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RESUMO 

O presente trabalho tratará a respeito da Alienação Parental, com o objetivo de destacar a importância da 
síndrome de alienação parental sob o enfoque da Ciência Jurídica. Identificar a alienação parental e evitar 
que esse maléfico processo afete a criança e se converta em síndrome são tarefas que se impõem ao Poder 
Judiciário. O advogado que milita na área do direito de família deve priorizar a defesa do menor, mesmo 
quando procurado pelo genitor alienante para a defesa de seus direitos, inclusive com a recusa ao patrocínio 
da causa do progenitor alienante. 

PALAVRAS-CHAVE: Alienação Parental; Abandono; Desenvolvimento Psíquico; Pais e filhos; Poder 
Familiar. 

 
1 INTRODUÇÃO 

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

um tema com poucos referenciais teóricos e sem legislação pertinente a matéria, nos 
demonstra que existem fatores importantes a serem verificados. A evolução dos estudos 
jurídicos e a crescente necessidade de complementá-los com contribuições de outras 
ciências humanas levam a um novo tratamento dos institutos jurídicos tradicionais que 
singularizam o Direito de Família, entre os quais o direito ao afeto paterno-filial. 

O que motivou inicialmente a escolha do presente tema foi acreditar que as relações 
no seio familiar não devem ficar indiferentes às incidências da responsabilidade civil, caso 
os mesmos sejam infringidos em seus deveres jurídicos (de forma comissiva ou omissiva), 
trazendo danos aos patrimônios morais. Nas relações parentais é inadmissível que os pais 
negligenciem os deveres inerentes ao poder familiar, dentre os quais a assistência afetiva, 
situação que frequentemente vem assolando os lares brasileiros. Por esse motivo, 
apresenta-se relevante o estudo da presente matéria. 

Pode-se perceber com as inovações que ocorreram no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro nas últimas décadas, principalmente no que se refere ao reconhecimento de 
pluralidade de entidades familiares e na proibição de distinção entre filhos legítimos e 
ilegítimos, é que a Constituição Federal acabou por reconhecer o afeto como o principal 
elemento que leva as pessoas a constituírem uma família, e desta forma, não tendo um 
porquê de se manter qualquer tipo de discriminação que fosse baseada nos fatores sexo 
ou origem.  

A Constituição Federal em seu artigo 227 regula os deveres da família, atribuindo 
não somente à família como também à sociedade e ao Estado, o dever de assegurar à 
criança e ao adolescente com total prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. Colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  
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Na atualidade, já se verifica a possibilidade da concessão de indenização por 
abandono afetivo do filho, quando este é privado de assistência moral e afetiva, 
independentemente da questão material. Muitos estudiosos analisando o art. 227 da 
Constituição Federal já acreditam na possibilidade de se conceder a indenização para as 
crianças que não têm o amor devido dos pais. 

Mesmo porque, a frase “convivência familiar” deve ser compreendida de forma mais 
ampla e compreendida não apenas como dever de coexistir, de coabitar, mas um dever de 
educação, dando condições necessárias para que a criança possa crescer num local sadio, 
sendo inserida numa sociedade onde consiga habitar e se adaptar.  

Vale mencionar que a formação da personalidade do filho está intimamente ligada a 
presença dos pais e como eles exercem seus papéis de pai e de mãe. É no seio da família 
que a criança começa a formar sua personalidade. A criança conseguirá formar valores 
éticos e morais, se for guiada por bons exemplos dos pais, por sentimentos que recebe e 
assim, aprende a oferecer, lidando desta forma, com sentimentos e emoções fortes. Caso 
isso não ocorra no seio familiar, poderá ocasionar grandes danos, muitas vezes 
irreversíveis à personalidade da criança.  

Os direitos da personalidade, de acordo com o artigo 5º da Constituição de 1988, e 
qualquer atitude atentatória a esses, são passíveis de reprimendas pelo ordenamento 
jurídico através das indenizações por dano moral, e não somente por meio delas, mas 
também, por ações preventivas e outros mecanismos, como o direito de resposta. A 
conduta ilícita, no caso em questão do abandono afetivo, deve ser verificada de forma 
criteriosa, mesmo porque, esta conduta está contrária ao arcabouço normativo e princípio 
lógico norteado pelo Direito de Família, deixando de efetivar um direito constitucional 
garantido e de cumprir um dever estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Refere-se de pesquisa científica, que decorre em série de rigor metodológico, onde 

a metodologia a ser empregada consistirá em pesquisas bibliográficas, de publicações 
periódicas, jurisprudências e artigos de internet, trazendo ao trabalho algumas opiniões 
pessoais de profissionais, bem como de advogados e magistrados da área do Direito Civil 
e Penal. 

