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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo compreender o processo de implantação de falsas memórias 
em crianças vítimas de alienação parental no meio de disputas entre os genitores, que pode 
inclusive culminar em uma falsa acusação de abuso sexual, consequentemente leva a uma 
violação à dignidade dessa criança. Constata-se que a inserção de falsas memórias em 
crianças é utilizada por quem pratica alienação parental, cujo interesse final é romper 
completamente o vínculo da criança do genitor alienado, usando-se de meios ardilosos que 
podem envolver inclusive falsas denunciações de abuso sexual. Tais atitudes se convertem em 
sérias consequências no desenvolvimento da criança, gerando nos envolvidos danos 
emocionais e psíquicos, que se não acompanhados por profissionais devidamente capacitados, 
bem como uma mudança no ambiente familiar, poderá tornar-se uma marca permanente e 
dolorosa. 
 
Palavras-chave: Direitos da personalidade. Alienação Parental. Violência Psicológica.  
 
 
FALSE MEMORIES AS INSTRUMENT OF PARENTAL ALIENATION AND ITS 

VIOLANTION THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to understand the process of implanting false memories in children victims of 
parental alienation in the midst of disputes between the parents, which may even culminate in 
a false accusation of sexual abuse, consequently leads to a violation of the child's dignity. It is 
noted that the insertion of false memories in children is used by those who practice parental 
alienation, whose ultimate interest is to completely break the bond of the alienated parent's 
child, using clever means that may involve false allegations of sexual abuse. Such attitudes 
become serious consequences in the development of the child, generating emotional and 
psychic damages that, if not accompanied by properly trained professionals, as well as a 
change in the familiar environment, can become a permanent and painful mark. 

 
Keywords:  Parental Alienation. Personality Rights. Psychological violence.  
 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Nos dias atuais tem-se intensificado cada vez mais os casos de ruptura das 

sociedades conjugais, sendo que esse processo de ruptura é, muitas vezes, responsável por 

desencadear sentimentos de mágoa nos envolvidos. Em circunstâncias onde se tem crianças 

no meio desta situação pode ocorrer que um dos genitores se utilize da criança como um meio 

de se vingar de seu ex-companheiro, realizando práticas configuradas como Alienação 

Parental, a fim de conseguir gerar na criança o sentimento de aversão à pessoa de seu outro 

genitor, culminando na maior parte dos casos em uma total ruptura dos laços entre esses.  

O Brasil somente trouxe em seu ordenamento a configuração de tal prática por 

meio do advento da Lei 12.310/2010, que trouxe em seu escopo atitudes que podem ser 

enquadradas como alienação parental, além de formas de punição para quem comete tal ato. 

São diversos os meios que o alienador pode se utilizar para manipular o filho contra seu outro 

genitor, sendo comum a implantação de falsas memórias que, por vezes, se manifestam por 

intermédio de falsas acusações, abuso sexual, levando a criança a repetir o que lhe é imposto 

como se de fato tivesse acontecido (DIAS, 2016).  

Salvador Dali comenta o fenômeno das falsas memórias ao nos trazer o seguinte 

pensamento: “A diferença entre as lembranças falsas e as verdadeiras é a mesma que existe 

entre as joias: as falsas sempre parecem mais brilhantes e reais” (DALI, 1931 apud STEIN, 

2010, p. 21). As falsas memórias implantadas pelo genitor alienador acabam por ocasionar 

diversos danos na saúde psicológica da criança vítima dessa forma de abuso e que, quando 

acompanhada de falsas denúncias de abusos sexuais acaba por movimentar todo o poder 

judiciário que empenha tempo para apurar algo que se quer ocorreu.  

Portanto, o presente trabalho pretende abordar a alienação parental feita por 

intermédio da implantação de falsas memórias, demonstrando suas características, bem como 

analisando como ocorre o fenômeno das falsas memórias em crianças e adolescentes que se 

encontram diante de disputas parentais, avaliando quais são os impactos na vida desses, à luz 

do princípio da dignidade da pessoa humana. Para isso, foi aplicado o método dedutivo com 

base na pesquisa bibliográfica da doutrina, legislação vigente e jurisprudência pátria. 
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2. ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Na atual sociedade, tem se tornado habitual o rompimento das relações conjugais 

familiares, havendo, portanto, o crescente aumento de casos de crianças que possuem seus 

pais separados. Como consequência, surgem as situações de crianças que desde muito cedo se 

veem no meio conflitos familiares de pais que ainda imaturos, forçam o filho a tomar partido 

entre os genitores, usando-o como um objeto de disputa. Nesse contexto surge a alienação 

parental, que se refere aos atos praticados por um dos pais, e que se usa de meios maliciosos 

no intuito de arruinar o vinculo da criança com seu outro genitor, sem que exista qualquer 

justificativa para isso, fazendo do filho um instrumento de vingança. 

