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ALIENAÇÃO PARENTAL E SEUS EFEITOS ENTRE AMBAS AS PARTES 

 

Sara Ristau Gonçalves Ribeiro  

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar o fenômeno da Alienação Parental e os efeitos gerados por 

ela ao alienador, o alienado e a criança. Através de um breve estudo da origem do conceito e 

traçando uma evolução histórica das famílias brasileiras, pretende-se demonstrar o 

desenvolvimento deste fenômeno. Além disto, são analisados os aspectos periféricos deste 

tipo de alienação, a exemplo: a Síndrome de Alienação Parental (SAP) e as Falsas Memórias. 

Por fim, como meio de elucidar o exposto, é apresentado um estudo de caso, em que se traça 

um paralelo entre o conceito desenvolvido e a situação fática. O estudo foi realizado por 

meio da analise bibliográfica da doutrina, artigos acadêmicos, consulta a Internet, notícias, e 

a legislação vigente sobre o tema.  

 

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

 

 

PARENTAL ALIENATION AND ITS EFFECTS BETWEEN BOTH PARTIES 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the phenomenon of Parental Alienation and the effects generated by it 

to the alienator, the alienated and the child. Through a brief estudy of the concept’s origin and 

tracing a historical Evolution of Brazilian families, it intends to demonstrate the development of 

this phenomenon. In addition, the peripheral aspects of this type of alienation are analized, such 

as: Parental Alienation Syndrome (PAS) and False Memories. Finally, as a means of elucidating 

the above, a case of study is presented, which draws a parallel between the developed concept 

and the phatic situation. The study was conducted through bibliographical analizys of the 

doctrine, academic arcticles, Internet consultation, news, and current legislation on the subject. 

Keywords: Family Right. Parental Alienation. Law 12.318/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas em artigos acadêmicos, notícias, 

doutrinas e através do documentário “A morte inventada” de Allan Minas, que aborda os 

efeitos gerados em vítimas de Alienação Parental. Apresenta, também, um breve conceito de 

família, que nos primórdios, família deriva de “famulus”, que significa escravo doméstico, 

para depois ser considerada a união do homem e da mulher, podendo assim, observar o 

desenvolvimento das famílias brasileiras ao longo dos séculos.  

E por fim, mostra o estudo do que é a Alienação Parental, e os efeitos gerados entre 

os envolvidos, assim, uma breve analise sobre a Lei 12.318/10, traçando uma linha com um 

caso verídico de Alienação Parental. 

A Alienação Parental é um termo criado pelo psiquiatra norte-americano Dr. Richard 

Gardner, que explica como ela pode afetar o desenvolvimento emocional e social da criança e 

do adolescente. Geralmente, a Alienação Parental acontece na ruptura da vida conjugal, ou 

seja, após o término de um casamento, uma união estável ou um namoro, em que um dos 

genitores não aceitando a separação, começa um “jogo” de sentimentos e emoções, 

desqualificando então o outro genitor. Também, o genitor alienador, vem implantar as falsas 

memórias, nas quais a criança pode passar a acreditar que foram realmente vivenciadas, como 

por exemplo: um abuso sexual.  Logo, se essa criança não tiver acompanhamento psicológico 

ou algo do gênero, fica sujeita à Síndrome da Alienação Parental (SAP), podendo desencadear 

uma série de problemas, e até mesmo, não querer mais estar presente diante do genitor 

alienado.  

A Lei 12.318 de 26-08-2010, que visa proteger o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, vítimas da Alienação Parental, punir o alienador, e garantir ao alienado um 

convívio sadio e harmonioso com o menor. Ela também garante assistência psicológica, e até 

a possibilidade de uma inversão de guarda em último caso, para evitar que a síndrome 

continue atingindo as vítimas. 

 

 

2 BREVE CONCEITO DE FAMILIA 

 

O conceito de família esta ligado no momento e no local de sua vivência, podendo 

assim, ter várias formações, como sua família de origem: seus pais, irmãos, avós, tios. 
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Podendo ser considerado também família, aquela formada só por irmãos, uma pessoa 

morando sozinha, ou uma comunidade de primos e etc. 

De acordo com Dicionário Aurélio, traz em si, a definição da família sendo como: 

 

Conjunto de todos os parentes de uma pessoa, e, principalmente, dos que moram 

com ela. Conjunto formado pelos pais e pelos filhos. Conjunto formado por duas 

pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes. Conjunto de 

pessoas que têm um ancestral comum. Conjunto de pessoas que vivem na mesma 

casa. (2018, s/p). 

 

Maria do Socorro Ferreira Osterme, trouxe em seu texto, a origem da palavra 

“Família” que no latim é “Famulus”, que significa “escravo doméstico”: 

 

[...] para encontrar que “família” deriva de famulus (escravo doméstico), tendo sido 

expressão criada pelos romanos para designar um novo grupo social surgido entre as 

tribos latinas, quando da introdução da agricultura e da escravidão legal e que se 

compunha de um chefe que mantinha sob seu poder, a mulher, os filhos e certo 

número de escravos, com poder de vida e morte sobre todos os “paterpotestes”. 

(2004, p. 38). 

 

Assim, do conceito supramencionado é possível concluir que a família levava em 

consideração o “serviço” prestado e o vínculo poderia dar entre pessoas sem nenhum 

parentesco. Sendo, então, a família como uma pluralidade de núcleos, tendo atualmente a 

garantia de sua proteção, conforme consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos – 

Art. 16, inc. 3°: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito a 

proteção da sociedade e do estado”.  

Clóvis Beviláqua (1976), definiu o contrato de casamento [...] “como um contrato 

solene entre duas pessoas e que ocorre entre um homem e uma mulher indissoluvelmente, e 

legaliza seus atos sexuais, comunga suas vidas, seus interesses e os comprometem com a 

educação dos filhos”. (p.34). 

