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“A natureza quer que os homens sejam crianças 
antes de serem homens. Se pervertermos esta 
ordem produziremos frutos precoces sem 
maturidade e sem sabor que não tardarão a 
corromper-se. Teremos jovens doutores e crianças 
velhas. A infância tem modos próprios de ver, 
pensar e sentir e nada há de menos sensato que 
querer substituí-los aos nossos” 
 
Jean-Jacques Rousseau 



RESUMO 

 

 

A alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do 
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 
tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para 
que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculos com este. Tendo em vista as transformações nas estruturas das famílias, as 
separações são cada vez mais numerosas e o distanciamento dos filhos da 
convivência de um dos pais algo que se torna cada vez mais comum. O presente 
trabalho, através de pesquisa bibliográfica, jurisprudências e Leis, visa trazer a 
conceituação, identificação e consequências da alienação parental, diferenciando-a 
da Síndrome da Alienação Parental. Busca, ainda, demonstrar que os atos de 
alienação parental ferem os direitos de personalidade da criança, na medida em que 
promovem a violência psicológica, tendo em vista a situação peculiar de ser em 
desenvolvimento. Traz, ainda, essa prática como uma forma de bullyng familiar e 
violência doméstica. Por fim, tece comentários da importância da Lei 12.318, de 
2010, no combate à alienação parental e na tutela dos direitos fundamentais das 
crianças e dos adolescentes. 
 
Palavras-chave: Alienação Parental. Síndrome da Alienação Parental. Poder 
Judiciário. Lei 12.318/2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Parental Alienation is interference in the psychological development of the child or 
adolescent promoted or induced by a parent, grandparent or by having the child or 
adolescent under his authority, custody or supervision to repudiate parent or 
adversely affecting the establishment or maintaining links with this. Given the 
changes in family structures, the separations are an increasing number of children 
and distanced from the coexistence of a parent something that becomes increasingly 
common. The present work, through literature, jurisprudence and laws, aims to bring 
the conceptualization, identification, consequences of Parental Alienation, 
differentiating it from the Parental Alienation Syndrome. Search also demonstrate that 
the acts of Parental Alienation injure the rights of the child's personality in that it 
promotes the psychological, in view of the peculiar situation of being in development. 
Also brings to this practice as a form of bullyng family and domestic violence. Finally, 
some comments of the importance of Law 12318, 2010, in the fight against parental 
alienation and the protection of fundamental rights of children and adolescents. 
 

Keywords: Parental Alienation. Parental Alienation Syndrome. Judiciary. Law 
12.318/2010.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A alienação parental, muitas vezes, é resultante da dissolução das 

entidades familiares, que por alguma razão, trouxe para um dos genitores um 

sentimento de raiva, traição, ou até mesmo de vingança, instigando uma batalha 

difamatória para que o filho do casal alimente em si toda a frustração e impotência 

diante do término da relação. 

Assim, a “criança alienada” passa a ser fantoche do “genitor alienante ou 

alienador”, papel que, frequentemente, cabe às mães, contra o “genitor alienado”, 

em um verdadeiro processo de doutrinação. 

Trata-se de um assunto sério, polêmico, que merece debates e 

discussões, visto que são rompidos os laços afetivos com o pai, ou a mãe, ou até 

um dos avós, que, indiscutivelmente, são fundamentais na educação dos filhos. 

A privação do convívio, resultante da alienação parental, traz, como será 

analisado no decorrer do trabalho, efeitos desastrosos no desenvolvimento 

psicossocial dos alienados, transformando-os, muitas vezes, em crianças que 

nutrem sentimentos de baixa estima, exteriorizam comportamentos regressivos, 

apresentam agressividade, dentre outros. 

O Poder Judiciário, nesses casos, deve interceder pelos maiores 

prejudicados, que, inconteste, são os filhos, com o fito de impedir maiores sequelas 

a eles, como uma síndrome. Papel este que deve ser exercido mesmo que o 

operador do Direito seja procurado pelo genitor alienante. Desse modo, acima de 

qualquer acusação ao genitor alienado, deve-se investigar por parte judicial e 

psicológica a realidade desses conflitos no relacionamento como um todo. Sendo 

que, na maioria das vezes, a mãe se apossa da vida dos filhos como forma de se 

vingar do ex-cônjuge, dificultando visitas, criando formas de inibir ou extinguir a 

vontade da criança de fazer atividades com o pai, ou até mesmo em casos 

extremos, acusam-no de ser uma pessoa perigosa, ou de tentar agredir sexualmente 

o filho (a). 
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Nesse sentido, o primeiro capítulo analisará os novos aspectos da 

instituição familiar, frisando o surgimento, muitas vezes, de atos de alienação 

parental quando as entidades familiares se dissolvem. Ademais, conceitua alienação 

parental, diferenciando esta da Síndrome da Alienação Parental. 

O segundo capítulo fomenta o debate sobre os direitos de personalidade 

das crianças e dos adolescentes, enfatizando que a alienação parental fere a 

dignidade da pessoa humana. Ademais, traz a Síndrome da Alienação Parental 

como forma de bullyng nas relações familiares e como violência doméstica. 

Por fim, no terceiro capítulo, será feito comentários à Lei 12.318/2010, 

salientando a sua importância na tutela dos direitos de personalidade das crianças. 

Finaliza, pois, o presente trabalho acadêmico, trazer a discussão sobre a 

alienação parental, visto que uma prática tão corriqueira na sociedade. Tem por fim, 

ademais, frisar a importância da Lei da alienação parental, para que o Judiciário 

tenha uma postura mais atuante diante desses atos, visando impedir o surgimento 

da Síndrome da Alienação Parental (SAP). 
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2 A ALIENAÇÃO PARENTAL E O CONCEITO DE FAMÍLIA 
 

 

2.1. Conceito de Família 

 

 

A sociedade tem como núcleo natural e fundamental a família e como tal 

deve ser protegida, como se conclui do disposto na Convenção Americana de 

Direitos Humanos de 1969. Vejamos o que preconiza o Pacto de San José da Costa 

Rica1: 

 
Art. 17 - Proteção da família 
I- A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser 
protegida pela sociedade e pelo Estado. 
II- É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento 
e de constituírem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso 
exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o princípio 
da não-discriminação estabelecido nesta Convenção. 

 

Nessa trilha, outras convenções internacionais retomam a família como 

núcleo da sociedade, cabendo destacar, por oportuno, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança2. O preâmbulo já abarca a sua finalidade: 

 
Preâmbulo: [...] Convencidos de que a família, como grupo fundamental da 
sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os 
seus membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e 
assistência necessárias a fim de poder assumir plenamente suas 
responsabilidades dentro da comunidade [...] 

 

É importante registrar que através dos tempos a família sofreu 

modificações, transformou-se, no decorrer de mudanças religiosas, econômicas e 

socioculturais, sendo um sistema complexo, passando por vários ciclos de 

desenvolvimento ao longo da história.  

A título de exemplificação, na Grécia e Roma, a família era regulada pela 

religião, com enfoque ao culto doméstico, celebrado pelo pai. No que tange ao 

Brasil-Império, ela era matrimonial, disciplinada pela Igreja Católica Apostólica 

                                                 
1  http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/texto065.shtml. Acesso em 8 set. 2010. 
 
2  http://www.onu-brasil.org.br/doc_crianca.php. Acesso em 8 set. 2010. 
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Romana, religião oficial. Com o Decreto nº 181, de 24 de maio de 1890, o 

casamento passou a ser civil. A Constituição de 1988 foi a Carta Política que mais 

ampliou o conceito de família (MENEZES, 2008, p.121). 

Para um melhor entendimento dessa abrangência conceitual, 

inicialmente, cabe destaque o entendimento de Jacques Commaille3 (1997, p.25) 

sobre o conceito de família: 

 
É a instituição jurídica e social resultante das justas núpcias, contraídas por 
duas pessoas de sexo diferente. Abrange necessariamente os cônjuges, 
mas para sua configuração não é essencial a existência de prole. Com as 
núpcias inaugura-se a sociedade conjugal, na qual se identificam três 
vínculos; o vínculo conjugal, que une os cônjuges; o vínculo de parentesco, 
que une os integrantes da sociedade, descendendo um do outro, ou que, 
sem descenderem um do outro, estão ligados a um tronco comum; e o 
vínculo de afinidade, estabelecido entre um cônjuge e os parentes do outro.  
 

Contudo, apesar da definição supra, cabe frisar que atualmente o 

casamento não é o único instituto a ensejar e a legitimar a família. A formação da 

personalidade, a autodeterminação ético-existencial do indivíduo e a solidariedade 

entre os membros são os principais objetivos da família, o que reflete seu papel 

instrumental (MENEZES, 2008, p.120). Nessa perspectiva, percebe-se a 

possibilidade de novos arranjos familiares, não individualizando a família ao conceito 

tradicional da entidade matrimonial. 

Vejamos os dizeres da Dra. Maria Berenice Dias4: 
 

Casamento, sexo e procriação deixaram de ser os elementos identificadores 
da família. Na união estável não há casamento, mas há família. O exercício 
da sexualidade não está restrito ao casamento – nem mesmo para as 
mulheres -, pois caiu o tabu da virgindade. Diante da evolução da 
engenharia genética e dos modernos métodos de reprodução assistida, é 
dispensável a prática sexual para qualquer pessoa realizar o sonho de ter 
um filho. [...] Todas estas mudanças impõem uma nova visão dos vínculos 
familiares, emprestando mais significado ao comprometimento de seus 
partícipes do que à forma de constituição, à identidade sexual ou à 
capacidade procriativa de seus integrantes. O atual conceito de família 
prioriza o laço de afetividade que une seus membros, o que ensejou 
também a reformulação do conceito de filiação que se desprendeu da 
verdade biológica e passou a valorar muito mais a realidade afetiva.  

                                                 
3 COMMAILLE, Jacques. A nova família: Problemas e Perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 
p. 25. 
 
4 DIAS, Maria Berenice. http://jus.uol.com.br/revista/texto/10844/familia-normal em 5 out. 
2010, 21h13. 
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Nesse viés, a visão canônica de procriação e educação da prole não mais 

sustenta isoladamente a concepção de família, tampouco a concepção meramente 

legalista. A mútua assistência traduz novas possibilidades de entidade familiar, uma 

vez que o afeto passa a ser pressuposto da constituição dessas relações. 

A Constituição Federal de 1988 teve contribuição imprescindível na 

conceituação hodierna da família brasileira. Isso porque tem como fundamento a 

dignidade da pessoa humana, busca erradicar quaisquer formas de discriminação e 

é pautada no princípio da igualdade. Para melhor elucidar o alcance do que a Carta 

Magna entende como família, precisa-se entender a substância dos ensinamentos 

do art.226, da Carta Política: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

 

Bom salientar que a norma supra não inseriu cláusula de exclusão como 

acontecera em outras constituições5. O dispositivo acima fala em família, impondo a 

tutela constitucional a qualquer entidade familiar. 

