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RESUMO 
 

Nos dias atuais, o tema da alienação parental tem ganhado um grande 
destaque, visto o aumento do número de rompimentos conjugais, e por conta 
deste cenário, muitas vezes um dos genitores começa a utilizar a criança ou o 
adolescente como objeto de vingança contra o outro genitor, dando início a 
prática da alienação parental. Essa prática, a da alienação parental, acarreta 
inúmeros prejuízos à vítima, interferindo no desenvolvimento saudável da 
criança e/ou do adolescente, bem como, fere a relação de afeto com o genitor 
alienado, razão pela qual tal assunto merece uma maior atenção por parte do 
judiciário. Em decorrência dos danos causados à vítima e ao genitor alienado, 
o instituto da responsabilidade civil do alienante se torna importante frente à 
prática da alienação parental.  

 
Palavras-chave: Alienação Parental. Criança e adolescente. Responsabilidade 
civil do alienante. 
 

 

THE POSSIBILITY OF CIVIL LIABILITY IN PARENTAL ALIENATION 
 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays, the theme of parental alienation has gained prominence, given the 
increase number’s of marital disruptions, and motivated from this  scenario, 
usually often one of the parents begins to apply the child or adolescent as an 
revenge’s object against the other parent, starting the pratice of parental 
alienation. It is the pratice of parental alienation that causes numerous damages 
to the victim, interfering in the healthy development of the child and the 
adolescent, as also hurts the affection’s relationship with the alienated parent, 
rason why such subject deserves especialy attention from the Judiciary. As a 
result of the injuries caused to the victim and the alienated parentel, the Institute of 
the alienant’s civil liability comes to hold the blame of the practicer of parental 
alienation.  

 
Keywords: Parental Alienation. Child and adolescent. Civil Responsibility of the 
alienator.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

É notório que na realidade vivenciada os atos praticados pelos homens 

podem gerar lesões tanto para eles mesmos quanto para as outras pessoas, 

surgindo, dessa forma, a responsabilidade de arcar com as consequências 

causadas pelos danos e promover soluções para os mesmos. Deste modo, o 

instituto da responsabilidade civil surge como um catalisador para reequilibrar e 

acelerar a harmonia jurídica rompida pelas lesões geradas no ato ilícito, lesões 

advindas pelo responsável causador do mal-estar hermenêutico social geral.  

Frisa-se que o instituto mencionado anteriormente caracteriza-se desde 

que preenchidos os requisitos do Art. 186, do Código Civil, esses requisitos 

serão oportunamente abordados no presente trabalho. Para melhor situar-se 

neste desenvolvimento científico, abordar-se-á o atual conceito de família, visto 

que é o primeiro grupo que o homem integra, sendo este responsável pela 

modulação da personalidade de seus integrantes.  

No seio da unidade familiar existem as figuras da criança e do 

adolescente, membros vulneráveis de acordo com o termo relacionado com 

questões principiológicas. Eles são considerados vulneráveis, pois estão em 

uma fase de desenvolvimento, tanto físico como mental, sendo assim, é de 

suma importância uma especial proteção deste grupo por parte da família, da 

comunidade, bem como do Estado. 

Feito uma pequena reflexão do que foi explanado, em conjunto com as 

problemáticas oriundas das modificações conceituais e práticas de família, em 

especial as relações matrimonias, bem como a importância da tutela da criança 

e do adolescente, materializa-se a denominada alienação parental, tema 

central deste artigo.  

A alienação parental é conceituada como uma espécie de violência 

psicológica intrafamiliar em face da criança e do adolescente, no qual o 

alienador, seja um dos genitores ou qualquer outra pessoa que detenha 

autoridade ou que possui a guarda ou a vigilância sob o infante, alimenta uma 

verdadeira campanha de desmoralização em face de outro genitor, com o 

intuito de abalar ou até mesmo romper com o vínculo afetivo entre a vítima e o 

genitor alienado.  
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Visto que lesões originadas de atos ilícitos geram obrigações, com a 

alienação parental não é diferente, já que tal conduta ocasiona danos 

psicológicos para a vítima e para o genitor alienado, esses danos ocorrem, 

pois, a relação paterno-filial é atingida.  

Por conta dos danos psicológicos experimentados pela vítima e o pelo 

genitor alienado, ocorrerá uma análise de que seja possível ao alienante ser 

responsabilizado moral e materialmente por todos os atos que ele realizou. 

 

 

2 O ATUAL CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

A família é o primeiro grupo que o indivíduo integra, logo ela é de suma 

importância para a formação da personalidade do sujeito, e de sua integração 

no meio social, por causa dessa importância imprescindível ela tem especial 

proteção do Estado. 

Nas palavras do psicanalista Jacques Lacan: 

 
Entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel 
primordial na transmissão da cultura. Se as tradições espirituais, a 
manutenção dos ritos e dos costumes, a conservação das técnicas e 
do patrimônio são com ela disputados por outros grupos sociais, a 
família prevalece na primeira educação, na repressão dos instintos, 
na aquisição da língua acertadamente chamada de materna.1 
 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona também confirmam com essa ideia, 

para eles: 

 
A família é, sem sombra de dúvida, o elemento propulsor de nossas 
maiores felicidades, e ao mesmo tempo, é na sua ambiência em que 
vivenciamos as nossas maiores angústias, frustrações traumas e 
medos.2 
 

Deste modo, evidencia-se que o conceito de família possui um alto 

significado psicológico, jurídico e social, daí a importância de se conceituar o 

grupo familiar. 

A família pode ser decorrente do casamento civil, de uma união estável 
entre homem e mulher, assim como também é reconhecida como família a 

                                                           
1 LACAN, Jacques. Os Complexos Familiares. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. p. 
13. 
2 GLAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil. Direito 
de família: as famílias em perspectiva constitucional. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 35. 
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entidade monoparental, isso conforme preceitua o Art. 226, da Constituição 
Federal de 19883. 

