ou por qualquer 

pessoa que possui ou não relação de parentesco com a criança, podendo ser feito 

pelos avós, tios, amigos etc. 

A Síndrome da Alienação Parental trata dos efeitos emocionais, isto é, das 

consequências desencadeadas nas crianças que são ou foram vítimas deste 

processo. São propriamente as cicatrizes, ou sequelas deixadas pela Alienação 

Parental em uma instância patológica. 

O mais importante a salientar é que, enquanto a Síndrome não existe, isto é, 

quando ainda se está no estágio da alienação, é possível reverter o processo com o 

auxílio de terapia e da intervenção do Poder Judiciário, além do principal meio, o 

restabelecimento do convívio familiar com o genitor alienado. Porém, quando a 

Síndrome está instalada, a neutralização de seus efeitos é quase impossível, a não 

ser que, por intervenção judicial se converta à guarda ao genitor alienado, com o 

afastamento imediato do genitor alienador. 

A criança não pode se estabelecer como objeto do litígio conjugal, conforme 

explicado anteriormente, devendo ser preservada ao máximo por qualquer trauma 

que puder se estabelecer como fruto de uma separação mal resolvida. 

Neste contexto, o art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente ressalta 

que, no que tange a criança e ao adolescente, não se admite tratamento negligente, 

o que pode ocasionar aos pais, na perda do pátrio poder. 

Os artigos 225 a 244-A do ECA estabelece que a exploração, violência, 

crueldade e a opressão em relação ao menor, poderá tipificar uma conduta 

delituosa. 

Vale destacar que a legitimidade para a defesa de tais direitos, além de ser 

dos interessados, é também e principalmente do Ministério Público. 

É imprescindível que se avaliem as condições em que são submetidas às 

famílias que vivem o divórcio e que podem causar grande sofrimento aos envolvidos. 

O modo como as crianças e jovens podem encarar a separação de seus pais pode 

variar amplamente. Ao invés de se fixar os olhares em supostos sintomas infantis, 

deveria refletir sobre a existência de diversos fatores sociais que vem contribuindo 
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para a emergência de certos comportamentos exibidos por crianças e responsáveis 

em situações de litígio conjugal. (SOUZA, 2009.). 

Para Gardner tal síndrome se manifesta por meio da rejeição exacerbada 

para com um dos genitores, sem que houvesse motivação para isso. Conclui que o 

distúrbio seria resultado da manipulação psicológica da criança, por intermédio de 

um dos genitores, somada a colaboração da própria criança.  

É possível verificar que o genitor instiga a criança a criar uma imagem do 

outro genitor, diferente da real, contribuindo para este afastamento. Embora a 

criança não queira afastar o genitor, ela compreende que uma vez em harmonia com 

um, estaria “traindo” o outro. Para compreender melhor esta questão cabe pensar 

em uma história hipotética: 

Maria é casada com João, os dois possuem uma filha, Ana. Em um dado 

momento da vida, Maria descobre que João a traiu, em razão deste fato se separam 

judicialmente. Maria fica com a guarda de Ana e João tem direito a visitar sua filha 

duas vezes por semana, apesar de ter sempre demonstrado ser um excelente pai. 

Maria inundada por um sentimento de traição e ódio acaba criando dentro de si uma 

postura vingativa, e em represália a João utiliza sua filha como objeto deste litígio 

conjugal; a mesma inicia uma saga de histórias e discursos negativos sobre João, 

seu objetivo, consciente ou não, é o de atingir os sentimentos do pai através da 

indiferença de sua filha, sua única arma. Como a menina ouve diariamente que seu 

pai é uma má influência, o quanto a magoou e o quanto ainda sofre por isso, nas 

visitações do pai, o que antes era um momento especial e lúdico de uma menina 

doce com seu pai “babão”, agora se torna uma sessão de terror e medo onde impera 

a dicotomia de seus sentimentos; de um lado a vontade de ceder ao amor, de outro 

a responsabilidade de proteger e ser fiel a sua mãe. No final das contas, a criança 

colabora para criar uma barreira de indiferença tão forte que gera no pai um 

sentimento de derrota e desgosto. Agora João desiste de Ana e esta escolhe sua 

mãe. 