O psiquiatra americano Richard Gardner foi um dos primeiros a relatar o fenômeno da 

Alienação Parental, cunhado por ele mesmo como Síndrome da Alienação Parental, advinda 

de suas observações feitas no contexto que envolvia disputa de guarda, na qual, muitas das 

vezes, um dos genitores a fim de possuir a exclusividade do filho realizava atos buscando 

denegrir a imagem do outro genitor (MADALENO, 2011).  

Richard Gardner conceitua a Síndrome da Alienação Parental como sendo:  

 

Um distúrbio da infância que aparece quase que 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 (GARDNER, 1985, p. 2).  

 

 

Apesar de a alienação parental ser uma pratica antiga e corriqueira, foi apenas na 

última década que se tornou centro dos debates no Brasil,tendo seu ápice com o advento da 

Lei 12.318 de 2010, que tipifica tal ato, trazendo suas características, além de meios dispostos 

para frear tal pratica, bem como formas de sanção ao alienador. 

Tem sido reiterada a presença de atos alienatórios em situações de divórcios e 

dissoluções de união estável que tenham crianças envolvidas. Isto se dá, pois, durante o 

decorrer da separação é comum que surjam sentimentos de desafetos e magoas entre o antigo 

casal que, quando não é maduro o suficiente para lidar com a situação, acaba transformando a 

criança em objeto de disputa e vingança. (MADALENO, 2011).  

Maria Berenice Dias, ao tratar sobre o assunto nos traz que: “Um dos genitores leva a 

efeito a verdadeira ‘lavagem cerebral’, de modo a comprometer a imagem que o filho tem do 
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outro, narrando maliciosamente fatos que não ocorreram ou não aconteceram conforme 

descrito pelo alienador” (DIAS, 2016, p. 538). 

Via de regra, é a mãe quem assume a posição alienadora, isso se dá, pois, ainda usual 

que em caso de divórcio a guarda dos filhos deve permanecer com a mãe, dando a esta a 

sensação de que detém o monopólio do filho, além da presunção quase que absoluta de que 

somente esta possui condições de cuidar dos filhos da maneira correta, sendo por muitas vezes 

a figura paterna vista como mero provedor (BUOSI, 2012).  

Tal prática resulta em sérias consequências na vida das crianças que estão no centro 

dessas situações, causando-lhes sérias sequelas emocionais, que irão se manifestar até mesmo 

em sua vida adulta. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

A ocorrência da alienação parental se caracteriza pelos atos praticados por um dos 

genitores que manipula o filho como um meio, a fim de provocar dor em seu ex consorte, 

iniciando, então, uma jornada que dê sofrimento para todas as partes envolvidas.  

É, de certa forma, notável um típico padrão de comportamento por parte do alienador, 

comportamentos estes que se exteriorizam por meio de críticas feitas na presença do filho que 

visam insultar o caráter do outro genitor, usando-se de afirmativas negativas e denegritórias 

que, quase sempre, não condizem com a realidade, mas ao serem repetidas continuamente 

acaba por incutir na mente da criança a sensação de abandono, desprezo e raiva, que a leva a 

repelir a figura do genitor alienado. 

Os atos alienatórios são exercidos pelo genitor guardião, que dificuldade em ter que 

“compartilhar” o filho, acreditando que os direitos em relação à criança pertencem somente a 

si, restando ao outro genitor somente os deveres e, portanto, o alienador se demonstra 

relutante em ter que cumprir as regras de convivência definidas judicialmente. O alienador, 

tenta a todo custo obstruir as visitas do genitor não guardião, fazendo para tanto alegações de 

estar à criança doente, marcando compromissos nos dias de visitação e até mesmo 

prometendo a criança alguma espécie recompensa, caso não vá com seu outro pai/mãe.  

Em razão de tais condutas há o afastamento entre o filho e o genitor alienado em 

grandes proporções, de tal modo que a própria criança com o passar do tempo se recusa a 

estar com esse seu genitor, devido à própria falta de convivência, bem como a imagem 

negativa que passa a ter desse seu genitor em virtude das incitações feitas pelo alienador. 
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Por sua vez, o genitor alienado, vendo suas tentativas de aproximação com o filho 

serem frustradas acaba, ainda que momentaneamente, abrindo mão de seu direito de estar com 

o filho, na falsa esperança de que tudo se resolva com o tempo, sem perceber que está assim 

garantindo êxito ao genitor alienador.  

