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Resumo: O presente trabalho tratará a respeito da Alienação Parental, com o objetivo de 

destacar a importância da síndrome de alienação parental sob o enfoque da Ciência Jurídica. 

Identificar a alienação parental e evitar que esse maléfico processo afete a criança e se 

converta em síndrome, é tarefa que se impõe ao Poder Judiciário. O advogado que milita na 

área do direito de família deve priorizar a defesa do menor, mesmo quando procurado pelo 

genitor alienante para a defesa de seus direitos, inclusive com a recusa ao patrocínio da causa 

do progenitor alienante.  

 

Palavras-Chave: Alienação parental; abandono e maus tratos; criança. 

 

 

Abstract: The present work will treat regarding the Parental Alienation, with the objective to 

detach the importance of the syndrome of parental alienation under the approach of legal. To 

identify Science, the parental alienation and to prevent that this maleficent process affects the 

child and if it converts into syndrome are tasks that if impose to the Judiciary Power. The 

lawyer who militates in the area of the family law must prioritize the defense of the minor, 

exactly when looked for the alienator genitor for the defense of its rights, also with the refusal 

to the sponsorship of the cause of the alienator ancestor.  

 

Word-Key: Parental alienation; abandonment and maltreatment; child.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa trata sobre a Alienação Parental, que apesar de ser um 

tema com poucos referenciais teóricos e sem legislação pertinente a matéria, nos demonstra 

que existem fatores importantes a serem verificados. A evolução dos estudos jurídicos e a 

crescente necessidade de complementá-los com contribuições de outras ciências humanas 

levam a um novo tratamento dos institutos jurídicos tradicionais que singularizam o Direito de 

Família, entre os quais o direito ao afeto paterno-filial. 

O que motivou inicialmente a escolha do presente tema foi acreditar que as relações no 

seio familiar não devem ficar indiferentes às incidências da responsabilidade civil, caso os 

mesmos sejam infringidos em seus deveres jurídicos (de forma comissiva ou omissiva), 

trazendo danos aos patrimônios morais. Nas relações parentais é inadmissível que os pais 

negligenciem os deveres inerentes ao poder familiar, dentre os quais a assistência afetiva, 

situação que frequentemente vem assolando os lares brasileiros. Por esse motivo, apresenta-se 

relevante o estudo da presente matéria. 

A família é considerada o núcleo da sociedade, onde por meio da sua constituição e de 

seus membros, surgem variadas espécies de relações sociais. Como será verificado no 

decorrer do estudo, o instituto da família sempre foi tratado pelo direito brasileiro de forma 

muito superficial.  

Vale mencionar que, as primeiras constituições brasileiras apenas se referiam de forma 

sutil à sua temática. Somente com a promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil em 5 de outubro de 1988, foi que este instituto ganhou de forma efetiva atenção 

especial dos legisladores.  

Assim, muitas modificações foram realizadas, dentre elas, o reconhecimento da 

pluralidade de entidades familiares, ou melhor, demonstrando que a família não seria mais 

constituída apenas pelo casamento; proibindo-se a distinção entre filhos legítimos e 

ilegítimos; e, finalmente, o reconhecimento de direitos iguais para homens e mulheres.  

Pode-se perceber com essas inovações, principalmente no que se refere ao 

reconhecimento de pluralidade de entidades familiares e na proibição de distinção entre filhos 

legítimos e ilegítimos, que Constituição Federal acabou por reconhecer o afeto como o 

principal elemento que leva as pessoas a constituírem uma família, e desta forma, não haveria 

motivo de se manter qualquer tipo de discriminação que fosse baseada nos fatores sexo ou 

origem.  

A Constituição Federal em seu artigo 227 regula os deveres da família, atribuindo não 

somente à família como também à sociedade e ao Estado, o dever de assegurar à criança e ao 
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adolescente com total prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

Na atualidade, já se verifica a possibilidade da concessão de indenização por abandono 

afetivo do filho, quando este é privado de assistência moral e afetiva, independentemente da 

questão material. Muitos estudiosos analisando o art. 227 da Constituição Federal já 

acreditam na possibilidade de se conceder a indenização para as crianças que não têm o 

devido amor dos pais. 

 Portanto, “convivência familiar” deve ser compreendida de forma mais ampla e não 

apenas como dever de coexistir, de coabitar, mas sim, um dever de educação, dando 

condições necessárias para que a criança possa crescer num local sadio, sendo inserida numa 

sociedade onde consiga habitar e se adaptar.  