Essa é uma história fictícia, mas dolorosamente real para muitas pessoas, é 

triste perceber que a criança foi deliberadamente sacrificada e seus sentimentos 

dilacerados pela irresponsabilidade de seus pais; a mãe por ter alienado sua filha e 

o pai por ter desistido da mesma, isso gera cicatrizes emocionais irreparáveis.  
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A criança não pode ser este objeto do litígio conjugal, independente do que 

ocorreu é muito importante poupar a criança deste cabo de guerra, pois se trata de 

um ser emocionalmente frágil que está em plena formação de caráter. 

Assim se está cultivando uma geração com sérias doenças psicossociais e 

isso deve ser contido em caráter emergencial. 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança – adotada pela Assembleia 

Geral da ONU, em 20.11.1959, estabelece o seguinte conceito: A criança, em 

virtude de sua falta de maturidade física e mental necessita de proteção e cuidados 

especiais, inclusive a devida proteção legal tanto antes quanto após o nascimento. 

E é sob a base e inspiração deste conceito que se suscita os direitos da 

criança e do adolescente garantidos constitucionalmente, através de leis próprias, 

além de entendimentos internacionais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê de maneira contundente 

sobre toda a proteção necessária estabelecida pelo Ordenamento Jurídico, que 

tentam diminuir a incidência de práticas como da Alienação Parental, mas que na 

realidade estas leis não estão sendo colocadas de maneira plena e eficaz. No artigo 

citado a lei estabelece que é assegurada a criança todos os meios necessários para 

seu desenvolvimento físico, mental, moral, etc. Estabelece também em seu art. 5º 

que nenhuma criança será objeto de nenhuma forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade, opressão, ou qualquer atentado por ação ou 

omissão aos seus direitos, ora, este artigo deixa claro várias das atitudes 

estabelecidas pelo genitor alienador ao seu filho, impedi-lo de ter uma convivência 

familiar (preceito constitucional), violando-o, explorando-o e oprimindo-o 

psicologicamente de maneira cruel, abalando efetivamente seu desenvolvimento 

mental e emocional. 

Assim como os maus tratos físicos exigem pronta intervenção do Ministério 

Público, também os maus tratos psíquicos devem ser avaliados e denunciados pelos 

mesmos, conforme expõe também o art. 17 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Não obstante o que foi acima colocado vale ressaltar a importância do 

Conselho Tutelar, que possui papel fundamental na proteção de crianças e 

adolescentes; sua principal função é zelar pelos direitos da infância e juventude, 

conforme princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com 

definição legal presente no Art. 131, dispõe que o Conselho Tutelar é órgão 
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permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. Esta 

tem condão de receber a comunicação de suspeita ou confirmação de maus tratos, 

requisitar ao serviço social, previdência, trabalho e segurança, ao promover a 

execução de suas decisões, dentre outras funções importantes. 

O papel do Poder Judiciário sobre este tema é fundamental, pois apenas ele 

poderá tutelar a constatação da Alienação, estabelecendo a melhor solução para a 

criança.  

O genitor alienado não possui autoridade, apesar de ser pai ou mãe, nem 

autonomia para intervir. Desta forma, demonstra a clara e total necessidade de 

buscar mecanismos judiciais mais emergenciais para conter este fenômeno 

destruidor de vínculos familiares.  

A Síndrome da Alienação Parental padece da enorme resistência entre os 

operadores do Direito ao reconhecimento da sua existência e gravidade. Não se 

vislumbra nenhuma forma para conter ou diminuir sua ocorrência. No Brasil os 

julgados existentes sobre o assunto são muito raros e em sua grande maioria, 

provenientes dos tribunais do Rio Grande do Sul, este tem a cultura de ser o 

precursor de muitos entendimentos flexíveis e atuais, buscando a aproximação do 

Direito com o desenvolvimento social. São também pioneiros na proteção do 

exercício pleno da convivência familiar.  

É de fundamental importância que ocorra a tipificação da Síndrome da 

Alienação Parental no ordenamento jurídico e que o Poder Judiciário utilize-se de 

efetivos instrumentos combatentes desta prática, visando precaver sua ocorrência. 