Segundo Perlingieri (1997, p.30 apud MENEZES, 2008, p.125)6, a família 

atual é centrada no conceito de dignidade da pessoa humana; corresponde a uma 

instituição repersonalizada e despatrimonializada de que se despe de uma 

jurisprudência de interesses patrimoniais para atentar para os valores existenciais 

que privilegiam a pessoa humana. 

Nesse sentido, Menezes (2010, p.68)7 enfoca que “pluralidade é uma 

palavra de ordem quando se fala do conceito moderno de família baseado na 

dignidade humana”. Ressalta, logo após, que, dessa maneira, podem ser incluídas 

no rol das entidades familiares as famílias reconstruídas, recompostas, 

recombinadas, constituídas após a ruptura de relações anteriores, as famílias 

                                                 
5 “constituída pelo casamento” (art. 167 da Constituição de 1967-69). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm. Acesso em 5 out. 2010. 
 
6 Joyceane Bezerra de Menezes – A família na Constituição Federal de 1988: uma instituição plural e 
atenta aos direitos de personalidade. 
 
7 Joyceane Bezerra de Menezes e Cecília Barroso de Oliveira – Direito Fundamental à constituição de 
entidade familiar por pessoa homossexual. 
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simultâneas ou paralelas, homoafetivas, monoparentais, anaparentais, bem como 

diversos outros arranjos familiares. 

Nesse diapasão, sábio é o entendimento de Paulo Luiz Netto Lobo (2002, 

p.46)8: 

 
não é a família per se que é constitucionalmente protegida, mas o lócus 
indispensável de realização e desenvolvimento da pessoa humana. Sob o 
ponto de vista do melhor interesse da pessoa, não podem ser protegidas 
algumas entidades familiares e desprotegidas outras, pois a exclusão 
refletiria nas pessoas que as integram por opção ou por circunstâncias da 
vida, comprometendo a realização do princípio da dignidade humana. 

 

Dessa forma, a Constituição Federal não elencou o conceito de família 

exaustivamente, pelo contrário, interpretando o art.226, pode-se dizer que entidades 

familiares, assim entendidas, são as que traduzem os laços de afeto. No que se 

refere ao princípio da afetividade, digno de menção é o comentário de Paulo Luiz 

Netto Lobo (2004, p.08):9 

 
O principio da afetividade tem fundamento constitucional; não é petição de 
princípio, nem fato exclusivamente sociológico ou psicológico. Projetou-se, 
no campo jurídico-constitucional, a afirmação da natureza da família como 
grupo social fundado essencialmente nos laços de afetividade. 

 

Menezes (2008, p.128) enfoca que a base da Constituição Federal é a 

dignidade da pessoa humana, princípio este essencial dos direitos fundamentais. 

Nessa linha, de acordo com a educadora, a família tem função instrumental em face 

do desenvolvimento da pessoa. Isso para garantir o livre desenvolvimento da 

personalidade, já que instituição de apoio e amparo às pessoas de seus membros. 

Ademais, aduz que “a família migra de uma estrutura fechada para delinear-se como 

comunidade de afeto, evitando adjetivações e exclusões, de modo a comportar-se 

numa dimensão plural”. 

Com base nisso, percebe-se que o conceito de família mudou ao longo 

dos tempos, dando ensejo aos mais diversos tipos de arranjos familiares, tendo a 
                                                 
8Doutor em Direito pela USP, advogado, professor dos programas de Mestrado e Doutorado em 
Direito da UFPE, UFAL e UnB, membro do Conselho Nacional de Justiça. LOBO, Paulo Luiz Netto. 
Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. p. 46 
 
9 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. In: Revista Brasileira de Direito 
de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 6, n.24, jun/jul., 2004, p. 08. 



16 
 

família o afeto e a solidariedade como parâmetros. 

 

 

2.2. A dissolução das entidades familiares e a alienação parental 

 

 

A prole exsurge não necessariamente da relação matrimonial, mas da 

união estável, de um namoro, do concubinato ou mesmo de uma simples relação 

sexual descomprometida. Quando a relação entre os pais termina, seja pelo divórcio, 

fim da união estável, dentre outras formas de ruptura, surge a necessidade de tratar 

sobre a guarda e visita dos filhos. O poder familiar mantém-se. Veja-se o art.1632, 

do Código Civil:  

 
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável 
não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos 
primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos. 
 

Nessa trilha, a Lei Civilista tem orientado a preferência pela guarda 

compartilhada nas hipóteses de divórcio, o que poderia ser aplicável às demais 

hipóteses, utilizando o norte do “melhor interesse da criança”. O Código Civil ensina: 

  
Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 
[...] 
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 
filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada. 
 

Malgrado essa inovação, ainda é forte a tendência pela guarda unilateral, 

confiada, preferencialmente, à figura materna, mesmo, hodiernamente, o pai tendo 

ampliado o seu papel na criação da sua prole, assumindo novas funções para além 

do sustento da casa, participando ativamente na formação e criação dos filhos. 

E é com base nessa importante contribuição paterna, valioso na formação 

da personalidade da criança, tendo direito constitucional à convivência familiar, que 

o direito de visitas deve ser respeitado. 

Não é raro, mesmo nas hipóteses em que está fixada a guarda 

compartilhada, a tentativa de um dos pais em afastar ou dificultar o convívio da 

criança com o outro. 
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Nota-se que a Constituição Federal, ao consagrar o princípio da igualdade 

e ao assegurar ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal (CF, 226, §5)10, baniu discriminações, produzindo reflexos 

significativos no poder familiar.  Assim, a guarda compartilhada “é o modo de 

garantir, de forma efetiva, a co-responsabilidade parental, a permanência da 

vinculação mais estrita e a ampla participação destes na formação e educação do 

filho, a que a simples visitação não dá espaço” (DIAS, 2009). Tudo em atenção ao 

princípio constitucional da paternidade responsável.                                                                       

Dissertando sobre o direito de visita, o Professor Paulo Luiz Netto Lôbo 

leciona (2008, p.174): 

 
O direito de visita, interpretado em conformidade com a Constituição (art. 
227), é direito recíproco de pais e dos filhos à convivência, de assegurar a 
companhia de uns com os outros, independentemente da separação. Por 
isso, é mais correto dizer direito à convivência, ou à companhia, ou ao 
contato (permanente) do que direito de visita (episódica). O direito de visita 
não se restringe a visitar o filho na residência do guardião ou no local que 
este designe. Abrange o de ter o filho ‘em sua companhia’ e o de fiscalizar 
sua manutenção e educação, como prevê o art. 1.589 do Código Civil. O 
direito de ter o filho em sua companhia é expressão do direito à convivência 
familiar, que não pode ser restringido em regulamentação de visita. Uma 
coisa é a visita, outra a companhia ou convivência. O direito de visita, 
entendido como direito à companhia, é relação de reciprocidade, não 
podendo ser imposto quando o filho não o deseja, ou o repele [...].  
 

As consequências de um fim de relacionamento podem ser drásticas. A 

ruptura das variadas formas de arranjos familiares em que haja prole encontra a 

mágoa do fim em vida que dificulta a solução de questões práticas, intensificando o 

sofrimento dos filhos. Nessa trilha, principalmente quando um dos genitores sai 

magoado, seja por traição, seja pela não aceitação do fim da relação, rejeição, pode 

ocorrer de um dos genitores usar o filho para se vingar do outro genitor. 

Quando o peso da separação não é suportado por um deles, não é raro 

que os filhos sofram manipulações das mais diversas formas, geralmente por quem 

detém a guarda e/ou companhia imediata. E é nesse contexto, que a campanha de 

desmoralização do outro cônjuge, com o intuito de dilacerar o vínculo que une um 

pai ou mãe a um filho, vem caracterizar a tão constante alienação parental. 

                                                 
10 § 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem 
e pela mulher. 
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Nesse diapasão, a alienação parental surge quando um dos genitores 

tenta, de forma abusiva, afastar o filho (a) da convivência com o outro genitor, 

criando uma falsa memória em relação a este último. A criança é, pois, programada 

para odiar um dos pais, caracterizando, muitas vezes, uma completa lavagem 

cerebral da criança ou do adolescente, que conduz à destruição progressiva ou até 

mesmo total da ligação entre a prole e um dos genitores ou mesmo outro membro do 

grupo familiar. Para isso, a pessoa, geralmente quem detém a guarda, ou mesmo na 

disputa desta, usa de meios perniciosos, de algum artifício de acordo com a 

circunstância, a exemplo da depreciação da imagem do outro, de falsas histórias, 

óbice ao contato do filho (a) com o ex-parceiro (a), dentre outros. É, pois, uma 

verdadeira manipulação no âmbito privado da vida. Há campanhas que envolvem 

até falsa acusação de abuso sexual. Analise-se a seguinte jurisprudência: 

 
EMENTA:  DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABUSO SEXUAL. 
SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. Estando as visitas do genitor à 
filha sendo realizadas junto a serviço especializado, não há justificativa para 
que se proceda a destituição do poder familiar. A denúncia de abuso sexual 
levada a efeito pela genitora, não está evidenciada, havendo a possibilidade 
de se estar frente à hipótese da chamada síndrome da alienação parental. 
Negado provimento. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento Nº 
70015224140, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Maria Berenice Dias, Julgado em 12/07/2006) 

 

A implantação das falsas memórias leva o filho a rejeitar o pai, muitas 

vezes, a odiá-lo. O psiquiatra americano Richard Gardner chamou esse processo de 

“Síndrome da Alienação Parental”11. 

Desse modo, a Síndrome da Alienação Parental foi definida pela primeira 

vez nos Estados Unidos por Richard Gardner em 1987, mais tarde passou a ser 

difundida na Europa por F. Podevyn em 2001. Despertando mais tarde um interesse 

na área de psicologia e do direito, por tratar-se de um problema que afeta as duas 

áreas. A psicologia jurídica se une para um melhor entendimento dos fenômenos 

emocionais que acontecem com os atores processuais, que no caso, seriam os 

envolvidos no divórcio ou separação, os filhos (TRINDADE, 2004, p.160). 

A alienação parental é, portanto, a desmoralização de um dos genitores 
                                                 
11  http://www.alienacaoparental.com.br/, acesso em 25 set. 2010. 
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pelo genitor guardião da criança com o intuito do afastar a prole do genitor 

alienado12. Já a Síndrome da Alienação Parental são as sequelas deixadas pelos 

atos dessa prática, dizendo respeito aos efeitos emocionais e comportamentais 

sofridos pela criança. A partir das idéias de Podevyn, entende-se a Síndrome de 

Alienação Parental como um processo que consiste em programar uma criança para 

que odeie o outro genitor, fazendo uma espécie de campanha denegritória 

(TRINDADE, 2004, p.160). 