Vale mencionar que a formação da personalidade do filho está intimamente ligada a 

presença dos pais e como eles exercem seus papéis de pai e de mãe. É no seio da família que a 

criança começa a formar sua personalidade. A criança conseguirá formar valores éticos e 

morais, se for guiada por bons exemplos dos pais, por sentimentos que recebe e assim, 

aprende a oferecer, lidando desta forma, com sentimentos e emoções fortes. Caso isso não 

ocorra no seio familiar, poderá ocasionar grandes danos, muitas vezes irreversíveis à 

personalidade do indivíduo.  

Qualquer atitude atentatória aos direitos da personalidade, de acordo com o artigo 5º 

da Constituição de 1988, são passíveis de reprimendas pelo ordenamento jurídico através das 

indenizações por dano moral, e além disso, por ações preventivas e outros mecanismos, como 

o direito de resposta. A conduta ilícita, no caso do abandono afetivo, deve ser verificada de 

forma criteriosa, mesmo porque tal conduta diverge do arcabouço normativo e principio 

lógico norteado pelo Direito de Família, deixando de efetivar um direito constitucional 

garantido e de cumprir um dever estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal.  

A metodologia a ser empregada consistirá em pesquisas bibliográficas, de publicações 

periódicas, jurisprudências e artigos de internet, trazendo ao trabalho algumas opiniões 

pessoais de profissionais, bem como de advogados e magistrados da área do Direito Civil e 

Penal. 

 

2. DIREITO DE FAMÍLIA NO BRASIL 
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O Direito de Família brasileiro, até bem pouco tempo, era o conjunto de normas 

regulando o ato de celebrar o casamento, verificando a validade e os efeitos que dele 

resultavam, as relações pessoais e econômicas desta sociedade, e também, da dissolução, 

cuidando também das relações entre pais e filhos, do vínculo de parentesco e dos institutos 

que complementam a tutela e a curatela.  

          Com o advento da Constituição Federal de 1988, ocorreram várias alterações 

nos conceitos de família e na realidade social. Conforme regulamenta o § 3º do art. 226, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, assim como também, o 

reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo pelo STJ, como entidade 

familiar, determinando que seja convertida em casamento – realizada através das normas da 

Lei nº. 8.971, de 29/12/94 e, posteriormente, da Lei nº. 9.278, de 10/05/96, onde se estendeu o 

conceito de família à união estável, dando proteção legal. Com essas leis, foram introduzidas 

algumas outras modificações no Direito de Família: a equiparação dos cônjuges, a não 

discriminação entre filhos e o regime da comunhão parcial de bens. Assim, analisando o 

assunto, podem-se verificar diversas transformações que ocorreram não somente no direito de 

família, mas, também, em todos os ramos do Direito Civil.  

 A conceituação de família oferece de plano, um paradoxo para sua compreensão. O 

Código Civil não a define. Por outro lado, não existe identidade de conceitos para o Direito, 

para a Sociologia e para a Antropologia. Como regra geral, porém, o Direito Civil moderno 

apresenta uma definição mais restrita, considerando membros da família as pessoas unidas por 

relação conjugal ou de parentesco. Conforme menciona Venosa (2011, p. 18), “o direito de 

família possui forte conteúdo moral e ético”. Entre os vários organismos sociais e jurídicos, o 

conceito, a compreensão e a extensão de família são os que mais se alteraram no curso dos 

tempos. 

 A Família que é formada por pais e filhos não teve muita alteração com a sociedade 

urbana. Nota-se que, a família na atualidade difere das formas verificadas antigamente, 

principalmente no que diz respeito às suas finalidades, composição e o papel que rege pais e 

mães. Esta família não se tornou mais unidade de produção onde todos trabalham com 

autoridade de um chefe, mesmo porque, tanto o homem quanto a mulher se lançaram no 

mercado de trabalho. No século XX, nota-se que a mulher se transformou, trazendo assim, 

novos efeitos no seio familiar.  

 De todas as instituições criadas pelo espírito humano, à família e o casamento foram 

às únicas que resistiram de forma contínua e indestrutível, a marcha inexorável da 
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humanidade. Embora se desconheça exatamente a origem da família, que se perde nas brumas 

do tempo, resta-nos a certeza de que o segmento homem-mulher-prole sempre existiu. 

 Segundo Venosa (2011, p. 15), “importa considerar a família em um conceito amplo, 

como parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza 

familiar”. Nesse sentido, compreende os ascendentes, descendentes e colaterais de uma 

linhagem. 

 A família pode ser considerada como um conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo 

teto, com a autoridade de uma pessoa, o que é reconhecido pela lei, coincidindo com a 

clássica posição do pater famílias do Direito Romano, descrita no Digesto por Ulpiano. 