Porém, não pode só tipificar o casamento solene como a única forma de constituição 

de família, já que hoje em dia há diversas possibilidades de agrupamentos familiares. De 

acordo com Semy Glanz: 

 

[...] pode ser conceituada como um conjunto, formado por um ou mais indivíduos, 

ligados por laços biológicos ou sociopsicológicos, em geral morando sob o mesmo 

teto, e mantendo ou não a mesma residência (família nuclear). Pode ser formada por 

duas pessoas, casadas ou em união livre, de sexo diverso ou não, com ou sem filhos; 

um dos pais com um ou mais filhos (família monoparental); uma pessoa morando 

só, solteira, viúva, separada ou divorciada ou mesmo casada e com residência 

diversa daquela de seu cônjuge (família unipessoal); pessoas ligadas pela relação de 

parentesco ou afinidade (ascendentes, descendentes e colaterais, estes até o quarto 

grau, no Brasil, mas de fato podendo estender-se). (2005, p. 30) 
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Como pode-se observar, atualmente não há apenas um conceito de família, mas sim 

uma pluralidade, pois conforme a sociedade evolui ocorrem mudanças constantes em seu 

conjunto de costumes e crenças. E tais transformações, também, acontecem em tal conceito, 

pois se antes a única forma de constituir família era através do matrimônio entre homem e 

mulher, hoje em dia, existem correntes de pensamento que consideram outras possibilidades, 

como por exemplo, um “conjunto de pessoas que moram na mesma casa”, ou “pessoas do 

mesmo sexo ligadas ao contrato de casamento”, sendo todas elas consideradas formas de 

família. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS 

 

Como o Brasil teve sua colonização de Portugal nos séculos XVI e XVIII, teve a 

influência das famílias romanas, canônicas e germânicas, que eram configuradas no “poder 

patriarcal”, onde o “Pai” tinha o poder sobre a sua mulher e seus filhos.  

De acordo com Rosana Amarau Girardi: 

 

A família do Código Civil do começo do século era hierarquizada, patriarcal, 

matrimonializada e transpessoal, de forte conteúdo patrimonialista, uma vez que 

colocava manutenção e fortalecimento da instituição, que se caracterizava como 

núcleo de apropriação de bens nas classes abastadas. (2001, p. 08).  

 

Dessa forma, pode se entender, que o Código Civil de 1916, não pensava na 

felicidade dos indivíduos, e sim, em atingir as funções que era a legitimidade de se ter filhos, 

que somente com o vínculo do casamento essa função era atingida. Sendo a responsabilidade 

paterna, somente com esses filhos, que eram advindos do casamento. 

A partir da Constituição de 1937, art. 126, facilitou o reconhecimento dos filhos 

naturais e ampliou os direitos à proteção dos filhos que não eram advindos dos casamentos, 

ou seja, os “adulterinos”.  

Com a Lei 4.121, em no ano de 1962, foi um marco muito importante, pois as 

mulheres conseguiram alcançar direitos iguais aos dos homens. Carolina de Cassia Francisco 

Buosi, (2012, p.29.) Diz que “esse diploma legislativo visa emancipar a mulher casada e lhe 

prover direitos e situação jurídicas equivalentes”.  

Ao decorrer da história, pode ser analisada a alteração do que ocorreu na legislação e 

também no comportamento individual de cada um. Houve, também, uma adequação no 
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sistema jurídico, para adaptação de novas leis, pois a sociedade estava em constante 

modificação.  

Já na Constituição Federal de 1988, foi reformulado o texto, pois as famílias já eram 

“modernas”, onde há a liberdade e a igualdade, entendidas como direitos fundamentais, sendo 

por meio da Carta Magna, no art. 266, em que o estado deve proteger a família, pois ela é base 

da sociedade.  Pode-se também analisar que a união estável (antes era conhecida como união 

de fato) passando a ser reconhecida, dando as devidas proteções e diferenciando do 

casamento.  

Desse modo, Maria Celina Bravo e Mario Jorge Uchoa: 

 

O reconhecimento explícito da união estável pela CF (Constituição Federal) de 1988 

foi um progresso na medida em que promoveu segurança jurídica às mulheres e 

homens independentes e descompromissados, que decidem unirem-se sem nenhum 

fim econômico, pautados em relações de afeto um para com o outro. (2002, p. 01).  

 

Também, a Constituição Federal de 1988, regularizou a família monoparental, 

(aquela que é constituída entre aquela pessoa que vive com uma ou mais crianças), uma vez 

que ela sempre existiu, entretanto, sem muita ênfase. Nos últimos anos, com o aumento da 

separação e casos de mães e pais solteiros, surgiu um novo termo no Direito de Família, que é 

denominado como “Família Recomposta”. 

Ana Carla Harmatiuk Matos define a família recomposta, como: 

 

Entendemos por família recomposta ou família reconstituída a estrutura originada do 

casamento ou da união estável de um casal, na qual um ou ambos de seus membros 

têm filho ou filhas de um vínculo anterior. Em uma formação mais sintética, é a 

família na qual ao menos um dos adultos é padrasto ou madrasta. Nesta categoria 

entram tanto as novas núpcias de pais viúvos ou mães viúvas como de pais 

divorciados e de mães divorciadas e pais e mães solteiros. Alude, assim, não só a 

reconstituição como ao estabelecimento de um novo relacionamento, no qual 

circulam crianças de outro precedente. (2009, p.398). 

 

Com a evolução da sociedade ao longo dos anos, as mulheres que antes “viviam” 

para suas famílias, começam a ter reconhecimento no mercado de trabalho sendo cada vez 

mais independentes, ocorrendo então, o enfraquecimento da família patriarcal. Desse modo, 

pode-se observar a constante mudança no cenário das famílias brasileiras, consequentemente 

as constantes mudanças de leis que protegem esse instituto.  

 

 

4 ALIENAÇÃO PARENTAL 
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Com a constante dissolução de casamentos, seja pela separação ou divórcio, quando 

há a figura do menor (filhos), é necessário que a guarda seja estipulada para um dos genitores, 

cabendo, então, o direito de visitas ou se ambos estipularem a guarda compartilhada, sempre 

atendendo o melhor interesse da criança, de acordo com Décio Luiz Rodrigues: 

 

A guarda compartilhada é aquela que é atribuída à responsabilidade para com o 

menor, decorrente do poder familiar, a ambos os pais, que devem exercer 

conjuntamente direitos e deveres relacionados aos filhos, não residindo mais no 

mesmo local. (2009, p. 63-67)  

 

Desta forma, deve sempre preservar a relação afetiva entre pais e filhos, mesmo que 

a relação não seja estabelecida em forma de uma “família constituída”, sempre respeitando os 

laços de afetividade e respeito. No entanto, com a dissolução da família, pode gerar entre os 

genitores ou em uma das partes, sentimentos negativos, como a inimizade e o ódio. Não 

ficando apenas para os pais, mas também, passando a influenciar os filhos menores. Em 

alguns casos, tornando uma forma de vingança, pelo fato da dissolução conjugal. 

