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RESUMO 

 

 No presente trabalho busca-se analisar um fenômeno crescente no 

direito de família: a alienação parental. Para isso apresenta-se primeiramente o 

conteúdo o poder familiar, seu histórico e presente, assim como suas causas 

de suspensão e extinção. Faz se um estudo da ideia de família contemporânea 

para que se possa entender a evolução do instituto. Em seguida, estudam-se 

as modalidades de guarda do menor, seus aspectos positivos e negativos. 

Posteriormente, apresenta-se o conceito de alienação parental, as possíveis 

características e comportamentos do genitor alienador, fazendo uma análise 

minuciosa da lei de alienação parental (Lei nº 12.318/10). Por fim, Em seguida, 

analisam-se as consequências do fenômeno em questão, como a guarda 

compartilhada poderia reduzir a ocorrência deste, alguns casos concretos e 

como o judiciário brasileiro se posiciona com relação a este fenômeno.    
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 Direito de Família.Poder Familiar.Guarda Compartilhada.Alienação 

Parental  



 
 

    ABSTRACT   

This article analyzes a growing phenomenon in family law: parental alienation. It 

startsby explaining the history of family power, its current status, as well as 

tscauses for suspension and revocation. It is a study of the contemporary family 

concept so that we can understand the evolution of the institute. We then study 

the modalities of child custody, its positives and negatives aspects. 

Subsequently, we present the concept of parental alienation, the possible 

characteristics and behaviors of the alienating parent, performance a thorough 

analysis of the parental alienation law (law n. 12.318/10). We the finally analyze 

the consequences of the phenomenon in question, and how custody could 

reduce the occurrence of some cases, and how the Brazilian judiciary’s 

positionabout this issue.    
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INTRODUÇÃO:   

 

 A chamada Síndrome da Alienação Parental  (doravante também 

denominada SAP) é um termo proposto por Richard Alan Gardner em 1985, a 

partir de estudos realizados no início de 1980, para se referir a uma questão 

social, cada vez mais presente no dia-a-dia da sociedade.  

 A SAP pode ser descrita como um distúrbio no qual uma criança, numa 

base contínua, cria um sentimento de repúdio a um dos pais sem qualquer 

justificativa, devido a uma combinação de fatores, incluindo a doutrinação pelo 

outro progenitor (quase exclusivamente no seio de uma disputa da custódia da 

criança) e as tentativas da própria criança de denegrir um dos pais.1  

 Atualmente, com o aumento do número de divórcios e separações, esta 

questão tem aparecido com grande freqüência no judiciário, no âmbito do 

Direito de Família.   

 Após reiteradas demandas sobre a SAP no judiciário e da ausência de 

norma que a regulasse, em 26 de agosto de 2010 foi sancionada a Lei  nº 

12.318, que visa regular a síndrome da alienação parental2, e ainda alterar o 

art. 236 da lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  

  O presente trabalho visa, inicialmente, apresentar um panorama geral 

sobre a síndrome da alienação parental, esclarecendo seu conceito, sua 

origem, implicações, conseqüências, regulamentação jurídica e posicionamento 

do judiciário brasileiro acerca do tema.   

 Sem dúvida, o presente não tem por objetivo esgotar as discussões 

sobre o tema da Síndrome da Alienação Parental, as quais vêm se estendendo 

desde 1985 até os dias de hoje, mas somente apresentar um panorama geral 

sobre ela, a fim de esclarecer aspectos ainda obscuros em relação ao tema 

                                                           
1
 .GARDNER, RA (2001). "Parental Alienation Syndrome (PAS): Sixteen Years Later". 

AcademyForum (1): 10–12.  
2
 Art. 1o , Lei 12.318/10  - Esta Lei dispõe sobre a alienação parental 
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CAPÍTULO 1 – A EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO   

 

  Em seu art. 380, o Código Civil de 1916 previa que durante o 

casamento quem exercia o pátrio poder era o marido, como chefe da família. 

Na sua falta ou havendo algum impedimento é que este era garantido a 

mulher3, era, portanto, sucessivamente conferido a mulher e nunca de forma 

simultânea.   

  Havia naquela época uma discriminação muito acentuada com relação a 

mulher, enquanto esposa e mãe. Tanto era que no art. 393 do Código Civil de 

1916, a mulher viúva que se casasse novamente perdia o “pátrio  poder” e só o 

recuperaria se viesse a ficar viúva novamente4.   

  Em 1962, a lei 4.121, que dispunha sobre a situação jurídica da mulher 

casada, alterou alguns dispositivos do Código Civil de 1916, dentre eles, o art. 

380, o qual passou a prever que o pátrio poder caberia a ambos os pais. Em 

caso de falta ou impedimento de um destes, caberia automaticamente ao outro. 

No entanto, na hipótese de haver divergências com relação ao pátrio poder 

entre estes, o mesmo caberia ao pai, ressalvando-se o direito da mãe de 

recorrer ao judiciário5.   

  A “nova” Constituição Federal, que fora promulgada em 1988, 

corroborou o modificado pela lei 4.121, mantendo que o pátrio poder caberia a 

ambos os pais, alterando apenas que na hipótese de divergência, o pai não 

seria privilegiado. No caso de discordância, seria assegurado a ambos o direito 

de recorrer ao judiciário para solução da controvérsia, como prevê o art. 21, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente6. 

                                                           
3
 Art. 380, CC/1916. Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família (art. 

233), e, na falta ou impedimento seu, a mulher. 
4
 4Art. 393, CC/1916. A mãe, que contrai novas núpcias, perde, quanto aos filhos do leito anterior, os 

direitos do pátrio poder (art. 329); mas, enviuvando, os recupera. 
5
 Art. 380, Lei 4.121/62. Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido 

com a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o outro a 
exercê-lo com exclusividade.  
Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão 
do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz, para solução da divergência. 
6
 Art. 21, Lei 8.068/90. O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na 

forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. 
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Neste sentido assinala Maria Celina Bodin de Moraes: 

A proteção do melhor interesse da criança, como cláusula geral 

que é, depende sempre da interpretação do juiz (do Estado, 

portanto), trazendo para a esfera pública a problemática. Como 

os filhos menores não estão em condições de se protegerem 

por si sós, o legislador e o juiz tomam a si o encargo de tutelá-

los em face de todos, inclusive de seus próprios pais. A lei 

cada vez mais garante aos filhos proteção e liberdades, 

atribuindo aos pais responsabilidade.
77 

 

 No intuito de se adequar as mudanças da sociedade, a “nova” 

Constituição Federal trouxe alterações significativas, como a isonomia 

conjugal. Tais alterações culminaram no desuso do termo “pátrio poder” e 

surgimento do “poder familiar”, o que pode ser verificado no art. 1631 do 

Código Civil de 20028.  

 Silvio Rodrigues critica fortemente o novo Código Civil pela designação 

do instituto como poder familiar:   

O novo Código optou por designar esse instituto como poder 

familiar, pecando gravemente ao mais se preocupar em retirar 

da expressão a palavra “pátrio”, por relacioná-la 

impropriamente ao pai (quando recentemente já lhe foi 

atribuído aos pais e não exclusivamente ao genitor), do que 

cuidar para incluir na identificação o seu real conteúdo, antes 

de poder, como visto, representa uma obrigação do pais, e não 

da família, como sugere o nome proposto.9  

 Nesse sentido cumpre transcrever os ensinamentos de Ana Carolina 

Silveira Akel:   

                                                           
7
 DE MORAES, Maria Celina Bodin. A Família Democrática. Disponível em 

<http://pt.scribd.com/doc/97438907/Artigo-MORAES-MCB-a-Familia-Democratica> Acesso em 1 de dez 
de 2013. 
8
 Art. 1.631, Código Civil/2002. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos 

pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. 
9
 http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4364 – Acesso em 4 de setembro de 2013. 
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Na verdade, a alteração teve como fundamento o fato de que a 

expressão pátrio poder denota, imediatamente, a ideia da 

prevalência da figura paterna sobre os filhos, o que não é 

verdade, uma vez que a designação pátria há muito tempo, se 

dissociou do elemento masculino da paternidade
10

.  

   

 Apesar de a modificação do termo “pátrio poder” para “poder familiar” 

não ser de aceitação unânime, este é o aderido e utilizado pelo código civil de 

2002 e, portanto, atualmente. Sendo assim, é de suma importância sua 

conceituação.  

Inicialmente cabe citar Maria Helena Diniz: 

O Poder familiar pode ser definido como um conjunto de 

direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor 

não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por 

ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos 

que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e 

proteção dos filhos.
11

    

Silvio Rodrigues apresenta sua definição:    

[...] o poder familiar é o conjunto de direitos e 

deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e 

aos bens dos filhos não emancipados, tendo em 

vista a proteção destes.12  

  

Por sua vez, Waldyr Grisard Filho o conceitua do seguinte modo:   

É o conjunto de faculdades encomendadas aos 

pais, como instituição protetora da menoridade, 

com o fim de lograr o pleno desenvolvimento e a 

formação integral dos filhos, física, mental, moral, 

espiritual e social.13  

Por fim, Carlos Roberto Gonçalves define:    
                                                           
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres 

atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens 

dos filhos menores.14   

  Temos, portanto, que este não é um conceito controvertido. Em geral, 

trata-se de uma responsabilidade comum dos genitores, de prestar aos filhos, 

enquanto civilmente incapazes, o necessário ao seu sustento, conforme 

preveem com os artigos 227 da Constituição Federal e o 22 do ECA15.  

  De acordo com o Código Civil vigente, o poder familiar deve ser exercido 

de forma compartilhada entre o pai e a mãe, circunstancia que não é alterada 

caso haja uma separação entre o casal, o que parece mais razoável, vez que o 

filho é dos dois e não apenas de um. 