Jurista que, no terceiro século de nossa era, definiu família com o grupo plural de pessoas que, 

pela natureza ou pelo direito, vive sob o poder de outra (VENOSA, 2011, p. 16). 

 O conceito, compreensão e a extensão de família, dentre os diversos organismos 

sociais e jurídicos, foram os que mais sofreram alterações com a evolução dos tempos. A 

sociedade urbana está mais globalizada devido aos diversos meios de comunicação, propondo 

e definindo uma nova modalidade e um novo conceito de família, bem diferente das 

civilizações antigas. A célula básica da família, formada por pais e filhos, não se alterou 

muito com a sociedade urbana. Segundo Venosa (2011, p. 19), “a família atual, contudo, 

diferem das formas antigas no que concerne a suas finalidades, composição e papel de pais e 

mães”. 

 Com este fenômeno, há um controle e um descontrole de natalidade, mesmo porque, 

se a sociedade for mais sofisticada e mais consciente, terá maior controle de natalidade. Nota-

se também, com a evolução da sociedade, que os casais homoafetivos conseguiram aos 

poucos obter reconhecimento judicial e legislativo. Em poucas décadas, os paradigmas do 

direito de família são diametralmente modificados. Atualmente, verificamos um novo direito 

de família, que contém surpresas e desafios trazidos pela ciência. 

 Vale mencionar que, em nosso direito e na tradição ocidental, a família não é 

considerada uma pessoa jurídica, pois lhe falta evidentemente aptidão e capacidade para 

usufruir direitos e contrair obrigações. Conforme menciona Beviláqua (1937, p. 06): 

 

Direito de Família é o complexo das normas, que regulam a celebração do 

casamento, sua validade e os efeitos, que dele resultam, as relações pessoais e 

econômicas da sociedade conjugal, a dissolução desta, as relações entre pais e filhos, 

o vínculo do parentesco e os institutos complementares da tutela e da curatela. 
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 Assim, pode-se notar que a família é um fenômeno fundado em dados biológicos, 

psicológicos e sociológicos regulados pelo direito. É interessante acrescentarmos que, a 

Constituição de 1988 ampliou o conceito de família, para reconhecer “como entidade familiar 

a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”, bem como a união estável 

entre o homem e a mulher (art. 226). 

 Como o Direito e o legislador agem diretamente sobre os fenômenos derivados da 

família, é inseparável do Direito qualquer estudo da família. Durante muitos séculos 

acreditou-se que esses dados biológicos eram imutáveis. No entanto, o século XX demonstrou 

o contrário, com a evolução da ciência genética, bem como as questões geradas pelo 

transexualismo, homossexualismo etc.  

 Os Códigos elaborados a partir do século XIX dedicaram normas sobre a família. 

Antigamente, a sociedade era eminentemente rural e patriarcal. Nosso Código Civil de 1916 

foi fruto dessa época. A situação era a seguinte: os filhos submetiam-se à autoridade paterna, 

como futuros continuadores da família, o Estado não sem muita resistência, absorve da Igreja 

a regulamentação da família e do casamento, onde se manteve também, a indissolubilidade do 

vínculo do casamento e a capitis deminutio, incapacidade relativa da mulher, bem como a 

distinção legal de filiação legítima e ilegítima.  

 Nota-se que, a partir da metade do século XX, a lei foi sendo modificada para vencer 

algumas barreiras e resistências, e com isso, atribuir direitos aos filhos ilegítimos e fazer com 

que a mulher fosse capaz de forma plena, isso tudo até o surgimento da Constituição de 1988, 

que não foi fácil, principalmente no que se referia à emenda constitucional aprovando o 

divórcio.  

 A ciência evoluiu com rapidez e por saltos e hoje se esperam respostas rápidas do 

Direito. Como se observa, o Código Civil de 1916 há muito já não retratava o panorama atual 

da família. Lembremos, por último, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 

8.069/90) pois a proteção à criança é questão preocupante para todos os povos.  Na 

Constituição de 1988, o art. 227, sob a forma de norma programática, menciona proteção à 

criança e ao adolescente.  O Estatuto em 267 artigos regula extensivamente a problemática 

assistencial, social e jurídica do menor, inclusive vários institutos originalmente tratados 

exclusivamente pelo Código Civil, como a perda e suspensão do poder familiar, 

responsabilidade civil por abandono afetivo do pai em relação ao filho. 