Fabio Vieira Figueiredo e Georgios Alexandridis, descrevem a Alienação Parental 

como:  

 

Geralmente está relacionado a uma situação de ruptura da família, diante da quebra 

dos laços existentes entre os genitores. Nestes casos um dos genitores, geralmente 

aquele que detém a guarda do menor, por intermédio do fomento de mentiras, 

ilusões, criadas para intervir de forma negativa na formação psicológica da criança, 

com intuito de minar a relação existente com o outro genitor acaba por falsear ao 

alienado a realidade que o acerca em relação ao outro genitor. (2011, p.46). 

 

Sendo assim, um dos genitores então, começa a desqualificar o outro, dificultando 

ainda, o contato com o menor. A criança começa, então, a despertar sentimentos negativos à 

figura do outro genitor. Quando isso acontece, caracteriza o fenômeno da Alienação Parental.   

Sobre a Alienação Parental, Maria Berenice Dias, diz: 

 

Muitas vezes, quando da ruptura da vida conjugal, quando um dos cônjuges não 

consegue elaborar adequadamente o luto da separação e o sentimento de rejeição, de 

traição, surge um desejo de vingança, que desencadeia um processo de destruição, 

de desmoralização, de descredito do ex – parceiro. Nada mais do que uma “lavagem 

cerebral”, feita pelo guardião, de modo a comprometer a imagem do outro genitor, 

narrando maliciosamente fatos que não ocorreram ou que não aconteceram 

conforme a descrição dada pelo alienador. Assim, o infante passa aos poucos a se 

convencer da versão que lhe foi implantada, gerando a nítida sensação de que essas 

lembranças de fato aconteceram. Isso gera contradição de sentimentos e destruição 

do vinculo entre o genitor e o filho. Restando órfão do genitor alienado, acaba se 

identificando com o genitor patológico, passando a aceitar como verdadeiro tudo 

que lhe é informado. (2013, p. 455-456).  

 

 No entanto, como a criança tem dificuldade de julgar o “certo e o errado” e confia 

plenamente na figura do genitor (que geralmente é o alienador), fica vulnerável às influências 
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negativas do alienador para com outra parte, podendo assim, gerar sentimentos destrutivos do 

pai/mãe. Fabio Vieira Figueiredo e Georgios Alexandridis, diz: 

 

Diversas podem ser as causas para que o alienador promova a alienação parental. Há 

que se mencionar que independente para a sua configuração a necessária consciência 

por parte de quem a promove, ou seja, o alienador pode promover essa campanha 

contra o alienado sem que tenha a real percepção da sua dimensão e consequências, 

como por motivos de rejeição, inconformismo, frustração, egoísmo, servindo como 

forma de punição ao alienado pelo insucesso de uma relação pessoal. (2011, p. 47-

48).  

 

Analdino Rodrigues presidente da Associação de Pais e Mães Separados (APASE) 

(2009, p. 54) aponta que “[...]80% dos pais em estado de separação, já sofrerem ou sofrem 

algum tipo de alienação parental”. Denise Maria Perissini da Silva (2009, p.54) diz que “[...] 

91% dos casos são praticados por mulheres segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2002”. 

De acordo com Roberta Palermo: 

 

De acordo com as Estatísticas de Registro Civil, divulgadas em 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 87,3% dos casos sãos elas que 

detém a guarda dos filhos em caso de separação. Nesse contexto, ainda, segundo o 

IBGE, cerca de 1/3 dos filhos perde contato com os pais, sendo privados do afeto e 

do convívio com o genitor ausente. (2012, p. 12). 

 

A Alienação Parental pode ir muito além de ex-cônjuges, pode ocorrer entre 

familiares, ou seja, entre avós, tios e etc.  

 

E não pense que a alienação parental é praticada somente por mães e pais. A lei é 

clara ao afirmar que considera ato de alienação parental “a interferência na formação 

psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, 

pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda 

ou vigilância”. Portanto, avós e outros familiares também podem ser 

responsabilizados. Eles podem, inclusive, alienar os próprios filhos, afirmando que 

estes não servem para criar os netos ou que simplesmente os abandonaram. 

(ROBERTA PALERMO, 2012, p. 23). 

 

Como já observado, pode-se analisar que a maioria dos casos de alienação parental, 

se dá pela mãe ou pelo guardião do menor, como avós e etc., que muitas vezes, ficam 

insatisfeitos com a ruptura do casamento, e pelo fato, ficam com a guarda do menor, 

conseguem então, a confiança do mesmo, podendo fazer lavagens cerebrais, criando 

sentimentos negativos por parte do menor, gerando, assim, a Síndrome de Alienação Parental. 

 

4.1    SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL (SAP) 

 

Com a Alienação Parental, a criança logo desenvolve a Síndrome da Alienação 

Parental, que é um conjunto de sintomas que o alienador transformando a consciência do seu 
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filho, com o objetivo de separar o menor do alienado. Essas condições geram efeitos 

negativos que podem durar para o resto da vida, se não tratado imediatamente. Elizio Lemes 

de Figuereiredo, define a Síndrome como [...] “é o efeito da ação alienatória, são as sequelas 

psicológicas, físicas e sociais injustamente suportadas pelas vítimas da alienação parental” 

(2015, p.130).  

Para diferenciar a Alienação Parental da Síndrome da Alienação Parental (SAP), a 

professora Priscila Correia da Fonseca destaca: 

 

A síndrome de alienação parental não se confunde, portanto, com a mera alienação 

parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou seja, a alienação parental é o 

afastamento do filho de um dos genitores, provocado pelo outro, via de regra, o 

titular da custodia. A síndrome, por seu turno, diz a respeito às sequelas emocionais 

e comportamentais de quem vêm a padecer a criança vítima daquele alijamento. 

Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho que se recusa 

terminantemente e obstinadamente a ter contato com um dos progenitores e que já 

sofre as mazelas oriundas daquele rompimento, a alienação parental relaciona-se 

com o processo desencadeado pelo progenitor que intenta arredar o outro genitor da 

vida do filho. Essa conduta – quando ainda não do lugar a instalação da síndrome – 

é reversível e permite – com o concurso de terapia e auxílio do Poder Judiciário – o 

restabelecimento das relações com o genitor preterido. (2007, p. 7). 