Não há nenhuma forma de dispositivo ou indicação de penalidade judicial 

específica para o infrator alienador. O acusado de alienação se estabelece em uma 

situação muito confortável. O mesmo irá praticar o fato, consciente que 

posteriormente não receberá nenhuma punição de cunho judicial. Se a acusação foi 

de abuso sexual (imputação de falso crime a outrem), ele poderá responder no 

máximo pelo crime de calúnia ou por dano moral na esfera civil.  No caso das outras 

formas de alienação não existe punição legal. Se não existirem mecanismos para 

coibir essa cultura ou mecanismos que proporcionem uma maior autonomia ao Juiz 

para sancioná-lo e criminalizá-lo, terá sem dúvida uma forma de incentivo a esta 

prática, na qual o Estado estabelece uma postura de cumplicidade, trazendo uma 

cobertura aos alienadores. 



20 
 

Para o Juiz a vantagem da existência de uma definição legal seria 

inquestionável, para se preciso, em caráter emergencial, identificar ou pelo menos, 

reconhecer os indícios de sua existência, para que a sua decisão seja rápida e 

eficaz. Munido de tais informações, ele poderá tomar medidas emergenciais para a 

preservação da integridade e dos interesses da criança, pois a demora na prestação 

jurisdicional, nesses casos, pode ser tardia demais. 

Em países como a França e EUA, os operadores de Direito afirmam sobre a 

existência da síndrome com posturas judiciais coercitivas visando inibir esta prática. 

É necessário que o Poder Judiciário impeça o desenvolvimento desta 

prática, impedindo a instalação da síndrome. Via de regra, até por falta de 

conhecimento e formação, os juízes de família ignoram as situações que, se 

examinadas com cautela, não se converteriam em exemplos do distúrbio ora 

analisado. Uma vez reconhecida a alienação, o magistrado determinará a adoção de 

medidas que facilitem a aproximação de convivência da criança com o genitor 

alienado, impedindo, assim que o alienador obtenha êxito na trama já configurada. 

Normalmente, o juiz determina realização de terapia familiar, ou determina a busca e 

apreensão do menor para que se faça valer a visitação, com condenação de multa 

diária se a criança não for entregue, ou, em caso extremo, o magistrado determinará 

a suspensão das visitas do genitor alienante, ou que elas sejam feitas de forma 

supervisionada. 

Sobre as jurisprudências, enquanto não existir uma lei específica que trate 

do tema, há um entendimento acolhido por alguns juristas que, admite, por 

provocação de qualquer dos genitores, dos avós ou do guardião da criança, a 

alegação de possibilidade de estar havendo Alienação Parental e como 

consequência pela determinação do deslocamento e perda da guarda, bem como 

pela ampliação das visitas do genitor prejudicado. 

É necessário haver uma postura firme e coercitiva do legislador, no sentido 

de haver o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, para que não haja, mesmo 

que intencionalmente, uma conivência estatal a tal prática tão perversa. O Estado 

deve se fazer valer, presente e interventor nas relações familiares, a partir do 

momento que existir a ameaça ao bem estar psíquico social e emocional da criança. 

Portanto, é necessário criar a integração dos termos: Alienação e Síndrome 

da Alienação Parental no ordenamento, buscando a maior estabilidade jurídica no 

que concerne aos interesses da criança. 
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2.2. A morte inventada 

 

 Dedica-se um breve capítulo para homenagear e comentar a respeito deste 

filme: A Morte Inventada, tão magnificamente produzida. 

Este documentário teve como objetivo principal estimular algumas 

discussões sobre o tema Síndrome da Alienação Parental, propondo disseminar o 

debate entre os pais, psicólogos, advogados, juízes, promotores e assistentes 

sociais, pedagogos e pediatras, além de todos os envolvidos neste drama familiar.  

Esta violência tão frequente e pouco conhecida não pode continuar 

destruindo a relação entre pais e filhos. (MINAS, Allan, 2019.). 

A Morte Inventada é o título do documentário escrito e produzido pelo 

cineasta e roteirista ALAN MINAS. Alan é pai e foi vítima da Alienação Parental, 

tendo sido privado e cerceado do convívio com sua filha. Este elo que se quebrou é 

retratado de forma romântica e lúdica, na qual o autor busca através de um grito de 

sensibilidade chamar atenção da sociedade para este problema dilacerador de 

vidas.  