Ressalta-se ainda que o conceito da família não é estanque, sendo que 

há muitas outras possibilidades de arranjos familiares, além das elencadas no 

Art. 226, da Constituição Federal. Neste sentido, Paulo Luiz Netto Lôbo afirma: 

 
Os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do art. 
226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem embargo 
de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência 
expressa, as demais entidades familiares são tipos implícitos 
incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e 
indeterminado de família indicado no caput. Como todo conceito 
indeterminado, depende de concretização dos tipos, na experiência 
da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductilidade e 
adaptabilidade.4 
 

Ademais, Maria Berenice Dias, diz que é essencial ter uma visão 

pluralista de família, e que todas se originam de uma relação de afetividade, a 

autora elenca, também, algumas formas de entidade familiares, quais sejam 

família matrimonial, família informal, família homoafetiva, famílias paralelas ou 

simultâneas, família poliafetiva, família monoparental, família parental ou 

anaparental, família composta, pluriparental ou mosaico, família natural, 

extensa ou ampliada, família substituta, família eudemonista.5 

Assim, depreende-se que o rol do Art. 226, da Constituição Federal de 

1988, é meramente exemplificativo, não podendo assim encarar a família como 

um conceito pronto e acabado, como dito no artigo citado, visto que 

constantemente surgem novos modelos familiares. 

 

 

3 A VULNERABILIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Inicialmente, vale mencionar, que nos termos do Art. 2º, da Lei 

8.069/19906, considera-se a criança como o sujeito de 0 (zero) até 12 (doze) 

                                                           
3 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituicao/constituicao. htm. Acesso em: 13 de setembro de 2017. 
4 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do 
numerus clausus. Jus Navegandi, Teresina, ano 6, n. 53, jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf>. Acesso em 13 
de julho 2017. 
5 DIAS, Maria Berenice. Manual de direitos das famílias (livro eletrônico). 4ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p. 206/223. 
6 BRASIL. Vade Mecum OAB e concursos. 12ª ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2017. 
p. 1029. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20constituicao/constituicao.%20htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20constituicao/constituicao.%20htm
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf
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anos incompletos, e o adolescente como aquele de 12 (doze) anos completos 

há 18 (dezoitos) anos incompletos. 

É manifesto que a criança e o adolescente estão em uma situação de 

vulnerabilidade no meio social, ao passo que estão em um processo de 

formação da personalidade, não tendo, assim, uma capacidade plena para 

dirigirem suas vidas, desse modo eles precisam de um tratamento 

pormenorizado por meio da lei, uma vez que este grupo vulnerável está na 

margem da sociedade, o que torna imprescindível a proteção integral. 

Conforme o Ministério Público, explanado, anotado e interpretado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, para que as crianças e os adolescentes 

possam se desenvolver de uma forma eficaz e saudável é necessário um total 

apoio da família, da sociedade e do Estado, para que lhes sejam garantidos o 

direito à vida, à moradia, à saúde, à alimentação adequada, à educação de 

qualidade, ao lazer e o acesso aos meios para ingressar na vida profissional.7 

Ademais, é de suma importância assegurar em relação às crianças e 

aos adolescentes, além de todos os direitos já citados, também os direitos 

interligados ao respeito, à cultura, à liberdade e à dignidade, esses direitos com 

o intuito de coibir qualquer ação maléfica contra esse grupo vulnerável. 

O Art. 227, da Constituição Federal de 1988, assegura os direitos da 

criança e do adolescente: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, como 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, descriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.8 
 

Assegura-se, então, os direitos da criança e do adolescente, contudo, 

ante toda sua fragilidade, tornou-se extremamente necessário a criação de 

uma lei específica para esse grupo, assim em 1990 foi criado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990), trazendo novos direitos 

fundamentais às crianças e aos adolescentes. 

                                                           
7 DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente anotado e interpretado. Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. p. 6.  
8 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituicao/constituicao. htm. Acesso em: 13 de setembro de 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20constituicao/constituicao.%20htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20constituicao/constituicao.%20htm
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Assim sendo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990), 

em conjunto com a Constituição Federal de 1988, trouxeram o princípio da 

proteção integral, o princípio do melhor interesse, e o princípio da prioridade 

absoluta da criança e do adolescente como fundamentais para a garantia de 

seus direitos. 

 

3.1 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

O princípio da proteção integral tem previsão no Art. 1º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990), e está respaldado no Art. 227, da 

Constituição Federal de 1988, do qual irradia toda a proteção em face dos 

direitos da criança e do adolescente. Ele pressupõe que as crianças e que os 

adolescentes que ainda não adquiriram capacidade plena para exercer seus 

direitos, precisam do auxílio da família, da sociedade e do Estado, até que 

atinjam o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. 

Para, Guilherme de Souza Nucci: 

 
Um dos princípios exclusivos do âmbito da tutela jurídica da criança e 
do adolescente é o da proteção integral. Significa que, além de todos 
os direitos assegurados aos adultos, afora todas as garantias 
colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as crianças e os 
adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela completa e 
indisponível tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e próspera, 
ao menos durante a fase de seu amadurecimento.9 
 

Ainda, segundo Nucci, “a proteção integral é princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, CF) levado ao extremo quando confrontado com 

idêntico cenário em relação aos adultos”.10 

Ademais, Paulo Lôbo, preceitua que “o princípio da proteção integral 

não é uma recomendação ética, mas diretriz determinante nas relações da 

criança e do adolescente com seus pais, com sua família, com a sociedade e 

com o Estado”.11 

                                                           
9 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em 
busca de Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes. Rio de Janeiro: Forense, 
2014.p. 95. 
10 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em 
busca de Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes. Rio de Janeiro: Forense, 
2014. p. 96. 
11 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil: Famílias. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 45. 
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Assim, arremata-se que tal princípio busca a proteção prioritária da 

criança e do adolescente, para que os mesmos possam estar devidamente 

amparados para plenitude de saúde e desenvolvimento.  