Giselle Câmara Groeninga (2008, p.122-123 apud ALVES, 2009, p.1) 

discorreu sobre o tema nos seguintes dizeres: 

Segundo Gardner: ‘A Síndrome da Alienação Parental é uma das doenças que 
emerge quase que exclusivamente no contexto das disputas pela guarda. Nesta 
doença, um dos genitores (o alienador, o genitor alienante, o genitor PAS-indutor) 
empreende um programa de denegrir o outro genitor (o genitor alienado, a vítima, 
o genitor denegrido). No entanto, este não é simplesmente uma questão de 
‘lavagem cerebral’ ou ‘programação’ na qual a criança contribui com seus próprios 
elementos na campanha de denegrir. : É esta combinação de fatores que 
justificadamente garantem a designação de PAS [...]. Na PAS, os pólos dos 
impasses judiciais seriam compostos por um genitor alienador e um genitor 
alienado. Como apontado no início deste texto, seria fundamental considerar as 
contribuições do contexto judicial para a instalação de dita síndrome, ou 
Fenômeno de Alienação Parental, como se defende aqui ser mais apropriado 
denominar [...]. O genitor alienante seria, em geral, a mãe que costuma deter a 
guarda, e que a exerceria de forma tirânica. Inegável é a grande influência que a 
mãe exerce nos filhos pequenos, dada a natural sequência de um vínculo 
biológico para o psíquico e afetivo. O que se observa é que há mães que utilizam 
sim de forma abusiva, consciente e inconscientemente, o vínculo de dependência 
não só física, mas, sobretudo, psíquica que a criança tem para com ela [...]. 

 

Desse modo, a Síndrome da Alienação Parental refere-se a um transtorno 

da personalidade que tem acometido crianças e adolescentes cujos pais tenham se 

envolvido em forte litígio decorrente da necessidade de intervenção judicial para 

estabelecer o sistema de atribuição de sua guarda, com os correlatos direitos e 

                                                 
12 A campanha de desqualificação reiterada da conduta do genitor ou genitora visitante alienado, no 
exercício da paternidade ou maternidade, pode ser identificada por atitudes adotadas pelo pai ou mãe 
guardião alienante, tais como: impedir que cartas ou correspondências cheguem ao filho; desvalorizar 
qualquer conduta do genitor visitante; adotar decisões essenciais e não permitir a participação do 
genitor visitante; impedir que o genitor alienado tenha acesso ao filho, inclusive, atrapalhando os dias 
de visitas e férias escolares; ameaçar o abandono do filho, caso ele passe a se aproximar e a ter 
mais afeto pelo genitor alienado; mudar de endereço (muitas vezes de Cidade, Estado ou País) sem 
comunicar ao genitor visitante; desmoralizar, destruir e desconstruir a real imagem ao genitor 
alienado; imputar falsas denúncias contra o genitor alienado, principalmente e de abuso sexual, pois 
esta possibilita o impedimento provisório, pela própria Justiça, daquele ter acesso à prole. 
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deveres daí decorrentes13.  

A SAP pode afetar tanto a criança alienada, que passa a acreditar 

cegamente no genitor guardião, como também o genitor alienador, que, com o 

tempo, tem a possibilidade de acreditar nas suas próprias invenções maquiavélicas. 

Surge uma parceria entre genitor alienador e criança alienada, uma fidelidade 

intocável, um vínculo, muitas vezes, resistível a tudo. 

Destarte, pode-se entender essa síndrome como o exercício abusivo do 

direito de guarda, em que os maiores prejudicados, crianças e adolescentes, 

passam a ser marionetes de quem ama, submersos em uma contradição de 

sentimentos, de desconstrução do amor, até o total rompimento do vínculo através 

da realidade distorcida. Processo este doloroso igualmente para o genitor alienado, 

que, injustiçado, vivencia a angústia do desprezo, do desafeto, na dúvida se um dia 

o (a) filho (a) voltará a amá-lo como outrora, em tempos de não alienação.  

Diante de tudo isso, preocupante é quando a criança ou adolescente não 

consegue discernir o que é realidade e o que é fantasia, o que pode ocasionar uma 

inconsciente ajuda ao genitor alienador, na medida em que a prole passará a 

contribuir para a finalidade dele, o que é bastante desgastante e destrutivo para as 

partes alienadas. 

Richard Gardner (1998) definiu três tipos de SAP: a leve, a moderada e a 

grave. Tal definição corresponde aos estágios do processo de alienação, com 

consequências e gravidade específicas. No tipo leve, a campanha de difamação 

existe, mas os ataques são mais brandos, o que gera alguns episódicos conflitos dos 

filhos com o pai alienado, sendo que os filhos não se sentem bem em fazê-lo, 

padecendo de sentimento de culpa e de desgosto pelos desentendimentos. Verifica-

se a ambivalência. Nesse estágio, os filhos não desprezam a família do genitor 

alienado, sendo mínima a animosidade com o círculo social do genitor descontínuo, 

quando eventualmente ocorre. Não há problemas legais que tenham impedido ou 

dificultado o contato do filho com o genitor alienado, percebendo-se que o filho 

comporta-se bem durante a visitação do não-guardião, mantendo fortes ligações 

afetivas com ambos os pais. 

                                                 
13  http://jus.uol.com.br/revista/texto/8690/sindrome-da-alienacao-parental-o-que-e-isso, acesso em 
25.9.210. 
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No que concerne ao tipo moderado, ocorre quando as visitas passam a 

ser motivo de tensão, havendo conflitos recorrentes quando da entrega do filho à 

visitação. Neste quadro, a campanha de difamação é intensificada, mas ainda não 

assume um grau preocupante. Mesmo assim, o filho passa a ter conflitos mais 

constantes com o genitor alienado, por exemplo, travando ataques verbais, que 

cessam com a interferência firme do pai alienado, mas despertam pouca ou 

nenhuma culpa ou mal-estar no filho. O filho passa a assumir uma posição de 

defensor do genitor alienador, mostrando ter preferência por ele, deixando externar 

ausência de ambivalência. Nessa fase, o filho passa a evitar a família do genitor 

alienado. Os menores, nesse estágio, não são poupados do andamento do processo 

de divórcio, sendo comum conhecerem tudo a respeito do conflito dos pais no 

tribunal.  As visitas passam a ser prejudicadas por várias situações que antes não 

existiam, como atividades extracurriculares, viagens, festas em casa de amigos, 

entre outras. Nesse momento, os filhos passam a se distanciar afetivamente do pai 

alienado. 

Por fim, no que tange ao tipo grave, a campanha de desmoralização é 

escancarada, aguda e incessante. As visitas são raras e sempre entremeadas por 

episódios de estresse, com choros, medos, fugas e repulsa. Não há ambivalência. O 

filho odeia o genitor alienado, vendo-o como um indivíduo perigoso. Já relativamente 

ao genitor alienador, há verdadeira adoração. 

Esses genitores alienadores podem demostrar perfil de psicopatas, uma 

vez que não hesitam em usar familiares, filhos, para se livrarem de situações 

desfavoráveis ou tirarem vantagens. Antônio da Fonseca (2006, p. 201) afirma ser a 

psicopatia um transtorno da personalidade, caracterizada, pois, por “alterações do 

comportamento resultantes de anomalias da personalidade ou de estados de 

desadaptação do indivíduo”.  

Contudo, Ballone (2008) opina que a psicopatia não é uma enfermidade 

mental, porque as doenças desse grupo estão bem delimitadas, e esta não faz parte 

dele; além disto os doentes mentais – inimputáveis - não cometem tantas 

atrocidades como os dissociais o fazem.  

Combinado a este fato há o ponto crucial de que os enfermos não 

possuem consciência de seus atos por não compreenderem a realidade, já que em 
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sua maioria sofrem processos alucinatórios ou delirantes (COSTA, 2008); situação 

totalmente oposta para com os psicopatas que compreendem a realidade, mas não 

conseguem não praticar determinados atos, como se seus sentimentos falassem 

mais alto que sua razão. 

O fato é que quando os genitores alienadores afirmam que amam, ou 

demonstram ciúmes, demonstram um sentimento de posse, tratando a prole como 

objeto de manipulações, como a arma necessária e útil contra o outro genitor; é o 

processo de coisificação da criança e adolescente, que traz profundas, muitas 

vezes, irreversíveis consequências. Isso porque certamente o alienador provoca 

danos psíquicos na criança, ainda que esta não seja sua intenção. A criança ou 

adolescente fica sob constante estado de tensão, ansiedade e temor em relação ao 

pai ou mãe “morto” (a) em vida. É a possessividade ou a inveja, o ciúme ou a 

vingança, o incentivo de amigos ou mesmo de familiares, ou tudo isso, que 

propiciam um ambiente perfeito para o “uso” da prole, que, com o tempo, poderá 

perder a admiração e o respeito pelo genitor alienado, o que pode desenvolver 

temor e ódio contra este. 

Todo esse processo poderá acarretar na criança ou adolescente o 

isolamento, o baixo rendimento escolar, depressão, melancolia, angústia, fugas, 

rebeldia, regressões, negação, conduta anti-social, culpa, aproveitamento da 

situação para enfrentar os pais, indiferenças, dentre muitas outras sérias 

consequências14. 

Diante de todo o exposto, Marcos Duarte15 frisa que “A Síndrome da 

Alienação Parental esconde verdadeiras tragédias familiares onde o amor e o ódio 

se misturam a um só tempo. O alienador parental é um psicopata sem limites e, o 

que é pior, socialmente aceito e sem a menor possibilidade de cura clínica”. 

 

 

                                                 
14 Estatística disponível em: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3329. Acesso em 21 nov. 
2010. 
 
15 Marcos Duarte é advogado especializado em Direito Internacional Privado, Famílias e Sucesões, 
presidente do IBDFAM Ceará, presidente da Leis & Letras Editora e Editor da Revista Leis & Letras. 
Disponível em Portal IBDFAM – http://www.ibdfam.org.br/. Acesso em 8 fev. 2010. 
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3 DIREITOS DE PERSONALIDADE DA CRIANÇA EM FACE DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL 
 

As crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, devendo a 

elas serem garantidos o maior rol de direitos. Vejamos o que preconiza o art.227, da 

Constituição Federal: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades 
não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos:  
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 
assistência materno-infantil; 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação 
§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 
§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 
disposto no art. 7º, XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;  
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; 
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa da liberdade; 
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 
fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de 
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao 
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins 
§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 
da criança e do adolescente. 
§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de 
estrangeiros. 
§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 
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§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á 
em consideração o disposto no art. 204. 
§ 8º A lei estabelecerá: 
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens 
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à 
articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas 
públicas. 