A Síndrome de Alienação Parental é um modo silencioso que o alienador 

utiliza para seu projeto de “morte inventada” do ex-companheiro. Este age de 

maneira fria e calculista e a mentira é uma constante em suas vidas, criando a sua 

própria realidade. O alienador possui  um perfil característico semelhante a dos 

psicopatas. Para eles não existem limites, possuem apenas um senso de posse 

sobre seus filhos, como se fossem um objeto particular, para a sua própria 

manipulação, e por ironia do destino, o tempo é seu melhor aliado. 

O enfoque do filme é compreender que não é porque houve uma separação 

entre o casal que deverá haver a separação da relação com os filhos, na realidade, 

não deve ser assim, estes laços devem ser incentivados, preservados e defendidos.  

A elaboração deste material externalizou todo o sofrimento protagonizado 

por Alan, homenageando todos os outros pais que vivenciaram a mesma situação. 

Este documentário apresenta opiniões de psicólogos, juízes, assistentes sociais, 

além do depoimento de várias pessoas, entre elas pais e filhos que sofreram ou 

estão sofrendo Alienação Parental. Segundo o relato de um dos entrevistados, o avô 

de uma das crianças alienadas, o qual infelizmente veio a falecer em 2008, colocou: 

No momento em que se retira um ser querido de uma família, sem prova de nada, 
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causa uma penalidade cruel e desumana contra o genitor, a família e a criança, que 

não tem condições de se defender. 

As estratégias do genitor alienador se configuram com o afastamento dos 

filhos do outro genitor, buscando desgastar e desacreditar a imagem do genitor 

alienado, promovendo seu “falecimento inventado”. 

Pode-se citar como características de comportamento do alienado: (MINAS, 

Allan, 2019.). 

1) Limitar o contato da criança com o genitor alienado; 

2) Provocar pequenas punições sutis e veladas, quando a criança 

expressa satisfação ao se relacionar com o genitor; 

3) Fazer com que a criança pense que foi abandonada e não é amada 

pelo genitor alienado; 

4) Induzir a criança a escolher entre um genitor e outro; 

5) Criar a impressão de que o genitor alienado é perigoso; 

6) Confiar segredos à criança, reforçando o vínculo de lealdade e 

cumplicidade; 

7) Evitar mencionar sobre o genitor alienado dentro de casa; 

8) Limitar o contato com a família do genitor alienado; 

9) Desvalorizar o genitor alienado, seus hábitos, costumes, amigos e 

parentes; 

10)  Provocar conflitos entre o genitor alienado e a criança; 

11)  Cultivar a dependência entre genitor alienador e a criança; 

12)  Interceptar telefonemas, presentes e cartas do genitor alienado; 

13)  Interrogar o filho depois da chegada as visitas; 

14)  Induzir culpa no filho por ter bom relacionamento com o genitor 

alienado; 

15)  Instigar a criança a chamar o genitor alienado pelo seu primeiro nome; 

16)  Encorajar a criança a chamar o padrasto ou madrasta de pai ou mãe; 

17)  Ocultar a respeito do verdadeiro pai e mãe biológicos; 

18)  Abreviar o tempo de visitação por motivos fúteis. 

 

Estas são as características que podem ser utilizadas pelo genitor alienador 

e este documentário tem o condão de instigar essa discussão ainda tão necessária e 

perene. 
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3. PRINCÍPIOS RELACIONADOS 

 

É no direito de família que surtem os maiores reflexos dos princípios 

constitucionais. Os princípios norteadores do direito de família não podem se 

distanciar da atual concepção de família. Cabe ressaltar que não há hierarquia entre 

princípios. 

A doutrina e a jurisprudência identificam inúmeros princípios, sejam eles 

explícitos ou implícitos. O certo é que existem princípios gerais que se aplicam a 

todos os ramos do direito, assim como os princípios da igualdade, dignidade, 

liberdade, bem como da proibição do retrocesso social e da proteção integral da 

criança e do adolescente. Não importa a relação em que se apresentem, sempre 

prevalecem. Há, ainda, princípios especiais, os quais devem funcionar como um 

norte na hora de apreciar qualquer questão que envolva direito de família. 