 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP), termo proposto em 1985, por Richard 

Alan Gardner, professor de psiquiátrica da Universidade de Columbia – EUA, conceituando 

como: 

 

É 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. (2002, p. 02).  

 

Denise Maria Perissini da Silva ressalta acreditar que é um sentimento doentio:  

 

[...] o alienador não consegue ver o filho separadamente dele, com isso, mantém a 

criança em poder de seus “conselhos e ideias”, por isso, oprime e superprotege, 

ficando a criança dependente”. Então, se dá inicio a um jogo de manipulações, para 

que o principal objetivo seja alcançado: afastar o outro do filho, para que então tenha 

o convívio somente com ele. Complementa ainda, que quando a Síndrome (SAP), 

esta realmente instalada, a criança passa a odiar o seu outro genitor, tornando assim, 

um estranho para ela. Já o alienador, estreitando vínculos com ela, funcionando 

então como um modelo. (2010, p. 44) 

 

Roberta Palermo, afirma que há 03 estágios diferentes, o leve, o moderado e o grave: 

 

No estágio leve, a criança se sente constrangida somente no momento em que os 

pais se encontram; afasta do guardião, a criança mantém um relacionamento normal 

com o outro genitor; já no estágio moderado, a criança apresenta atitudes indecisas e 
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conflituosas. Em certos momentos, já mostra sensivelmente o desapego ao não 

guardião; quando a SAP atinge o estágio grave, é hora de se preocupar. A criança 

apresenta-se doente, perturbada a ponto de compartilhar todos os sentimentos do 

guardião, não só ouvindo as agressividades dirigidas ao não guardião como 

contribuindo com o processo de desmoralização do genitor. (2012, p. 27).  

 

Em muitos casos, a agressividade da criança chega a tanto, que não é só direcionada 

para o genitor, mas também, com os outros membros de sua família, como por exemplo: avós, 

tios, tias, primos e etc., verificam-se, portanto, que a Síndrome de Alienação Parental pode 

ultrapassar laços sanguíneos, estendendo-se até em laços de afeto, podendo estar relacionada 

também aos diversos formatos de família.  

A criança que sofre da síndrome, geralmente quer proteger o genitor alienador, pois 

acredita que o mesmo sofra com o fato da mesma ter algum sentimento e convívio positivos 

com o genitor alienado, Carolina de Cassia Francisco Buosi:  

 

O próximo passo se da quando a criança se coloca no lugar de protetor do alienador, 

defendendo-o de todas as acusações a sua volta e demostrando uma grande 

dependência sentimental e financeira dele. É como se o filho passasse a ter raiva do 

pai por fazer a mãe, que ele tanto ama, sofrer demasiadamente com o término da 

relação. Como vê nele a origem dos problemas da mãe que o cuida, passa a rejeitá-

lo. Assim, passa a afirmar acerca de diversos abusos, ate mesmo o sexual, sendo que 

não percebe que foram memórias implantadas e que muitas das informações que 

fornece são contraditórias, de lugares que não frequentou ou de situações em datas 

que não existiram. (2012, p. 60). 

 

Maria Berenice Dias, cita um exemplo prático de como se inicia a Síndrome: 

 

A Síndrome da Alienação Parental pode iniciar com uma campanha de difamação do 

outro genitor para terceiros e para a criança, sendo um fenômeno que combina uma 

sistemática doutrina (lavagem cerebral) do menor. Tudo que vem sobre o outro 

genitor passará a ter uma conotação direcionada a denegrir a sua imagem.  Por 

exemplo: a criança narra ao guardião que o pai, durante uma visita, não deixou o 

filho tomar sorvete depois do parque. Em vez de sua guardiã tentar explicar ao filho 

que já devia estar tarde e era quase hora do jantar, ou ainda, que era um dia frio, ou 

enfim, qualquer coisa que explicasse a conduta paterna, ela aproveita o ensejo e 

reforça para a criança que “o papai é mau” e que o menor tem de ter “cuidado” com 

ele, pois não é um “bom pai”. (2008, 122-123).  

 

A manipulação passa a ser de tamanha grandeza, que o alienador consegue implantar 

falsas memórias nas crianças, chegando ao ponto de acusar o outro de várias formas de abuso, 

sendo um deles o sexual, com isso, a imagem da outra parte genitora passa a ser destruída e 

criança fica com raiva, agressiva, pois acredita que ele esta fazendo mal a ela e que também 

não a ama, com o tempo se afasta cada vez mais, pode-se perceber que isso é uma tortura 

psicológica para a criança.  

Falsas memórias é um efeito que se encontra na Síndrome de Alienação Parental, 

pode ser considerado um fenômeno que pode ser entendido que o indivíduo se lembre de 
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forma distorcida do que houve na realidade, fazendo com que se lembre de certas situações e 

lugares que nunca existiram. 

Cintia Marques Alves e Ederaldo José Lopes, diz que: 

 

As falsas memórias podem ser entendidas como um fenômeno no qual um indivíduo 

se lembra de algo de forma distorcida do que houve na realidade ou, até mesmo, se 

lembra de um evento, situações ou lugares que nunca existiram. Essa classe de erros 

na memória não necessariamente se embasa na experiência direta, mas sim incluem 

interpretações, interferências e mesmo sugestões fornecidas por pessoas de nosso 

convívio de forma intencional ou não, juntamente com outras vivências de nossa 

realidade. (2007, p. 46).  

 

Pode ser notado que isso vem de uma maneira doentia da parte do genitor alienador, 

usando a implantação de falsas memórias, narrando de forma maliciosa para que justamente 

consiga atingir seu principal objetivo, que é realizar uma lavagem cerebral para poder então, 

denegrir a imagem do outro genitor.  

Pelo fato de crianças não terem a personalidade ainda formada, a implantação de 

falsas memórias acontece de forma mais simples, Maria Berenice Dias, diz: 

 

Crianças são absolutamente sugestionáveis, e o guardião que tem essa noção pode 

usar o filho, implantar falsas memórias e criar uma situação da qual nunca mais se 

conseguirá absoluta convicção em sentido contrário. (2008, p. 124). 