 

3.2 O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

Em um primeiro momento, vale mencionar que o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente está previsto no Art. 3º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990), e complementado pelo Art. 4º e 

227, da Constituição Federal de 1988. É notório que este princípio é basilar 

tanto para o legislador, como para o aplicador da norma, pois tanto no 

momento da elaboração da norma, como no momento da sua aplicação, é 

imprescindível a análise do melhor interesse para a criança e para o 

adolescente.  

Em decorrência do princípio da prioridade absoluta, toda decisão 

envolvendo a criança ou o adolescente, deve sempre ter como objetivo o 

atendimento dos seus interesses, da melhor maneira possível, sempre 

preservando os direitos inerentes aos infantes. O Art. 3º, item 1 da Convenção 

sobre os Direitos da Criança de 198912, menciona que em todas as medidas 

concernentes às crianças terão consideração primordial os interesses 

superiores da criança. 

Nas palavras de Flávio Tartuce:  

 
Em reforço, o art. 3º, do próprio ECA determina que a criança e o 
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-
lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.13 
 

                                                           
12 BRASIL. Decreto Nº 99.710/1990. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 14 de 
julho 2017. 
13 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito de família. 11ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2016.p. 22.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
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Neste sentido, Andréa Rodrigues Amin, conclui que o princípio em 

questão é a bússola para guiar todos os outros quesitos, em face das decisões 

que envolvam a criança e o adolescente.14 

 

3.3 O PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

O princípio da prioridade absoluta está expressamente previsto no Art. 

4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990), e respaldado no 

Art. 227, da Constituição Federal de 1988, e estabelece uma total primazia em 

favor da criança e do adolescente, quando se trata de direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana. 

Segundo Andréa Rodrigues Amin, o presente princípio assegura a 

primazia em todas as esferas, para a criança e o adolescente, ou seja, 

assegura seus interesses, de forma preponderante, nas esferas judicial, 

extrajudicial, administrativo, social e familiar. O princípio da prioridade absoluta 

deve levar em consideração, de maneira preponderante, as vontades das 

crianças e dos adolescentes, levando-as em primeiro lugar, como foi a escolha 

da nação através do legislador constituinte.15 

Acerca deste princípio, preceitua Guilherme de Souza Nucci: 

 
Cuida-sede princípio autônomo, encontrando respaldo no art. 227, 
“caput”, da Constituição Federal, significando que, à frente dos 
adultos, estão crianças e adolescentes. Todos temos direito à vida, à 
integridade física, à saudade, à segurança etc., mas os infantes e 
jovens precisam ser tratados em primeiríssimo lugar (seria em 
primeiro lugar, fosse apenas prioridade; porém a absoluta prioridade 
é uma ênfase), em todos os aspectos.16 
 

Linearmente Wilson Donizete Liberati conceitua o princípio com uma 

prioridade absoluta, na qual as necessidades das crianças e dos adolescentes 

“[...] deverão em primeiro lugar na escala de preocupação dos governantes; 

                                                           
14 AMIN, Andréa Rodrigues. Doutrina da Proteção Integral. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira 
Lobo (Coord.). Curso de direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e 
práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 32. 
15 AMIN, Andréa Rodrigues. Doutrina da Proteção Integral. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira 
Lobo (Coord.). Curso de direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e 
práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 22. 
16 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em 
busca de Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes. Rio de Janeiro: Forense, 
2014.p. 106. 
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devemos entender que, primeiro devem ser atendidas todas as necessidades 

das crianças e dos adolescentes [...]”.17 

Deste modo, averígua-se que a criança e o adolescente devem ser o 

foco principal do Estado, da família e da sociedade, pois por estarem em uma 

fase de desenvolvimento e por serem vulneráveis, necessitam de direitos e 

garantias especiais. 

 

 

4 A TUTELA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE NO ORDENAMENTO BRASILEIRO E NOS INTRUMENTOS 

INTERNACIONAIS 

 

A psique humana diz respeito ao interior da pessoa, e a integridade 

psíquica é um direito absoluto de todos, de modo a garantir um 

desenvolvimento mental saudável, e tal direito fica evidente no Art. 5º, inciso III, 

da Constituição Federal de 1988 18 , que proíbe a tortura, bem como o 

tratamento desumano ou degradante.  

Nas palavras de Pontes de Miranda, a integridade psicológica consiste 

“No dever de todos de não causar danos à psique de outrem, e do Estado, ou 

dos parentes, de velar pelos insanos da mente” 19 . A proteção a essa 

integridade, nada mais é do que uma forma de garantir a dignidade da pessoa 

humana, que é um princípio constitucional, previsto no Art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988. 

É importante destacar que a tutela da integridade psicológica ampliou a 

visibilidade, ao passo que o instituto do dano moral, ganhou um maior enfoque 

no ramo do direito civil, bem como, pelo fato da violência estar muito presente 

no atual cenário. 

                                                           
17 LIBERATI, Wilson Donizete. O Estatuto da Criança e do Adolescente: 
comentários. Brasília: IBPS, 1991, p. 45. 
18  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/constituicao. htm. Acesso em: 13 de setembro 
de 2017. 
19 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado, t.II. Rio de Janeiro, 
Borsoi, 1971. p. 28. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20constituicao/constituicao.%20htm
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990) demonstra 

uma grande preocupação com a integridade psicológica dos seus destinatários, 

e isto pode ser notado nos Arts. 3º, 5º e 17, todos do referido Estatuto. 