Conforme ressalta Maria Berenice Dias, Manual das Famílias, 2008, p. 62, 

citando Daniel Sarmento: “Os princípios constitucionais representam um fio condutor 

da hermenêutica jurídica, dirigindo o trabalho do interprete em consonância com os 

valores e interesses por eles abrigados.”. 

 

3.1. Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

É o princípio fundador do Estado Democrático de Direito. É afirmado logo no 

primeiro artigo da Constituição Federal. 

Art. 1º A república Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamento. 

III – a dignidade da pessoa humana; 

Referido princípio encontra na família solo apropriado para florescer, a Carta 

Magna dá a família proteção especial, independente de sua origem, pois, conforme 

artigo 226, caput, a família é a base da sociedade e merece especial proteção do 

Estado. 

A multiplicação das entidades familiares preserva os sentimentos mais 

importantes entre familiares, sejam eles afeto solidariedade, união, respeito, 

confiança, entre outros. 
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Ademais, conforme Berenice Dias, é direito da pessoa humana constituir 

núcleo familiar, também é direito seu não manter a entidade formada, sob, pena de 

comprometer a existência digna. É direito constitucional do ser humano ser feliz e 

dar fim aquilo que o aflige sem inventar motivos. 

 

3.2. Princípio da Liberdade 

 

A liberdade floresceu da relação familiar e redimensionou o conteúdo da 

autoridade parental ao consagrar os laços de solidariedade entre pais e filhos, bem 

como igualdade entre cônjuges no exercício conjunto do poder familiar, buscando 

sempre o melhor interesse do filho. 

À pessoa é concedido o direito à liberdade no sentido de recompor uma 

nova forma de convívio que se molde na sua busca pessoal pela felicidade. 

 

3.3. Princípio da igualdade 

 

Quando se fala em princípio da igualdade, logo se faz voltar à célebre frase 

de Rui Barbosa: “tratar a iguais com desigualdade ou a desiguais com igualdade não 

é igualdade real, mas flagrante desigualdade”. 

Para haver realmente igualdade é necessário que seja, na própria lei, não 

basta que a lei seja aplicada igualmente a todos. 

A supremacia do princípio da igualdade alcançou não só ao homem e 

mulher, mas também filiação, vez que extinguiu com os rótulos dados a prole, como 

filho espúrio e adulterino. A igualdade, porém, ainda não apaga a desigualdade de 

gêneros, mas tais diferenças não podem ser ignoradas pelo Direito. 

 

3.4. Princípio da solidariedade familiar 

 

Referido princípio tem conteúdo, em sua maioria, ético. O sentido da 

expressão solidariedade compreende fraternidade e reciprocidade. É certo que a 

pessoa só existe enquanto coexiste. A família é uma forma originária de proteção 

social. 

A solidariedade familiar é uma extensão do preâmbulo constitucional, visto 

que cita a sociedade fraterna, também no artigo 229 da Carta Magna que assegura 
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o dever de assistência de um pai para com o filho e, ainda, o artigo 230 da Lei Maior, 

que assegura o dever de amparo a pessoas idosas. 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 
pais na velhice, carência ou enfermidade. 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar 
as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida. 

 

3.5. Pluralismo das entidades familiares 

 

O princípio do pluralismo das entidades familiares é encarado como 

reconhecimento pelo Estado da existência de várias possibilidades de arranjos 

familiares. 

 

3.6. Princípio da proibição do retrocesso social 

 

Nenhum texto proveniente do constituinte originário pode sofrer retrocesso 

que lhe dê alcance jurídico inferior ao que tinha originariamente. 

 

3.7. Princípio da afetividade 

 

Torna-se cada vez mais evidente que o princípio norteador do Direito de 

Família é o princípio da afetividade. Os laços de afeto e de solidariedade derivam da 

convivência familiar, não do sangue. A família transforma-se na medida em que se 

acentuam as relações de sentimentos entre seus membros. Atualmente a 

afetividade é o vínculo mais considerável. 

 

3.8. Princípio do melhor interesse do menor 

 

Em razão da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança, 

regulamentada pelo decreto 99.770/1990, a proteção aos direitos da criança ganhou 

status de direito fundamental e foi internacionalmente reconhecida. 
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No artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, tem-se que a 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, da criança e do adolescente deve 

ser respeitada. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento.   