 

Desse modo, vislumbra-se uma maior atenção do legislador, 

principalmente a partir da Carta de 1988, para com os direitos da criança e do 

adolescente. As inovações constitucionais no que tange à família, à criança, ao 

adolescente e ao idoso deram nova conformação ao direito da criança, de que é 

exemplo o artigo 227 da Carta Política. A legislação infraconstitucional tem 

acompanhado, por igual, os avanços verificados neste exato domínio. Nesse 

sentido, a Lei 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a 

Lei n. 8.560/92, que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do 

casamento, entre outras. 

A Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente ensina que: 
 
Art.3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

 

Nesse contexto, Puerche (1997, p.43 apud BELTRÃO, 2010, p.475) define 

direitos de personalidade como categoria especial de direitos subjetivos que, 

fundados na dignidade da pessoa humana garantem o gozo e o respeito ao seu 

próprio ser, em todas as suas manifestações espirituais ou físicas. 

Chaves (1982, p.39 apud BELTRÃO, 2010, p.475), por sua vez, ensina 

que os direitos de personalidade vêm tradicionalmente definidos como diretos 

essenciais do ser humano, os quais funcionam como conteúdo mínimo, necessário e 

imprescindível da personalidade humana. 

Desse modo, os “direitos da personalidade podem ser conceituados como 

sendo aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade. Surgem cinco ícones 
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principais: vida/integridade física, honra, imagem, nome e intimidade. Essas cinco 

expressões-chave demonstram muito bem a concepção desses direitos”16 

(TARTUCE, 2005). 

Desse modo, quando a criança é forçada a se afastar do outro genitor, 

através de atos de alienação parental, na qualidade de ser em desenvolvimento, 

bem como levando em consideração que a paternidade e maternidade responsáveis 

são de extrema importância para a formação do caráter da pessoa, é inconteste que 

essa prática fere não somente a integridade moral da prole, como também o direito a 

uma vida saudável, digna, não efetivando, pois, os direitos de personalidade, na 

medida em que ferida a dignidade da pessoa humana. 

Venosa (2006, p.172), sobre os direitos de personalidade, preconiza: 

 
Esses direitos da personalidade relacionam-se com o Direito Natural, 
constituindo o mínimo necessário do conteúdo da própria personalidade. 
Diferem dos direitos patrimoniais porque o sentido econômico desses 
direitos é absolutamente secundário e somente aflorará quando 
transgredidos: tratar-se-á, então, de pedido substitutivo, qual seja, uma 
reparação pecuniária indenizatória pela violação do direito, que nunca se 
colocará no mesmo patamar do direito violentado. Os danos que decorrem 
da violação desses direitos possuem caráter moral. Os danos patrimoniais 
que eventualmente podem decorrer são de nível secundário. 
Fundamentalmente, é no campo dos danos morais que se situa a 
transgressão dos direitos da personalidade. De fato, em linhas gerais, não 
há danos morais fora dos direitos da personalidade.  
 

Destarte, embora haja certa relutância no que diz respeito à conceituação 

dos direitos de personalidade, o certo é que eles são alicerçados no princípio da 

dignidade da pessoa humana, bem como devem ser tutelados desde a fase pré-

natal.  

 Menezes (2010, p.349) no seu livro Dimensões Jurídicas da 

Personalidade na Ordem Constituição Brasileira ressalta que a dignidade da pessoa 

humana deve ser associada ao efetivo desenvolvimento da personalidade, desse 

modo, deve-se admitir a tutela especial a partir da fase pré-natal, primeira etapa do 

desenvolvimento humano. A aludida pesquisadora (2010, p.350) enfatiza que “no 

                                                 
16 Flávio Tartuce - advogado em São Paulo (SP),doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em 
Direito Civil Comparado pela PUC/SP, professor do Curso FMB, coordenador e professor dos cursos 
de pós-graduação da Escola Paulista de Direito (SP).Doutorando em direito civil pela USP. Disponíve 
em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/7590/os-direitos-da-personalidade-no-novo-codigo-civil. Acesso 
em 21 nov. 2010. 
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Brasil, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional conformador que 

emana valor para toda ordem jurídica pátria, condicionando a atuação do Estado e 

dos particulares.” 

Nessa trilha, pode-se observar que a dignidade da pessoa humana é 

fundamento dos direitos da personalidade, na medida em que estes são todos 

aqueles destinados a proteger a respeitabilidade e a dignidade do ser humano. 

(VIANA; MONTEIRO, 2010, 368). 

Referidos direitos são irrenunciáveis e intransmissíveis, segundo prevê o 

art.11, do Código Civil de 200217. Veja-se, por oportuno os dizeres do art.5º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

 

Conclui-se, por parte, que os atos de alienação parental se chocam com 

os direitos de personalidade da criança, na medida em que tais manipulações ferem 

a integridade moral da criança ou do adolescente, ferindo a dignidade da pessoa 

humana. Vejamos o que a revista Isto È18 trouxe sobre a Síndrome da Alienação 

Parental. A matéria assinada por Cláudia Jordão iniciou-se com o seguinte 

depoimento: 

 
Fazia seis anos que Karla, de oito, não via o pai. Nem mesmo por foto. Sua 
irmã mais nova, Daniele, nem sequer o conhece. Quando seus pais se 
separaram, ela ainda estava na barriga de sua mãe. Aquela noite de 1978, 
portanto, era muito especial para as duas irmãs. Sócrates havia deixado o 
Rio de Janeiro, onde morava, e desembarcado em São Luís do Maranhão, 
onde elas viviam com a mãe, para tentar uma reaproximação. “Minha mãe 
me disse que nosso pai iria nos pegar para jantar”, conta Karla Mendes, 
hoje com 38 anos. As garotas, animadas e ansiosas, tomaram banho, se 
perfumaram e vestiram suas melhores roupas. “Acontece que meu pai 
nunca chegou, ficamos lá, horas e horas, até meia-noite”, diz. Enquanto as 
meninas tentavam superar a decepção, a mãe repetia sem parar: “Ta 
vendo? O pai de vocês não presta! Ele não dá a mínima!” Naquele dia, 
Karla viveu sua primeira grande frustração. Mas o maior baque aconteceu 
11 anos depois, quando recebeu uma ligação de seu pai, que até então 

                                                 
17 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis 
e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
 
18 Revista Isto é. Edição nº. 2038, p. 68-70, de novembro de 2008, site: 
http://www.istoe.com.br/reportagens/1138_FAMILIAS+DILACERADAS?pathImagens=&path=&actual
Area=internalPage, acesso em 10.8.2010. 
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estava sumido. Karla começou a entender que sua mãe havia armado 
contra todos naquela noite – e em outras incontáveis vezes. Ela descobriu 
que o pai esteve em São Luís. “Para ele, minha mãe prometeu que iríamos 
à praia em sua companhia, mas sumiu com a gente quando ele passou para 
nos pegar. Para nós, inventou o jantar”, conta Karla. De tão desorientada 
com a descoberta, trancou a faculdade por um ano para digerir a história. “O 
mais difícil foi descobrir que meu pai não era um monstro”, diz Karla, que há 
20 anos tem uma relação próxima com o pai, mas não fala com a mãe 
desde que descobriu que ela manipula da mesma forma seus dois outros 
filhos de outro casamento. 
 

Imagina-se, como no depoimento supra, a dificuldade de reaproximação 

de um filho alienado com o genitor alienado. Quando a verdade surge, nos casos em 

que ela surge, diga-se de passagem, um outro problema é enfrentado por eles, qual 

seja, o processo de desconstrução das mentiras. É notório, pois, que a criança, na 

qualidade de ser em desenvolvimento, é ferida no seu direito à honra e à moral, nos 

casos de alienação parental. 

Nesse contexto, são feridos tanto os direitos de personalidade da criança 

alienada como do genitor alienado. No caso de um pai alienado em determinado 

processo de alienação parental, por exemplo, isso poderá acarretar a ruptura dos 

direitos paternais, o que pode ocasionar o desespero paternal, disfunção, 

isolamento, ansiedade, depressão, insegurança, paranoia, perda da confiança em si 

mesmo, dentre outras consequências, até mesmo o suicídio, dilacerando igualmente 

a dignidade do pai alienado. Esse processo reflete o que Nelson Zicavo Martínez19 

entende como padrectomia, o afastamento forçado do pai, corte e subtração do 

papel paterno e a perda parcial ou total de seus direitos diante dos filhos, o qual se 

expressa a nível sócio-cultural, legal, familiar e maternal, o que caracteriza a 

síndrome do pai destruído. 

Diante do exposto, cabe novamente frisar que o cerne da Constituição 

Federal é a dignidade da pessoa humana, pois dela deriva os outros diretos 

individuais. Nessa trilha, a Alienação Parental acarreta, como explanado, grandes 

malefícios para as partes alienadas, prejudicando diretamente a formação da 

personalidade, ou ocasionando a distorção desta, principalmente no que concerne 

às crianças e adolescentes, já que seres em desenvolvimento. 

 

                                                 
19 Psicólogo, Máster em Psicologia Clínica. Docente da Universidade Del Bio-Bio-Chile. Disponível 
em: http://www.apase.org.br/91010-padrectomia.htm. Acesso em 22 nov. 2010. 
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3.1 Abuso Afetivo e o Bullyng Familiar 

 

 

Segundo Luiz Carlos Furquim Vieira20, “a Síndrome da Alienação Parental 

é uma das várias formas do Bullying. O fenômeno Bullying consiste em agressões 

repetidas sem qualquer justificativa, que visam colocar a vítima em constante estado 

de tensão”. 

Estudioso e combatente do Bullying, Lélio Braga Calhau ensina que essa 

prática é assédio moral, caracterizada através de atos de desprezar, denegrir, 

violentar, agredir, destruir a estrutura psíquica de outra pessoa sem motivação 

alguma e de forma repetida21. 

A alienação parental, ao caracterizar abuso afetivo, na medida em que o 

genitor alienador fere o psíquico da criança alienada, deixando-a frequentemente em 

estado de tensão, de sofrimento, de raiva e de ódio, interrompe o desenvolvimento 

saudável do alienado, uma vez que pessoa em formação, que precisa de diretrizes 

familiares para a construção da sua personalidade. Sendo assim, caracteriza uma 

das mais variadas formas de Bullyng. 

Luiz Carlos Furquim Vieira, finaliza alegando22: 
 
A Síndrome da Alienação Parental é o Bullying Familiar ou Bullying nas 
Relações Familiares, pois, o agressor acaba colocando o filho e o ex-
cônjuge em constante estado de tensão, impingindo terrível sofrimento a 
ambos. Ainda que o agressor não tenha a intenção de atingir a criança, é 
inequívoco que nesta prática abominável, a criança é profundamente 
atingida. 

 

A recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul demonstra o sofrimento enfrentado pela criança que não consegue se 

reaproximar do pai, tendo em vista ter sido vítima de atos de alienação. Veja-se uma 

das piores formas de abuso afetivo: 

                                                 
20 Síndrome da Alienação Parental: O Bullying nas Relações Familiares. Disponível em 
http://www.lfg.com.br - 25 de out. 2009. 
 