Para Ferreira, a violência psicológica se caracteriza pela depreciação 

da criança ou do adolescente por meio de humilhações, ameaças, 

impedimentos e ridicularizações, atitudes que minam sua autoestima, fazendo 

com que acreditem serem inferiores aos demais. Isso lhes causa grande 

sofrimento mental e afetivo, gerando sentimento de culpa, mágoa, insegurança, 

além de uma representação negativa de si mesmos, uma representação 

errônea que pode acompanhá-los por toda a vida, dificultando-lhes o processo 

de construção de identidade.20 

A alienação parental é uma forma de violência intrafamiliar psicológica 

contra a criança ou o adolescente, ao passo que o alienador, seja um dos 

genitores, ou qualquer outra pessoa que tenha a vítima sob sua guarda, priva o 

vulnerável de manter o contato com o outro genitor, por meios ardis, gerando 

assim grande abalo psicológico nas vítimas, razão pela qual é estritamente 

necessário proteger a integridade psicológica dos mesmos. 

Neste sentido, o Art. 4º da lei 12.318/2010 preceitua que uma vez 

constatada a suspeita de alienação parental, o representante do Ministério 

Público será ouvido com urgência, para que tome as medidas necessárias para 

a proteção da integridade psicológica da criança e do adolescente, de modo a 

possibilitar que a vítima visite o genitor alienado, e promover a reaproximação 

de ambos, se assim for o caso.21 

Também há instrumentos internacionais que visam proteger a 

integridade psicológica da criança e do adolescente, como é o caso da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, em seu Art. 1922. Já no artigo 37, “a”, 

                                                           
20 FERREIRA apud MACHADO, Isadora Vier Machado; MOCHI, Tatiana de Freitas Giovanini. 
Da proteção da integridade psicológica no âmbito familiar brasileiro: novas perspectivas 
de compreensão e intervenção. Espaço Jurídico Jornal Of Law (EJJL). Chapecó, v. 14, n. 2, 
p.387/416, jul./dez. 2013. p. 387/416. 
21 BRASIL. Vade Mecum OAB e concursos. 12ª ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2017.p. 2053. 
22 Art. 19 – 1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, 
sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência 
física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso 
sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de 
qualquer outra pessoa responsável por ela. 2. Essas medidas de proteção deveriam incluir, 
conforme apropriado, procedimentos eficazes para a elaboração de programas sociais capazes 
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da mesma convenção, encontra-se a proibição da tortura, e de todo e qualquer 

tratamento desumano ou degradante para com o menor.23  

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 5, 

item 1, dita que toda pessoa tem o direito de que sua integridade psíquica seja 

respeitada, e o item seguinte do mesmo artigo proíbe a tortura, e qualquer 

tratamento desumano ou degradante.24 

Ante todo o exposto, verifica-se que a tutela da integridade psicológica 

da criança e do adolescente é de suma importância, para garantir que os 

mesmos tenham um desenvolvimento saudável e uma vida digna.  

 

 

5 A PRÁTICA DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

5.1 O CONCEITO DE ALIENAÇÃO PARENTAL E SUA OCORRÊNCIA 

 

Conforme explica Maria Berenice Dias, antigamente, os papéis dos 

pais eram claros e bem delimitados, o pai era o provedor e a mãe a cuidadora, 

e com o fim do relacionamento, a mãe ficava com a guarda dos filhos e o pai 

arcava com a pensão alimentícia, e exercia o direito de visitas. Contudo, com a 

emancipação da mulher, os homens passaram a ter uma participação mais 

significativa tanto na criação quanto no cotidiano dos filhos, e no momento da 

separação, o homem passou a não aceitar tão bem o esquema de visitas 

estabelecidas em juízo, inúmeras vezes tal esquema é boicotado pelas mães, 

que possuem um sentimento de “propriedade” em relação aos filhos, 

exercendo sobre eles um poder absoluto.25 

                                                                                                                                                                          
de proporcionar uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu 
cuidado, bem como para outras formas de prevenção, para a identificação, notificação, 
transferência a uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior dos 
casos acima mencionados de maus tratos à criança e, conforme o caso, para intervenção 
judiciária. 
23 BRASIL. Decreto Nº 99.710/1990. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 15 de 
julho 2017. 
24 BRASIL. Vade Mecum OAB e concursos. 12ª ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2017.p. 1725. 
25 DIAS, Maria Berenice. Incesto e o mito da família feliz. In: DIAS, Maria Berenice (coord.). 
Incesto e alienação parental: realidades que a justiça insiste em não ver. 3ª ed. São 
Paulo: RT, 2013.p. 153-185. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
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Há notoriedade, que na discussão de guarda e visitação dos filhos, 

surge à alienação parental, muitas vezes como uma forma de vingança em 

face do ex-cônjuge ou ex-companheiro, por conta do fim do relacionamento 

amoroso. 

O psiquiatra norte-americano Richard Alan Gardner, estabelece que a 

alienação parental é o ato de programar uma criança para que ela odeie um de 

seus genitores sem justificativa, por influência do outro genitor com quem a 

criança mantém um vínculo de dependência afetiva e estabelece um pacto de 

lealdade inconsciente.26 

O Art. 2º, da lei 12.318/2010, dita que a alienação parental é a 

interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida 

ou induzida por um dos seus genitores, pelos avós ou por aqueles que 

detenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância 

para que repudie ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção 

de vínculos com este.27 

Assim, tem-se que a alienação parental é uma campanha de 

desmoralização, na qual um dos genitores ou outros cuidadores (alienadores) 

utilizam a vítima como instrumento para odiar o outro genitor, e por conta disto 

o infante se afasta deste, não mantendo assim uma relação de afeto com 

ambos os genitores. 

No mais, o parágrafo único, do Art. 2º, da lei 12.318/201028, apresenta 

um rol exemplificativo de formas de alienação parental, essas formas podem 

ser recorrentes de diversas maneiras como calunia, impedimentos e outros. 