É de clareza solar que a criança e o adolescente moldam suas 

personalidades com base no seio familiar. Como ressalta Cláudia Maria da Silva.  

É necessário que os genitores, na constância da união conjugal, tenham 

dimensão exata do real significado da convivência familiar que não se esgota na 

simples e diária coexistência, ou coabitação. Do contrário, seria convivência 

doméstica e não familiar, que se extinguiria diante da dissolução do elo conjugal. 

Com base em referido princípio, os interesses do menor devem ser 

preservados, pois são pessoas fragilizadas, hipossuficientes, tendo, assim, maior 

proteção jurídica. 

Não se vive mais na realidade de que a criança não tem querer, elas têm 

interesses, os quais devem ser respeitados não só pelos genitores, mas também 

pela sociedade e pelo Estado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um tempo não muito distante, a separação era uma condição inaceitável 

para a sociedade, de forma que as pessoas que se enquadravam neste rol eram 

tratadas com desprezo e preconceito, sendo segregados pela sociedade a partir 

deste rótulo. Com o decorrer das décadas, quase que em um piscar de olhos, a 

humanidade ganhou ares de novidade, graças ao movimento feminista dentre 

outros. Portanto, a sociedade foi se desvencilhado de certos dogmas, flexibilizando 

as distintas realidades que a modernidade lhes apresentava.  

Com a globalização e a as aberturas culturais, a sociedade brasileira foi 

buscando adequar às evoluções existentes com seu ordenamento jurídico. 

As separações passaram a possuir caráter costumeiro e tutelado pela lei, de 

tal forma que atualmente é mais difícil observar casais casados, com relações 

conjugais permanentes, que pessoas separadas ou divorciadas. Essa transformação 
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ocorreu de forma célere. O que se deve observar é que essas transformações 

ocorreram em um ritmo mais rápido que as adaptações para suas possíveis 

consequências. Essa problemática é verificada no presente trabalho, na qual é 

utilizado como tema uma destas consequências negativas, sendo esta a Síndrome 

da Alienação Parental. 

Na seção inicial se procurou esclarecer as questões históricas sobre as 

relações familiares, posteriormente sobre a origem da Síndrome da Alienação 

Parental. 

 Mediante a disputa pela guarda após uma separação, pode ocorrer a prática 

comum em um dos genitores, geralmente alienador, para a manutenção reiterada 

pela criação de uma imagem negativa a respeito do outro genitor com a criança, 

com fatos mentirosos intitulado de “falsas memórias” que acabam por manipular e 

transformar verdades definitivas em mentiras impostas pelo alienador, a partir daí 

gera-se a Alienação Parental cujas consequências se desdobram na Síndrome da 

Alienação Parental (SAP).  

O início deste trabalho apresenta a Lei de nº 12.318/10 e o papel do Poder 

Judiciário frente a este fenômeno tão devastador para as famílias de todo o mundo. 

No decorrer do trabalho pontuam-se sobre o poder familiar, as 

características e responsabilidades advindas deste, assim como uma análise a 

respeito da guarda da criança e sua utilização como objeto em um litígio conjugal, e 

sua evolução para o desaparecimento da imagem do outro genitor, podendo ser 

denominada como “a morte inventada” exposta no documentário do cineasta Alan 

Minas. 

Englobam-se também os aspectos jurídicos concernentes aos princípios 

constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que em conjunto, para 

preservar e defender os direitos da criança e do adolescente tutelam suas garantias 

através do ordenamento jurídico.  

Entendendo como necessário, para finalizar a título de agregador de 

conteúdo, se tem a citação da psicóloga e advogada Drª Alexandra Ullmann , que 

descreve muito bem este processo: “Alguns entendem a alienação como uma 

Síndrome por apresentar um conjunto de sintomas a indicar uma mesma patologia, 

enquanto que outra corrente exclui o termo Síndrome da definição, por determinar 

que, como não há „reconhecimento‟ da medicina nem código internacional que a 

defina, não pode ser considerada uma síndrome”. Fato é que independentemente de 
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ser ou não uma síndrome, assim submetida, o fenômeno existe e cada vez mais é 

percebido e verificado independentemente de classe social ou situação financeira. 
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