De todas as instituições criadas pelo espírito humano, a família e o casamento foram 

as únicas que resistiram, de forma contínua e indestrutível, a marcha inexorável da 

humanidade. Embora se desconheça exatamente a origem da família, que se perde nas brumas 
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do tempo, resta-nos a certeza de que o segmento homem-mulher-prole sempre existiu. 

 Segundo Venosa (2001, p. 15), “importa considerar a família em um conceito amplo, 

como parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza 

familiar”. Nesse sentido, compreende os ascendentes, descendentes e colaterais de uma 

linhagem. 

 Pode ainda ser considerada a família sob o conceito sociológico, integrada pelas 

pessoas que vivem sob o mesmo teto, sob a autoridade de um titular. Essa noção, sempre atual 

e frequentemente reconhecida pelo legislador, coincide com a clássica posição do pater 

famílias do Direito Romano, descrita no Digesto por Ulpiano, jurista, que no terceiro século 

de nossa era definiu família como grupo plural de pessoas que, pela natureza ou pelo direito, 

vive sob o poder de outra (VENOSA, 2001, p. 16). 

 Entre os vários organismos sociais e jurídicos, o conceito, a compreensão e a extensão 

de família são os que mais se alteraram no curso dos tempos. Nota-se que, a sociedade de 

mentalidade urbanizada, está cada vez mais globalizada pelos meios de comunicação e isso 

pressupõe e define uma modalidade conceitual de família bastante diferente das civilizações 

do passado (VENOSA, 2001, p. 16). 

 A célula básica da família, formada por pais e filhos, não se alterou muito com a 

sociedade urbana. Segundo Venosa (2001, p. 19), “a família atual, contudo, difere das formas 

antigas no que concerne a suas finalidades, composição e papel de pais e mães”. 

 

2.1 A Dignidade da Pessoa Humana 

 A palavra dignidade vem do latim dignites, que significa honra, virtude ou 

consideração (DIAS, 2007).  

 Dignidade é uma qualidade inata ao ser humano, e é a base do respeito que lhe é 

devido, nasce com a pessoa e é inerente a sua essência. É um estado, uma condição de todo 

ser humano, que deve ser tutelada pelo ordenamento positivo e assegurado pela ação efetiva 

do Estado (DIAS, 2007). 

 A ação efetiva do Estado em tutelar os direitos e garantias dos indivíduos, teve em sua 

origem diversas causas tais como os abusos do absolutismo, os direitos naturais e intangíveis 

em prol do indivíduo que saiu da ordem filosófica – religiosa, porque decorre dos dogmas 

cristãos que visam demonstrar a igualdade fundamental de natureza entre todos os homens, 

criados à imagem e semelhança de Deus, o contexto econômico e o individualismo e sua 

evolução (CRETELLA JUNIOR, 2000, p. 137). 

 No Brasil, a primeira Constituição a adotar em seu texto essa nova inspiração foi a de 
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1934, seguida pelas posteriores até a nossa atual, a de 1988, que inseriu em um capítulo o 

tema para tratar dos direitos e garantias fundamentais: o capítulo sobre os Direitos Sociais 

(CRETELLA JUNIOR, 2000). 

 Essas garantias consistem nas prescrições que proíbem determinadas ações que violam 

direito reconhecido, são barreiras erguidas para a proteção dos direitos consagrados. 

 Cretella Junior (2000), após criticar a redação do art. 1º da Constituição Federal, pois 

este confunde princípios com conotações, apenas lembra que o Estado de Direito, tendo a 

dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos, repele qualquer tipo de 

comportamento que atente contra esse apanágio do homem. 

 Ferreira Filho (2001, p. 19), adotando claramente, a corrente denominada 

individualista, afirma que “para o direito constitucional brasileiro, a pessoa humana tem uma 

dignidade própria e constitui um valor em si mesmo, que não pode ser sacrificado a qualquer 

interesse coletivo”. 

 A dignidade da pessoa humana não é uma criação do legislador constituinte, que 

apenas reconhece a sua existência e sua eminência, pois ela, como a própria pessoa humana, é 

um conceito a priori. Porém, ao colocá-la como um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil, transformou-a “num valor da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, 

social, econômica e cultural”, “que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais” 

(SILVA, 2005, p. 548). 

 Após considerar que a palavra dignidade pode ser utilizada em diversos contextos, 

com diferentes sentidos, tais como dignidade espiritual, intelectual, social ou moral, Santos 

defende que a dignidade da pessoa humana é empregada no art. 1º, III, da Constituição 

Federal, como “atributo intrínseco da pessoa humana, como valor de todo ser racional, 

independentemente da forma como se comporte”, de tal modo que o comportamento de uma 

pessoa não a faz ser privada de seus direitos fundamentais (SANTOS, 1999, p. 79). 