                                                           
26 FIORELLI, José Osmir. MANGINI, Rosana Cathua Ragazzoni. Psicologia jurídica. 7ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2016.p. 348. 
27 BRASIL. Vade Mecum OAB e concursos. 12ª ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2017.p. 2053. 
28 Art. 2º. Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos, 
assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio 
de terceiros: I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 
paternidade ou maternidade; II – dificultar o exercício da autoridade parental; III – dificultar 
contato da criança ou adolescente com genitor; IV – dificultar o exercício do direito 
regulamentar da convivência familiar; V – omitir deliberadamente a genitor informações 
pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações 
de endereços; 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. 
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De acordo com Fiorelli e Mangini as situações mais corriqueiras de 

alienação parental, podem ocorrer pelo pronunciamento das seguintes frases 

pelo alienador: 

 
- “Cuidado ao sair com seu pai, ela quer roubar você de mim.” 
- “Sua mãe abandonou vocês.” 
- “Seu pai não se importa com você.”   
- “Sua mãe me ameaça, vive me perseguindo.” 
- “Seu pai só quer comprá-lo com tantos presentes, na verdade, não 
se importa com você.” 
- “Sua mãe é uma desequilibrada.” 
- “Lembre-se de que quando seu pai estava aqui só lhe dava surras, 
como podemos acreditar que agora ele te tratará bem?” 
- “Só podia ser filho de um FULANO”.29 
 

Ainda, segundo Gardner apud Magalhães, são comportamentos típicos 

de quem aliena:  

Recusar-se a passar chamadas telefônicas aos filhos, excluir o 
genitor alienado de exercer o direito de visitas; apresentar o novo 
cônjuge como sua nova mãe ou pai; interceptar cartas e presentes; 
desvalorizar ou insultar o outro genitor; recusar informações sobre as 
atividades escolares, a saúde e os esportes dos filhos; criticar o novo 
cônjuge do outro genitor; impedir a visita do outro genitor; envolver 
pessoas próximas na lavagem cerebral de seus filhos; ameaçar e 
punir os filhos de se comunicarem com o outro genitor; culpar o outro 
genitor pelo mau comportamento do filho, dentre outras.30 

 

Nas palavras de Fiorelli e Mangini, muitas vezes, os pais acabam 

transferindo para a relação do filho com o outro genitor, seus próprios medos e 

frustrações, para eles: 

 
Raros pais e mães conseguem comunicar ao filho a situação de 
modo mais límpido e imparcial; também raras vezes, encontra-se mãe 
(ou pai) que, tendo sofrido com as ausências do lar, do então 
cônjuge, com as noites de espera e vigília, consegue falar ao filho 
sobre a ausência, ponderando, por exemplo, que: “você estava 
esperando o papai e ele não veio, pode ter tido algum inconveniente, 
algum problema de última hora, você gostaria de telefonar ao papai e 
falar com ele?31 
 

O Art. 3º, da lei 12.318/2012, preceitua que a alienação parental é um 

abuso moral contra a vítima, bem como, fere o direito fundamental da criança e 

                                                           
29 FIORELLI, José Osmir. MANGINI, Rosana Cathua Ragazzoni. Psicologia jurídica. 7ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2016.p. 350/351. 
30 MAGALHÃES, Maria Valéria de Oliveira. Alienação Parental e Sua Síndrome: Aspectos 
Psicológicos e Jurídicos no Exercício da Guarda Após a Separação Judicial. 1ª ed. 
Recife: Bagaço, 2010. p. 47. 
31 FIORELLI, José Osmir. MANGINI, Rosana Cathua Ragazzoni. Psicologia jurídica. 7ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2016.p. 351. 
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do adolescente de ter uma boa convivência familiar, e desestabiliza a relação 

de afeto nesta relação.32 

Evidencia-se que o direito à convivência familiar, está expressamente 

prevista no Estatuto da Criança do Adolescente (lei 8.069/1990), mais 

precisamente no Art. 19 a 27. Destaca-se ainda o Art. 19, que é preceituado 

como direito da criança e do adolescente a convivência familiar, para a garantia 

do desenvolvimento integral dos infantes.33 

Na mesma linha de raciocínio, o Art. 22, parágrafo único, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990), prevê que ambos os genitores 

ou os responsáveis, possuem os mesmos deveres e direitos, compartilhando 

assim a educação e os cuidados da criança.34 

Denota-se que na prática da alienação parental, a criança ou o 

adolescente sofrem uma abrupta desestabilização na relação afetiva com um 

de seus genitores, de modo a interferir negativamente em seu desenvolvimento 

psíquico e físico, ferindo assim o direito à convivência familiar.  

Conclui-se, que a prática da alienação parental viola o direito 

fundamental de uma convivência familiar saudável, inerente a criança e ao 

adolescente, bem como violam os princípios da proteção integral, do melhor 

interesse e da prioridade absoluta da criança e do adolescente, de modo a 

prejudicar o psicológico do infante, podendo trazer inúmeros prejuízos para o 

seu desenvolvimento e para a sua formação, conforme será analisado no 

próximo tópico.  

 

5.2 OS DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

Observa-se que a alienação parental pode ocorrer por vários anos, e 

deste modo podem causar muita confusão, dor, distúrbios emocionais, e até 

mesmo distúrbios comportamentais e falsas memórias, na criança ou no 

adolescente vítima dessa alienação.  

                                                           
32 BRASIL. Vade Mecum OAB e concursos. 12ª ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2017.p. 2053. 
33 BRASIL. Vade Mecum OAB e concursos. 12ª ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2017.p. 1031. 
34 BRASIL. Vade Mecum OAB e concursos. 12ª ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2017.p. 1032. 
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Para José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, a 

alienação parental causa várias consequências para a vítima da alienação 

parental, de acordo com os autores, os menores podem apresentar indícios de 

depressão, inaptidão em ambientes sociais, isolamento, hostilidade, 

desorganização, vícios, e até mesmo sentimento de culpa.35 

Entre as inúmeras consequências causadas por esse abuso, tem-se a 

Síndrome da Alienação Parental, que segundo o doutor Richard Alan Gardner 

consiste em: 

 
[...] um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no 
contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação 
preliminar é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma 
campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma 
justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor (o 
que faz a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e 
contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando 
o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a 
animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de 
Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é 
aplicável.36 
 

Para haver uma maior precisão na identificação dos danos psicológicos 

causados às vítimas, há a necessidade da realização de um laudo realizado 

pelo profissional competente da área de saúde. E para lidar com essa situação 

é indispensável que ocorra um trabalho multidisciplinar, envolvendo psicólogos, 

psiquiatras, assistentes sociais, e a vara de família, além de ser necessário o 

envolvimento nesse procedimento de ambos os envolvidos, tanto os genitores 

quanto seus filhos, com o intuito de se alcançar a reestruturação dos laços 

familiares.  