 

Deve-se se entender que falsas memórias são diferentes de mentiras, pois falsa 

memória a pessoa não tem consciência de ter vivido certas situações, enquanto a mentira, a 

pessoa tem a consciência de que aquilo não existiu. Caroline de Cássia Francisco Buosi 

esclarece a diferença entre mentiras e falsas memórias: 

 

É importante aqui esclarecer que as falsas memórias se diferenciam da mentira, 

tendo em vista que quando um indivíduo mente tem uma consciência reflexiva de 

que está alegando algo que não se trata da verdade e tem uma intencionalidade com 

aquele comportamento, enquanto nas falsas memórias o indivíduo não tem 

condições de perceber que não vivenciou aquela situação, relembrando a como se 

tivesse vivido. (2012, p. 67).  

 

Quando a SAP está em um estágio muito avançado, o alienador que consegue 

implantar falsas memórias na criança, inclusive de que a mesma sofreu abuso sexual por parte 

de seu outro genitor. Quando repetida por várias vezes, cria uma realidade inexistente e a 

criança começa a acreditar que está sendo realmente abusada, repetindo o que o alienador diz. 

Um exemplo que geralmente é dado, e que Maria Berenice Dias traz, é na hora do banho: 

 

A cena se passa quando a mãe está dando banho na filha e conversa: “Minha filinha, 

o papai te dá banho e também lava bem tua pererequinha que nem a mamãe? “ “Não 

me lembro”, pode responder a filha; contudo, a mãe “convence a filha do que e de 

como o papai faz”, e a criança acaba, até porque é sugestionável, concordando. 
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Aproveitando-se da sujeição da criança, a descrição realizada pela mãe vai ficando 

cada vez mais detalhada, sem, é claro, que a criança perceba da gravidade daquilo. 

“Mas então” – diz a mãe – “o papai põe a mão em você e fica esfregando para 

limpar bem? “ E a criança acabará respondendo: “Sim”. Depois, de tanto a mãe 

repetir essa história, a narrativa acabará se transformando numa realidade para a 

criança, pois de fato o pai quando exerce a visitação, costuma auxiliar a filha na 

rotina do banho. (2008, p. 123).    

 

Conforme o exemplo, a implantação de falsas memórias se dá pela mãe, e aos 

poucos, vai construindo uma realidade totalmente diferente para a criança que vai absorvendo 

passando a confiar em sua genitora, danificando o desenvolvimento e criando uma confusão 

psicológica irreversível, alcançando, assim, o objetivo final: afastar a criança do convívio com 

o genitor alienado.  

Maria Berenice Dias refere:  

 

Neste jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive a assertiva de 

ter sido o filho vítima de abuso sexual. A narrativa de um episódio durante o período 

de visitas que possa configurar indícios de tentativa de aproximação incestuosa é o 

que basta. Extrai-se deste fato, verdadeiro ou não, denúncia de incesto. O filho é 

convencido da existência de um fato e levado a repetir o que lhe é afirmado como 

tendo realmente acontecido. Nem sempre a criança consegue discernir que está 

sendo manipulada e acaba acreditando naquilo que lhes foi dito de forma insistente e 

repetida. Com o tempo, nem a mãe consegue distinguir a diferença entre verdade e 

mentira. A sua verdade passa a ser verdade para o filho, que vive com falsas 

personagens de uma falsa existência, implantando-se, assim, falsas memórias (2010, 

s/p).  

 

Maria Berenice Dias, diz sobre a gravidade dessa falsa denúncia: 

 

O mais grave é, diante de uma falsa denúncia, além do pré-juízo estar feito (para 

toda família e, principalmente para a própria criança), a certeza sobre o que 

realmente ocorreu dificilmente será alcançada. Aliás, os relatos que existem é que 

essas pessoas adultas, doentes o suficiente para expor seus filhos a tal situação, 

inclusive ao ponto de os submeterem a exames, testes, entrevistas etc., e privá-los de 

conviver, normalmente, com o outro genitor, são tão psicologicamente 

comprometidas que, com o tempo, elas mesmas acabam acreditando na sua versão 

(2008, p. 127).  

 

Pode ser observado, que a Síndrome de Alienação Parental, pode gerar danos para 

todos os envolvidos. As falsas memórias é um dos efeitos e, traz um grave prejuízo no 

desenvolvimento tanto da criança quanto ao genitor que a implanta, de tanto repetir, a criança 

acredita que é real e, assim, passando a ser “refém da mesma”. 

 

 

4.2 EFEITOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 
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Além da implantação de falsas memórias, há outras características e condutas que o 

genitor alienador apresenta, e nelas, sempre há a “justificativa” que está pensando no melhor 

para o seu filho, que está “somente” protegendo seu filho do outro genitor.  François Podevyn, 

é um dos principais teóricos sobre Alienação Parental na Europa, lista algumas das principais 

características do alienador: 

 

O “esquecimento” de avisar os compromissos da criança em que a outra parte seria 

importante, tais como consulta médicas, reuniões escolares, competições e festas, e 

posteriormente ficar mencionando à criança a ausência do genitor pelo fato de não se 

importar com ela; não repassar recados deixados à criança; ficar em contato 

telefônico insistente durante o período em que a criança está com outra parte; dizer 

que se sente abandonado (a) e sozinho (a) quando a criança sai de casa; querer 

realizar programa preferido da criança exatamente no dia da visita do outro genitor; 

apresentar o (a) namorado (a) aos filhos como seu novo pai ou nova mãe; 

ridicularizar todos os presentes que foram dados pelo ex-cônjuge, dentre outros 

comportamentos que visem denegrir o genitor alienado. (2001, p. 06). 

 

Há também outros, Denise Maria Prissini da Silva, estabelece outros comportamentos 

clássicos do alienador: 

 

Negar-se a passar as ligações telefônicas para o filho; interceptar a correspondência 

dos filhos com aquele, seja por MSN, Internet, e-mail, Orkut, Facebook, cartas ou 

qualquer forma de comunicação; insultar, difamar ou desvalorizar as condutas do 

outro genitor perante o filho; impedir o outro genitor de exercer seu direito de visitar 

a criança; buscar a anuência de pessoas próximas, tais como mãe, novo cônjuge, tios 

e amigos na campanha de desvalorização do outro cônjuge e na “lavagem cerebral” 

dos filhos; não consultar o outro genitor acerca de decisões importantes na vida da 

criança, tais como cirurgia ou tratamento médico, escolha da religião ou escola etc.; 

deixar a criança com outras pessoas e não com o próprio genitor quando sair de 

férias ou algum compromisso longo, ainda que tal pessoa queria ficar com a criança; 

ameaçar constantemente os filhos se eles telefonarem ou se comunicarem com o 

genitor de alguma forma; culpabilizar incessantemente o outro genitor pelo mau 

comportamento da criança; dar indícios a todo momento que irá levar a criança para 

longe, como forma de ameaça. (2011, p. 56).  