 Instituir a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de 

Direito importa, ainda, em consequência, não apenas o reconhecimento formal da liberdade, 

mas a garantia de condições mínimas de existência, em que uma existência digna se imponha 

como fim da ordem econômica, não se tolerando, pois, profundas desigualdades entre os 

membros de uma sociedade (SANTOS, 1999). 

 

3. ORIGEM DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 
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O surgimento da Síndrome de Alienação Parental vem da disputa de guarda dos filhos 

pelos seus pais. Porém, antes que isso aconteça, é preciso compreender a origem da separação 

judicial que é apreciada conjuntamente com o divórcio em nossa legislação. 

Segundo Dias (2003, p. 101), existem algumas diferenças com relação aos seus 

conceitos e devemos compreendê-los e saber diferenciá-los para apreciação da matéria em 

questão, pois a separação ainda não dissolve a sociedade conjugal e o vínculo entre o casal é 

mantido. O próprio parágrafo primeiro deste mesmo artigo já se encarrega de estabelecer – 

ou, ao menos, tenta – a distinção entre os dois institutos, ao especificar que somente a morte e 

o divórcio dissolvem o casamento.  Paradoxalmente, diz a lei que a separação põe termo a 

sociedade conjugal, mas não a dissolve, flagrando-se uma certa incongruência entre tais 

afirmativas. 

As separações judiciais possuem alguns tipos que podem afetar de forma distinta os 

filhos, que serão o centro da discussão aqui. A separação por mútuo consentimento, com 

ambas as partes entrando em um acordo, pouco prejudica a criança, mas a separação chamada 

litigiosa, onde uma pessoa, que será a autora, imputa e mostra que houve conduta desonrosa 

ou algum ato que importe grave violação de deveres do casamento. Posteriormente, esse tipo 

de separação deixará consequências tanto para o casal quanto para seus filhos. Então, tendo 

em vista esses problemas, e a partir do novo código civil, surgiu um direito de família 

diferenciado para tratar essas questões com proteção ao menor. 

Assim, é preciso compreender que, toda decisão judicial deverá buscar o melhor para a 

criança e o adolescente. No caso da separação consensual ou litigiosa, por exemplo, o juiz 

poderá recusar a homologação, se os interesses dos filhos menores não estiverem sido 

devidamente contemplados (código civil, artigo 1574 parágrafo único, e 1584). Não subsiste, 

portanto, a regra do artigo 10 da lei do divorcio, segundo a qual os filhos menores ficarão com 

o cônjuge que a ela não houver dado causa. 

Pode-se então dizer que a síndrome foi definida pela primeira vez nos Estados Unidos 

por Richard Gardner em 1987, mais tarde passou a ser difundida na Europa por F. Podevyn 

em 2001. Despertando mais tarde um interesse na área de psicologia e do direito, por tratar-se 

de um problema que afeta as duas áreas. A psicologia jurídica se une para um melhor 

entendimento dos fenômenos emocionais que acontecem com os atores processuais, que no 

caso, seriam os envolvidos no divórcio ou separação, os filhos (TRINDADE, 2004, p. 161). 

A partir das suas ideias pode-se entender que, a Síndrome de Alienação Parental como 

um processo que consiste em programar uma criança para que odeie o outro genitor, sem 
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justificativa, fazendo uma espécie de campanha para a desmoralização do mesmo 

(TRINDADE, 2004, p. 161). 

Jorge Trindade faz uma abordagem histórica, na qual a mulher sempre foi mais apta do 

que o homem para o cuidado com os filhos, atribuindo-se ao homem a tarefa de subsistência 

econômica. Mas a partir da década de 60, tudo começou a mudar, foi-se promovendo uma 

gradativa, porém radical, transformação desses papéis, pois as mulheres se preocuparam com 

questões ligadas ao trabalho, ao aperfeiçoamento do conhecimento formal e a carreia 

profissional, competindo, nesses aspectos, a par e a passo, com os homens que, por sua vez, 

envolveram-se mais nas atividades domésticas e familiares (TRINDADE, 2004, p. 162). 

Com o divórcio se tornando mais comum, a mulher obteve mais liberdade no seu agir 

e um maior tempo para se dedicar a outras atividades não apenas restritas ao núcleo familiar. 

E então nesse contexto, as disputas judiciais pelas guardas dos filhos se tornaram mais 

frequentes nos tribunais.  

