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RESUMO
O objetivo do presente projeto será conceituar, identificar e combater o fenômeno da alienação parental no seio familiar.
A propositura dessa pesquisa, objetiva explicar como a alienação parental interfere nas relações familiares, e como essa
causa  reflexos  no  direito  personalíssimo  das  vítimas.  Essa  violação  pode  refletir  negativamente  nos  direitos  da
personalidade, no psicológico e na vida futura de quem sofreu os atos do alienador. Essa prática ocorre no ambiente
familiar, justamente onde as crianças deveriam receber a maior proteção e resguardo, evidenciando sérios problemas
futuros se não forem diagnosticados, tratados e retirados desse ambiente hostil, onde ocorre a Alienação. Constata-se
por  apontamentos da própria  mídia  e  dados estatísticos e  doutrinários,  que a Alienação Parental  ocorre  nos mais
diversos  tipos  e  formas,  e  com diferentes  abordagens,  refletindo  negativamente  diversas  na  dignidade  da  pessoa
humana e no direitos personalíssimos das vítimas. Outrossim, pretende-se demonstrar ainda a falta de políticas de
combate e prevenção da Alienação Parental no seio familiar, tendo como escopo auxiliar na identificação da ofensa que
essa causa à dignidade humana e nos direitos personalíssimos, prejudicando até mesmo o Estado que terá de prover
assistência psicológica à vítima, portanto mostra-se necessário o combate dessa violência. Para tanto será utilizada a
pesquisa teórica, fundamentada em bibliografia sobre o tema, jurisprudências, fatos e acontecimentos relatados pela
mídia, conjugando estes levantamentos com o método estatístico. Utilizar-se-á, também, o método indutivo, que permite
observar o fenômeno e suas diversas manifestações na família e seus reflexos nos direitos da personalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Alienação Parental; Dignidade da Pessoa Humana; Direitos da Personalidade.

1 INTRODUÇÃO

O fenômeno da alienação parental se manifesta há muitos anos, desde as relações familiares
primitivas, não tuteladas pela lei (CARDIN; RUIZ, 2016). No entanto, mesmo com a evolução do
direito, bem como da sociedade, essa violência velada, subsiste nos ambientes familiares, como
uma mácula que vicia e prejudica o desenvolvimento familiar, a saúde psicológica, a dignidade e
direitos de quem convive com esse fenômeno argiloso e perverso.

Entende-se por alienação parental a interferência promovida por um dos genitores a fim de
que a criança ou adolescente rejeite seu genitor ou que cause prejuízo ao vínculo afetivo entre as
partes (BRASIL, Lei 12.318, 2010, art.  2º). Com o ato da alienação parental há clara violação à
dignidade das vítimas, não podendo haver desenvolvimento saudável da criança/adolescente que
convive com o alienador, uma vez que “o estabelecimento de vínculos afetivos é, então, substancial
à condição humana e se constitui em um requisito essencial ao desenvolvimento” (CARDIN; RUIZ,
2016).

O escopo desse trabalho, é debruçar-se sobre as violações aos direitos fundamentais e à
dignidade da pessoa humana no ambiente familiar, onde ocorre o fenômeno da alienação parental.

Logo, pretende-se ilustrar o ambiente familiar em que se manifesta a alienação, evidenciando
sua interferência nos direitos da personalidade, visando assim aumentar as discussões acerca de tal
fenômeno com o fim de que se torne menos recorrente e que o alienador seja contido.

Devido  a  situação  de  vulnerabilidade  em que  se  encontram as  crianças  e  adolescentes
vítimas da alienação, mostra-se necessário combatê-la no seio familiar, sendo possível para isso
reparação  por  meio  de  indenização,  esta  com  caráter  pedagógico  (DIAS,  2009),  bem  como
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responsabilização penal, por crimes imputados ao genitor alienado (CARDIN, 2002) e inversão da
guarda, prevista na própria Lei de Alienação Parental (BRASIL, Lei 12.318, 2010, art. 6º).

As formas de reparação demonstradas tem como fim comum cessar os atos do alienador,
restaurar o convívio entre genitor alienado e a prole alienada, e também recompor o psicológico das
vítimas que vieram a desenvolver problemas e síndromes psicológicas, muitas vezes irreversíveis, e
combater tal maluca, justifica então a propositura dessa pesquisa. 

2 DESENVOLVIMENTO

Utilizar-se-á o método teórico e indutivo, que permite observar o fenômeno e suas diversas
manifestações  na  família  e  seus  reflexos  nos  direitos  da  personalidade,  tendo  como objeto  de
pesquisa os atores envolvidos na alienação parental (criança/adolescente, genitor alienado e genitor
alienador), bem como análise do contexto em que se insere tal fenômeno.

Também, serão somados os conceitos chaves e doutrinários sobre o assunto por meio de
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, realizada em livros e artigos, para demonstrar a afronta aos
direitos da personalidade e aos direitos fundamentais que sofrem as vítimas da alienação parental.

Constatou-se  com  a  presente  pesquisa  que  a  alienação  parental  é  fato  recorrente  na
realidade das famílias brasileiras, e que combatê-la é indispensável para uma convivência saudável
entre genitores e a prole, bem como para o bom desenvolvimento psicossocial das futuras gerações.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se  que  a  alienação  parental  em  todos  os  casos  irá  refletir  nos  direitos  da
personalidade,  uma  vez  que,  a  manifestação  de  referido  instituto  faz  com  que  os  direitos  da
criança/adolescente vítima, sejam tolhidos e suprimidos, impedindo muitas vezes a viabilidade da
própria vida digna da vítima.

Na  constância  da  pesquisa  verificou-se  por  apontamentos  doutrinários,  que  é  comum  o
reconhecimento do constrangimento dos direitos personalíssimos da vítima da alienação parental e
mais,  chegando  ao  ponto  de  interferir  em direitos  fundamentais,  como  a  dignidade  da  pessoa
humana,  fato  esse  que  causa  alarme no  sentido  do quão  longe se  estende  os  reflexos  desse
fenômeno.

Ainda há muito que se debater a respeito da alienação parental, uma vez que a sociedade
não  tem total  compreensão do  tema,  dificultando  assim seu combate  e  prevenção.  Também é
possível  em  pesquisas  futuras  apontar  de  que  forma  o  fenômeno  poderá  ser  suprimido  e
mecanismos que facilitem a comprovação dos atos pelas vítimas.
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