21 CALHAU, Lélio Braga. Bullying: o que você precisa saber. Rio de Janeiro: Impetus, 2009. p.06. 
 
22  Ibidem 
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EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO 
DE VISITAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE VISITAÇÃO DO PAI À 
FILHA. IMPEDIMENTO PELA GENITORA COM APOIO DA CLÍNICA NA 
QUAL A MENINA REALIZADA TRATAMENTO. PEDIDO DE CESSAÇÃO 
DO TRATAMENTO NESTA CLÍNICA. POSSIBILIDADE. Verificado que a 
clínica, na qual a menina realiza tratamento há mais de quatro anos, além 
de estimular a ocorrência de abuso sexual pelo genitor, abuso este já 
afastado em ação própria transitada em julgado com base em diversos 
laudos periciais, não consegue reaproximar o genitor da menina, afastando-
os cada vez mais com o apoio e incentivo da genitora, deve o tratamento na 
referida instituição ser cessado, a fim de que, após sugeridos outros 
profissionais por ambas as partes e com a avaliação do corpo técnico do 
juizado, o magistrado possa decidir qual o melhor tratamento a ser seguido 
pela criança. Com isto, visa-se a impedir a alienação parental que vem 
sofrendo a menina, mesmo após quatro anos da decisão que manteve o 
genitor com o poder familiar, determinando a visitação que vem sendo 
obstaculizada pela genitora com o apoio da clínica na qual a criança ainda 
realiza o tratamento. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de 
Instrumento Nº 70035473933, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 22/09/2010). 

 

Ademais, a alienação parental não deixa de ser violência doméstica, a ser 

combatida. Citadas por Marcelo Moreira Neumann23, a professora. Drª. Maria Amélia 

Azevedo e Viviane Guerra (USP/SP-1989), através de estudos e pesquisa, 

conceituaram o fenômeno da violência doméstica contra crianças e adolescentes, 

quando definem a mesma como sendo: 
 
todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra 
crianças e/ou adolescentes que - sendo capaz de causar dano físico, sexual 
e/ou psicológico a vítima - implica de um lado, numa transgressão do direito 
que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas 
em condição peculiar de desenvolvimento. 
 

A violência familiar é a que ocorre dentro da família, ou seja, nas relações 

entre os membros da entidade familiar, formada por vínculos de parentesco natural 

ou civil, por afinidade ou afetividade.  Nesse contexto, como dantes enfatizado, 

crianças vítimas da alienação parental são mais propensas a apresentar distúrbios 

psicológicos como depressão, ansiedade e pânico, utilizar drogas e álcool como 

forma de aliviar a dor e culpa da alienação, cometer suicídio, apresentar baixa auto-

estima, não conseguir uma relação estável, possuir problemas de gênero, em função 

da desqualificação do genitor atacado.24  

                                                 
23 http://www.cedeca.org.br/PDF/violencia_domestica_marcelo_neumman.pdf, acesso em 3 nov. 2010. 
 
24  http://www.alienacaoparental.com.br/o-que-e#TOC-O-Genitor-Alienante-, acesso em 3 nov. 2010. 
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Dessa forma, os atos de alienação parental podem ser compreendidos 

como uma forma de Bullying familiar, bem como caracteriza violência doméstica, 

tendo em vista que a prole enfrenta constante tensão e privação de amor, o que 

caracteriza indubitavelmente violência psicológica. 
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4 A TUTELA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE ALIENADOS: A LEI 12.318, DE 2010 

 

 

Existe ainda uma grande resistência do Judiciário nos casos em que se 

alega a alienação parental. A justificativa, na maioria das vezes, era a falta de 

norma. São raros os casos em que os magistrados decidem usando o termo 

“alienação parental”, como se vislumbra observando as seguintes jurisprudências: 

 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL - GUARDA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. 
SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL Evidenciada o elevadíssimo grau 
de beligerância existente entre os pais que não conseguem superar suas 
dificuldades sem envolver os filhos, bem como a existência de graves 
acusações perpetradas contra o genitor que se encontra afastado da prole 
há bastante tempo, revela-se mais adequada a realização das visitas em 
ambiente terapêutico. Tal forma de visitação também se recomenda por 
haver a possibilidade de se estar diante de quadro de síndrome da 
alienação parental. Apelo provido em parte. (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
(Apelação Cível Nº 70016276735, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 18/10/2006). 
 

Na decisão seguinte, já se vê certa cautela do aplicador do direito em face 

da acusação de abuso sexual, exatamente em vista da prática da alienação parental. 

É bem certo que existem casos de abuso sexual na relação paterno-filial, mas, em 

vista da gravidade da imputação, há que se verificar a procedência ou 

verossimilhança da acusação, a fim de não se compartilhar com outro mal: 

 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABUSO SEXUAL. SÍNDROME DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL. Estando as visitas do genitor à filha sendo 
realizadas junto a serviço especializado, não há justificativa para que se 
proceda a destituição do poder familiar. A denúncia de abuso sexual levada 
a efeito pela genitora, não está evidenciada, havendo a possibilidade de se 
estar frente à hipótese da chamada síndrome da alienação parental. 
Negado provimento. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento Nº 
70015224140, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Maria Berenice Dias, Julgado em 12/07/2006). 
 

Com o Projeto de Lei 4053/2008, apresentado na Câmara pelo Deputado 

Regis de Oliveira, surge a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre os 

atos de alienação parental (art 1º, da Lei 12.318/2010). 

Nota-se que o Rio Grande do Sul foi pioneiro, no que tange aos seus 

julgados, sobre alienação parental. Talvez em razão da especialização das Turmas 
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do próprio Tribunal Estadual. Mas, em todo o Brasil, os casos não são raros. É 

matéria que urge atenção. A tipificação fez-se necessária, como forma de punir 

esses pais alienadores, seja pela perda da guarda, pela destituição do poder familiar, 

seja penalmente, por abuso psicológico, calúnia, injúria ou difamação. E mais, uma 

possível responsabilização civil pelo dano causado tanto ao pai, quanto ao filho 

alienado. 

Nesse sentido, em 26 de agosto de 2010, foi sancionada a Lei da 

alienação parental, com o fito de inibir essa maléfica prática. A Lei, como será 

analisada, não traz o termo Síndrome da Alienação Parental, conceituando, no seu 

art.2º, os atos de alienação parental. O fato é que a norma surge, 

independentemente de conceituação (AP ou SAP), para preservar as crianças 

vítimas desses atos, com fulcro na dignidade da pessoa humana. 

Entende-se que a aludida norma não surgiu somente para punir os 

alienadores; também finaliza a educação, a informação; a fomentação da discussão 

sobre os atos de alienação parental. Nesse contexto, o art.2º, da Lei 12.318/2010 

conceitua alienação parental. Vejamos: 
 
Art. 2o  Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a 
sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.  

 

Bom salientar que, em 2007, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

já considerava que, por exemplo, os avós poderiam praticar atos de alienação 

parental. Isso mostra que a construção da jurisprudência, mesmo antes da norma 

tuteladora, foi de importância sublime no combate a esse tipo de violência. Vejamos 

a seguinte jurisprudência:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. MÃE FALECIDA. GUARDA DISPUTADA PELO PAI E 
AVÓS MATERNOS. SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL 
DESENCADEADA PELOS AVÓS. DEFERIMENTO DA GUARDA AO PAI 1. 
Não merece reparos a sentença que, após o falecimento da mãe, deferiu a 
guarda da criança ao pai, que demonstra reunir todas as condições 
necessárias para proporcionar a filha um ambiente familiar com amor e 
limites, necessários ao seu saudável crescimento. 2. A tentativa de invalidar 
a figura paterna, geradora da síndrome de alienação parental, só milita em 
desfavor da criança e pode ensejar, caso persista, suspensão das visitas ao 
avós, a ser postulada em processo próprio. NEGARAM PROVIMENTO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70017390972, Sétima Câmara Cível, 
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Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 
13/06/2007). 

 

O Parágrafo Único do art.2º, da Lei em tablado, traz formas 

exemplificativas de Alienação Parental: 
 
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 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.  

 

Importante frisar que esse rol não é exaustivo, mas, sim, meramente 

exemplificativo, podendo outros atos caracterizar a Alienação Parental. Já o art.3º da 

Lei reza: 

 

Art. 3o  A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da 
criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a 
realização de afeto nas relações com 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 ou 
guarda.  
 

Os dizeres insertos no art.3º corroboram que a norma surgiu para tutelar 

os direitos de personalidade das crianças e adolescentes enquanto direito 

fundamental em face da Alienação Parental. A convivência familiar saudável garante 

a estrutura familiar para o jovem, seu desenvolvimento também terá consequências 

positivas, já que a auto-estima da criança e do adolescente será reforçada e traumas 

decorrentes da ausência da figura do pai e/ou da mãe poderão ser evitados. 

Ressalta-se que os deveres paternos preceituados pela Constituição 

Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código Civil não se 

restringem ao aspecto material, são muito mais abrangentes pelo fato da família 

atual ser pautada no princípio da afetividade. Nesse contexto, os deveres paternos 
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devem-se cingir, além do aspecto material, a educar, assistir e criar os filhos no 

aspecto moral, intelectual, ético, dando-lhes suporte para um desenvolvimento 

sadio, respeitando a dignidade do filho como sujeito de direito. Esse artigo 3º 

justifica-se exatamente nesse ponto, ao defender a realização de afeto nas relações 

com genitor e com o grupo familiar. 

O abuso psicológico é, provavelmente, o mais complicado, pois pode 

gerar outros abusos. Ele dificilmente se apresenta sozinho, vem sempre ligado às 

agressões físicas, exclusão social, abuso sexual, exploração do trabalho, entre 

outras inúmeras formas de privação da infância. A alienação parental constitui-se, 

desse modo, como abuso moral, refletindo o descumprimento dos deveres inerentes 

à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 

O art.4º, da Lei de Alienação preconiza: 

 
Art. 4o  Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de 
ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou 
incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, 
com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias 
necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do 
adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou 
viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.  
 
Parágrafo único.  Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor 
garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há 
iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou 
do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz 
para acompanhamento das visitas.  

 
Nos dizeres acima, novamente a intenção da norma é a proteção da 

integridade psicológica da criança ou do adolescente. Jesualdo Eduardo de Almeida 

Júnior25, comentando a Lei de Alienação Parental ensina: 

Os atos de alienação parental, haja vista a gravidade que encerram, não 
precisam de demonstração apriorística da sua inequívoca ocorrência. A Lei 
se contenta com indícios dela. 