Nas palavras de Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca: 

 

[...] O genitor alienante opõe as visitas toda sorte de desculpas: estar a 

criança febirl; acometida por dor de garganta; visitas inesperadas de 

familiares; festinha na casa de amigos, etc. Também com freqüência, o 

genitor alienante vale-se de chantagem emocional para lograr a alienação 

parental: induz a criança que de que, se ela mantiver relacionamento com o 

genitor alienado, estar-lhe-á traindo, permitindo, desse modo, que ele, 

genitor alienante, permaneça só, abandona  e, portanto, infeliz (FONSECA, 

2006, on-line).  

 

O subconsciente da criança é moldado para repelir o genitor alienado e instintivamente 

começa a nutrir sentimentos ruins em relação a este. Com o caminhar do processo alienatório, 

até mesmo como uma forma de se autoproteger, a criança passa a participar ativamente da 

campanha denegritória contra o genitor alienado, internalizando os sentimentos do alienador e 

passando a desprezar a figura de seu outro pai. 

Em um primeiro momento, essa participação se revela por resistência que a criança 

cria em relação à figura do genitor alienado, se recusando a estar com este sem que haja para 

tanto uma justificativa, de tal forma que quando questionada sobre os motivos de sua reação 

passa a repetir o que o alienador lhe disse sobre esse seu genitor, portando-se como o real 

detentor desses sentimentos, negando estar repetindo algo que lhe foi imposto (DIAS, 2016). 

Posteriormente, o filho começa a se portar como defensor do genitor alienador, 

tornando-se cada vez mais dependente deste, inclusive emocionalmente, e passa a defendê-lo 

de tudo e todos, até mesmo de seu outro genitor (BUOSI, 2012).O genitor alienador 

demonstra-se como super protetor em relação ao filho, acreditando ser o único devidamente 

capaz de cuidar e educá-lo corretamente, cultivando o sentimento em si e na criança de que 

ele é o único em quem o filho pode confiar (MOTTA, 2007).   

O afastamento da criança de seu progenitor, alvo da alienação, acaba o tornando 

dependente do afeto de apenas um de seus genitores, qual seja o alienador, sendo impelido a 

envolver-se na maldade deste, que o impede de dirigir qualquer sentimento bom à figura do 

alienado, sob pena de perder o “amor” de mais um de seus pais (LAGRASTA, 2011).  

Maria Berenice Dias, ao tratar sobre o assunto nos traz que: 
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Assim, aos poucos se convencem das versões que lhe foi implantada, 

gerando a nítida sensação de que essas lembranças de fato aconteceram. Isso 

gera contradição de sentimentos e rompimento do vínculo paterno-filial. 

Restando órfão do genitor alienado, acaba o filho de identificando com o 

genitor patológico, aceitando como verdadeiro tudo que lhe é informado 

(DIAS, 2016, p. 538). 
 

Os atos de alienação parental promovem uma lavagem cerebral na criança, que deixa 

de ser autora de seus próprios sentimentos e lembranças, e passa a demonstrar apenas aquilo 

que foi programado pelo alienador, e este, por sua vez, se encontra tão doente 

psicologicamente em razão de seus ressentimentos, que é incapaz de ter a percepção do dano 

que causa em seu próprio filho. 

São diversas as sequelas deixadas nas crianças como consequência dessa nefasta 

prática, que são expressados por meio de conflitos psicossomáticos na forma de ansiedade, 

pânico, medo, depressão e bipolaridade, além de ser comum a criança apresentar baixo 

rendimento escolar e agressividade. Tais efeitos perduram mesmo na vida adulta, podendo 

inclusive em casos mais graves culminar em comportamentos suicidas (TRINDADE, 2008). 

 

 

3. DIFERENÇA ENTRE ALIENAÇÃO PARENTAL E A SÍNDROME DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

  Há no meio da doutrina nacional divergência em relação à nomenclatura desse 

fenômeno, sendo chamada tanto de Alienação Parental como síndrome da Alienação Parental 

e, portanto, é comum observarmos a associação dessas terminologias sendo tratadas como 

uma coisa só. 

Não se pode confundir a Alienação Parental e a Síndrome da Alienação Parental 

(SAP), pois, a primeira diz respeito aos atos praticados pelo alienador, visando promover o 

afastamento do filho de seu outro genitor, enquanto a última refere-se ao resultado dessa 

prática no caráter da criança, que passa a repudiar a figura de seu pai/mãe (FONSECA, 2006).  