 

 

6 A RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

                                                           
35 FIORELLI, José Osmir. MANGINI, Rosana Cathua Ragazzoni. Psicologia jurídica. 7ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2016.p. 348. 
36 GARDNER, Richard Alan. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de 
Alienação Parental (SAP)?. In: SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. Arquivos. 2002. 
Disponível em: http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-
equivalente. Acesso em: 17 de julho de 2017. 

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente
http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente
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Denota-se que a palavra “responsabilidade”, tem origem no latim da palavra 

“respondere”, que significa “responder, prometer em troca”37. Ainda conforme a 

definição do dicionário Aurélio, responsabilidade é a “obrigação de responder 

pelas ações próprias, pelas dos outros ou pelas coisas confiadas” 38 . A 

responsabilidade civil é um instituto jurídico do direito civil, que obriga o sujeito 

a reparar um dano em face de outrem, e tal modalidade é de suma importância 

nos dias atuais, isso pois, por conta do convívio social, é comum a prática de 

atos que possam lesionar terceiros, pois toda manifestação da atividade 

humana traz consigo responsabilidades.  

Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves: 

 
Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade exprime ideia de 
restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano. 
Sendo múltiplas as atividades humanas, inúmeras são também as 
espécies de responsabilidade, que abrangem todos os ramos do 
direito e extravasam os limites da vida jurídica, para se ligar a todos 
os domínios da vida social.39 
 

Para Maria Helena Diniz, o interesse em restabelecer o equilíbrio 

violado pelo dano é a fonte geradora da responsabilidade civil40. Assim, tem-se 

que todo dano causado a outrem, deverá ser reparado, seja esse dano de 

ordem material (patrimonial) ou de ordem moral (extrapatrimonial). Tais 

elementos da responsabilidade civil estão previstos no Art. 186, do Código 

Civil. 

Para uma análise da eventual responsabilidade civil, é necessário 

apreciar seus elementos, contudo não há consenso entre os doutrinadores 

quanto a estes. Acerca do tema, parte da doutrina entende que a culpa é um 

elemento acidental da responsabilidade civil, assim como ocorre nas obras de 

Pablo Stolze Glagliano e Rodolfo Pamplona Filho, por outro lado, há aqueles 

que defendem que a culpa, em sentido amplo, é um elemento da 

responsabilidade civil, entendimento predominante atualmente.41 

                                                           
37 Disponível em: https://www.significados.com.br/responsabilidade/. Acesso em: 24 de julho de 
2017. 
38 AURÉLIO. Disponível em https://dicionariodoaurelio.com/responsabilidade. Acesso em: 24 
de julho de 2017. 
39 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 7ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p.21. 
40 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 28ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 21. 
41 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 9ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 357. 

https://www.significados.com.br/responsabilidade/
https://dicionariodoaurelio.com/responsabilidade
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Para Carlos Roberto Gonçalves42 e Flávio Tartuce43, os elementos da 

responsabilidade civil são os seguintes: a conduta humana (ação ou omissão), 

a vontade do agente (culpa ou dolo), o nexo de causalidade entre a conduta e 

o resultado, e o dano experimentado pela vítima. 

A indenização por dano moral está assegurada como direito 

fundamental no Art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988, bem 

como, está previsto de forma implícita no Art. 1º, inciso III, da mesma 

constituição, quando a dignidade da pessoa humana é vista como um direito 

fundamental, e por fim, há previsão no Art. 186, do Código Civil que define os 

mesmos direitos.  

O dano moral é aquele que atinge o indivíduo como pessoa, ferindo 

assim seus direitos da personalidade, e como consequência esse dano 

causará dor, sofrimento e humilhação na vítima, não tendo, assim, o dano 

moral uma relação com o patrimônio do ofendido. 

Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro, expõe a definição de dano moral: 

 
Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e 
sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos 
- os complexos de ordem ética -, razão pela qual podemos defini-lo, 
de forma abrangente, como sendo uma agressão a um bem ou 
atributo da personalidade. Em razão de sua natureza imaterial, o 
dano moral é insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas 
ser compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do 
dano, sendo esta mais uma satisfação do que uma indenização.44 
 

Para Maria Helena Diniz, “o dano moral vem a ser a lesão de 

interesse não patrimoniais da pessoa natural ou jurídica (CC, art. 52; Súmula 

227, STJ), provocada pelo fato lesivo”.45 

Na mesma linha de raciocínio, Clayton Reis disserta que, o dano 

extrapatrimonial ocorre após um dano íntimo e pessoal sofrido pela vítima, e 

“que deve ser objeto de uma verba pecuniária fixada pelo juiz, objetivando 

satisfazer ou compensar os valores imateriais lesionados”.46  

                                                           
42 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 7ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p.51/52. 
43 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 9ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 358. 
44 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.p. 90. 
45 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 28ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 108. 
46 REIS, Clayton. Avaliação do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 8. 
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Em suma, o dano moral, é uma lesão ao direito da personalidade, e de 

acordo com o enunciado nº 445 da V Jornada de Direito Civil, “o dano moral 

indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos 

humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”47 , mesmo porque, esses 

sentimentos formam o conteúdo, ou melhor, as consequências do dano. Já os 

danos materiais ou patrimoniais, são aqueles causados em face do patrimônio 

de alguém, ou seja, é o prejuízo financeiro sofrido pela vítima. 