                                                 
25 advogado sócio do escritório Zanoti e Almeida Advogados Associados; doutorando pela 
Universidade Del Museo Social, de Buenos Aires; mestre em Sistema Constitucional de Garantia de 
Direitos; pós-graduado em Direito Contratual;pós-graduado em Direito das Relações Sociais; 
professor de Direito Civil e coordenador da pós-graduação da Associação Educacional Toledo 
(Presidente Prudente/SP), professor da FEMA/IMESA (Assis/SP), do curso de pós-graduação da 
Universidade Estadual de Londrina – UEL, da PUC/PR, da Escola Superior da Advocacia, da Escola 
da Magistratura do Trabalho do Paraná. Disponível em 
http://jus.uol.com.br/revista/texto/17351/comentarios-a-lei-da-alienacao-parental-lei-no-12-318-2010, 
acesso em 5 out. 2010. 
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Assim, se houver indícios de atos de alienação parental, o órgão Judiciário, 
provocado pelo genitor ofendido, pelo Ministério Público ou, mesmo de 
ofício, poderá determinar provisoriamente as medidas processuais prevista 
nesta Lei. 

A decretação das sanções pode se dar mediante ação autônoma ou mesmo 
incidentalmente em processos que já discutam a relação dos filhos, como 
numa ação de guarda, regulamentação de visitas, fixação de alimentos e 
fundamentalmente nas ações de divórcio. 

O Juízo poderá determinar perícia psicológica ou biopsicossocial. 

A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar 
habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico 
profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental 
(art.5º § 2º) 

O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou 

biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista 

pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do 

relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, 

avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a 

criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra 

genitor (art. 5º  §3º.) 

Os comentários supra são esclarecedores no que concerne à 

determinação da perícia psicológica ou biopsicossocial (art.5º, da Lei 12.318/2010). 

Basta indícios para o magistrado tomar as medidas cabíveis. Bom salientar, 

ademais, que o perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a 

ocorrência de alienação parental terá prazo de noventa dias para apresentação do 

laudo. Isso para garantir justamente a celeridade nos casos de alienação parental, já 

que esses atos dificultam a convivência familiar, e vai, com o tempo, distorcendo a 

personalidade da criança. A possibilidade de prorrogação existe (§3º, art.5º, da Lei 

12.318/2010), contudo ela está condicionada a autorização judicial baseada em 

justificativa circunstanciada. 

Necessário se faz tecer explanações sobre as medidas que poderão ser 

tomadas pelo magistrado, quando da caracterização da Alienação Parental: 
 
Art.6o  Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 
conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, 
em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, 
sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla 
utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus 
efeitos, segundo a gravidade do caso:  
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I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;  
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; 
III - estipular multa ao alienador;  
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;  
V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 
inversão;  
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;  
VII - declarar a suspensão da autoridade parental.  
 
Parágrafo único.  Caracterizado mudança abusiva de endereço, 
inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá 
inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da 
residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de 
convivência familiar.  

 

O insico II e o V, do artigo 6º, da Lei em questão, finaliza o que 

muitos pesquisadores já doutrinavam, a guarda compartilhada no combate à 

alienação parental, visto que essa guarda amplia o regime de convivência 

familiar, propicia funcionalidade ao princípio da igualdade, na medida em que 

ambos os genitores podem participar mais ativamente na formação da 

personalidade da criança ou do adolescente, sempre com foco no princípio da 

paternidade responsável. 

Cabe destaque o inciso III, do artigo supra, ao elencar como 

possível o Juízo estipular multa ao alienador. Uma questão bastante polêmica 

é a reparação do dano moral em sede de Direito de Família, já que este não 

contempla regra específica para reparação dos danos ocasionados na esfera 

familiar, sendo que a doutrina e a jurisprudência vêm disciplinando o assunto, 

mediante aplicação da regra inserta no artigo 186 do Código Civil. Vejamos: 

 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Desta vez, a própria Lei autoriza a estipulação de multa ao genitor 

alienador, como forma de respaldar e respeitar o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Ainda no que tange à perícia nos casos de Alienação Parental, 

importante destacar que psicólogos, médicos e assistentes sociais têm sido 

de suma importância para a solução dos conflitos postos ao Judiciário, 

principalmente no âmbito do Direito de família. Contudo, basilar é o princípio 
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da livre apreciação da prova. No que tange à atuação da Psicologia Jurídica, 

a verdade oferecida pela prova pericial é parcial e incompleta,                 

não sendo  possível apreender toda a verdade do sujeito,   seja   devido   a   

aspectos   inconscientes   que   permanecem   inacessíveis   à investigação 

(BARROS, 1997, p.40/47)26, seja pelo distanciamento entre o discurso 

racional e objetivo do Direito e o discurso afetivo e subjetivo da Psicologia.  

Por esse motivo, o trabalho da Psicologia Jurídica não busca 

provas (no sentido jurídico do termo), mas sim indicadores da situação 

familiar, que nortearão a atuação do psicólogo, do advogado, do promotor e 

do juiz.  

Desse modo, deve-se reconhecer a necessidade de uma união 

conjunta desses profissionais, pois o objeto de estudo é o ser humano que   

participa de um conflito de relações. 

Interessante o teor da perícia do garoto Sean Goldman27, que 

nasceu nos Estados Unidos e veio com mãe, Bruna Bianchi, passar férias no 

Brasil, mas os dois não retornaram. Desde então, o pai biológico, o americano 

David Goldman, iniciou uma batalha judicial para levar o menino de volta. 

Bianchi se casou novamente e morreu no parto da segunda filha. Em 

dezembro de 2009, David recebeu uma liminar da Justiça brasileira 

determinando a devolução do garoto e os dois voltaram juntos para os 

Estados Unidos. Vejamos28: 

 
A perícia sobre o caso Sean 
19 de junho de 2009 
 
Vale a pena ler o que disseram, em seu parecer, as três peritas do caso 
Sean. Eles examinaram o exaustivamente o menino, visitaram sua casa e 
seu colégio, entrevistaram Sean, seus familiares maternos, o pai adotivo e 
seus professores. Dizem as três psicólogas: 
 
1 - Não constataram carência em seu universo socioeconômico e cultural, e 
qualificaram como excelente a instrução recebida pelo menor. 
 

                                                 
26 Fernanda Otoni de Barros – psicanalista, psicóloga judicial do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais e membro da Associação Iberoamericana de Psicologia Jurídica. 
 
27  http://noticias.r7.com/brasil/noticias/entenda-o-caso-sean-goldman-20091224.html. Acesso em 20 nov. 2010. 
 
28 http://youpode.com.br/blog/alguemmedisse/tag/sindrome-de-alienacao-parental/, acesso em 3 nov. 2010. 
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2 - As condições de ‘liberdade’ e ‘convivência’ familiar não são atendidas 
devidamente: Sean não pode estar com o pai sem alguém vigiando, o pai 
não é recebido no apartamento onde ele, Sean, mora e, consequentemente, 
sua convivência familiar é unilateral, devido à ruptura e afastamento do pai. 
 
3 - O menor está passando por um processo de ouvir ou perceber coisas 
negativas sobre o pai, ressaltando que a ausência do genitor no 
desenvolvimento do menor geralmente acarreta fragilidade emocional. A 
participação da figura paterna na formação da criança, sobretudo no caso 
de morte da mãe, é de extrema importância.  
 
4 - O grande problema aqui é que Sean confia no que sentiu e ouviu do 
padrasto e da família materna, ou seja, que seu pai lhe abandonou. 
 
5 - O afastamento entre Sean e o pai não adveio somente da distância 
geográfica. O padrasto e a família materna contribuíram em muito para a 
falta de proximidade entre o menor e seu genitor. 
 
6 - A ligação afetiva entre Sean e os avós maternos não pode ser óbice ao 
retorno ao Estado requerente (EUA). Não se trata de negar a importância 
dos laços familiares, mas sim de reconhecer a impossibilidade de afirmar 
que o convívio com os familiares paternos seja menos importante do que o 
convívio com a família materna. 
 
7 - Não se nega o valor da relação fraternal entre o menor e sua irmã 
caçula. Ocorre que, nas famílias da presente época, são bastante comuns 
os casos em que o convívio entre os irmãos não se dá de forma integral, 
notadamente quando estes são frutos de relacionamentos distintos. Por 
outro lado, fundamental para a educação e o desenvolvimento saudável da 
criança é o convívio integral com o seu pai biológico. 
 
8 - Rupturas devem ser evitadas sempre que possível, porém a mais 
significativa é a ruptura por alienação parental, porque atinge elos da 
criança que são essenciais (pai/mãe), enquanto que os elos fraternos 
constroem-se com a convivência e afinidades, sendo, em sua natureza, 
adicionais. A separação dos irmãos deve ser evitada em caso de ter que se 
colocarem as crianças em lares alternativos, que não os originais. Não se 
priva uma criança do convívio parental biológico saudável para conviver 
com uma meia irmã, com quem o vínculo afetivo está ainda na fase inicial. A 
relação fraterna vai se fortalecer através do tempo, com convivência e 
afinidades. 
Uma ação contra o padrasto assinado pelo procurador da República, 
Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque diz que “não há nada nos 
autos que obste o retorno do menor ao seu país de origem e à convivência 
com o pai biológico. Há, neste contexto, decisão do Poder Judiciário dos 
Estados Unidos da América — país democrático que possui um Poder 
Judiciário independente, capaz de analisar a questão da guarda em 
observância ao devido processo legal e ao superior interesse do infante — 
deferindo a custódia física do menor provisoriamente ao pai”.  
Diz também que o “laudo pericial — cuja fidedignidade é atacada pelo Réu, 
sem provas ou indícios de irregularidade minimamente aptos para tanto — é 
cristalino quanto aos efeitos psíquicos nocivos suportados por Sean em 
virtude da perda da mãe e da ausência do pai, e aponta a presença de 
sinais da Síndrome de Alienação Parental. É o que se depreende do 
seguinte trecho: “As escolhas de Sean não podem ser decisórias, não só 
pela falta de maturidade, própria de sua idade, mas também porque está à 
mercê de seu estado emocional neste momento. Pesam, em seu íntimo, os 
seguintes fatores: quem ficaria zangado com ele; quem, pela sua simples 
presença, o inibe; as promessas que o fizeram fazer. Todos esses 
elementos tornam-se intensamente exacerbados, ou distorcidos, no caso de 
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a criança estar sob a Síndrome de Alienação Parental, o que, no caso de 
Sean, é a hipótese mais plausível. O ’sim’ de hoje poderá ser o ‘não’ de 
amanhã. A maior violência psicológica sobre a criança se dá quando ela 
não consegue mais distinguir o seu desejo do desejo do alienador, em 
consequência de forças impositivas.” 
“As Peritas, quando indagadas sobre a reação de Sean à morte da mãe, 
relataram que o seu vínculo com o padrasto restou fortalecido após aquele 
acontecimento e que, por uma questão de fidelidade à mãe falecida, 
afloraram sentimentos de posse e ciúme em relação ao padrasto. Assim 
narraram as ilustres Peritas”: 
“Segundo a escola, sua família materna e ele próprio reagiram bem. Apoiou-
se muito no padrasto, chegando, segundo falas registradas pela peritas, a 
estabelecer com ele um contrato cuja natureza se fundamenta numa 
promessa de fidelidade à mãe morta: não haveria outro relacionamento 
amoroso para o padrasto. Esta é uma repetição funesta da mesma cena da 
separação do pai: brusca ruptura, e estabelecimento de compromisso de 
fidelidade com um dos elementos do antigo par; como esse lugar não pode 
ser ocupado, estamos de uma situação psicológica com perspectivas 
futuras bastante preocupantes, de cunho psicopatológico.” 
“Ora, a promessa de não firmar novos relacionamentos amorosos causa 
estranheza até mesmo para o leigo em fenômenos psíquicos. Afinal, não é 
razoável conceber que um homem jovem garanta a uma criança que nunca 
mais se afeiçoará a outra mulher, sabendo-se que é inerente ao ser humano 
envolver-se em relações amorosas”. 
Grande parte do que está aqui relatado foi revelado, durante o julgamento 
do caso, pelo ministros do Supremo, que teve trasmissão ao vivo pela TV-
Justiça. 