Acerca da SAP, Sonia Liane Reichert Rovinski traz o seguinte entendimento: 

 

A síndrome é identificada pela manifestação no comportamento da criança 

de uma campanha de uma campanha de rejeição de degradação a um dos 

genitores, sem que houvesse justificativa para esta conduta. A causa desse 

comportamento seria o doutrinamento da criança por parte do genitor 

alienante com o objetivo de romper o vínculo desta com o genitor alienado 

(ROVINSKI, 2013, p. 87).  
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O comportamento que a criança ira adquirir depois de instalada a síndrome vária de 

acordo com a idade bem como o grau que se encontra a alienação, para tanto Gardner (1998 

apud ROVINSKI, 2013) estabeleceu três etapas da síndrome, divididas em leve, moderada e 

grave. Além disso, estabeleceu as características de cada etapa do seguinte modo.  

a) Leve: o processo de desabono se apresente ainda de forma mansa e os momentos de 

discussões com o genitor alienado são raros e reservados. As visitas são exercidas e quase 

sempre de forma calma e com pouquíssimas dificuldades na hora da troca dos genitores.  

b) Moderada: os momentos de visitação nesta etapa passam a ser difíceis, criando o 

genitor alienador conflitos corriqueiros. Nessa ocasião, a criança assume a atitude de defensor 

do alienador e afasta-se progressivamente do genitor alienado.  

c) Grave: os esforços do alienador para desqualificar o alienado são visíveis. Nessa 

etapa, a visitação é rara e quase impossível de acontecer. A criança demonstra sérias 

contradições de sentimentos, oscilando entre o ódio e o amor ao genitor alienado, gerando 

serias perturbações a sua saúde emocional.  

As etapas acima mencionadas também podem se exteriorizar no comportamento diário 

da criança, podendo ser constatadas na criança condutas agressivas diante de situações banais, 

reações de ódio contra a figura do genitor alienado e sua família sem que haja que qualquer 

demonstração de culpa por isso e ainda fantasiar situações negativas que teria presenciado 

com o genitor alienado (GUAZZELLI, 2013).   

Há, ainda, certa dificuldade por parte dos profissionais da psicologia de identifica os 

atos alienatórios, pois, muitas vezes, nas periciais judiciais para verificar a presença de tais 

atos, há por parte desses profissionais a investigação apenas da presença ou não da síndrome, 

e ao elaborarem laudo negativo sobre a síndrome o juiz conclui não haver atos alienatórios, 

pois, ambos não percebem que apesar de a síndrome ser consequência do ato alienatório, em 

grande parte dos casos existe claramente a ocorrência de atos alienatório, sem que, portanto, 

esteja instalada a síndrome da alienação parental (SILVA, [2018]).  

 

 

4. SINDROME DAS FALSAS MEMÓRIAS 

 

Diversos estudos comprovam que o cérebro humano é perfeitamente capaz de 

acreditar que existiram fatos mesmo não se recordando dos mesmos, crer que ocorreram 

quando na verdade são falsas memórias plantadas por alguém. Elizabeth Loftus (1996) afirma 

que: “a ideia mais assustadora é que aquilo que acreditamos de todo nosso coração pode não 
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ser necessariamente verdade”, ela ainda traz que essas lembranças irreais podem ter sua 

origem tanto externa quanto interna. 

As falsas memórias internas são aquelas criadas pelo próprio sistema endógeno1, sem 

que haja qualquer influência exterior, são as distorções da realidade que o cérebro faz, por 

exemplo, quando se tem convicção de que deixou algo em determinado local quando na 

verdade foi deixado em outro (NEUFELD; BRUST; STEIN, 2010). 

As falsas memórias de internas são aquelas criadas pelo nosso próprio sistema 

endógeno (citar), sem que haja qualquer influência exterior, são as distorções da realidade que 

nosso cérebro faz, como, por exemplo, quando temos convicção de que deixamos algo em 

determinado local quando, na verdade deixamos em outro (NEUFELD; BRUST; STEIN, 

2010). Já as falsas memórias sugestivas são aquelas que sofrem influência externa, ou seja, 

são manipuladas ou induzidas por uma terceira pessoa que conduz nossa lembrança criando 

em nossa mente lembrança de algo que não ocorreu.  

Gudjonson e Clark (1986) definiram a sugestionabilidade como o nível em que as 

pessoas cedem às mensagens que lhe são comunicadas no plano das relações interpessoais e 

que são capazes de modificar seu comportamento e/ou resposta (apud ÁVILA, 2013).  