Nas palavras de Maria Helena Diniz: 

 
O dano patrimonial vem a ser a lesão concreta, que afeta um 
interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou 
deterioração total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, 
sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização pelo 
responsável. Constituem danos patrimoniais a privação do uso da 
coisa, os estragos nela causados, a incapacitação do lesado para o 
trabalho, a ofensa a sua reputação, quando tiver repercussão na sua 
vida profissional ou em seus negócios.48 
 

Clayton Reis, em sua obra, esclarece de maneira didática a diferença 

do dano material e do dano moral: 

 
Enquanto no caso dos danos materiais a reparação tem como 
finalidade repor as coisas lesionadas ao seu status quo ante ou 
possibilitar à vítima a aquisição de outro bem semelhante ao 
destruído, o mesmo não ocorre, no entanto, como relação ao dano 
eminentemente moral. Neste é impossível repor as coisas ao seu 
estado anterior. A reparação, em tais casos, reside ao pagamento de 
uma soma pecúniaria, arbitrada pelo consenso do juiz, que possibilite 
ao lesado uma satisfação compensatória da sua dor íntima.49 
 

Por fim, tem-se que a responsabilidade civil pode ser dividida em 

subjetiva e objetiva, sendo que a primeira é a regra geral, e para sua 

ocorrência é essencial a presença do dolo ou da culpa, conforme preceitua o 

Artigo 186, do Código Civil, já a responsabilidade civil objetiva é aquela que 

independe de culpa, de acordo com os termos do Artigo 927, parágrafo único, 

do mesmo “codex”. 

  

6.1 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ALIENANTE 

 

                                                           
47 BRASIL. Vade Mecum OAB e concursos. 12ª ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2017.p. 2337. 
48 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 28ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 84. 
49 REIS, Clayton. Dano Moral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 4/5. 
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Inicialmente, vale mencionar que a aplicação do instituto da 

responsabilidade civil na alienação parental, visa manter incólume a relação da 

criança e do adolescente com o genitor alienado, bem como, objetiva garantir o 

direito-dever que os genitores possuem de cuidar e conviver com seus filhos, 

mesmo após o fim de um relacionamento amoroso, e deste modo combater os 

malefícios causados pela prática da alienação parental. 

Clayton Reis, afirma que a indenização surge quando há o 

descumprimento dos padrões normativos, ou seja, quando há um 

descumprimento do modelo comportamental do indivíduo em seu meio social.50 

Já para Sílvio de Salvo Venosa, no âmbito familiar, a responsabilidade 

civil visa proteger a personalidade, e como consequência, a dignidade da 

pessoa humana: 

 
Para esse quadro concorre definitivamente a Constituição de 1988, 
um marco e divisor de águas no direito privado brasileiro. É 
indubitável que a responsabilidade civil em sede de direito de família 
decorre de toda essa posição porque, em última análise, ao se 
protegerem abusos dos pais em relação aos filhos, ou vice-versa, de 
um cônjuge ou companheiro em relação ao outro, o que se protege, 
enfim, são os direitos da personalidade e a dignidade do ser 
humano.51 
 

O Art. 6º, da Lei 12.318/201052, prevê instrumentos processuais que o 

juiz pode utilizar para inibir ou atenuar os efeitos da alienação parental, 

instrumentos que podem ser usados sem prejuízo da responsabilidade civil, ou 

seja, o referido dispositivo legal tutela o instituto da responsabilidade civil na 

alienação parental.  

Deste modo, é dever do alienante indenizar a vítima, bem como o 

genitor alienado, pelos danos experimentados, sejam eles de ordem material 

ou imaterial, desde que presentes os elementos integradores da 

responsabilidade civil.  

O primeiro desses elementos é a conduta humana, conforme conceitua 

Flávio Tartuce: 
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A conduta humana pode ser causada por uma ação (conduta 
positiva) ou omissão (conduta negativa) voluntária ou por negligência, 
imprudência ou imperícia, modelos que caracterizam o dolo e a culpa, 
respectivamente. Pela presença do elemento volitivo, trata-se de um 
fato jurígeno.53 
 

In casu, a conduta do alienante consiste em promover por meio de 

memórias falsas, o afastamento do genitor alienado e do filho (vítima), 

desestabilizando dessa forma a relação paterno-filial do outro genitor com a 

criança ou o adolescente, podendo-se afirmar que a conduta do alienador é 

ilícita, e até imoral. 

O segundo elemento é a culpa genérica (vontade do agente), e na 

prática da alienação parental a culpa está notoriamente presente, visto que o 

alienador age de forma premeditada (com dolo), com o objetivo de afastar a 

vítima (a criança ou o adolescente) do outro genitor (genitor alienado). Quando 

o alienante é um dos genitores, há a quebra do dever de cuidado, ao passo 

que o genitor que detém a guarda do infante deve agir para proporcionar o 

bem-estar do filho, e não o usar como objeto de vingança em desfavor do outro 

genitor.  

Ademais, o nexo de causalidade é o terceiro elemento integrador da 

responsabilidade civil, ainda nas palavras de Flávio Tartuce: 

 
O nexo de causalidade ou nexo causal constitui o elemento imaterial 
ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a relação de causa e 
efeito entre a conduta culposa ou o risco criado e o dano suportado 
por alguém. [...] Como é um elemento imaterial ou espiritual, pode-se 
imaginar que o nexo de causalidade é um cano virtual, que liga os 
elementos da conduta e do dano.54 
 

Na prática da alienação parental, é possível visualizar o nexo de 

causalidade entre a vontade do alienante, e os danos experimentados pelo 

infante e pelo genitor alienado, ao passo que se o alienante não agisse de 

maneira ilícita, não se falaria nos danos psíquicos causados ao menor e ao 

genitor alienado, tampouco nos prejuízos na relação paterno-filial.  

Por fim, para que ocorra o pagamento da indenização, é necessário 

demonstrar o dano patrimonial ou extrapatrimonial experimentado por alguém. 