 

Sobre o caso supra, tem-se a possibilidade da criança ter sido vítima de 

alienação parental, já que existe relato de que o menino não queria voltar para os 

Estados Unidos pelo fato de não confiar mais no seu pai. Veja-se a seguinte parte 

de notícia sobre alienação parental, assinada por Gláucia Milício29: 

O tema foi bastante debatido no caso do menino americano Sean Goldman. 
Alguns especialistas chegaram afirmar que a criança, que hoje vive com a 
família Lins e Silva no Brasil, sofre de alienação parental. As conclusões 
foram tiradas de conversa gravada no Setor de Psiquiatria da Santa Casa 
de Misericórdia, no Rio de Janeiro, onde Sean chegou a dizer que não 
queria fazer mais contato com o pai David Goldman e que não confiava 
mais nele. Nesse caso, a figura do padrasto assumiu o lado paternal. Sean 
é órfão de mãe. Ela morreu há um ano durante o parto de sua filha. 
 

Importante também as perícias biopsicossociais, que, na sua abordagem, 

levam em consideração outros aspectos que não meramente psicológicos, mas 

também os sociais e os biológicos, sendo indicada nos casos em que os indícios de 

alienação parental são mais fortes, devendo ser realizada por uma equipe 

multidisciplinar de profissionais habilitados. 

                                                 
29 Gláucia Milício é repórter da revista consultor jurídico. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2009-out-
05/especialistas-defendem-projeto-pune-reponsaveis-alienacao-parental. Acesso em 22 out. 2010. 
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Sempre levando em consideração que o laudo pericial terá base em 

ampla avaliação, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes e 

exame de documentos. O resultado da perícia deverá ser acompanhado da 

indicação de eventuais medidas necessárias à preservação da integridade 

psicológica da criança. 

O art.7º, da aludida Lei, ressalva que, quando for inviável a guarda 

compartilhada, a guarda será dada ao genitor que viabilizar o direito à convivência 

familiar. Este terá preferência justamente pelo fato de que a convivência com ambos 

os genitores é de importância inquestionável na formação do caráter da pessoa. 

Os dizeres do art.8º, da norma em questão, por sua vez, preconiza que “a 

alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação 

da competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, 

salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou decisão familiar”.  

Diante das exegeses supra, pode-se perceber a Lei 12.318, de 2010 visa 

a proteção dos direitos de personalidade das crianças e adolescentes, tendo em 

vista a busca da dignidade da pessoa humana. A norma tem uma importância 

fundamental no combate da alienação parental, visto que traz mecanismos capazes 

de coibir ou de atenuar os efeitos danosos dessa prática. 

 

 

4.1 TEXTO VETADO 

 

 

Outro ponto interessante é em relação ao veto dos artigos 9º e 10º. Veja-

se quais os ensinamentos do vetado art. 9º: 

 
Art. 9º As partes, por iniciativa própria ou sugestão do juiz, do Ministério 
Público ou do Conselho Tutelar, poderão utilizar-se do procedimento da 
mediação para a solução do litígio, antes ou no curso do processo judicial. 
 
§ 1º O acordo que estabelecer a mediação indicará o prazo de eventual 
suspensão do processo e o correspondente regime provisório para regular 
as questões controvertidas, o qual não vinculará eventual decisão judicial 
superveniente. 
 
§ 2º O mediador será livremente escolhido pelas partes, mas o juízo 
competente, o Ministério Público e o Conselho Tutelar formarão cadastros 
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de mediadores habilitados a examinar questões relacionadas à alienação 
parental. 
 
§ 3º O termo que ajustar o procedimento de mediação ou o que dele resultar 
deverá ser submetido ao exame do Ministério Público e à homologação 
judicial. 

 

No que tange ao dispositivo supra, verifica-se claramente o motivo do 

veto, uma vez que a Constituição Federal ensina que o direito da criança e do 

adolescente à convivência familiar é indisponível (art.227). Desse modo, não cabe 

sua apreciação por mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. 

Por outro lado, o dispositivo contraria a Lei nº 8.069, de 1990, que prevê a 

aplicação do princípio da intervenção mínima, segundo o qual eventual medida para 

a proteção da criança e do adolescente deve ser exercida exclusivamente pelas 

autoridades e instituições cuja ação seja indispensável, conforme inciso VII, do 

Parágrafo Único, do art.100, da Lei 8.069/90. 

Nessa linha, analisar-se-á, por oportuno, a dicção do art.10 da aludida 

Lei, vetado: 

 
"Art.10.  O art. 236 da Seção II do Capítulo I do Título VII da Lei n o 8.069, 
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
 
Art. 236.  ............................................................................... 
 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem apresenta relato falso ao 
agente indicado no caput ou à autoridade policial cujo teor possa ensejar 
restrição à convivência de criança ou adolescente com genitor. (NR)" 

 

O referido artigo foi vetado pelo fato de que o ECA já contempla 

mecanismos de punição suficientes para inibir os efeitos da alienação parental, 

como a inversão da guarda, multa e até mesmo a suspensão da autoridade parental. 

Assim, não se mostra necessária a inclusão de sanção de natureza penal, cujos 

efeitos poderão ser prejudiciais à criança ou ao adolescente, detentores dos direitos 

que se pretende assegurar com o projeto.30 

                                                 
30 Mensagem de Veto nº 513. 
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O certo é que com a Lei 12.318/201031, o Judiciário deverá, ainda mais, 

se ater a essa prática tão comum quando da dissolução das relações, tendo em 

vista a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente e o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Ver anexos A 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

A prática da alienação parental é uma realidade possível nos embates dos 

pais pela companhia dos filhos. Tanto que o fato vem se jurisdicizando, a partir dos 

provimentos jurisprudenciais e das discussões no próprio legislativo federal, bem 

como agora com a Lei 12.318, de 2010. Contudo, ainda há, nos variados recantos 

do país, operadores do direito indiferentes à questão. A doutrina já tem considerável 

produção sobre o tema e, sem dúvida, assiste aos juízes, promotores e defensores 

mais sensíveis, para que, no exercício de suas funções, possam combater essa 

prática destrutiva. Nesse contexto, a Lei 12.318, de 2010 surge para combater os 

atos de Alienação Parental e garantir os direitos de personalidade da criança e do 

adolescente. 

Isto para garantir o melhor interesse da criança, respeitar o princípio da 

proteção integral e permitir o direito à convivência familiar mesmo quando os pais 

não têm mais um diálogo fluente e amistoso. 

Pois é certo que os efeitos da Síndrome da Alienação Parental afetam a 

formação e desenvolvimento da pessoa, ferindo os direitos de personalidade e a sua 

autodeterminação. Mal de difícil reparação que se instala a partir da atuação nociva 

de um dos genitores, resulta da Alienação Parental, sendo a criança a principal 

vítima. É claro que também lesiona o direito do genitor alienado que perde a 

convivência com o filho e até mesmo a estima deste. 

A Lei da alienação parental é de uma importância salutar no combate da 

alienação parental, visto que, não só pune os alienadores, como também fomenta o 

debate, a discussão, junto à sociedade, sobre essa prática, sendo fulcral na defesa 

dos direitos de personalidade da criança, já que a AP fere a dignidade da pessoa 

humana, como também dissipa o direito fundamental da prole a uma vida saudável, 

com pais presentes, estes tão importantes na formação do caráter e da 

personalidade da pessoa. 

Um grande passo foi dado com o surgimento da lei em questão. Contudo, 

cabe, não só ao Judiciário, mas a toda a sociedade, entender que a alienação 

parental é crime, é violência, é desumana, principalmente porque agride diretamente 
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as crianças, estas que, na qualidade de ser em desenvolvimento, com fulcro na 

proteção integral, merecem respeito, uma vez que não são objetos, nem fantoches. 

É justamente nesse contexto que a Lei 12.318/2010 surge para dar 

efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, com a finalidade de 

combater a prática da alienação parental, evitar a SAP, fomentar o debate, preservar 

os direitos de personalidade das crianças, dos adolescentes, dos pais alienados, ou 

de qualquer pessoa que sofra com esses atos, bem como para punir os pais 

alienadores. 
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ANEXO-A 
 

LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. 

 
Dispõe sobre a alienação parental e altera o 
art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a alienação parental.  

Art. 2o  Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.  

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 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.  

Art. 3o  A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da 
criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização 
de afeto nas relações com 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 ou guarda.  
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Art. 4o  Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de 
ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o 
processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o 
Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da 
integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua 
convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o 
caso.  

Parágrafo único.  Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor 
garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente 
risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, 
atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento 
das visitas.  

Art. 5o  Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação 
autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou 
biopsicossocial.  

§ 1o  O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou 
biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com 
as partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e 
da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos 
e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual 
acusação contra genitor.  

§ 2o  A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar 
habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional 
ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.   

§ 3o  O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência 
de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, 
prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa 
circunstanciada.  

Art. 6o  Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta 
que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação 
autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da 
decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos 
processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:  

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;  

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;  

III - estipular multa ao alienador;  

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;  

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 
inversão;  
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VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;  

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.  

Parágrafo único.  Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização 
ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de 
levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião 
das alternâncias dos períodos de convivência familiar.  

Art. 7o  A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor 
que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor 
nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada.  

Art. 8o  A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a 
determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de 
convivência familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de 
decisão judicial.  