Conclui-se assim, que, com análise dos materiais supramencionados, a presente 
pesquisa visa informar o maior número de pessoas quanto ao tema Alienação Parental, 
este que assombra grande parte dos lares brasileiros. Portanto, como forma de alertar as 
pessoas quanto a importância do diálogo entre pais e filhos, especificadamente nas 
hipóteses de divórcio, a presente pesquisa vem a demonstrar que a melhor maneira de 
solucionar os conflitos será o diálogo entre os familiares e se possível com 
acompanhamento de profissionais da psicologia, pois, conforme o elencado, a parte que 
será mais afetada no litígio sempre será a criança e/ou adolescente. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O resultado da pesquisa ecoa o que os autores que abordam o assunto levantam 
como o maior fator de distorção dentro dos processos, especialmente em varas de família: 
o desconhecimento e a falta de preparo dos profissionais, principalmente os que lidam com 
o caso no início do processo.  
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Sendo assim, o profissional encarregado de avaliar um caso que se enquadre como 
Alienação Parental, deve investigar minuciosamente vários aspectos e diversas situações. 
Porque, fatidicamente, poderá ocorrer falsas alegações de alienação parental, 
principalmente em contexto de divórcio, onde um genitor ou um adulto acaba impondo a 
mente da criança falsas alegações, onde, propositalmente, tenta convencer a criança que 
estas alegações são verdadeiras e fazê-la acreditar que seu pai ou sua mãe são ‘’pessoas 
ruins’’. 

Desta feita, a primeira denúncia de Alienação Parental, deve ser alvo de procura 
metódica, com o máximo detalhamento possível, evitando assim, prejudicar qualquer das 
partes envolvidas. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se concluir que, em virtude da precarização das relações intersubjetivas, é 
crescente a discussão sobre a responsabilidade civil nas relações afetivas, mesmo porque, 
este tipo de situação acarreta alguns transtornos psicológicos, devido à falta de solidez do 
seio familiar, implicando cada vez mais em sequelas intransponíveis. Vale mencionar que 
é no acalento da família que se consegue assimilar valores que são primordiais para o 
desenvolvimento humano, principalmente no que diz respeito à formação de uma pessoa.    

 Assim, deve-se avaliar se há procedência na conduta dos indivíduos que decidiram 
intentar reconhecimento judicial do dever de reparar os danos causados em consequência 
da ausência de relação de fraternidade, de cooperação, de respeito recíproco, de 
acolhimento ao outro, no bojo da entidade familiar. 

 Com isso, acredita-se na possibilidade e necessidade da condenação do pai a pagar 
indenização pelo dano psicológico causado por sua omissão na formação e 
desenvolvimento do filho, assumir um cunho pedagógico, na medida em que devem ser 
capazes de desincentivos às condutas dessa natureza. Pode-se perceber que um pai que 
reparou o abandono de um filho, dificilmente reincidirá, como também, haverá maior 
preocupação dos pais com relação ao seu papel de orientar e formar seus filhos. Desse 
modo, mesmo sabendo-se que não há como reconstituir um laço de filiação com o 
pagamento da indenização, uma vez que o amor paternal não é passível de quantificação, 
vale o escopo de reparação de um dano, de fato, suportado com prejuízos na formação da 
personalidade e identidade da criança. 

 O Judiciário cada dia mais vem se demonstrando intransigente no que se refere ao 
dever de sustento, mesmo porque, para ele, há que se prestar a promoção material das 
necessidades dos filhos, sob pena, inclusive, de prisão civil. Entretanto, diante da profunda 
crise das instituições familiares, culminado, inclusive, com bárbaros crimes, suscita-se a 
necessidade de discutir a problemática da imperiosidade de se reconhecer a família como 
responsável pela subsistência emocional dos indivíduos, a ponto de ser capaz de moldar a 
personalidade dos filhos segundo os valores que são discutidos no âmbito dessa entidade. 
Assim, não deve prevalecer que a necessidade de alimentação é mais imperiosa do que o 
direito de receber uma orientação educacional, uma demonstração de afeto, uma diretriz 
comportamental. Com relação à disciplina legal da matéria, já que se reconhece o dever de 
indenização por abandono moral, resta impor o dever dos pais, respeitando o artigo 1634, 
I e II do Código Civil, não se restringindo ao dever de sustento, mas também, a obrigação 
de dirigir aos filhos a criação e a educação, bem como o dever de tê-los em sua companhia 
e guarda. 
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 Para evitar que haja este tipo de mal (alienação parental) e que afete a criança e 
vire uma síndrome, foi que surgiu a imposição do Poder Judiciário de identificar a alienação 
parental.  Assim, é preciso que haja uma coletânea de esforços, de assistentes sociais, de 
psicólogos, de advogados da área do direito de família, que quando procurados pelo pai 
alienante para a defesa de seus direitos, tarefa de menor dificuldade e importância não lhe 
é destinada. 

Assim, não é permitido ao advogado, quando está certo o processo de alienação 
parental que foi promovido pelo progenitor alienante, prejudicar aquele que é o maior 
interessado e que deve ser protegido: a criança. Em tais situações, a recusa ao patrocínio 
da causa do progenitor alienante impõe-se, também por força do comando constitucional 
que erige à condição de dever da sociedade – e, por conseguinte, de todo e qualquer 
cidadão, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
convivência familiar. 

Deste modo o presente trabalho buscou mostrar um grande problema que aos 
poucos está conseguindo ser notado e estudado com maior frequência, mas mesmo assim 
ainda são poucas as jurisprudências encontradas. Portanto deve-se pensar e refletir nas 
graves questões envolvendo a síndrome nas disputas de guarda, e procurar proteger o 
menor. 
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