 O poder familiar é irrenunciável, pois os pais não podem abrir mão dele 

e inalienável (indisponível), haja vista que não pode ser transferido pelos pais a 

outrem, a título gratuito ou oneroso. A única exceção prevista era a delegação 

do poder familiar, desejada pelos pais ou responsáveis, para prevenir a 

ocorrência de situação irregular do menor, devendo ser reduzida a termo, em 

livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, dele constando advertência 

sobre os direitos e deveres decorrentes do instituto, nos termos do art. 21 e 23 

do Código de Menores. É também imprescritível, ao passo que o direito do 

genitor não decai pelo fato de não exercitá-lo, somente podendo perdê-lo na 

forma e nos casos previstos em lei.16  

 O que ocorreu, com o passar do tempo, foi que o poder familiar que 

antigamente era visto como um poder dos pais em relação aos filhos, não mais 

o é. Essa ideia evoluiu, passando a ser mais dever do que poder. Os filhos 

                                                           
14

 http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6447/Poder-Familiar-Conceito-caracteristica-
conteudocausas-de-extincao-e-suspensao - Acesso em 4 de setembro de 2013. 
15

 Art. 227, CF/88. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 
 Art. 22, ECA. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-
lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 
16

 http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4364 – Acesso em 4 de setembro de 2013. 
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passaram a ser valorizados e vistos como pessoas que devem ter sua 

dignidade respeitada e seu melhor interesse atendido.17  

Assinala Ana Carolina Brochado:    

O que se percebe é a valorização da vontade dos menores, 

nas situações existenciais, consequência da valorização destes 

enquanto pessoa, que busca, juntamente com os pais, a 

realização da própria personalidade. Não é porque são 

incapazes de fato que o Direito suprime o valor jurídico de sua 

vontade, principalmente quando se refere ao exercício de 

direitos de personalidade, cujo escopo é o próprio 

desenvolvimento humano. O que se deve medir no caso 

concreto é o grau de discernimento, de modo a auferir a 

possibilidade de “jurisdicizar” e validar a vontade do menor.
18

   

E, ainda, conclui:    

Constatou-se, até o presente momento, a grande mudança pela 

qual atravessou a autoridade parental. De uma relação de 

autoritarismo exacerbado, passou-se à construção de um 

relacionamento pautado no diálogo, em que a vontade do menor 

também tem relevância. Não obstante esta grande aproximação 

entre pais e filhos, não estão em posições jurídicas semelhantes, 

pois os filhos são pessoas em desenvolvimento, que estão em 

fase de edificação da sua personalidade e dignidade.
19

 

 

 Vale ressaltar que o advento do instituto jurídico do “poder familiar”, 

modificado pelo código civil, o qual antes se tratava do pátrio poder, bem como 

a ideia de que tal poder deve ser exercido por ambos os pais, é de tamanha 

importância, que não se perde mesmo em caso de rupturas da sociedade 

conjugal. Este instituto é mantido acima de qualquer circunstância familiar, 

conforme preceitua o art. 1632 do Código Civil, in verbis:   

A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável 

não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao 

                                                           
17

 DIAS, Maria Berenice. PEREIRA. Rodrigo da Cunha. Direito de Família e o Novo Código Civil. 2ª Ed. Belo 
Horizonte: Del Rey.2002. p155 
18

 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, Guarda e Autoridade Parental. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar. 2005. p. 142 
19

 Ibid. p.146 
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direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os 

segundos.   

 Diante deste fato, os genitores devem atentar para que no momento da 

separação não deixem de prestar a atenção necessária ao filho, ou seja, 

atentar para não afastar o poder familiar, independente de qual destes detenha 

a guarda do(s) filho(s).    

 

1.1 DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL  

   

 Apesar do casamento ser o instituto jurídico familiar mais aceito dos 

séculos passados, até por influencia da religião, este sempre dividiu a cena 

com as uniões não matrimonializadas e com as famílias monoparentais, 

mesmo que tratadas como inferiores e sem a proteção devida.  

  Apesar da existência de outros institutos, os séculos que se passaram 

foram marcados por forte conservadorismo. Não se viam separações e 

divórcios como vemos atualmente.   

 Ocorre que, como se sabe, o Direito deve acompanhar a evolução da 

sociedade, como ensina Carmem Lucia Silveira Ramos:    

O direito é invadido pelos fatos, pela realidade das ruas, que o 

obriga a reformular-se, reconhecendo a existência de espaços 

por eles não abrangidos, ainda que buscando garantir sua 

própria sobrevivência e preservar os parâmetros em que se 

encontra organizado, tentando evitar uma fratura entre as duas 

esferas (direito posto e direito vivido).
20

 

 

 Desta forma, no ano de 1977 entrou em vigor a lei de nº 6.515, também 

chamada de Lei o Divórcio, para permitir a dissolução do casamento, sob 

diversas críticas.   

 A Constituição de 1988 veio dar maior amplitude ao instituto, 

fomentando sucessivas alterações no texto da Lei do Divórcio, o que somente 

                                                           
20

 RAMOS, Carmen Lucia Silveira. Família sem Casamento: de Relação Existencial de Fato a Realidade 
Jurídica. Biblioteca de Teses. São Paulo: Renovar.2000.p.30 



16 
 

cessou com o advento do Código Civil de 2002, que disciplinou a matéria em 

sua inteireza, mantendo o procedimento prévio, denominada separação 

judicial, ao lado do divórcio, que podia se dar por conversão ou de forma direta, 

observados os prazos legais.  

Mas foi o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 que transformou 

significativamente o instituto, suprimindo a separação judicial, afastando as 

discussões  do elemento culpa e excluindo a exigência de lapso temporal, 

sendo imperioso analisar as consequências e perspectivas do instituto21.  

 Atualmente a figura do divórcio, e separações em geral, já é mais aceito, 

tendo em vista a evolução social.   

 Conforme dispõe o art., 1.571 do Código Civil, a sociedade conjugal 

pode terminar pela morte de um dos cônjuges; pela nulidade ou anulação do 

casamento; pela separação judicial; ou pelo divórcio.  

  A exceção da morte, as outras formas de extinção da sociedade 

conjugal podem ser consensuais ou litigiosas. Quando consensuais, em geral, 

podemos dizer que quase não prejudicam os filhos menores, ou melhor, 

prejudicam menos. Nos casos em que se trata de separações litigiosas, temos 

que estes afetam muito os envolvidos, tanto o casal a que ora se separa, 

quanto os familiares próximos, em especial, os filhos. 

 Nestes casos, como prevê o Código Civil em seu art. 1574, §único22, a 

homologação do juiz, tanto no caso de separação consensual, quanto litigiosa, 

pode não ocorrer se este observar que não estão sendo preservados os 

interesses dos filhos.  

  A partir da análise deste percebemos uma mudança na sociedade, a 

qual, atualmente, pensa em primeiro lugar no interesse do menor. Desta forma, 

não mais subsiste a norma do art.10 da Lei nº 6.515/7723, a qual previa que a 

                                                           
21

 http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11574 – Acesso em 5 de 
setembro de 2013. 
22

 Art. 1.574, § único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar 
que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. 
23

 3Art. 10, Lei 6.515/77 - Na separação judicial fundada no “caput” do art. 5º, os filhos menores ficarão 
com o cônjuge que a e não houver dado causa. 
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guarda dos filhos deveria ficar com o cônjuge que não tiver dado causa à 

separação. 

 A partir das separações surgem os conflitos de guarda, regulamentação 

de visitas, pensão alimentícia, dentre outros, o que pode vir a ocasionar a 

alienação parental, a qual será tratada oportunamente, após o estudo de 

alguns institutos.    

 

1.2 DA DISPUTA PELA GUARDA E DA PROTEÇÃO DO INTERESSE DO 

MENOR   

 

1.2.1 Guarda   

 Conforme previa o art. 10 da Lei nº 6.515/77, já mencionado, a guarda 

dos filhos deveria ficar com o cônjuge que não tivesse dado causa à 

separação. Funcionava como uma punição ao cônjuge que causou a 

separação. Nesta época, nos casos de separação, a guarda do filho menor 

ficaria com aquele que fosse “inocente” na separação, como se fosse uma 

gratificação por não ter tido a iniciativa da separação. Caso ambos os  

cônjuges tivessem dado causa à separação, seria analisado pelo juiz se 

haveria algum prejuízo moral em dar a guarda para a mãe. Percebe-se, 

portanto, que os filhos eram tratados como objetos, sem que fosse respeitada 

sua dignidade.    

 A guarda dos filhos pertence a ambos os genitores, apenas em casos de 

separação destes é que a guarda é individualizada. O dever de sustento e 

educação dos filhos permanece ainda que os genitores não mantenham laços, 

estes se mantém ainda que apenas um destes detenha a guarda do filho.   

 A palavra guarda tem origem etimológica no latim guardare e no 

germânico wardem, cujos significados estão traduzidos nas expressões 

proteger, conservar, olhar e vigiar.24 Esta pode ser definida, portanto, como 

uma outorga concedida aos genitores do filho menor, ou a apenas um deles, 

para cuidar, educar, zelar e proteger o menor.   

                                                           
24

 http://pt.scribd.com/doc/23275261/3/CONCEITO-E-TIPOS-DE-GUARDA - Acesso em 12 de setembro 
de 2013 
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 O ideal é que a guarda dos filhos menores fique com ambos os pais, 

mas isso nem sempre é possível. Além da possibilidade da guarda ficar apenas 

com um dos genitores, há ainda a hipótese desta ficar com outra pessoa, um 

terceiro, respeitando-se a preferência de que seja um membro da família25. 

 No momento da separação, caso o ex casal consiga entrar em um 

acordo sobre a guarda, visitação e a pensão alimentícia a ser dada ao menor, 

este acordo deve ser respeitado e homologado pelo juiz, salvo se o acordo tiver 

se dado com o intuito de beneficiar apenas os pais, sem pensar no interesse do 

menor.   

  A guarda dos menores pode ser unilateral/exclusiva, a qual é atribuída a 

apenas um dos genitores, ou compartilhada, de responsabilidade conjunta 

destes26.  

Neste sentido, ensina Renata Vilela Multedo e Victor Almeida:    

A diferença é que, na guarda compartilhada, em virtude 

de pronunciamento judicial, seja a requerimento das 

partes, seja por decretação do juiz, ambos os genitores 

têm exatamente os mesmos direitos e as mesmas 

obrigações em relação ao dia-a-dia dos filhos menores e 

dividem, da forma mais equitativa possível, a 

responsabilidade de criá-los e de educá-los em sua 

companhia.27   

  

  Na maior parte das vezes, o término do casamento dos pais é por si só 

um trauma enorme na vida dos filhos. A disputa por guarda, visitação, pensão 

                                                           
25

 Art. 1.584, § 5o. CC. 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. 
26

 Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada.  
 § 1o  Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 
substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 
direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar 
dos filhos comuns. 
27

 MULTEDO, Renata Vilela. ALMEIDA, Victor. Guarda Compartilhada: entre o consenso e a imposição 
judicial – Comentários ao REsp. 1.251.000/MG. Disponível em: 
<http://civilistica.com/wpcontent/uploads/2012/11/Guarda-compartilhada-civilistica.com-
2.2012.pdf>p. 3. Acesso em 2 de dez de 2013. 
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alimentícia e outras que porventura se façam necessárias, só aumentam essa 

tensão. Dependendo do tipo e tamanho das brigas, podem vir a gerar nos filhos 

sentimento de culpa, dificuldades na escola, problemas de relacionamentos 

etc. Visando minimizar os traumas sofridos pelas crianças, a partir de 2008, 

com a criação da lei 11.698, o Código Civil mudou seu posicionamento, não 

mais preferindo a guarda exclusiva à guarda compartilhada.28  

  

 Sobre as consequências da separação, Maria Antonieta Motta ressalta: 

 

No momento em que há o rompimento do convívio dos pais, a 

estrutura familiar resta abalada, deixando eles de exercer, em 

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

ambos os genitores, acaba havendo uma redefinição de 

papéis. Tal resulta em uma divisão dos encargos com relação à 

prole. O maior conhecimento do dinamismo das relações 

familiares fez vingar aguarda conjunta ou compartilhada, que 

assegura maior aproximação física e imediata dos filhos com 

ambos os genitores, mesmo quando cessado o vínculo de 

conjugalidade. É o modo de garantir, de forma efetiva, a 

corresponsabilidade parental, a permanência da vinculação 

mais estrita e a ampla participação destes na formação e 

educação do filho, a que a simples visitação não dá espaço. O 

compartilhar da guarda dos filhos é o reflexo mais fiel do que 

se entende por poder familiar.
29

 

 Como o Direito busca evoluir com a sociedade, com a valorização do 

menor como pessoa dotada de dignidade e a necessidade de diminuir os 

traumas deste, surgiu a guarda compartilhada. Esta é instituto do Direito de 

família que propõe o  compartilhamento equânime entre os pais separados da 

convivência e de todas as responsabilidades relacionadas à vida do menor. 