François Podevyn (2001) esclarece que, normalmente, a síndrome irá se manifestar 

principalmente no ambiente da mãe, por conhecer historicamente que a mulher é a mais 

indicada para exercer a guarda dos filhos:  

 

A Síndrome se manifesta, em geral, no ambiente da mãe das crianças, notadamente 

porque sua instalação necessita muito tempo e porque é ela que tem a guarda na 

maior parte das vezes. Todavia pode se apresentar em ambientes de pais instáveis, 

ou em culturas onde tradicionalmente a mulher não tem nenhum direito concreto. 

 

Desde o final dos anos 90, o pai, antes ausente por funções do trabalho, agora passa 

cada vez mais tempo com seus filhos nas hipóteses de guarda compartilhada. Não resta dúvida 

que a Síndrome de Alienação Parental é uma forma de maltrato e abuso e na qual devemos 

estar atentos, principalmente os operadores do direito. 

 

3.1 Conceito de Alienação Parental 

Richard Gardner (2008) foi o primeiro a nomear essa síndrome como: 

 

[...] uma perturbação que surge principalmente no âmbito das disputas pela guarda e 

custódia das crianças. A sua primeira manifestação é uma campanha de difamação 

contra um dos pais por parte da criança, a qual não apresenta justificativa. 

 

A alienação parental é o afastamento do filho de uns dos genitores, provocado pelo 

outro, via de regra, o titular da custodia. A síndrome da alienação parental, por seu turno, diz 
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respeito às sequelas emocionais e comportamentais de quem padecer a criança vítima daquele 

alijamento (FONSECA, 2006). 

Enquanto na síndrome a criança terá condutas de recusas ao contato de um dos 

genitores, a alienação parental será no caso, um processo de um genitor para afastar o outro 

genitor da vida do filho. 

Jorge Trindade (2007, p. 113) define que essa síndrome vai também gerar uma 

identificação com o abuso e negligência, até os maus tratos e abuso infantil: 

 

A Síndrome de Alienação Parental tem sido identificada como uma forma de 

negligência contra os filhos. Para nós, entretanto, longe de pretender provocar 

dissensões terminológicas de pouca utilidade, A Síndrome de Alienação Parental 

constitui uma forma de maltrato e abuso infantil. 

 

Essa questão já vinha sendo tratada pela doutrina, afligindo os tribunais. A Lei n° 

12.318, de 26 de agosto de 2010, houve por bem colocar a problemática em termos 

legislativos, embora não fosse matéria essencial para isso, pois se inclui na proteção do 

menor, dentro do poder geral do juiz. A síndrome de alienação parental só vem sendo 

estudada sob padrões científicos mais recentemente no mundo ocidental. Apenas nas últimas 

décadas tivemos os primeiros trabalhos publicados. 

A questão toca diretamente o poder familiar ou a autoridade parental, como muitos 

preferem segundo o art. 22 da citada lei, "considera-se ato de alienação parental a 

interferência na formação psicológica da criança ou do 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". 

Não raro os filhos menores são tidos como um joguete na separação dos pais. O ranço 

da separação pode traduzir-se numa atitude beligerante em relação ao outro genitor, 

geralmente aquele que não tem a guarda, embora isso não seja uma regra, mesmo aquele que 

só recebe os filhos nos finais de semana e em datas específicas pode ter conduta de alienação 

parental. O guardião em geral, seja ele divorciado ou fruto de união estável desfeita, passa a 

afligir a criança com ausência de desvelo com relação ao outro genitor, imputando-lhe má 

conduta e denegrindo sua personalidade sob as mais variadas formas, nisso o alienador utiliza 

todo tipo de estratagemas. Trata-se de abuso emocional de consequências graves sobre a 

pessoa dos filhos, esse abuso traduz o lado sombrio da separação dos pais, o filho é 

manipulado para desgostar ou odiar o outro genitor. 
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O parágrafo único do artigo transcrito apresenta apenas exemplificativamente sete 

modalidades de condutas reprováveis, as quais não podem mesmo ser exaustivas. Veja, por 

exemplo, a descrita no inciso VII, exemplo marcante de alienação parental quando o guardião 

muda de domicílio para local distante injustificadamente visando dificultar a convivência do 

menor com o outro genitor, seus familiares e pessoas queridas. 

Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, em ação autónoma ou incidentalmente, com 

participação do Ministério Público, tomar as medidas urgentes necessárias conforme o caso 

concreto, no sentido de resguardar a higidez psicológica do menor. 