A implantação de falsas memórias é frequentemente usada como forma de promover a 

alienação parental, em que o alienador passa a narrar ao filho de maneira dissimulada fatos 

que não nunca ocorreram ou que ocorreram de modo diverso, mas que ele altera na intenção 

de incutir na criança a figura do genitor alienado como se fosse um vilão (GUAZELLI, 2007). 

Usa-se, ainda, da sugestionabildiade como forma de implantar falsas lembranças na 

criança, quando o pai ou mãe ao questionar o filho direciona sua resposta, mesmo de forma 

despretensiosa, ou seja, sem perceber o que está fazendo, por exemplo, quando a filha chega a 

convivência paterna e a mãe lhe pergunta se o pai a deu banho, se o pai a tocou, orientando a 

resposta da criança, que é incapaz de percebe o teor ou intenção da pergunta e, portanto, 

responde de maneira inocente.  

Marilia Curi (apud GUAZELLI, 2007), terapeuta da área familiar, esclarece que no 

âmbito da complexa relação entre seus genitores, a criança entra em um embate interno de 

lealdade, e tende a acreditar e ceder nas sugestões do genitor alienador, pois, quase sempre é 

este quem detém a guarda, e, portanto, quem a criança tem mais convivência.  

                                                           
1
 Informação obtida por intermédio dos estudos de Loftus e Binet, fornecidos pelas autoras Carmen Beatriz 

Neufeld, Priscila Goergen Brust e Lilian Milnitsky Stein, especificamente, no capítulo “Compreendendo o 

fenômeno das falsas memórias”, presente no livro: Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações 

clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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Estudos apontam que a sugestionabilidade tende a surtir mais efeitos em crianças de 

menor idade (3-4 anos), diminuído conforme a idade aumente, evidenciado que há um 

declínio a partir dos anos pré-escolares, em razão das habilidades de linguagem e do 

funcionamento cognitivo (ÁVILA, 2013). 

No momento em que uma criança presta depoimento em sede policial ou judiciária, o 

entrevistador há de ter grande cautela para não fazer perguntas que possam induzir a uma 

resposta ou a um comportamento, tendo em vista que, em muitos casos, que envolvem 

denúncias de abuso o relato da criança é a única evidência no processo (WALTER; FELIX, 

2010 apud STEIN, 2010). 

 

4.1 FALSAS DENÚNCIAS DE ABUSO SEXUAL 

 

  O abuso sexual infantil é, sem dúvidas, a pior forma de abuso que uma criança pode 

sofrer, principalmente quando o abuso acontece no ceio familiar, praticado por quem deveria 

proteger e zelar os inocentes. Devido à gravidade do abuso sexual infantil, quando ocorre a 

denúncia dessa prática ao poder policial há de imediato o dever de proteger a criança e afastá-

la do acusado de abuso, para então se iniciar as investigações. Ocorre que, muitas vezes, essas 

denúncias não são verdadeiras, mas foram criadas pelo genitor alienador, para afastar de 

forma definitiva a criança de seu outro genitor. 

Recentemente, houve no Brasil um caso de falsa denúncia de abuso sexual que virou 

manchete nos jornais de grande circulação, após a separação a mãe obrigou os dois filhos 

alegarem que o pai os abusava, devido a essa falsa denúncia o pai respondeu um processo 

judicial durante 15 anos, no qual tentava provar sua inocência. Mesmo os filhos crescendo e 

confessando que as denúncias foram falsas e que teriam sido torturados pela mãe e uma amiga 

para que fizessem as alegações de abuso o pai foi condenado, ficando preso durante 11 meses 

por um crime que jamais cometeu (JORNAL NACIONAL, 2018). 

 É totalmente inaceitável a alegação falsa de abuso sexual, pois ao promovê-la a 

criança que não foi abusada sexualmente acaba sendo abusada psicologicamente pelo 

alienador, criando, na mesma, um trauma psíquico irreversível (GUAZELLI, 2007).  

Somente para que se tenha dimensão das ocorrências, foi feito um levantamento no 

Paraná em 2008, no qual se apurou que entre os meses de outubro e novembro, daquele ano, 

quase 80% das denúncias de casos de pedofilia feitas ao Núcleo de Proteção à Criança e ao 

Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) eram falsas (GAZETA DO POVO, 2008).  
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Jose Manoel Aguilar (2008) elaborou a tabela com o fim de auxiliar a identificar se a 

denúncia de abuso sexual é verdadeira ou não.  