Desta forma, ambos são considerados co-guardiães da criança.30  

                                                           
28

 Art. 1584, § 2º, CC. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será 
aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada. 
29

 MOTTA Maria Antonieta Pisano. Compartilhando a guarda no consenso e no litígio, 596. Apud DIAS, 
Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ªEd. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. p. 443 
30

 0http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_compartilhada - Acesso em 13 de setembro de 2013 
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 Com relação à guarda compartilhada assevera Rolf Madaleno:   

Importante, portanto, para o bom desenvolvimento da guarda 

compartilhada, será a cooperação dos pais, não existindo 

espaço para aquelas situações de completa dissensão dos 

genitores, sendo imperiosa a existência de uma relação 

pacificada dos pais e um desejo mútuo de contribuírem para a 

sadia educação e formação de seus filhos, ainda que fática e 

psicologicamente afetados pela separação de seus pais.
31

  

   

  A guarda compartilhada foi instituída como forma de preservar a 

dignidade do menor, sua formação e vida. Esta faz com que ambos os pais 

convivam juntamente com o filho menor, participando ativamente de sua 

formação, de forma a minimizar os efeitos da separação.   

  Melhor que a guarda compartilhada seja instituída quando existe uma 

relação pacífica entre os genitores. Ocorre que esta traz tantos benefícios para 

o menor, que atualmente o STJ já vem admitindo até a instituição da guarda 

compartilhada quando não existir um bom relacionamento entre os pais, 

conforme se vê na decisão abaixo32:   

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.000 - MG (2011/0084897-5) 
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI  

RECORRENTE: R R F  

RECORRIDO: A M P J DE S  

INTERES. : R R J 

EMENTA    

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA 
COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. 
ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. 
POSSIBILIDADE. 

1.       Ausente qualquer um dos vícios assinalados no art. 535 
do CPC, inviável a alegada violação de dispositivo de lei.   

2.       A guarda compartilhada busca a plena proteção do 
melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais 

                                                           
31

  MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2011.p.325 3 
32

  STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n. 1251000/MG. Rel. Min. Nancy Andrighi, Brasília, julgado em 
23 de agosto de 2011. 
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acuidade, a realidade da organização social atual que caminha 
para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo 
gênero dos pais.   

3.       A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no 
exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que 
demandem deles reestruturações, concessões e adequações 
diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua 
formação, do ideal psicológico de duplo referencial.   

4.       Apesar de a separação ou do divórcio usualmente 
coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e 
com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor 
interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda 
compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de 
consenso.   

5.       A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de 
consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade 
inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque 
contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a 
proteção da prole.   

6.       A imposição judicial das atribuições de cada um dos 
pais, e o período de convivência da criança sob guarda 
compartilhada, quando não houver consenso, é medida 
extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, 
para que não se faça do texto legal, letra morta.   

7.       A custódia física conjunta é o ideal a ser buscado na 
fixação da guarda compartilhada, porque sua implementação 
quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato 
corriqueiro na guarda unilateral, que é substituída pela 
implementação de condições propícias à continuidade da 
existência de fontes bifrontais de exercício do Poder Familiar.   

8.  A fixação de um lapso temporal qualquer, em que a custódia 
física ficará com um dos pais, permite que a mesma rotina do 
filho seja vivenciada à luz do contato materno e paterno, além 
de habilitar a criança a ter uma visão tridimensional da 
realidade, apurada a partir da síntese dessas isoladas 
experiências interativas.   

9. O estabelecimento da custódia física conjunta, sujeita-se, 
contudo, à possibilidade prática de sua implementação, 
devendo ser observada as peculiaridades fáticas que envolvem 
pais e filho, como a localização das residências, capacidade 
financeira das partes, disponibilidade de tempo e rotinas do 
menor, além de outras circunstâncias que devem ser 
observadas.   

10.   A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a 
custódia física conjunta - sempre que possível - como sua 
efetiva expressão.   

11.   Recurso especial não provido.   

 

Importante salientar que, embora o STJ venha adotando tal posicionamento, a 

doutrina critica fortemente tal tipo de decisão, baseando-se na legislação, pois, 

tendo em vista que se preza pelo melhor interesse do menor, não seria 
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razoável expô-lo ao furacão que seria a má convivência entre os genitores, 

conforme assinala Renata Vilela Multedo e Victor de Almeida:   

Sob esse prisma, não parece que o legislador teria adotado a 
orientação de que o juiz deveria preferir a concessão da 
guarda compartilhada a ambos os genitores em caso de 
disputa ou desarmonia entre eles. Essa orientação traria 
sérios problemas para o filho, cujo desenvolvimento saudável 
depende de uma gestão equilibrada do exercício dos 
poderes-deveres pelos pais, além de estar em franca 
contradição com o princípio do melhor interesse da criança. 
Com efeito, se os pais não tiveram condições de compor o 
conflito, é razoável pressupor que também não se entendam 
no exercício compartilhado da guarda.

33
   

E ressaltam ainda:    

Quanto à imposição de um modelo preferencial de guarda 
vale registrar o  Enunciado n. 518, aprovado na V Jornada de 
Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, realizada em 
novembro de 2011:   

A Lei n. 11.698/2008, que deu nova redação aos arts. 1.583 e 
1.584 do Código Civil, não se restringe à guarda unilateral e à 
guarda compartilhada, podendo ser adotada aquela mais 
adequada à situação do filho, em atendimento ao princípio do 
melhor interesse da criança e do adolescente. A regra aplica-
se a qualquer modelo de família.

34
 

   

E concluem: 

Resta evidente que não é suficiente a imposição judicial 

do modelo de guarda compartilhada para enfrentar os 

obstáculos à efetivação do comando constitucional de 

proteção do melhor interesse dos filhos, mas sim por 

intermédio da implementação de novas formas de 

composição de conflitos, que amparadas em método 

interdisciplinar, promoverá a conscientização dos 

genitores no cumprimento das funções parentais após a 

dissolução da sociedade conjugal.35   

 Além da guarda compartilhada, tem-se ainda uma espécie de guarda 

chamada alinhamento ou guarda nidal. Nesta, a criança permanece em uma 

                                                           
33

  MULTEDO, Renata Vilela. ALMEIDA, Victor. Guarda Compartilhada: entre o consenso e a imposição 
judicial – Comentários ao REsp. 1.251.000/MG. Disponível em: 
<http://civilistica.com/wpcontent/uploads/2012/11/Guarda-compartilhada-civilistica.com-2.2012.pdf> 
p. 3. Acesso em 11 de dez de 2013. 
34

  Ibid. 
35

 Ibid. p. 13. 
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residência fixa e os pais se revezam para cuidar do filho. Esta é muito difícil de 

ocorre, vez que necessita de grande harmonia entre os genitores.   

Além desta, temos ainda a guarda alternada, que por vezes, é confundida com 

a guarda compartilhada. Esta trata-se da mudança continua do filho, vez que 

este reside com cada genitor por períodos previamente determinados – 

podendo ser mensal, trimestral, semestral, anual etc. - e de forma alternada. 

Esta não possui previsão legal e é amplamente criticada pela doutrina.  

 Neste sentido, Denise Duarte Bruno assevera:   

Não dá para confundir guarda compartilhada com a 
inconveniente guarda alternada, através da qual, mais no 
interesse dos pais do que no dos filhos, procede-se 
praticamente a divisão da criança. Confere-se de forma 
exclusiva o poder parental por períodos preestabelecidos de 
tempo, geralmente de forma equânime, entre as casas dos 
genitores. Reside, por exemplo, 15 dias na casa de cada 
genitor, ou períodos maiores, um mês ou seis meses, e visita o 
outro. Tal arranjo gera ansiedade e tem escassa probabilidade 
de sucesso.

36
   

  A guarda alternada não deve ser confundida com a guarda 

compartilhada vez que aquela trata-se do revezamento da guarda física do 

menor, enquanto nesta há o compartilhamento dos cuidados com o menor.   

  Por fim, tem-se ainda a guarda unilateral, na qual é atribuída a apenas a 

um dos genitores os direitos e deveres de proteção e criação do menor. Esta é 

instituída quando não é possível instituir a guarda compartilhada ou quando 

não puder ser dada aos genitores e assim tiver que ser exercida por um 

terceiro. 

 Para Maria Berenice Dias: 

 

A guarda a um só dos genitores, com o estabelecimento do 
regime de visitas, é estabelecida quando decorrer do consenso 
de ambos. Ainda assim, na audiência, deve o juiz informar aos 
pais o significado e a importância da guarda compartilhada (CC 
1584 §1°). Caso somente um dos pais não concorde com a 

                                                           
36

 BRUNO, Denise Duarte.Guarda Compartilhada, 30. Apud DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das 
Famílias. 8ªEd. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011.p. 445 
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guarda compartilhada, pode o juiz determiná-la de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público.

37
   

A Guarda Compartilhada deve ser a modalidade preferencial de guarda a ser 

aplicada pelo judiciário, inclusive como forma de se evitar a Alienação Parental 

(AP) e, por consequente, a Síndrome da Alienação Parental (SAP).38 Mas, 

conforme prevê a lei brasileira, no momento de definir o regime de guarda a ser 

instituído em uma família, deve o juiz contar com a colaboração de psicólogos 

e assistentes sociais, a fim de defender o melhor interesse do menor.    