A respeitodo tema, Sílvio de Salvo Venosa defende que o dano sofrido pelo 
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menor e pelo genitor alienado depende do prejuízo sofrido pelo agente, 

podendo o ser individual, moral ou material, econômico ou não. “A noção de 

dano sempre foi objeto de muita controvérsia. Na noção de dano está sempre 

presente a noção de prejuízo”.55 

Evidencia-se que a alienação parental causa inúmeros danos tanto 

para a vítima, como para o genitor alienado. Os danos causados à criança ou 

ao adolescente, vítima da prática da alienação parental, bem como ao genitor 

alienado, são desde o enfraquecimento ou rompimento da relação afetiva entre 

ambos, até danos psicológicos. Assim, o alienante pode ser responsabilizado 

por indenizar a criança ou adolescente, e o genitor alienado, moralmente ou 

materialmente.  

A indenização moral ocorre enquanto o alienante fere a dignidade do 

menor ao afastá-lo do outro genitor, por meio de mentiras, e 

consequentemente causando-lhe danos psicológicos, como depressão, a 

Síndrome da Alienação Parental, entre outros, bem como interferindo na 

relação paterno-filial. 

Nesse mesmo sentido, o alienante também causa prejuízos ao genitor 

alienado, de maneira que interfere na relação paterno-filial deste com o infante, 

e deste modo, a ação do alienante causa dor, sofrimento, angustia, humilhação 

e tristeza ao genitor alienado que se vê privado do convívio do filho, por ato de 

vingança do alienante.  

Por conta da alienação parental, a criança, o adolescente e o genitor 

alienado, podem necessitar de acompanhamento médico especializado, como 

psicólogos e psiquiatras, bem como, podem fazer uso de remédios, como 

antidepressivos, calmantes, devendo assim o alienante indenizá-los 

materialmente.  

Neste sentido, Fiorelli e Mangini declara que: 

 
É relativamente comum, no adolescente, o sentimento de culpa ao 
perceber o dano causado ao pai ou à mãe que sofreu a alienação, 
por sentir-se utilizado como instrumento de vingança, causando 
profunda dor e humilhação na pessoa amada. Tal tipo de sentimento 
pode conduzir a tratamentos médicos e psicológicos de custos 
elevados (não apenas da criança, mas também do que sofreu a 
alienação), que constituem o dano patrimonial. Em muitas situações, 
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o dano moral mostra-se notório, pelo prejuízo ocasionado no círculo 
de relacionamento, também cabendo a reparação.56 
 

Pontua-se que o judiciário deve agir de forma enérgica, a fim de coibir 

a prática da alienação parental, e uma forma de concretizar isso, é a 

condenação do alienante ao pagamento de indenizações, sejam estas, de 

cunho material ou moral. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

  

De acordo com as reflexões e discussões apresentadas no presente 

trabalho, ficou demonstrado que o rol do Art. 226, da Constituição Federal de 

1988, não é taxativo e sim meramente exemplificativo, não podendo assim 

encarar a família como um conceito fechado, visto que constantemente surgem 

novos modelos familiares. Em análise conjunta com os princípios basilares na 

proteção dos infantes, em especial o da proteção integral, arrematando-se que 

tal princípio busca a proteção prioritária da criança e do adolescente, para que 

os mesmos possam estar devidamente amparados para plenitude de sua 

saúde e de seu desenvolvimento. 

Com o arcabouço necessário exposto, o trabalho debruçou-se na 

atividade da alienação parental como uma forma de violência intrafamiliar 

psicológica contra os vulneráveis infantes, ao passo que o alienador, seja um 

dos genitores ou aquele que tenha a vítima sob sua guarda, ardilosamente, 

priva o outro genitor de manter o contato psicofísico com o filho, gerando assim 

grandes abalos psicológicos nas vítimas (a criança ou o adolescente e o 

genitor alienado), razão pela qual é estritamente necessário a proteção da 

integridade psicológica dos mesmos. 

Substancialmente, também foi argumentada que a prática da alienação 

parental viola o direito fundamental de uma convivência familiar saudável, 

inerente a dignidade da pessoa humana, bem como viola os princípios da 

proteção integral, do melhor interesse e da prioridade absoluta da criança e do 

adolescente, e dessa forma prejudica o psicológico do pueril e do púbere com a 
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recomendação de um trabalho multidisciplinar, envolvendo psicólogos, 

psiquiatras, assistentes sociais e a cara de família, sendo imprescindível a 

participação de ambos os genitores e os filhos, para que se possa concretizar o 

restabelecimento dos laços familiares.  

Trabalhou-se também, nesse trabalho, que o instituto da 

responsabilidade civil é de suma importância, pois com o convívio social 

surgem conflitos, e estes podem resultar danos aos direitos de outrem.  

Para que se possa debater o tópico da indenização por dano material 

ou moral, é necessária a presença de todos os elementos integradores da 

responsabilidade civil, quais sejam: conduta humana (ação ou omissão), 

vontade do agente (culpa ou dolo), nexo de causalidade entre a conduta e o 

resultado, e dano experimentado pela vítima. 

Não menos importante, demonstrou-se a possibilidade da aplicação do 

instituto da responsabilidade civil na alienação parental, vez que esta causa 

vários danos à criança ou ao adolescente vítima, bem como ao genitor 

alienado, que são desde o enfraquecimento ou o rompimento da relação afetiva 

entre ambos até danos psicológicos, fazendo com que o alienante possa ser 

responsabilizado por indenizar aqueles prejudicados, no quesito material e/ou 

moral. 

Finaliza-se a dissertação relativizando e materializando-se que o 

instituto de responsabilidade civil é o mecanismo jurídico, no Direito Civil, 

processual e material, em especial no ramo de família e infância, como 

resposta da coletividade, no meio social e legal, para que seja feito o que for 

possível frente ao conflito e à prevenção da alienação parental e de suas 

consequências, pontos esses relevantes para o contexto legal.  
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