Tabela 1 – Comparação dos sintomas da alienação parental com os sintomas de abuso 

sexual.  

ABUSO SEXUAL IMPLANTAÇÃO DE FALSAS MEMORIAS 

O filho lembra do que ocorreu sem nenhuma ajuda 

externa. 

O filho programado não viveu o que seu progenitor 

denúncia. Precisa se recordar. 

As informações que transmite têm credibilidade, com 

maior quantidade e qualidade de detalhes 

As informações que transmite têm menor credibilidade, 

carecem de detalhes e inclusive são contraditórios entre 

os irmãos. 

Os conhecimentos sexuais são impróprios para sua 

idade: ereção, ejaculação, excitação, sabor do sêmen. 

Não tem conhecimentos sexuais de caráter físico – 

sabor, dureza, textura, etc. 

Costumam aparecer indicadores sexuais – condutas 

voltadas ao sexo, conduta sedutora com adultos, jogos 

sexuais precoces e impróprios com semelhantes (sexo 

oral), agressões sexuais a outros menores de idade 

inferior, masturbação excessiva, etc. 

Não aparecem indicadores sexuais. 

Costumam existir indicadores físicos do abuso 

(infecções, lesões). 

Não existem indicadores físicos. 

Costumam aparecer transtornos funcionais – sono 

alterado, eneresis, encopresis, transtornos de 

alimentação 

Não costumam apresentar transtornos funcionais que o 

acompanhem. 

Costumam apresentar atrasos educativos – dificuldade 

de concentração, atenção, falta de motivação, fracasso 

escolar 

Não costumam apresentar atraso educativo em 

consequência da denúncia. 

Costumam apresentar alterações no padrão de 

interação do sujeito abusado – mudanças de conduta 

bruscas, isolamento social, consumo de álcool ou 

drogas, agressividade física e/ou verbal injustificada, 

roubos, etc. 

O padrão de conduta do sujeito não se altera em seu 

meio social. 

Costumam apresentar desordens emocionais – 

sentimentos de culpa, estigmatização, sintomas 

depressivos, baixa autoestima, choro sem motivo, 

tentativas de suicídio. 

Não aparecem sentimentos de culpa ou estigmatização 

ou condutas de autodestruição 

O menor sente culpa ou vergonha do que declara. Os sentimentos de culpa ou vergonha são escassos ou 

inexistentes. 

As denúncias de abuso são prévias à separação. As denúncias por abuso são posteriores à separação. 

O progenitor percebe a dor e a destruição de vínculos 

que a denúncia provocará na relação familiar. 

O progenitor não leva em conta, nem parece lhe 

importar a destruição dos vínculos familiares. 

Seria esperado que um progenitor que abusa de seus 

filhos pudesse apresentar outros transtornos em 

diferentes esferas de sua vida. 

Um progenitor alienado aparenta estar são nas 

diferentes áreas de sua vida. 
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Um progenitor que acusa o outro de abuso a seus 

filhos costuma acusá-lo também de abusos a si 

mesmo. 

Um progenitor programador só denuncia o dano 

exercido aos filhos. 

Fonte: APASE Associação de pais e mães separados. 

Deve haver muita prudência por parte dos órgãos públicos ao receber uma denúncia de 

abuso sexual infantil, principalmente, ao interrogar a criança para que não seja feito nenhuma 

espécie de sugestionabilidade durante o interrogatório e buscando os vestígios de um 

verdadeiro abuso ou de uma falsa denúncia, “separando o joio do trigo”, para que só chegue 

ao poder judiciário os verdadeiros casos de abusos sexuais infantil.  

 

 

5. ANÁLISE DA LEI 12.318/2010 

 

Apesar de a alienação parental ser uma prática antiga e corriqueira, foi apenas na 

última década que se tornou centro dos debates no Brasil, tendo seu ápice com o advento da 

Lei 12.318 em 26 de agosto de 2010, que tipifica tal ato, trazendo suas características e quais 

são as medidas cabíveis quando se verificar essa conduta. A lei traz proteção não somente à 

criança, mas também ao adolescente que pode igualmente figurar como vítima.  

Em seu segundo artigo, a lei já dispõe que a alienação parental trata-se da interferência 

psicológica que é feita na criança ou adolescente para que esse rejeite um de seus genitores, 

deixando claro que não é somente o genitor que pode assumir tal conduta alienante, mas 

também os avós, ou qualquer outro que tenha a criança ou adolescente sob sua 

responsabilidade mesmo que momentaneamente (VENOSA, 2014). 