1.2.2 Visitação   

 

 Assim como a guarda, a visitação também é decidida quando das separações 

entre casais. Esta consiste na regulamentação de datas e horários em que o 

menor estará na companhia do genitor que não detém a sua guarda.   

 Conforme prevê o art. 1.589 do Código Civil, o pai ou a mãe que não tenha a 

guarda dos filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia assim como 

fiscalizar sua manutenção e educação, conforme o acordado com o outro 

cônjuge, ou fixado pelo juiz. Tal direito de visita é aplicável também aos avós 

do menor, desde que observados os interesses da criança ou adolescente 

(parágrafo único).  

Segundo Paulo Lôbo39, o direito de visita é a principal fonte de conflitos entre 

os genitores, sendo típicas as dificuldades impostas pelo guardião para que 

impeça o outro genitor de ver o filho. Sendo assim, é necessária grande cautela 

do juiz no momento de regulamentar a visita do menor, pois esta, como forma 

de alienação parental, pode confundi-lo e, assim, fazer com que sobressaia os 

interesses do genitor, em detrimento do interesse do menor.   

 

 A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 22740 garante o direito da 

criança e do adolescente de conviver com sua família, sendo este um direito 

                                                           
37

  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ªEd. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. 
p.446 
38

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_compartilhada - Acesso em 13 de setembro de 2013  
39

 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva. 2011.p.191 
40

 Art.227 da CF: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
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fundamental. Dessa forma, é assegurado aos menores o direito de convivência 

com toda a família, não apenas com os genitores, salvo por questões de 

segurança. 

 Nesse sentido, ensina Paulo Lôbo:   

É grande o consenso na doutrina brasileira, com reflexos em 
decisões judiciais, de que o direito de visita, no sentido de 
direito à convivência, não se esgota na pessoa do pai não 
guardião. Os parentes deste não podem ter seu contato com a 
criança ou o adolescente negado, para que as relações de 
família não sejam dificultadas ou obstadas. Nesta direção, a IV 
Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, em 
2006, aprovou o enunciado 333: “O direito de visita pode ser 
estendido aos avós e pessoas com as quais a criança ou 
adolescente mantenha vinculo afetivo, atendendo ao seu 
melhor interesse.” Se o juiz entender que a extensão atende 
efetivamente ao melhor interesse da criança deve assegurá-la, 
pois o princípio que o estabelece é norma jurídica. Além do 
mais, os avós são responsáveis por seus netos e obrigados a 
contribuir com a subsistência deles, na falta ou insuficiência de 
condições dos pais, impondo-se a reciprocidade do direito. 
Nesse sentido, decidiu o TJRS (Ap.5910676991992) que o 
direito de visita dos avós aos netos, mesmo quando há conflito 
com os pais, decorre dos vínculos oriundos da filiação; é fruto 
da solidariedade familiar; é uma obrigação oriunda do 
parentesco; é uma garantia da manutenção dos vínculos de 
afeto e dedicação dos avós aos netos.

41
   

A visitação não se trata apenas de um direito e/ou dever dos pais, é uma 

obrigação destes em razão do direito do filho de conviver com eles, conforme 

prevê o artigo 227 da CF. Maria Berenice Dias destaca que o uso da expressão 

“convivência” seria melhor utilizado em detrimento de “visitação”, uma vez que 

o que se busca de fato é a convivência entre o não guardião e o filho que com 

ele não reside.42 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 
41

 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4ª Ed. São Paulo:Saraiva. 2011.p.198 
42

 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ªEd. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. 
p.447 
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CAPÍTULO 2 – A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL   
 

 A síndrome da alienação parental tem sua origem nas separações e 

divórcios. Porém, por ser ainda pouco conhecida, é de difícil identificação.  

 A SAP foi inicialmente conceituada por Richard Gardner, em 1985, mas 

muito antes desta época os operadores do Direito, do serviço social e 

psicólogos já lidavam com esse fenômeno na prática.   

  A relutância no reconhecimento da existência da SAP deixou 

desatendidos aqueles que tiveram seriamente prejudicado o vínculo com a sua 

prole. A agilidade no diagnóstico e na intervenção quando a SAP se faz 

presente é crucial para que a reversibilidade dos danos seja alcançada.43  

 A alienação parental é uma realidade, razão pela qual é de extrema 

importância o estudo deste instituto. A Informação acerca deste tema visa 

minimizar ou até anular este abuso causados aos menores.    

 

2.1 CONCEITO   

 

 O fenômeno da Alienação Parental começou a ganhar espaço no Brasil 

por volta do ano de 2003, quando as primeiras decisões judiciais vislumbrando 

tal instituto começaram a surgir.   

 Este fenômeno tem seu início na decepção decorrente de um fim de 

relacionamento conforme no entendimento de Maria Berenice Dias:   

Não adianta, todos sonham com a perenidade dos 

vínculos afetivos: até que a morte nos separe! Assim, 

difícil aceitar que o amor pode ter um fim. E, quanto tal 

ocorre, na maioria das vezes, aquele que foi 

surpreendido com a separação resta com sentimentos de 

abandono, rejeição. Sente-se traído, e com um desejo 

muito grande de vingança. Quando não é elaborado 

                                                           
43

 MOTTA, Maria Antonieta Pisano. A Síndrome da Alienação Parental – aspectos interdisciplinares na 
teoria e na prática. Revista do advogado. Ano XXXI. Nº 112. Julho de 2011. p. 104 e 105. 



27 
 

adequadamente o luto conjugal, inicia-se um processo de 

destruição, de desmoralização daquele que é 

considerado o responsável pela separação.44   

O art. 2º da lei 12.318/2010 define alienação parental:   

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. 

Beatrice Marinho Paulo define:    

Consiste em uma forma de abuso emocional, geralmente, 
iniciado após a separação conjugal, no qual um genitor (o 
guardião) passa a fazer uma campanha desqualificadora 
e desmoralizadora do outro genitor, visando afastar dele 
a criança e destruir o vínculo afetivo existente entre os 
dois, utilizando diversas manobras e artifícios para 
dificultar ou impedir o contato entre eles e para 
“programar” a criança para rejeitar ou mesmo odiar o 
outro genitor.45 

  

 Importante salientar que a Alienação Parental não se dá apenas com os 

genitores. Pode se estender a outros membros da família, como por exemplo 

avós, tios etc., quando estes colaborarem para denegrir a imagem do genitor 

alienado.   

 Ressalta-se, ainda, que não é necessário de fato o repúdio do menor 

com relação  ao outro genitor, basta haver prejuízo na manutenção dos laços 

com este. Da mesma forma, não é qualquer afastamento do outro genitor que 

configura a Alienação Parental, é necessária uma análise do caso concreto. 

  A ocorrência da alienação parental pode se dar de forma intencional ou 

de forma involuntária. De todo modo, o que ocorre é uma situação em que um 

membro da família treina uma criança para romper os laços afetivos com o 

genitor alienado, criando sentimentos de ansiedade, temor e repudia.   
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 Ante o exposto, pode-se concluir que a alienação parental é uma forma 

de abuso psicológico que põe em risco a saúde mental e emocional do menor, 

podendo causar diversos danos, como veremos adiante. Além disso, trata-se 

de um abuso do poder parental, uma vez que o pai ou a mãe que impede o 

filho de conviver com o outro genitor viola os direitos da personalidade do 

menor, merecendo tal ato interrupção por parte do Estado.   

 

2.2 CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTO DO GENITOR ALIENADOR 

E DO MENOR ALIENADO   

 

Maria Berenice Dias ensina:   

Embora seja difícil estabelecer com segurança um rol de 
características que identifique o perfil de um genitor 
alienador, alguns tipos de comportamento e traços de 
personalidade são denotativos de alienação: 
dependência; baixa autoestima; condutas de desrespeito 
a regras; hábito contumaz de atacar as decisões judiciais; 
litigância como forma de manter aceso o conflito familiar 
e de negar a perda; sedução e manipulação; dominância 
e imposição; queixumes; historias de desamparo ou, ao 
contrário, de vitórias afetivas; resistência a ser avaliado; 
resistência, recusa ou falso interesse pelo tratamento.46   

 A partir da análise do texto de Maria Berenice Dias, percebemos que na 

alienação parental podemos identificar algumas condutas clássicas do genitor 

alienador. Excluir o outro genitor da vida dos filhos, interferir nas visitas, se 

recusar a passar o telefone quando o outro genitor telefonar, atacar a relação 

entre o filho e o outro genitor, realizar atividades com o filho no dia da visitação 

do outro, apresentar novo companheiro como pai/mãe do menor e denegrir a 

imagem daquele, referindo-se a ele com termos pejorativos são algumas 

destas características.   

O parágrafo único do art. 2º da lei 12.318/10, apresenta um rol exemplificativo 

de formas de alienação parental, in verbis:    

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

II - dificultar o exercício da autoridade parental;   

III - dificultar contato de criança ou adolescente com 
genitor;  

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

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

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

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. 

 

 É comum se ver, ainda, que o genitor alienador use o menor como seu 

psicólogo, contando-lhe fatos da vida do ex casal e explicitando fatos do 

passado do genitor alienado, fazendo, assim, com que o menor crie um 

sentimento de repudia quanto a este.  

 Podemos perceber, portanto, que o genitor alienador não consegue 

distinguir sua pessoa da pessoa do filho, transmitindo-lhe suas insatisfações e 

ódio com relação ao outro genitor. Isso caracteriza um abuso e uma violência 

com relação aos sentimentos do menor, que é usado como um instrumento de 

vingança do genitor alienador.47  

 Em certos casos, a alienação pode se tornar ainda mais séria, quando o 

genitor alienador acusa o alienado de abuso sexual de seu filho ou filha. Tal 
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acusação, normalmente, visa que as visitas sejam suspensas e o afastamento 

do outro genitor de vez.   

 Sobre este aspecto, Evandro Luiz Silva ensina:   

Neste jogo de manipulações, todas as armas são 
utilizadas, inclusive a assertiva de ter sido o filho vítima 
de abuso sexual. A narrativa de um episódio durante o 
período de visitas que possa configurar indícios de 
tentativa de aproximação incestuosa é o que basta. 
Extrai-se desse fato, verdadeiro ou não, denúncia de 
incesto. O filho é convencido da existência de um fato e 
levado a repetir o que lhe é afirmado como tendo 
realmente acontecido. Nem sempre a criança consegue 
discernir que está sendo manipulada e acaba acreditando 
naquilo que lhes foi dito de forma insistente e repetida. 
Com o tempo, nem a mãe consegue distinguir a diferença 
entre verdade e mentira. A sua verdade passa a ser 
verdade para o filho, que vive com falsas personagens de 
uma falsa existência, implantando-se, assim, falsas 
memórias.48   

 Além das acusações de abuso sexual, pode também ocorrer a 

implantação de falsas memórias no menor, o que configura outra forma de 

abuso. A implantação de falsas memórias trata-se de um uma conduta onde o 

genitor alienador cria “realidades inexistentes”, o que é extremamente grave, 

pois além de afastar ainda mais a criança do outro genitor, causa uma 

confusão psicológica no menor.    