A síndrome da alienação parental deve ser vista como uma moléstia. Em muitas 

situações o alienador não tem consciência plena do mal causado. Sua intenção é mais do que 

denegrir, destruir o outro genitor perante os filhos. Se necessário, o juiz determinará 

realização de perícia psicológica ou biopsicossocial (art. 52 da Lei nº 12.318/2010). A escolha 

do profissional capacitado para essa perícia será essencial, podendo ser realizada por equipe 

multidisciplinar. Psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes sociais poderão participar do 

exame. Provada a existência de desvio psicológico, essa sociopatia é sumamente prejudicial 

para os filhos e o genitor inocente (VENOSA, 2011, p. 320). 

A lei citada abre amplo espectro de opções instrumentais ao juiz para inibir ou atenuar 

os efeitos desse desvio de conduta, conforme a gravidade e a situação concreta (art. 6º): 

 
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 o acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; 

V - determinar a alteração da guarda compartilhada ou sua inversão; 

VI - determinar afixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; 

VII - declarar a suspensão da autoridade parental. 

 

Esse rol é apenas exemplificativo e o juiz deverá verificar qual a solução mais 

plausível no caso concreto. Nada impede que algumas dessas medidas sejam aplicadas 

cumulativamente. Situações haverão em que a simples advertência atingirá resultados. Outras 

situações exigirão medidas mais rudes. A lei não esclarece a natureza da multa, mas quer 

parecer que a melhor solução será das astreintes ou multa diária. O tirocínio do julgador será 

fundamental na aplicação das medidas, sob pena de jogar por terra a intenção da lei. A 

suspensão da autoridade parental, examinada no tópico anterior deste capítulo, é expressão 

que mais modernamente se refere ao poder familiar, pois há autores que querem afastar a 

ideia de poder nas relações de família (VENOSA, 2011, p. 321). 
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O parágrafo único do art. 62 se reporta à mudança abusiva de endereço, inviabilizando 

ou obstruindo a convivência familiar. O juiz poderá inverter a obrigação de retirar o menor da 

residência do genitor. Tudo isso no sentido formal: nem sempre a situação concreta permitirá 

solução descrita na lei. 

Nesta mesma linha, quanto a alienação parental e a possibilidade da indenização civil 

ao alienante, vem entendendo os tribunais em território nacional, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RÉ QUE, EM DEMANDA 

JUDICIAL, FORMULA FALSAS ACUSAÇÕES CONTRA O AUTOR. LAUDOS 

TÉCNICOS QUE NÃO APONTAM INDÍCIO QUALQUER DE ABUSO. 

ACÓRDÃO NOS AUTOS DE MODIFICAÇÃO DE DIREITO DE VISITA QUE 

RECONHECEU INEXISTIR O ABUSO POR PARTE DO GENITOR E 

MANTEVE O DIREITO DE VISITAR OS FILHOS. OFENSA A DIREITO DA 

PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA -  ABUSO DO DIREITO DE 

DEFESA (ART. 187, CÓDIGO CIVIL). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE CORRESPONDER AO 

PREJUÍZO VERIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E 

PROVIDO. (TJPR – 10ª Câmara Cível – AC – 1217047-9 – Região Metropolitana 

de Londrina – Foro Central de Londrina – Rel. Des. Carlos Henrique Licheski Klein 

– Unânime – Data de Julgamento: 05/02/2015). 

 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – ACUSAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE 

ABUSOS SEXUAIS DO PAI CONTRA OS FILHOS – AUSÊNCIA DE PROVA – 

SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL CARACTERIZADA – 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. É indispensável a fixação de visitas ao 

ascendente afastado do constante convívio com os filhos, em virtude do fim do 

casamento dos pais, conforme prescreve os artigos 1589 e 1632 do Código Civil. A 

prática de abusos sexuais deve ser cabalmente comprovada, sob pena de 

inadmissível afastamento do pai da criação da prole, medida esta que culmina em 

graves e até mesmo irreversíveis gravames psíquicos aos envolvidos. O conjunto 

probatório que não demonstra o abuso sexual sustentado pela genitora, com autoria 

atribuída ao pai dos infantes, aliada às demais provas que comprovam a insatisfação 

dos filhos com o término do relacionamento do casal, inviabiliza a restrição do 

direito de visitas atribuído ao ascendente afastado da prole, mormente diante da 

caracterização da síndrome da alienação parental” (TJMG – AP nº 1002408984043-

3/004 – Rel. Des.. Edilson Fernandes – Data de Julgamento: 14/09/2010). 