Ainda em seu artigo, a lei apresenta, de forma, exemplificativa quais atos caracterizam 

a prática de alienação parental, dentre eles: desqualificar o outro genitor; dificultar o exercício 

da autoridade parental; obstruir o contato e o direito à convivência da criança ou adolescente 

com seu outro genitor; omitir do genitor informações sobre a criança ou adolescente; 

apresentar falsa denúncia contra o genitor e mudar de endereço sem justificativa. Por ser um 

rol meramente exemplificativo, existem outras atitudes que, embora não estejam elencadas na 

lei, podem configurar como atos de alienação parental.  

A lei ainda prevê em seu artigo 6º medidas que devem ser tomadas quando houver 

caracterizada a conduta alienante, dentre as medidas que também são exemplificativas tem-se 

que o juiz pode meramente declarar a ocorrência de alienação parental, aumentar o regime de 

convivência em prol do genitor alienado, aplicar multa ao genitor alienador, estipular que haja 
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acompanhamento psicológico, podendo ser da própria criança ou do adolescente vítima como 

também dos genitores, determinar que haja a alteração para guarda compartilhada quando se 

tratar de guarda unilateral, ou sua inversão, estipular cautelarmente a alteração da residência 

da criança ou do adolescente e, somente em último caso, suspender a autoridade parental. 

O advento da Lei 12.318/2010 foi uma grande conquista não somente para os 

operadores do direito, mas também para toda sociedade, sendo uma ferramenta eficaz para o 

combate a essa prática tão nefasta e abusiva que prejudica a saúde psicológica da criança e do 

adolescente e promove a ruptura de laços familiares.  

 

 

6. DIGNIDADE HUMANA 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe o princípio da dignidade da pessoa humana 

como norteador e base para todos os direitos e deveres na vida social. A dignidade da pessoa 

humana é inerente a toda e qualquer pessoa não podendo ser separada do indivíduo e, 

portanto, trata-se de característica indisponível. 

Maria Berenice Dias conceitua o princípio da dignidade da pessoa humana da seguinte 

maneira: 

 

Trata-se do princípio fundante do Estado Democrático de Direito, sendo 

afirmado já no primeiro artigo da Constituição Federal. A preocupação com 

a promoção dos direitos humanos e da justiça social levou o constituinte a 

consagrar a dignidade da pessoa humana como valor nuclear da ordem 

constitucional (DIAS, 2016, p.48). 

 

  Este princípio apesar de presente na Constituição Federal pátria não se trata apenas 

de uma criação constitucional, mas sim uma característica preexistente, assim como a própria 

natureza humana (SILVA, 1998). Tem-se a dignidade da pessoa humana como norteadora 

para todas as relações em sociedade, assim quando se fala em dignidade está, na verdade, 

falando do direito de ser reconhecido, respeitado e, principalmente, o direito a uma existência 

digna (SARLET, 2001).   

O princípio da dignidade da pessoa humana trouxe o ser humano como a base, 

devendo ser centro dos debates jurídicos, ou seja, este princípio veio para impedir que 

houvesse a coisificação do ser humano, tratando toda pessoa como digna, sem criar distinções 

ou exceções que pudessem relativizar a condição de ser pessoa digna e, portanto, houve por 

meio desse ponto de partida a conquista de inúmeros outros direitos fundamentais com o 
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propósito de salvaguardar o ser humano, conferindo a este não somente o direito de existir, 

mas de que sua existência seja digna (LAMBDA MAXWELL, 2008). 

 

6.1 A VIOLAÇÃO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NAS FALSAS 

MEMÓRIAS 

 

  A Constituição Federal, em seu artigo 227, confere diversos direitos à criança e ao 

adolescente, dentre eles, pode-se citar, principalmente, o direito à dignidade, ao respeito, à 

liberdade de convivência familiar e à proteção a qualquer espécie de violência, devendo tais 

direitos sejam garantidos pela tríade: família, Estado e sociedade. Ademais, vale salientar que 

o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê em seu artigo 3º que serão assegurados 

aos menores todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, delegando em seu 

artigo 4º à família, à sociedade e à comunidade, de forma geral, o papel de garantidor desses 

direitos (BRASIL, 1990).  

É na família que a criança e o adolescente iniciam suas relações interpessoais e, 

portanto, é nela que os direitos fundamentais devem ser exercidos plenamente, cabendo, 

principalmente, aos pais prezarem por garantir a dignidade da criança e o adolescente, sendo 

inadmissível que os genitores promovam qualquer espécie de violação aos direitos 

fundamentais assegurados aos menores.  