 Esta conduta configura-se principalmente quando o genitor alienador vai 

modificando a versão de uma história contada pelo menor, de forma a 

convencê-lo da versão modificada. Nesta hipótese, a história passa a ser 

contada de forma maliciosa, diversa da realmente ocorrida.   

 Nestas situações, o problema é levado ao judiciário. Devido à 

morosidade deste, há a suspensão das visitas e o menor fica muito tempo 

afastado do outro genitor até que sejam realizadas as entrevistas e estudos 

psicológicos, o que prejudica ainda mais o vínculo entre eles.   

 Em alguns casos, são determinadas visitas vigiadas, acompanhadas de 

terceiros ou até visitas no fórum, o que pode refletir de forma pejorativa no 

vinculo existente entre o menor e o genitor. O afastamento entre o menor e o 

genitor pode causar danos irreversíveis a relação destes.    
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 Assim como o genitor alienador, o menor alienado também pode 

apresentar indícios bem característicos da alienação parental. Os efeitos 

causados pela instalação desta síndrome varia de menor para menor, 

dependendo as idade e personalidade de cada um. Em geral, esta gera 

sentimentos de ansiedade, medo, tristeza, depressão, isolamento, dificuldade 

na escola, irritabilidade, enurese, culpa, forte tendência a inclinação a vícios 

como álcool e drogas etc.   

 Na maior parte das vezes, o genitor que instala a síndrome da alienação 

parental, afastando o outro genitor do menor, fica satisfeito quando obtém o 

resultado desejado. Esta conduta caracteriza o egoísmo, frieza e sentimento de 

vingança que toma conta da pessoa quando sofre uma decepção, 

demonstrando exatamente o oposto do que deveria ocorrer nos casos de 

separação dos pais de uma criança. 

 

2.3 LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL   

 

  Com o fim da família patriarcal e com a instituição da liberdade dos 

membros da família, buscando a maior participação de ambos os genitores na 

vida dos filhos, mesmo que separados, foi aprovada a lei da Alienação 

Parental. O conceito de parentalidade foi separado da ideia de conjugalidade, 

demonstrando que embora os casais não estejam mais vivendo sob o mesmo 

teto, persiste a necessidade da convivência e participação na vida de seus 

filhos menores, buscando o saudável desenvolvimento dos mesmos.49    

 Para Douglas Philips Freitas: 

Assim como ocorreu com a Lei da Guarda 
Compartilhada, em que, na verdade, apenas houve um 
resgate do conceito originário de Poder Familiar, a fim de 
romper com os vícios decorrentes da má interpretação da 
Guarda Unilateral, mas que surtiu imenso efeito nas 
relações paterno-filiais, acreditamos que a Lei da 
Alienação Parental, além de oficialmente assinalar à 
população em geral, inclusive aos operadores, a 
existência desta síndrome e formas de combatê-la, 
também promoverá grande impacto jurídico-cultural. 
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Mesmo já havendo instrumentos jurídicos para a coibição 
ou minoração da alienação parental, uma lei específica 
desta natureza é muito salutar.50 

 Neste contexto entrou em vigor, em 26 de agosto de 2010 a lei 12.318, 

que dispõe sobre a alienação parental. A referida lei possui onze artigos, sendo 

que dois foram vetados.  

 No artigo 2º, a lei 12.318/10 apresenta o conceito da alienação parental. 

No parágrafo único do referido artigo há um rol de formas de alienação 

meramente exemplificativo, vez que o legislador não pode prever todas as 

hipóteses de alienação de menores, ambos já citados anteriormente.  

Conforme ensina Maria Antonieta Pisano Motta: 

A existência de definição jurídica de alienação parental 
também permite ao juiz, em casos mais simples, 
identificá-la com razoável segurança, de plano, para daí 
inferir efeitos jurídicos com agilidade, inclusive a adoção 
de medidas emergenciais para proteção a criança ou 
adolescente, restringindo, se necessário, o exercício 
abusivo da autoridade parental. À definição jurídica 
estrita, acrescentaram-se como hipóteses de alienação 
parental as assim caracterizadas por exame pericial, 
além de outras previstas em rol exemplificativo. Tal rol 
tem o sentido de atribuir ao aplicador da lei maior grau de 
segurança para o reconhecimento da alienação parental, 
quando for o caso, ou de seus indícios. Antes de 
qualquer casuísmo, as hipóteses exemplificativas 
refletem as condutas clássicas pelas quais se opera a 
alienação parental.51 

O artigo 3º da lei prevê: 

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

 Assim fica evidenciada a ilicitude da conduta da instalação da alienação 

parental. Tal conduta caracteriza abuso psicológico contra o menor e deve ser 
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combatido, principalmente com a responsabilização do genitor alienador, como 

se verá adiante.   

 O artigo 4º dispõe que havendo indícios de alienação parental, o 

processo terá tramitação prioritária. O juiz determinará, com urgência, ouvido o 

Ministério Público, as medidas necessárias.52  

  Neste sentido, Maria Berenice Dias aduz: 

“Ocorre que geralmente tais indícios de alienação 
parental são apresentados somente após a descoberta 
de que denúncias graves, como abuso sexual, por 
exemplo, eram fraudulentas. Quando tais acusações são 
narradas, por exemplo, em ações de redução ou de 
suspensão de período de convivência ou modificação de 
guarda, o magistrado, ainda que desconfie da sua 
veracidade, deve prezar pelo melhor interesse do menor, 
devendo dar a tutela necessária para evitar majoração do 
dano ante a possível veracidade da acusação. Outrossim, 
salvo raros casos, não se justifica a cessação total do 
contato com o genitor acusado, devendo, por exemplo, 
manter períodos de convivência vigiados até a conclusão 
da investigação.”53 

 Como já mencionado anteriormente, o genitor alienador, em um estágio 

mais avançado da alienação parental, por vezes, pode vir a fazer denúncias de 

abuso sexual com relação ao menor e pode, ainda, manipular a memória da 

criança, fazendo-a crer em uma nova versão, mais maliciosa, apresentada para 

sua própria história. 

 O artigo 4º54, em sua parte final, resta demonstrada a busca pela 

preservação da convivência entre o menor e ambos os genitores, tendo sempre 

em vista o bem estar da criança, até que se prove a veracidade dos fatos 
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alegados. No entanto, o parágrafo único do referido artigo aduz que nos casos 

em que haja iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da 

criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado 

pelo juiz para acompanhamento das visitas, a visitação, ainda que assistida, 

poderá ser interrompida, o que faz com que haja uma expansão avassaladora 

do processo de alienação. 

O artigo 5º prevê que “havendo indício da prática de ato de alienação parental, 

em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia 

psicológica ou biopsicossocial.” Ressalta-se, porém, que a perícia somente 

será determinada se houver real necessidade, ou seja, estando evidenciada a 

alienação parental, o juiz poderá intervir.   

O parágrafo 1° do art. 5º prevê o que o laudo pericial usará como base e como 

será realizado. Por sua vez, o parágrafo 2° prevê por quem a perícia será 

realizada: por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados. Por fim, no 

parágrafo 3° encontra-se o prazo para apresentação do laudo, que será de 

noventa dias, podendo ser prorrogado somente por autorização judicial.   

  O art. 6º, por sua vez, prevê que o juiz, ao detectar condutas típicas de 

alienação parental, poderá aplicar as sanções previstas nos seus incisos, 

relacionados abaixo, cumuladas ou não: 

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.  

 A aplicação de tais sanções tem por objetivo coibir ou reduzir a prática 

da alienação parental. Ressalta-se que este rol é meramente exemplificativo. O 
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juiz pode optar por outra medida, desde que proporcional e necessária, como 

demonstra o caput e parágrafo único do art. 6º, in verbis: “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.” 

 O art. 7º prevê: “A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por 

preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou 

adolescente com o outro genitor nas hipóteses em que seja inviável a guarda 

compartilhada”.    

 Assim, resta evidenciada a preferência pela guarda compartilhada em 

detrimento  da guarda unilateral. Ocorre que, em algumas hipóteses, a 

mantença da guarda compartilhada é inviável, o que dá ensejo a aplicação da 

guarda unilateral.   

 Maria Berenice Dias relaciona o referido artigo com o artigo 1583 §2º55 

do Código Civil e tem por objetivo inibir a deliberada busca, em juízo, pela 

guarda unilateral, como instrumento para afastar ou dificultar o convívio da 

criança ou adolescente com o outro genitor.56 Assim, fica evidenciada a 

intenção da lei 12.318 de promover a preferência pela guarda compartilhada.  

 Por fim, o art. 8º57, trata do fato de a competência para ações fundadas 

em convivência familiar não ser alterada nos casos de alienação parental.   

  Ante todo o exposto, é notável que a alienação parental vem ganhando, 

cada vez mais espaço na nossa sociedade, motivo pelo qual a referida lei 

promulgada em 2010 traz as hipóteses para identificação, prevenção e solução 

desta. 
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2.4 GUARDA COMPARTILHADA COMO TENTATIVA DE REDUZIR A 

CORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL   

 

 Como já mencionado em capítulo anterior, o Código Civil de 2002 em 

seu art.1.584, §2º, dá preferência a guarda compartilhada em detrimento da 

guarda unilateral.   

 O compartilhamento da guarda divide o poder entre ambos os genitores, 

equilibrando forças e evitando comportamentos lesivos aos interesses dos 

filhos, tal como propiciados pela guarda única.58 

 Segundo Maria Berenice Dias:    

É certo que a implementação da guarda compartilhada, 
ao garantir equilibrada participação de pai e mãe na 
formação de seus filhos, representa importante 
instrumento, com larga eficácia, para inibir a alienação 
parental. Mas o argumento de que a efetividade da 
guarda compartilhada é resposta adequada e suficiente 
para inibir o que se denomina por alienação parental 
parece ignorar (a) a utilidade de intervenção no 
ordenamento jurídico para garantir maior efetividade à 
própria aplicação da guarda compartilhada. (b) a 
inaplicabilidade da guarda compartilhada a determinados 
casos (que restariam sem a proteção específica que ora 
se discute), segundo a interpretação maios ou menos 
restritiva da lei, (c) a própria ineficácia da guarda 
compartilhada para evitar, por completo, os atos de 
alienação parental e (d) a utilidade de se pensar em 
outras abordagens, complementares.59   

  

 A guarda compartilhada é grande aliada do judiciário para evitar a 

alienação parental. Esta pode ser consensualmente estabelecida entre as 

partes ou até determinada pelo juízo.   