 

Por essas razões, instigar a alienação parental em criança é considerado por muitos 

como um comportamento abusivo, comparando a abuso sexual e físico, e não apenas o genitor 

alienado irá sofrer com isso, mas todos os que fazem parte da vida da criança, como os 

familiares, amigos, privando o menor de uma convivência afetiva e que deveria permanecer 

integrada. 

 

4. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que, em virtude da precarização das relações intersubjetivas, é 

crescente a discussão sobre a responsabilidade civil nas relações afetivas, mesmo porque, este 

tipo de situação acarreta alguns transtornos psicológicos, devido à falta de solidez do seio 

familiar, implicando cada vez mais em sequelas intransponíveis. Vale mencionar que é no 
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acalento da família que se consegue assimilar valores que são primordiais para o 

desenvolvimento humano, principalmente no que diz respeito à formação de uma pessoa.    

  Assim, deve-se avaliar se há procedência na conduta dos indivíduos que decidiram 

intentar reconhecimento judicial do dever de reparar os danos causados em consequência da 

ausência de relação de fraternidade, de cooperação, de respeito recíproco, de acolhimento ao 

outro, no bojo da entidade familiar. 

  Com isso, acredita-se na possibilidade e necessidade da condenação do pai a pagar 

indenização pelo dano psicológico causado por sua omissão na formação e desenvolvimento 

do filho, assumir um cunho pedagógico, na medida em que deve ser capaz de desincentivos às 

condutas dessa natureza. Pode-se perceber que um pai que reparou o abandono de um filho, 

dificilmente reincidirá, como também, haverá maior preocupação dos pais com relação ao seu 

papel de orientar e formar seus filhos. Desse modo, mesmo sabendo-se que não há como 

reconstituir um laço de filiação com o pagamento da indenização, uma vez que o amor 

paternal não é passível de quantificação, vale o escopo de reparação de um dano, de fato, 

suportado com prejuízos na formação da personalidade e identidade da criança. 

  O Judiciário cada dia mais vem se demonstrando intransigente no que se refere ao 

dever de sustento, mesmo porque, para ele, há que se prestar a promoção material das 

necessidades dos filhos, sob pena, inclusive, de prisão civil. Entretanto, diante da profunda 

crise das instituições familiares, culminado, inclusive, com bárbaros crimes, suscita-se a 

necessidade de discutir a problemática da imperiosidade de se reconhecer a família como 

responsável pela subsistência emocional dos indivíduos, a ponto de ser capaz de moldar a 

personalidade dos filhos segundo os valores que são discutidos no âmbito dessa entidade. 

Assim, não deve prevalecer que a necessidade de alimentação é mais imperiosa do que o 

direito de receber uma orientação educacional, uma demonstração de afeto, uma diretriz 

comportamental. Com relação à disciplina legal da matéria, já que se reconhece o dever de 

indenização por abandono moral, resta impor o dever dos pais, respeitando o artigo 1634, I e 

II do Código Civil, não se restringindo ao dever de sustento, mas também, a obrigação de 

dirigir aos filhos a criação e a educação, bem como o dever de tê-los em sua companhia e 

guarda. 

  Para evitar que haja este tipo de mal (alienação parental) e que afete a criança e vire 

uma síndrome, foi que surgiu a imposição do Poder Judiciário de identificar a alienação 

parental.  Assim, é preciso que haja uma coletânea de esforços, de assistentes sociais, de 

psicólogos, de advogados da área do direito de família, que quando procurados pelo pai 
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alienante para a defesa de seus direitos, tarefa de menor dificuldade e importância não lhe é 

destinada. 

Assim, não é permitido ao advogado, quando está certo o processo de alienação 

parental que foi promovido pelo progenitor alienante, prejudicar aquele que é o maior 

interessado e que deve ser protegido: a criança. Em tais situações, a recusa ao patrocínio da 

causa do progenitor alienante impõe-se, também por força do comando constitucional que 

erige à condição de dever da sociedade – e, por conseguinte, de todo e qualquer cidadão, 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à convivência 

familiar. 

Como a nossa legislação ainda não trata especificamente de casos como retratados no 

presente trabalho, surge uma dificuldade muito grande para notar a síndrome e punir o 

alienador. Mas o que se percebe é que juízes e peritos começam a possuir um método de 

trabalho que cada vez mais tem ajudado a descobrir problemas da relação dos pais com filhos. 

O presente trabalho buscou mostrar um grande problema que aos poucos está 

conseguindo ser notado e estudado com maior frequência, mas mesmo assim ainda são poucas 

as jurisprudências encontradas. Portanto deve-se pensar e refletir nas graves questões 

envolvendo a síndrome nas disputas de guarda, e procurar proteger o menor. 
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