Nos casos de alienação parental faz-se presente a violação de diversos direitos da 

criança e do adolescente, pois há a privação da liberdade de convivência assegurada a esses, a 

ruptura forçada dos laços familiares e, portanto, a “quebra” do princípio da afetividade, e, 

ainda, faz-se presente a violência moral e psíquica, que é exercida pelo genitor alienador no 

exercício da alienação parental. Ou seja, o alienador ao oprimir e violentar psiquicamente o 

menor, visando cercear seu direito à convivência familiar está violando primeiramente o 

direito à dignidade desses indivíduos, afetando sua identidade (HIRONAKA, 2012). 

Quando se pratica a alienação parental, por meio de falsas memórias se está violando o 

direito da personalidade dessa criança ou adolescente que é vitima, pois há a modificação da 

identidade psíquica deste, que é feita por intermédio de lembranças inverídicas, e a 

interferência de forma negativa no caráter desses indivíduos, visando meramente alcançar o 

anseio pessoal de um adulto, qual seja o alienador, por vingança, ignorando a singularidade do 

menor, tratando como se fosse seu e, portanto, tudo lhe fosse permitido fazer.  
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A criança ou adolescente que sofre com a implantação de falsas memórias não é capaz 

de ter um desenvolvimento mental, moral e psíquico de forma adequada, pois tem sua 

personalidade violada enquanto pessoa humana, não podendo sequer ser autor de sua própria 

história, pois até mesmo suas lembranças foram criadas. 

É dever dos pais, de toda sociedade e do Estado intervir quando se notar esse tipo de 

violação à dignidade da criança e do adolescente, a fim de se evitar as duras consequências na 

formação da personalidade destes, bem como assegurar a convivência familiar de forma 

harmônica, criando um ambiente propício ao sadio desenvolvimento da criança como do 

adolescente (GUILHERMANO, 2012).   

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O tema abordado nessa pesquisa é de grande relevância, visto que dispõe sobre o 

lamentável exercício da alienação parental, que se manifesta de diversas formas, dentre essas 

por meio da implantação de falsas memórias na criança e no adolescente, o que culmina em 

uma grave violação da dignidade dessas dentro do próprio ambiente familiar. Richard 

Gardner, ainda na década de 70, dedicou uma série de estudo sobre a alienação parental, 

sendo um dos pioneiros a abordar o tema, trazendo em seus estudos varias maneiras em que a 

alienação parental é feita, que é promove uma lavagem cerebral feita na criança ou no 

adolescente.   

A família é o âmbito mais importante para o ser humano como um todo e, 

principalmente, para o ser humano em desenvolvimento, pois é onde este deve exercer 

amplamente seus direitos e deveres, devendo ser protegido e amparado por seus genitores, a 

fim de exercer suas potencialidades enquanto ser humano e se desenvolver da melhor maneira 

possível.  Portanto, o fato de a alienação parental ser feita dentro do ambiente familiar a torna 

uma das formas mais graves de violação do direito da personalidade da criança.  

A implantação de falsas memórias é uma forma de violência psicológica à criança e 

ao adolescente, pois altera a personalidade destes, alterando suas lembranças e reputando a 

fatos falsos como se verdadeiros fossem.  

Deve por meio da família e do Estado haver a plena garantia à dignidade da criança e 

do adolescente, preservando cada um de seus direitos da personalidade e promovendo a 

convivência familiar de forma sadia e equilibrada para que não haja qualquer espécie de 

violação ou violência aos direitos dos menores, sem ser privado da presença de qualquer um 
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de seus genitores e livre de qualquer espécie de violência psíquica que, muitas vezes, é 

imperceptível e ignorada, mas que consequências tão graves como o abuso físico ou sexual.   

A Lei 12.318/2010 tem sido um instrumento útil para se punir tais práticas, bem 

como restabelecer a convivência familiar entre o menor vitima da alienação e o genitor 

alienado, podendo, então, haver a reversão ou ao menos a diminuição dos danos sofridos, 

preservando, portanto, os direitos e garantias previstos em nossa Constituição e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

Entende-se a prática de Alienação Parental e da implantação de falsas memórias um 

atentado à dignidade da criança e do adolescente, devendo o Estado, por meio dos operadores 

de Direito, interferir nas relações familiares para garantir a proteção às vítimas, visando 

sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, e a proteção ampla e irrestrita aos 

direitos fundamentais trazidos no ordenamento jurídico pátrio. 
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