 Neste sentido ensina Maria Antonieta Pisano Motta:   

É possível que, no momento da atribuição da guarda, as 
partes não estejam ainda preparadas para a tomada de 
decisões conjuntas em aberto, entretanto, o 
compartilhamento da guarda não necessariamente 
precisa contar com a possibilidade do diálogo e do 
entendimento entre as partes. Ao contrário, se coercitiva, 
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pode ser acompanhada de contrato que postule os 
pontos considerados mais importantes na criação, 
educação, convivência com a criança, deixando pouco a 
ser decidido entre pai e mão e dependente de um diálogo 
entre eles.    

 

 Este tipo de guarda garante a convivência do menor com ambos os 

genitores, fazendo com que assim, a criança possa tirar suas próprias 

conclusões com relação a estes. A convivência do genitor alienado com a prole 

permite que o mesmo proporcione experiências emocionais coercitivas para 

modificar e restabelecer a realidade dos fatos e a positividade de sua 

imagem.60 Somente com o convívio a criança pode ter sua própria opinião com 

relação aos genitores, o que resta impedido pela guarda unilateral, o que 

facilita a instalação da alienação parental.  

 Como já mencionado, a guarda compartilhada possibilita a conservação 

dos laços entre os genitores e a prole, evidenciando o melhor interesse do 

menor. A possibilidade de amar a ambos os genitores livremente e com eles 

conviver tranquilamente é condição sine qua non para que a criança alcance 

um desenvolvimento psicoemocional saudável.61  

 Dessa forma, com a implementação da guarda conjunta, a criança 

deixará de ser instrumento de vingança de um genitor contra o outro como 

acontece muitas vezes na guarda unilateral, situação que dá espaço à 

instalação da síndrome da alienação parental. Além disso, a ideia de convívio 

em detrimento da “visitação” faz com que o menor veja o genitor não guardião 

como uma pessoa que faz parte do seu cotidiano, e não como um mero 

visitante.   

 Ante o exposto, conclui-se que a adoção da guarda compartilhada deve 

ser vista como uma maneira de reduzir a instalação da alienação parental visto 

que esta dá ideia de autoridade equivalente de ambos os pais. Uma vez que os 

genitores tomam as decisões acerca da vida do menor conjuntamente, suas 
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opiniões tem o mesmo peso, não há a ideia de posse sobre o filho, diminuindo 

a possibilidade de conflitos e competição entre eles.  

 

2.5 CONSEQUÊNCIAS DA ALIENAÇÃO PARENTAL   

 

 Como já abordado anteriormente, a síndrome da alienação parental 

configura um abuso psicológico em relação ao menor, causando sérios danos 

ao seu desenvolvimento e consequências muitas vezes irreversíveis na 

manutenção dos vínculos com o genitor afastado.  

 As consequências deste fenômeno recaem tanto sobre o genitor 

alienado como alienador, entretanto, quem mais sofre com elas são os próprios 

filhos, visto que são o meio pelo qual a alienação parental se manifesta.   

 Com relação à criança e ao adolescente, as consequências causadas 

por esse instituto, já ditas em outra oportunidade são as mais diversas, tais 

como: insegurança; ansiedade; dificuldade de se relacionar com outras 

pessoas; isolamento; rendimento baixo na escola; bipolaridade; agressividade; 

medo constante; tendência a envolvimento com álcool e drogas; síndrome do 

pânico, etc.    

 Não se pode olvidar uma consequência muito grave: o afastamento do 

genitor alienado, muitas vezes fazendo com que a relação entre ele e o menor 

jamais volte ao normal, causando muito sofrimento e indignação no mesmo. 

Além disso, há estudos que demonstram que as vítimas da síndrome de 

alienação parental têm grandes chances de  realizarem o mesmo processo que 

sofreram com seus filhos.   

 Quando se trata do genitor alienador, o artigo 6° da Lei de Alienação 

Parental (Lei 12.318 de 2010), já estudado, ao prever que as sanções para os 

instaladores desta síndrome não excluem uma possível responsabilidade civil e 

criminal.  Sobre a possível indenização pelo abandono afetivo, Douglas Phillips 

assinala: 

Com o advento da Lei da Alienação Parental, a fixação 
de danos morais decorrentes do “Abuso Moral” ou “Abuso 
Afetivo”, advindos da prática alienatória, se tornará, 
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certamente, consenso na doutrina e nos tribunais, 
permitindo, tanto ao menor como ao genitor alienado, o 
direito de tal pleito, pois não se trata de indenizar o 
desamor, mas de buscar a compensação pela prática 
ilícita (senão abusiva) de atos de alienação parental.62 

 

 De acordo com o artigo 3° da Lei, a prática de alienação parental fere 

direito fundamental da criança ou do adolescente à convivência familiar 

saudável, ou seja, configura ato ilícito, e logo, gera dever de indenização. Além 

disso, o artigo 6° deixa claro que é cabível a responsabilidade civil e criminal.63  

 Como já exposto no capítulo pertinente, a instalação da alienação 

parental significa abuso do exercício do poder familiar, e o genitor alienador 

pode e deve responder por isso.   

 Nesse sentido, ensina Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka: 

Essencialmente justo, de buscar-se indenização 
compensatória em face de danos que os pais possam 
causar a seus filhos por força de uma conduta imprópria, 
especialmente quando a eles são negados a convivência, 
o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a 
referencia materna ou paterna concretas, o que 
acarretaria a violação de direitos próprios da 
personalidade humana.64 

  

 É certo que a Alienação Parental causa danos morais à criança e ao 

genitor que fora afastado, logo, é cabível a responsabilidade civil em ambos os 

casos. Com relação à responsabilidade criminal, o artigo 10° da Lei previa a 

tipificação da conduta de alienação parental como crime. Entretanto, tal artigo 

foi vetado pelo Presidente da República, sob a alegação de que tal sanção 

penal acarretaria danos ainda maiores à criança ou adolescente, e que, além 

disso, já existiam sanções suficientes previstas no artigo 6° da Lei.  
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 Nesse sentido, em recente decisão do STJ no REsp 1.159.242 sobre a 

responsabilidade civil no direito de família, a Ministra Relatora Nancy Andrighi 

sustentou:   

Muitos, calcados em axiomas que se focam na existência 
de singularidades na relação familiar - sentimentos e 
emoções -, negam a possibilidade de se indenizar ou 
compensar os danos decorrentes do descumprimento 
das obrigações parentais a que estão sujeitos os 
genitores. Contudo, não existem restrições legais à 
aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e o 
consequente dever de indenizar/compensar, no direito de 
família.65   

  

 Dessa forma, fica claro que a jurisprudência passou a ser favorável à 

responsabilização civil no direito de família. Diante de casos de alienação 

parental, passou-se a aceitar e entender que os danos por ela causados são 

muito graves e, logo, merecem reparação. O que há nesse caso é a busca pela 

amenização das consequências produzidas pelo fenômeno em questão, 

compensando o ato ilícito praticado.   

 

Sendo assim, Maria Berenice Dias conclui:   

 

A Síndrome de Alienação Parental é um tipo sofisticado 
de maltrato ou abuso, e o direito deveria estudar novos 
caminhos para reparar o dano que recai sobre o filho(a) e 
sobre o alienado. A responsabilização civil e criminal do 
alienador pode representar um freio ao ódio inveterado 
que produz a metamorfose do amor.66   
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE CASOS E DA JURISPRUDÊNCIA   

 

 Litígios envolvendo separações, divórcios, disputa pela guarda, pensão 

alimentícia etc., chegam diariamente às varas de família e em grande 

quantidade. Nestes casos, os juízes precisam decidir além das questões 

patrimoniais, as questões familiares daquelas pessoas, o que não é tarefa fácil.   

 Como já mencionado anteriormente, nos dias de hoje a preferência é 

pela guarda compartilhada, onde pai e mãe possuem os mesmos direitos e 

deveres com relação aos filhos. Há pouco tempo atrás, preferia-se a guarda 

unilateral, com a visitação periódica do outro genitor, conforme estabelecido em 

sede judicial.     

 No entanto, na maioria das vezes, quando o ex casal chega ao judiciário 

para a resolução de litígios familiares, já estão carregados de mágoa, 

infelicidade, disputas, brigas, desejo de vingança etc., sentimentos estes que 

podem ocasionar a instalação da alienação parental. Cabe, portanto, ao 

judiciário, minimizar os danos a serem sofridos pelas crianças, criando 

situações que visem o bem estar destas.    

 

3.1 RELATO DE CASOS   
 

 Adiante serão apresentados relatos de casos verídicos.  O documentário 

“A morte inventada: alienação parental”67 traz casos, onde pais e filhos relatam 

suas experiências dramáticas acerca do tema.  

 Sobre os referidos relatos, Ana Ludmila Freire Costa68 explicita:   

Um dos casos refere-se à atitude da genitora em relação 
às filhas, marcada por sentimento de posse e 
necessidade de controle, aspecto considerado típico de 
um genitor alienador (Associação de Pais e Mães 
Separados, 2007; Fonseca, 2006; Magalhães, 2009).   
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  No primeiro caso, trata-se da história de duas mulheres que na infância 

foram privadas de contato com o pai. Cláudia Jordão69 relata:    

Fazia seis anos que Karla, de oito, não via o pai. Nem 
mesmo por foto. Sua irmã mais nova, Daniela, nem 
sequer o conhecia. Quando seus pais se separaram, ela 
ainda estava na barriga de sua mãe. Aquela noite de 
1978, portanto, era muito especial para as duas irmãs. 
Sócrates havia deixado o Rio de Janeiro, onde morava, e 
desembarcado em São Luís do Maranhão, onde elas 
viviam com a mãe, para tentar uma reaproximação. 
“Minha mãe disse que nosso pai iria nos pegar para 
jantar”, conta Karla Mendes, hoje com 38 anos. As 
garotas, animadas e ansiosas, tomaram banho, se 
perfumaram e vestiram suas melhores roupas. “Acontece 
que meu pai nunca chegou, ficamos lá, horas e horas, até 
meia-noite”, diz. Enquanto as meninas tentavam superar 
a decepção, a mãe repetia sem parar: “Tá vendo? O pai 
de vocês não presta! Ele não dá a mínima!” Naquele dia, 
Karla viveu sua primeira grande frustração. Mas o maior 
baque aconteceu 11 anos depois, quando recebeu uma 
ligação inesperada do pai, que até então estava sumido. 
Karla começou a entender que sua mãe havia armado 
contra todos naquela noite – e em outras incontáveis 
vezes. Ela descobriu que o pai esteve mesmo em São 
Luís. Para ele, minha mãe prometeu que iríamos à praia 
em sua companhia, mas sumiu com a gente quando ele 
passou para nos pegar. Para nós, inventou o jantar”, 
conta Karla. De tão desorientada com a descoberta, 
trancou a faculdade por um ano para digerir a história. “O 
mais difícil foi descobrir que meu pai não era um 
monstro”, diz Karla, que há 20 anos tem uma relação 
próxima com o pai, mas não fala com a mãe desde que 
descobriu que ela manipula da mesma forma seus dois 
outros filhos de outro casamento. [...]   