 

Como pode se observar, o alienador por um estado emocional, está empenhado em 

desqualificar a imagem do outro genitor para a criança, desconsiderando as sequelas geradas, 

pois o seu único objetivo é afastar o infante de seu outro genitor, causando então, efeitos 

dramáticos nas relações de afetividade. Porém, nessa história, quem mais sofre são os filhos, 

vítimas de diversos efeitos em sua personalidade, Maria Berenice Dias, diz:                                  

 

Esses conflitos podem aparecer na criança sob forma de ansiedade, medo e 

insegurança, isolamento, tristeza e depressão, comportamento hostil, falta de 

organização, dificuldades escolares, baixa tolerância à frustração, irritabilidade, 

enurese, transtorno de identidade ou de imagem, sentimento de desespero, culpa, 

dupla personalidade, inclinação ao álcool e às drogas, e, em casos mais extremos, 

ideias ou comportamentos suicidas. (2008, p. 104).  

 

Denise Maria Perissini da Silva comenta ainda, os efeitos gerados na criança quando 

ficam cientes das manipulações causadas pelo genitor alienador: 
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Quando a criança, tempos mais tarde, percebe que foi manipulada por um de seus 

genitores e se dá conta do quanto foi enganada e injusta para com o outro, passa a 

sentir ódio do alienador e em muitas situações chega a se manifestar até mesmo 

judicialmente, querendo ir morar com o genitor alienado, buscando reconstruir os 

vínculos e momentos que já foram perdidos. (2009, p. 79). 

 

Os efeitos da Alienação Parental geram consequências desastrosas, pois de um lado 

um genitor alienador com seu emocional abalado, acreditando sempre em suas falsas mentiras 

e acusações, no qual somente acredita na sua verdade criada e nesta, como já foi mencionado. 

Tendo em vista, que tudo que está fazendo é para proteger seu filho. E de outro lado, a 

criança, que não sabe distinguir o que é certo ou errado, acreditando sempre no genitor 

alienador, deixando se levar pelas falsas memórias e abusos psicológicos que o mesmo 

implanta sobre ela, e por final, aquele genitor que sofre pela alienação, ficando assim com o 

sentimento de injustiça, tenta sempre se defender das acuações causadas pelo alienador, sem 

saber como fazer para restabelecer aqueles laços de afetividade. Caroline de Cássia Francisco 

Buosi diz:  

 

Em meio a diversos insultos e se sentindo extremamente injustiçado, muitas vezes, o 

genitor alienado passa a utilizar os encontros com seu filho para defender-se das 

acusações do alienador cometendo injúrias, ofensas e xingamentos a ele perante a 

criança ou até mesmo para ela, sem perceber que é um dos grandes erros que pode 

incorrer, porque estará se entrelaçando ainda mais na armadilha criada pelo 

alienador. (2012, p. 89).  

 

Como os laços de afetividade as crianças começam a ficar frágeis, o genitor alienado 

começa a desistir de estabelecer contato a criança, pois muitas vezes ela não quer ter contato 

com o mesmo, passando então a minimizar as visitas e o contato. Então, a alienação parental 

tem o seu principal efeito: afastar o genitor alienado de seu filho.  

 

 

5 SOBRE A LEI 12.318 DE 26-08-2010 

 

Como os casos de Alienação Parental cresceram por toda parte, houve uma 

necessidade de um projeto de lei, tendo, este sido proposto pelo Deputado Regis Fernandes de 

Oliveira, com o auxílio do juiz Elizio Luiz Peres, que em 2010 resultou na Lei 12.318/10, 

segundo Caetano Lagrasta Neto: 

 

A Lei 12.318/10 é o resultado de um projeto de lei proposto pelo Deputado Regis 

Fernandes de Oliveira, em 2008, tendo com o auxílio o anteprojeto do juiz Elizio 

Luiz Peres, com aprovação do substituto do substitutivo pela comissão de 

Seguridade Social e família, em 15 de julho de 2009, aprovação terminativa pela 

Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, em 07 de julho de 2010, e 
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prolongado lei em 27 de agosto de 2010 pelo presidente da República, à época Luís 

Inácio Lula da Silva. (2015, p.152). 

 

Essa lei visa uma tentativa formal de impedir que o alienador afaste de vez o 

alienado do convívio do filho, estabelecendo o que é a alienação parental, quais são as 

atitudes do alienador e também estabelecendo sanções, como por exemplo: advertência, 

multa, alteração ou inversão da guarda, e em casos mais graves, suspensão da guarda parental. 

A lei também dá segurança para os operadores de direito, pois com ela, conseguem tomar 

decisões jurídicas para proteger as crianças nessa situação.  

Sancionada a lei, vieram às criticas, pois se acreditava que o Estado estava se 

intrometendo demais nas relações de família, pertencentes à esfera privada. Do pondo de vista 

jurídica, alegou-se o seu não cabimento da legislação civil ou penal além da impossibilidade 

de sanção aos laços de familiares, assim não haveria necessidade de uma lei específica para 

este fim.  

De outro lado, segundo Carolina de Cássia Francisco Buosi, o advento da lei pode 

ser favorável: 

 

Todavia, mesmo em meio de uma série de questionamentos, a lei é extremamente 

favorável, quer pelo meio social, quer pelo reconhecimento de que a alienação 

parental é uma forma de criança geradora de prejuízos a sua formação psíquica, 

podendo assim dar mais afetividade a uma situação que não estava sendo respeitada. 

(2012, p. 119). 

 

Já no ano de 2018, foi proposta pelo ex-senador Magno Malta, através da Comissão 

Parlamentar de Inquérito dos Maus-Tratos, que no qual foi criada em 2017, uma proposta a 

revogação de lei: o projeto de Lei 498/2018. 

Atualmente esse projeto de Lei está sendo tramitado no Senado, e houve uma 

audiência pública, a pedido da relatora do projeto Leila Barros, foi realizada julho de 2019, 

pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Segundo a relatora: 

 

Neste contexto está inserida a proteção dos direitos das crianças envolvidas na 

possibilidade de alienação parental e vários problemas que podem envolver abuso 

das mesmas”, observa Leila na justificativa do requerimento de audiência pública. 

Fonte: Agência Senado, 2019. 

 

Os críticos dizem que a lei de Alienação Parental, vem sendo desvirtuada para a 

prática da mesma, pois muitos genitores estão sendo afetados, com o afastamento do menor 

com o alienador. A favor da revogação do projeto de Lei 498/2018, encontra o advogado 

Felício Alonso, destaca-se:   
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[...]Membro do Movimento Pró Vida, o advogado Felício Alonso atacou duramente 

a LAP, acusando-a de inconstitucional e feita “especificamente para defender os 

pedófilos”. Segundo ele, na discussão da lei, a deputada Maria do Rosário (PT-RS) 

teria defendido a preservação de laços familiares mesmo com o genitor que cometeu 

eventuais abusos — o que Alonso interpretou como forma de blindar a pedofilia 

dentro da família. O advogado também classificou como pedófilo o psiquiatra 

americano Richard Gardner, que definiu a síndrome da alienação parental. Fonte: 

Agência Senado, 2019.  

 

Já a advogada Melissa Barufi, acredita que as afirmações contra a Lei 12.318/10, são 

totalmente tendenciosas, e visam com que o leitor crie uma crítica contra a lei, e defende:  

 

“A Lei de Alienação Parental visa proteger a criança e o adolescente contra a 

manipulação, contra a implantação de falsas memórias, destruição da possibilidade 

de construir e manter vínculo afetivo com pai, mãe, irmãos, avós, tios, tias, primos. 

Enfim, de ter a morte em vida de todo uma família, vez que os atos de alienação 

parental acabam rompendo vínculo de convivência que é tão indispensável ao 

desenvolvimento saudável e integral de crianças e adolescentes - pessoas em 

desenvolvimento. O alienador implanta o ódio no lugar do amor, a ansiedade no 

lugar da paz, a angústia, o medo e a solidão no lugar da liberdade. Há afronta de 

todos os direitos garantidos para que a criança, o adolescente tenha a sua dignidade 

como pessoa humana garantida”. Fonte: Assessoria de Comunicação do IBDFAM 

2018. 

 

A prática de Alienação Parental fere o direito da criança e do adolescente de ter um 

convívio pacífico e harmonioso com seus genitores, além de que, pode afetar o 

desenvolvimento psicossocial com as condutas de manipulação. Como pode ser visto no art. 

3º da Lei 12.318/10: 

 

Art. 3º. A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança e 

do adolescente de convivência familiar e saudável, prejudica a realização de afeto 

nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a 

criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade 

parental ou decorrentes de tutela e guarda.  

 

Sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, além do artigo 

supramencionado acima, podemos encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

vários artigos que garantem os direitos fundamentais dos mesmos, como por exemplo, o 

convívio com a família contra os maus tratos, tanto físicos quanto psicológicos. Também, o 

legislador pode encontrar no art. 227 da Constituição Federal de 1988, o direito previsto da 

convivência familiar saudável, que é ferido com os atos da alienação.   

 

 

6 CASO PRÁTICO DE ALIENAÇÃO PARENTAL 
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Em meados do ano de 2012, PAI, teve um breve relacionamento amoroso com MÃE, 

e desse relacionamento, resultou na gravidez de FILHA. A criança sempre teve contato com 

seu genitor e toda sua família, o pai pagava sempre as pensões em dia1. 

Após 05 (cinco) anos depois, em 2017, a genitora da menor, começou a ter outro 

relacionamento, e desse relacionamento começaram as práticas de alienação parental, entre 

elas: negar a visitação do pai ao filho, interceptar as conversas telefônicas, falar mal do 

genitor para a menor apresentou o novo namorado como sendo o “novo pai”, e até se mudou 

de cidade, levando a criança para mais longe, tudo para impedir o convívio com o genitor. 

No último contato com a família do genitor, a menor comentou com seu irmão mais 

velho, que a vontade dela era ir para a casa do pai, porém, segundo ela: “Se eu peço para ir na 

casa do papai, minha mamãe chora, fica muito triste comigo, diz que se eu pedir de novo ela 

vai me bater, e ela não quer que eu conte para meu novo pai que eu tenho convivido com meu 

papai, ela quer que eu minta. “ 

O PAI notou a movimentação, então procurou orientação de um advogado para 

regulamentação de visita. O processo foi instaurado, e começou com a visita de uma 

assistente social na casa da mãe, em que na entrevista disse a assistente social, que o genitor 

da criança, sofria de problemas psicológicos, que havia tentado suicídio, que os filhos 

advindos do primeiro casamento, teriam um trabalho inadequado (pois trabalham em uma 

banda e à noite), e que o pai só veio procurar a criança depois de 08 (oito anos de idade). A 

assistente social fez uma breve entrevista com a menor, e começou a perguntar sobre o seu pai 

biológico, a mesma apresentou sinais de nervosismo e se referiu como “tio”, a mesma disse 

que o seu pai era o novo marido da sua mãe, e que o “tio” PAI, é legal, e que vem bem de vez 

enquanto visitá-la, mas não sabe o porque da demora.  

No final do laudo, a assistente social conclui uma Alienação Parental: “danos a 

criança em tela, detectamos que a criança apresenta sentimentos ambivalentes em relação a 

este PAI, por questões de vivências, fala de adultos, caracterizando Alienação Parental. “ 

Com o processo já em andamento, o advogado do PAI, entrou com o pedido de 

Tutela Antecipada, para que o pai pudesse ter o convívio com a filha, porém houve uma 

demora no Poder Judiciário. Ao decorrer do processo, a advogada da MÃE, começou a barrar 

o processo de várias maneiras, e sempre utilizando a “tese de que o pai só estava procurando 

a filha 08 anos depois, estragando a família perfeita que a genitora tinha construído”. Então, 
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o advogado do PAI, entrou com um Incidente de Alienação Parental, onde foi comprovado 

através de escuta especializada realizada pelo SAIJ, que realmente havia a prática de 

Alienação Parental.   