 

 O caso trata-se de um tradicional caso de alienação parental, onde o 

genitor que possui a guarda manipula os filhos para terem aversão e repulsa 

com relação ao outro, que é normalmente o pai.   

 Ana Ludmila Freire Costa 70  fala ainda: 

 Destaca-se ainda o afastamento causado pelo 
genitor entre a ex-esposa e o filho, que conta que “só 
conseguiu  dar um beijo no rosto do filho quando este 
tinha 18 anos”, bem como o relato de um pai, que 
precisou recorrer a uma ação policialesca hollywoodiana 
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para buscar as crianças, mesmo de posse do documento 
oficial que lhe concedia a guarda. 

 

 Neste fragmento temos o relato de dois casos. No primeiro deles há uma 

inversão do que normalmente ocorre. No caso o alienador era o pai. No 

documentário a mãe conta que o pai pegava o filho em todos os finais de 

semana e ainda para passar todo o período de férias em sua companhia. 

Inclusive impedindo contato da mãe com o filho em seus aniversários e dia das 

mães, por julgar que esta seria uma “péssima mãe”. Esta situação fez com que 

a mãe não tivesse acesso algum ao filho, apenas conseguindo dar um beijo em 

seu rosto quando o mesmo completou 18 anos, quando adquiriu maturidade 

para entender a situação causada pelo genitor.   

 No outro relato, o pai, diante do impedimento de contato com os filhos, 

conseguiu, junto ao judiciário, a guarda dos mesmos. Ocorre que, ainda assim, 

a mãe fugia com os menores, impedindo que o pai os levasse. Sendo assim, o 

genitor armou uma situação para conseguir buscar os menores na escola, mas 

só conseguiu buscar um dos filhos, visto que a mãe fugiu com o outro.   

Aduz, ainda, Ana Ludmila Freire Costa71: 

Contudo, sem dúvida, o relato mais comovente é feito por 
uma jovem que passou 11 anos sem conviver com o pai, 
com que retomou o contato recentemente. Ela lembra da 
obrigação que sentia de se aliar à genitora para agredir o 
pai, e ao fim do filme fica claro o impacto psicológico 
sofrido. Esses sentimentos demonstrados pela depoente 
foram debatidos por Silva (2010), que aponta que é 
comum a criança estabelecer um pacto de lealdade com 
o guardião, em função da dependência emocional e 
material. 

 

 De fato, o relato mais comovente é o da jovem Rafaela, que conta que o 

pai teve de se mudar para Recife a trabalho, mas conseguiu que a genitora e 

os filhos fossem para lá também. Chegando lá, apesar do genitor arcar com 

todas as despesas, vendo que não havia nenhuma chance de restabelecer o 

vínculo conjugal com o mesmo, visto que este já vivia com uma nova 
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companheira, a genitora voltou para o Rio de Janeiro com os menores, sem lhe 

dar satisfação alguma.  

 A jovem relata que passou 11 anos sem ver o pai. O único contato que 

tinha com o mesmo era por telefone, normalmente para pedir-lhe dinheiro, o 

que lhe parecia atitude merecedora do orgulho da mãe, por serem aliadas.    

 Por fim, Ana Ludmila Freire Costa72 cita:   

 O filme ainda apresenta dois casos de faltas 
denúncias de abuso sexual, talvez o sintoma mais crítico 
da alienação parental e cada vez mais comum entre as 
famílias desfeitas. 

 

 Atualmente, pais, filhos e estudiosos sobre o assunto contam suas 

experiências na internet, em artigos, livros etc. Maria Helena Alcântara Lisboa, 

psicóloga clínica especialista, publicou na internet uma de suas experiências e 

considerações acerca do assunto:    

 Em meados de 2002, chegou ao meu consultório 
um senhor com uns 45 anos, que vinha indicado por um 

advogado, que eu mesma não conhecia.  

Então nos apresentamos e perguntei a ele qual o motivo 
de sua consulta. Foi quando o mesmo me respondeu que 
precisava de orientação para lidar com a difícil situação 
que vinha atravessando por não poder ser pai de sua 
única filha.  

Explique melhor não poder ser pai ? Pois para mim se 
você tem uma filha é porque já o é.  

Foi então que começou a relatar que logo após o 
nascimento de sua filha sua esposa não deixava que ele 
tivesse um acesso direto a filha, só a mãe é que sabia e 
podia cuidar dela. Bem a situação foi se agravando e a 
separação foi inevitável. Foi aí que tudo piorou, pois se 
morando já era difícil ficar com a filha, quanto mais 
afastado. Nessa mesma época meu cliente ficou 
envolvido com a doença de seu pai que veio a falecer e 
por esta razão não tinha muita disponibilidade de ver sua 
filha diariamente. Com isso a mãe afastava cada vez 
mais essa aproximação paterna. Investiguei durante esse 
ano como era a sua relação com o pai. 

Ele me relatou que a sua ex-sogra e suas duas filhas 
foram  
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abandonadas por esse pai que nunca mais conviveu com 
as mesmas. Ficou claro para mim que essa mãe não 
tinha nenhuma referência boa da figura paterna e com 
isso faltava nela a identificação de quanto um pai é 
necessário para o desenvolvimento e crescimento de um 
filho. Penso que por esta razão sua ex-esposa vinha 
punindo não só o pai de sua filha, mas também o seu 
próprio pai e tendo como referência a mãe ou a figura 
maternal como única, se apossando assim de sua filha e 
privando o pai de poder acompanhar e principalmente 
criar os vínculos afetivos de pai e filho, fazendo com que 
se caracterize alienação parental.  

Interpretação do caso  

Neste caso, como em alguns semelhantes que já tive a 
oportunidade de trabalhar, percebo que a mãe é socorro, 
abrigo e segurança. A mãe ama sem limites, sem 
condições, sem interesse próprio nem expectativas. Vive 
para o filho!  

Do que estou falando ? 

Certamente essa mãe de carne e osso não era esse ideal 
perfeito. Ela se cansa, se ressente, se queixa. Sem 
dúvida ama outras pessoas e nem sempre nos ama, e 
deve haver momentos em que a criança se aborrece, se 
incomoda e tem raiva. Contudo, se a mãe for 
suficientemente boa, citando Winnicott, essa bondade é 
sentida como perfeição. Agora se ela for apenas 
suficientemente boa, os desejos, sonhos e fantasias se 
confirmam e ela dá o sabor do amor incondicional a esse 
filho. Permitindo que o filho perceba principalmente a 
figura do pai, formando assim figuras parentais, assim 
como outras pessoas são tão necessárias para seu 
desenvolvimento normal e saudável. 

Conclusões finais  

Neste caso em particular eu citei a relação anterior da 
mãe com seu pai. Porquê o amor infantil segue o 
princípio de que “amo porque sou amado”. Logo essa 
mãe que não recebeu esse amor do pai, não reconhece a 
figura paterna, sendo assim, se estabelece à alienação 
parental, não sendo apenas suficientemente boa, não 
conseguiu fazer a transferência do amor de sua filha para 
o seu pai. Pois amor é o sangue da vida, o poder de 
reunião do que está separado. 

O que estou querendo dizer é que apesar de ter ocorrido 
à separação do casal, o amor e a união dos filhos com os 
pais não deve acabar.73 
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3.2 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA   

 

 Como exaustivamente exposto neste trabalho, a alienação parental está 

cada vez mais presente nos casos de litígio envolvendo famílias no nosso 

judiciário. Em virtude disso, abaixo seguem alguns exemplos de como esta se 

posicionando o judiciário brasileiro acerca do referido tema:    

1. Seguindo a ordem de explanações do capítulo anterior, este 

primeiro caso trata-se de um simples caso de alienação 

parental, realizada pelo genitor e sua família, razão pela qual o 

mesmo perde o direito à guarda da filha, bem como à guarda 

compartilhada: 

 

Processo nº 0024111-92.2013.8.19.0000 – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  