Depois de 01 (um) ano do processo em andamento, a Juíza que cuida do caso, deferiu 

a liminar de visitação em favor do pai: [...] verificando a existência de afetividade entre a 

criança e o seu genitor biológico, e o fato que o convívio foi abruptamente obstaculizado pela 

mãe, o que por certo tem causado sofrimento, tanto ao pai quanto a filha, autorizo o autor a 

exercer seu direito de visitas, em finais de semanas alterados [...]. 

Como já observado no decorrer do estudo, a criança que sofre com a Alienação 

Parental, quando volta ao convívio do genitor alienado, fica triste, abalada, por não saber lidar 

com tal situação. Pois, de um lado, a alienadora fala que o pai é um pai mau, que a deixou, e 

etc.., e essa criança observa que o pai a ama, que quer ficar com ela, entendendo que não é 

tudo aquilo que a mãe havia comentado.  

No caso da menor FILHA não foi diferente, pois no primeiro dia ao retorno do 

convívio do pai, a criança estava triste, não aceitava muito bem aos carinhos e abraços do pai. 

Porém, no segundo dia da visita, a criança estava mais solta, brincando com o pai e seus 

irmãos. O PAI a cada 15 dias busca sua filha, onde ele a leva para passar os finais de semana 

em sua casa. Durante a semana, ele ainda tenta ligar para a menor, mais nunca obtém sucesso. 

A menor, FILHA, vem fazendo acompanhamento com psicólogo indicado pela Juíza, para 

que possa superar a Alienação que a mesma sofreu. O processo continua em andamento, e 

está para ser julgado. 

Com o caso supramencionado acima, pode-se notar os passos tomados em um 

paralelo com a Lei 12.318/10. Pois a mesma dá um breve conceito do que é a Alienação 

Parental, e logo após, mostra as condutas típicas de um alienador. Com o caso, podemos 

perceber que o fato da MÃE desqualificar o PAI para a FILHA, afastar o contato, nesse caso 

01 (um) ano afastado, apresentar o novo namorado como o novo “pai”, e mudar de cidade 

para evitar o contato são condutas tipificadas de um alienador, e que o mesmo se encontra 

previsto no art. 2º, parágrafo único, incisos de I a VII da referida lei:  

 

Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos 

assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou 

com auxílio de terceiros: I - realizar campanha de desqualificação da conduta do 

genitor no exercício da paternidade ou maternidade; II - dificultar o exercício da 

autoridade parental; III - dificultar contato de criança ou adolescente com 

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

familiar; V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre 

a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; VI - 

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

 

O que pode ser também observado, que o processo começou a ser de regulamentação 

de visita, houve então, uma entrevista com a assistente social a MÃE e a FILHA, e a mesma 

concluindo o laudo que estava ocorrendo uma alienação parental. O advogado do PAI entrou 

com uma Tutela Antecipada, para que o convívio de PAI e FILHA não fosse quebrado e ao 

decorrer do processo, como que a advogada da MÃE, estava sempre tentando barrar o 

processo, usando sempre os argumentos, o mesmo, entrou com um Incidente de Alienação 

Parental, onde a juíza acolheu o pedido, e fez a perícia psicológica, comprovando a prática. 

Ou seja, esses atos processuais, estão integrados à Lei 12.318/10, pode-se perceber que a 

Juíza seguiu os passos dados nos referidos art. 4º e 5º. Nos quais determinam que o processo 

tramite em prioridade e que haja pericia para comprovar a prática da Alienação Parental.   

Por fim, foi estabelecida a visita a cada 15 dias, para que a família genitora do PAI 

possa ter contato, sem interferir nas atividades que a FILHA frequenta, como por exemplo: 

escola, aulas de inglês e música. E a MÃE nesse caso, vem contribuindo, por enquanto, com 

as visitas. A FILHA vem fazendo acompanhamentos psicológicos como determina a referida 

lei. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do referido trabalho, pode-se analisar o que é Alienação Parental, e de 

como este fenômeno atinge as pessoas que estão à sua volta. Além disso, pode-se observar o 

que a referida Lei 12.318/10 traz em seu texto, tanto quanto a sua classificação quanto a 

tipificação de como é a conduta do sujeito alienador. Mostrando também, quais são as sanções 

para quem pratica o ato, a lei visa proteger o desenvolvimento psicológico da criança e do 

adolescente que passam pelo abuso da Alienação Parental. Protege também, aquele genitor 

que é alvo do alienador, ou seja, o alienado, fazendo com que ele tenha o direito de ter o 

contato com o filho, independente da união do casamento e da separação de fato, garantindo 

então uma proteção para todos os envolvidos. 

Pode-se observar que a Alienação Parental não só atinge a criança e o alienado como 

toda a família. O fato de um genitor estar sendo alienado, que o mesmo quer estar ao lado do 

filho dando-lhe afeto e do outro lado a criança sem saber o que está acontecendo com aquele 
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genitor, o alienador implantando sentimentos negativos à criança, são questões que envolvem 

o emocional da criança. A mesma cria, então, sentimentos negativos e passa a não querer 

realmente ter o contato e os vínculos afetivos começam a serem destruídos.  

Vale lembrar que a principal vítima da alienação parental é a criança, que ainda não 

tem estrutura psicológica para diferenciar o certo e o errado, e por conviver com o genitor 

alienador, passa a criar um sentimento de proteção ao mesmo, não querendo desapontá-lo. 

Então numa possível visita ao genitor alienado, por mais que tenha passado um período 

alegre, feliz e produtivo, ao retornar para casa, aonde o alienador mora, a criança finge estar 

triste, de não ter gostado do tempo que passou ao lado do genitor alienado.  

Também, há genitores que desistem de procurar seus filhos, pois os mesmos 

acreditam que não serão aceitos. Isso se dá quando a Síndrome de Alienação Parental está 

realmente instaurada. Ou seja, a criança ou o adolescente não quer ter contato com o genitor, 

passando sempre o agredi-lo, e o genitor, cansado de agressões e, pelo fato de não ser 

compreendido deixa o menor de lado.   

Portanto, a solução desse conflito pode ser resolvida por meio de acompanhamentos 

psicológicos à criança, conforme prevê a Lei, 12.318/10, porém, quem deve também fazer um 

acompanhamento é o genitor alienador, pois ele não tem consciência das consequências que 

está gerando na vida do seu filho. E, por fim, uma suposta solução para o alienado é que ele 

persista em querer ver seu filho, que ele de carinho, amor, criando assim um vínculo de 

segurança, recriando assim laços afetivos. 
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