DES. AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO – 
Julgamento: 06/08/2013 – DECIMA TERCEIRA CAMARA 
CÍVEL Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
GIULIANO NEVES HENRIQUES BANDOLI contra 
decisão do Juízo da 11ª Vara de Família da Capital. O 
agravante informa que ajuizou ação de modificação de 
cláusula para obter a guarda da filha, atualmente com 07 
anos, ao argumento de que a menor era vítima de maus 
tratos físicos e psicológicos, supostamente perpetrados 
pela genitora. Diz que, Inicialmente, obteve a guarda 
provisória, entretanto, após a avaliação psicológica foi 
proferida a decisão agravada, que revogou a decisão e 
determinou o retorno da menor aos cuidados da mãe, ora 
agravada. Confira-se: ¿Tendo sido realizada avaliação 
psicológica por profissional gabaritado de nossa equipe 
interdisciplinar foi detectada a prática de alienação 
parental por parte do núcleo paterno e não foram 
confirmados os maus tratos de que era acusada a mãe 
da criança. Em consequência desta conclusão, o núcleo 
de psicologia sugere que a guarda seja exercida 
unicamente pela mãe, voltando a criança a residir com 
ela e podendo a família paterna visita-la, por enquanto, 
apenas em Ibirité. Recomenda o estudo, ainda, a 
advertência do pai e da avó paterna sobre a prática de 
atos de alienação parental e acompanhamento 
psicológico para todos. O parecer Ministerial de 
fls.271/274, muito bem fundamento, acolhe o laudo 
psicológico opinando pela imediata entrega da menina à 
sua mãe EXAMINADOS, DECIDO Acolho integralmente o 
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parecer ministerial como se aqui estivesse transcrito e 
acolho igualmente a avaliação psicológica. Pelo que 
consta no estudo, vislumbra-se a possibilidade de a parte 
autora estar trazendo hipóteses inverídicas ao Juízo e 
causando grande prejuízo à menor. Concedo 
imediatamente a guarda de Karen à sua mãe, podendo a 
família paterna visitá-la, por enquanto, apenas na cidade 
onde mora a mãe, sem poder tirá-la da cidade. Caso haja 
alguma dificuldade na entrega da menina à sua mãe, 
será expedido mandado de busca e apreensão. Após 
cumprida a entrega da menina à mãe, dê-se vistas às 
partes¿ O recorrente alega que o laudo psicológico é 
inconclusivo. Assevera que a alteração da guarda foi 
prematura porque, além de não observar o contraditório, 
deveria ser precedida de maior dilação probatória. Diz 
que a filha estava bem adaptada ao seu convívio e não 
desejava retornar aos cuidados da agravada. Insiste na 
acusação de maus tratos contra a menor. Salienta que a 
decisão nada dispõe sobre a visitação paterna. Pretende 
a guarda provisória da menor ou o deferimento da guarda 
compartilhada, com a consequente revogação da ordem 
que proíbe a criança de sair da cidade de Ibirité/MG. 
Indeferi o efeito suspensivo (fls. 140/141). A agravada, 
embora intimada, não apresentou contrarrazões. A 
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo 
desprovimento do recurso (fls. 145/151). É o relatório. 
Conforme se infere da avalição psicológica, trata-se de 
evidente conflito familiar, cujas consequências, 
lamentavelmente, repercutem de forma negativa no bem 
estar da criança. A guarda provisória foi decidida com 
base no extenso laudo elaborado pelo núcleo de 
psicologia deste Tribunal, que aponta como mais 
favorável aos interesses da criança mantê-la sob a 
guarda materna. Não há nenhum indício da ocorrência de 
violência física ou moral por parte da genitora. Por outro 
lado, o estudo psicológico aponta a prática de alienação 
parental pela família paterna, o que, além de confundir a 
percepção da menor com relação à mãe, caracteriza 
abuso moral e descumprimento do dever familiar, 
decorrente da guarda. Nesse sentido, destacou o 
psicólogo: (.) 4.3- Karen também está confusa sobre o 
seu papel ¿ não sabe se obedece à mãe ou à avó, 
manipula os adultos, dá ordens, se comporta como uma 
pequena tirana. Não tem qualquer sinal de ser uma 
criança vítima de maus, conforme afirma a família 
paterna. Inclusive, Karen fica muito bem na companhia 
da mãe, não demonstra qualquer medo ¿ que seria 
comportamento típico de criança vítima de maus tratos. 
Ao contrário, Karen se dirige à mãe com o dedo em riste, 
dando ordens, inclusive fazendo ameaças de falar para a 
Juíza que quer morar com o pai caso Sandra não faça o 
que ela quer (.) Desse modo, a manutenção da guarda 
materna mostra-se, por ora, medida mais adequada. 
Registro que, na presente hipótese, a guarda 
compartilhada mostra-se inviável, por ora, em razão do 
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flagrante desentendimento entre as famílias. Quanto à 
visita paterna, a decisão agravada não impôs nenhuma 
ressalva, exceto no que diz respeito à proibição de retirar 
a menor da cidade onde a mãe reside (Ibirité/Minas 
Gerais). Igualmente, não há nenhuma restrição ao 
contato entre pai e filha. Penso, no entanto, que é 
necessário regulamentar a visita paterna, como forma de 
preservar o bem estar da infante, da seguinte forma: a) 
em finais de semana alternados, de sexta feira, após a 
escola, a domingo, até às 18:00h. b) nos feriados; c) no 
final de semana do dia pais; d) nos anos impares, a 
menor ficará com a mãe no natal e com o pai no réveillon 
e nos anos pares inverte-se a ordem e e) metade das 
férias escolares. Registro que, por ora, em qualquer 
hipótese, a criança não poderá sair da cidade de 
Ibirité/MG. Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, 
monocraticamente, com fundamento no artigo 557,§1º-A 
do CPC, apenas para regulamentar a vista paterna, nos 
termos acima expostos.74   

  

2. Este outro caso a ser apresentado, trata-se de uma situação 

em que o genitor foi acusado pela genitora de abuso sexual da 

filha, o que não foi comprovado, não suspendendo, portanto, a 

convivência da menor com o genitor, de forma sábia:    

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABUSO 
SEXUAL. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. 
Estando as visitas do genitor à filha sendo realizadas 
junto a serviço especializado, não há justificativa para 
que se proceda a destituição do poder familiar. A 
denúncia de abuso sexual levada a efeito pela genitora, 
não está evidenciada, havendo a possibilidade de se 
estar frente à hipótese da chamada síndrome da 
alienação parental. Negado provimento.    
 
Relatório do processo, elaborado por Maria Berenice 
dias: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
Miriam S.S., em face da decisão da fl. 48, que, nos autos 
da ação de destituição de poder familiar que move em 
face de Sidnei D.A., tornou sem efeito a decisão da fl. 41, 
que, na apreciação do pedido liminar, suspendeu o poder 
familiar do agravado. Alega que a destituição do poder 
familiar havia sido determinada em razão da forte 
suspeita de abuso sexual do agravado com a filha do 
casal. Afirma que não concorda com a manifestação do 
magistrado que tornou sem efeitos a decisão proferida 
anteriormente, visto que não utilizou nenhum expediente 
destinado a induzir a erro a magistrada prolatora do 
primeiro despacho. Ademais, ressalta que juntou aos 
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autos documentos de avaliação da criança e do grupo 
familiar. Requer seja provido o presente recurso e 
reformada a decisão impugnada, com a conseqüente 
suspensão do poder familiar (fls. 2-7). [...] O agravado, 
em contrarazões, alega que a agravante não trouxe aos 
autos o laudo psicológico das partes, o qual é essencial 
para o entendimento do caso. Afirma que o laudo pericial 
produzido em juízo, reconheceu a impossibilidade de 
diagnosticar a ocorrência do suposto abuso sexual de 
que é acusado. Salienta que tal ação está sendo utilizada 
pela agravante como represália pelo fato de o agravante 
já ter provado na ação de regulamentação de visitas a 
inexistência de tal atrocidade, bem como, ter obtido o 
direito de rever sua filha. Requer o desprovimento do 
agravo (fls. 58- 64). A Procuradora de Justiça opinou pelo 
conhecimento e parcial provimento, para que seja  
suspenso, liminarmente, o poder familiar do agravado por 
seis meses, determinando-se, de imediato, o seu 
encaminhamento à tratamento psiquiátrico, nos termos 
do art. 129, incisos III, do ECA, para futura reapreciação 
da medida proposta, restabelecendo as visitas, caso 
assim se mostre recomendável, mediante parecer médico 
psiquiátrico, a ser fornecido pelos profissionais 
responsáveis pelo tratamento do agravado e da infante, 
no prazo acima mencionado, a fim de permitir ao Juízo o 
exame da matéria (fls. 119-127). Requerido o adiamento 
do julgamento do recurso, em face da audiência. Nesta, 
deliberada a continuação das visitas junto ao NAF, 
requereu a agravante o desacolhimento do recurso (fls. 
130-142). É o relatório.” 
Voto elaborado por Maria Berenice Dias:  
Diante deste quadro, e inexistindo prova da existência de 
abuso sexual na ação de regulamentação de visitas, não 
há justificativa para a suspensão do poder familiar do 
agravado, devendo permanecer as visitas estipuladas 
junto ao Núcleo de Atendimento à Família do Foro 
Central – NAF, para que evitar maiores danos à infante, 
conforme recomendado pelo Dr. Hélvio Carpim Corrêa 
(fls. 111-112): A presença do pai no encontro com a 
menor deve fazer parte de um processo terapêutico, mais 
que uma possibilidade jurídica, pois não se reestrutura 
uma relação deficitária por decisão judicial, ou imposição 
por força física ou poder financeiro, mas sim com um 
profundo trabalho terapêutico experiente e continente 
para as angústias e distorções de ambos subsistemas 
(Vanessa e o réu). Nesse momento, uma proibição das 
visitas para o réu em relação a sua filha aumentaria 
ainda mais a distância entre eles. 
 Aliás, fica aqui a advertência à genitora para que não 
mais crie empecilhos à visitação, sob pena de se fazer 
necessárias medidas outras para assegurar o 
indispensável convívio entre o genitor e a filha.  
 Ao depois, é de ser acolhido o parecer pericial que indica 
que mãe e filha sejam encaminhadas a tratamento 
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terapêutico.  Por tais fundamentos, nega-se provimento 
ao recurso.75 
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CONCLUSÃO: 
 

 Ao longo deste trabalho, buscou-se analisar e demonstrar o que é a 

síndrome de alienação parental e como essa seria uma expressão do princípio 

do melhor interesse da criança. Foi abordada a questão da evolução da família 

e da legislação, até se alcançar a lei 12.318/10.   

 

 Após tudo que fora exposto, é possível chegar à conclusão de que a 

alienação parental é um abuso psicológico que põe em risco a saúde mental e 

até mesmo física do menor, podendo causar danos irreversíveis.   

 De fato, o direito não pode aceitar que a alienação parental aconteça, ou 

seja, deve prezar pelo melhor interesse da criança ou do adolescente em todos 

os casos, buscando por fim a tal situação.  

  É certo que é direito do menor desfrutar da convivência harmônica com 

ambos os pais e sua família como um todo, e quando um genitor programa seu 

filho para odiar o outro, está fazendo justamente o contrário, merecendo tal 

atitude intervenção por parte do Estado.  

 Além disso, a implantação da alienação parental configura uma forma de 

abuso do poder parental, uma vez que violam-se os direitos da personalidade 

do menor, como o direito de conviver com o outro genitor, a dignidade da 

pessoa humana, etc.  

 As consequências que a alienação parental pode produzir recaem mais 

sobre os filhos, uma vez que são os alvos do processo, internalizando tudo que 

foi alegado pelo genitor alienador, muitas vezes não conseguindo restaurar a 

relação com o genitor que fora alienado.  

 Para um saudável desenvolvimento, tanto a criança quanto o 

adolescente necessitam da presença de ambos os pais em sua vida para que 
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possam dispor de diferentes pontos de vista, recebendo educação e cuidados 

por parte de ambos. Quando um dos genitores é afastado da vida do filho em 

função da alienação parental, os danos podem ser irreversíveis.   

 Dessa forma, com o advento da lei de alienação parental (Lei 

12.318/10), esse assunto tornou-se evidente e esta abriu os olhos da 

sociedade para esse fenômeno tão sério que vem ocorrendo. Além disso, tal lei 

prevê sansões ao genitor alienador, buscando inibir a ocorrência da alienação 

parental, e, uma vez que ocorra, seja devidamente reparada. 

 Além das sansões previstas, também pode haver a fixação de danos 

morais em favor do menor e do genitor que fora alienado, visto que se busca 

compensar o ato ilícito cometido pelo genitor alienador.   

 Em suma, este tema vem ganhando espaço na jurisprudência e a luta é 

para que cada vez mais seja debatido e esclarecido. Resta claro que a 

alienação parental é algo muito grave e deve ser contida, de modo que o 

melhor interesse da criança e do adolescente seja protegido. É preciso que a 

sociedade fique atenta às consequências deste fenômeno e que os pais e 

mães reflitam bastante antes de começar a instauração da alienação parental.    
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