          Art. 9o  (VETADO)  

Art. 10.  (VETADO)  

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  26  de  agosto  de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 

Paulo de Tarso Vannuchi 

José Gomes Temporão 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.8.2010 e retificado no DOU de 
31.8.2010 
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ANEXO-B 

JURISPRUDÊNCIAS CORRELATAS 

 

TJ - RS 

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. 
ADEQUAÇÃO. O juízo está atento à possibilidade de prática de alienação parental 
neste caso. Há advertência bem clara à genitora acerca das sanções possíveis, 
caso comprovada a conduta da agravada tendente à prática da alienação. Por outro 
lado, a suspensão das visitas é temporária. Há também clara previsão na decisão no 
sentido de que a suspensão vigorará até a execução do laudo social e audiência, os 
quais já estão aprazados. Logo, a cautela recomenda que se avalize o entendimento 
do juízo singular, e também do Ministério Público de primeiro grau, que estão 
diretamente em contato com as partes e tem melhores condições de discernimento 
acerca da melhor solução para este breve momento. Mantida a suspensão da 
visitação. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento 
Nº 70039118526, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 
Portanova, Julgado em 13/10/2010) 
 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE 
VISITAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE VISITAÇÃO DO PAI À FILHA. 
IMPEDIMENTO PELA GENITORA COM APOIO DA CLÍNICA NA QUAL A MENINA 
REALIZADA TRATAMENTO. PEDIDO DE CESSAÇÃO DO TRATAMENTO NESTA 
CLÍNICA. POSSIBILIDADE. Verificado que a clínica, na qual a menina realiza 
tratamento há mais de quatro anos, além de estimular a ocorrência de abuso sexual 
pelo genitor, abuso este já afastado em ação própria transitada em julgado com 
base em diversos laudos periciais, não consegue reaproximar o genitor da menina, 
afastando-os cada vez mais com o apoio e incentivo da genitora, deve o tratamento 
na referida instituição ser cessado, a fim de que, após sugeridos outros profissionais 
por ambas as partes e com a avaliação do corpo técnico do juizado, o magistrado 
possa decidir qual o melhor tratamento a ser seguido pela criança. Com isto, visa-se 
a impedir a alienação parental que vem sofrendo a menina, mesmo após quatro 
anos da decisão que manteve o genitor com o poder familiar, determinando a 
visitação que vem sendo obstaculizada pela genitora com o apoio da clínica na qual 
a criança ainda realiza o tratamento. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de 
Instrumento Nº 70035473933, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 22/09/2010) 
 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE VISITAS. NÃO 
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIO DE ABUSO SEXUAL DO PAI. 
Mantido direito e dever de visita do pai a suas duas filhas. Alegação materna de 
abuso que não se confirmou em dois laudos de médicos psiquiatras isentos. Temor 
de alienação parental, referida em laudo, que projeta a necessidade de 
manutenção, das visitações. Sugestão pericial no sentido de que as visitas devem 
ser retomadas. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 
70035436492, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 
Portanova, Julgado em 19/08/2010) 
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EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. INSURGÊNCIA DO 
AGRAVANTE QUANTO A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA AÇÃO DE 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO 
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AJUIZADA PELA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE 
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR QUE REGULAMENTOU O DIREITO DO 
AGRAVANTE DE VISITAR A FILHA DE OITO ANOS DE IDADE, DEFERIDA NESTE 
GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CLÍNICA ONDE A 
MENINA FAZ TRATAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. 
REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVADA NAS PENAS DE 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. Hipótese em que se revela imperioso o 
imediato cumprimento do que fora decidido pelo Relator do Agravo de Instrumento 
nº 70033906215, quando não mais por ter restado decidido que a convivência entre 
pai e filha deve ser imediatamente restabelecida, nada obstante estivesse em 
tramitação exceção de incompetência oposta pela agravada, cuja matéria é 
eminentemente processual, não se podendo sobrepor à tutela já antecipada ao 
agravante em decisão do 2º Grau. Já no que pertine ao pedido de alteração da 
clínica onde a criança faz tratamento,é bem de anotar-se que o digno Juízo singular 
já se manifestou de forma negativa, tanto que interposto recurso de agravo de 
instrumento, tombado sob o nº 70035473933. Por isto, tal matéria não poderá ser 
apreciada no presente recurso. Evidenciado que a agravada não fixou residência na 
cidade de Alvorada, tanto que requerida a desistência da exceção de incompetência 
após a apresentação de impugnação pelo agravante, estampada a litigância de má-
fé, com fundamento nos artigos 17, incisos II, V e VI, c/c 18, ambos do CPC. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE. (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
(Agravo de Instrumento Nº 70034656058, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 26/05/2010) 
 
EMENTA:  RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. RECONHECIMENTO DA 
FRAUDE À EXECUÇÃO. 1.PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ESPECIFICOS DO 
ART. 593, II, DO CPC. ALIENAÇÃO DE BEM. LITISPENDÊNCIA. NEGÓCIO 
JURÍDICO DE COMPRA E VENDA OTIMIZADO QUANDO A ALIENANTE 
SUPORTAVA INÚMERAS DEMANDAS EXECUTIVAS E DE CONHECIMENTO. 
PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE 
CORROBORAM COM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO. 
CONTRATANTES QUE MANTÊM VÍNCULO DE PARENTESCO PRÓXIMO. 
ADQUIRENTE EMPRESÁRIO COM LARGA EXPERIÊNCIA NEGOCIAL, 
INCLUSIVE, INTERNACIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. ART. 17, II, DO CPC. 1. ALIENAÇÃO DO 
BEM. Otimizada quando já proferida sentença em ação condenatória. 2. CIÊNCIA 
DO ADQUIRENTE DA SITUAÇÃO ENFRENTADA PELA DEVEDORA. Na hipótese 
vertente, o reconhecimento de fraude a execução resulta do evidente conhecimento 
do adquirente dos imóveis de que pende ações contra o devedor capaz de reduzi-lo 
a insolvência, pois mantém relação parental com os sócios da empresa alienante 
(primo e tia), somado ao fato que é empresário com larga experiência negocial, 
inclusive, com prática internacional. Emergindo desta, providência indispensável de 
verificação da situação do imóvel e da situação patrimonial do vendedor antes de 
realizar a aquisição. 2. LITISPENDÊNCIA. Se no momento da alienação pende ou 
corre demanda contra o devedor, a disposição do acervo patrimonial deste não 
dispõe de eficácia ante ao credor. Insolvência presumida. Precedentes 
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jurisprudenciais do STJ. 3. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. Não logrou êxito o 
autor em demonstrar a existência de outros bens do devedor livres e 
desembaraçados. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verificada a prática de atos - 
considerados gravíssimos -, que induziram esse Juízo em erro, impõe-se o 
reconhecimento de litigância de má-fé, com as conseqüências daí decorrentes. 
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. UNÂNIME. (Ação Rescisória Nº 70025917873, 
Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 
Wasserstein Hekman, Julgado em 28/08/2009) 
 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. ALIMENTOS E 
VISITAÇÃO AOS FILHOS MENORES DE IDADE. ACUSAÇÕES MÚTUAS ENTRE 
OS GENITORES. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL X ABUSO SEXUAL. 
Diante da ausência de comprovação do abuso sexual aliada à suspeita de 
alienação parental, merecem ser restabelecidas as visitas. Até porque, a forma de 
visitação determinada na decisão recorrida, prevê a supervisão por pessoa a ser 
indicada pela recorrente, de sorte que não há risco de dano aos infantes. 
ALIMENTOS. Existindo comprovação de que houve diminuição das possibilidades 
do alimentante, embora as necessidades sigam sem qualquer mudança, deve haver 
readequação no valor dos alimentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70031200611, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 20/08/2009) 
 
EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA DE 
MENOR. GUARDA EXERCIDA PELOS AVÓS MATERNOS, CONFIADA AO PAI NA 
SENTENÇA. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DA MENOR. Estando 
demonstrado no contexto probatório dos autos que, ao melhor interesse da criança, 
será a transferência da guarda para o pai biológico, que há muitos anos busca em 
Juízo a guarda da filha, a sentença que assim decidiu, com base na prova e nos 
laudos técnicos, merece ser confirmada. Aplicação do 1.584, do Código Civil. 
Guarda da criança até então exercida pelos avós maternos, que não possuem 
relação amistosa com o pai da menor, restando demonstrado nos autos presença de 
síndrome de alienação parental. Sentença confirmada, com voto de louvor. 
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70029368834, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, 
Julgado em 08/07/2009) 
 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 
VISITAS. PLEITO DE VISITAÇÃO COM PERNOITE A MENOR, COM SEIS ANOS 
DE IDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE NÃO RECOMENDA O PERNOITE. 
HIPÓTESE QUE RECOMENDA A VISITAÇÃO EM AMBIENTE TERAPÊUTICO. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de 
Instrumento Nº 70029679420, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 24/06/2009) 
 
EMENTA:  HABEAS CORPUS. MENORES. ABRIGAMENTO. ADEQUAÇÃO. 
Genitores em intenso conflito; elementos a demonstrar que os menores estão sendo 
vítimas de violência física perpetrada pela mãe e pelo padrasto, e que a mãe pode 
estar impondo aos filhos a ¿síndrome da alienação parental¿. Caso em que 
adequada a medida de abrigamento dos menores, porquanto relevantes e 
substanciais os elementos a demonstrar não ser recomendável, ao menos por ora, 
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permaneçam eles sob os cuidados da mãe. DENEGARAM A ORDEM. (Habeas 
Corpus Nº 70029684685, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Rui Portanova, Julgado em 28/05/2009) 
 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 
PATERNAS. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. O direito de visitas, mais do 
que um direito dos pais constitui direito do filho em ser visitado, garantindo-lhe o 
convívio com o genitor não-guardião a fim de manter e fortalecer os vínculos 
afetivos. Evidenciado o alto grau de beligerância existente entre os pais, inclusive 
com denuncias de episódios de violência física, bem como acusações de quadro de 
síndrome da alienação parental, revela-se adequada a realização das visitas em 
ambiente terapêutico. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento Nº 70028674190, Sétima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 
15/04/2009) 
 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA 
DE MENOR. DECISÃO QUE RESTABELECEU AS VISITAS PATERNAS COM 
BASE EM LAUDO PSICOLÓGICO FAVORÁVEL AO PAI. PREVALÊNCIA DOS 
INTERESSES DO MENOR. Ação de alteração de guarda de menor em que as 
visitas restaram reestabelecidas, considerando os termos do laudo psicológico, por 
perita nomeada pelo Juízo, que realizou estudo nas partes envolvidas. Diagnóstico 
psicológico constatando indícios de alienação parental no menor, em face da 
conduta materna. Contatos paterno filiais que devem ser estimulados no intuito de 
preservar a higidez física e mental da criança. Princípio da prevalência do melhor 
interesse do menor, que deve sobrepujar o dos pais. NEGARAM PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70028169118, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, 
Julgado em 11/03/2009) 
 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FAZER. 
IMPOSIÇÃO À MÃE/GUARDIÃ DE CONDUZIR O FILHO À VISITAÇÃO PATERNA, 
COMO ACORDADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INDÍCIOS DE SÍNDROME DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA GUARDIÃ QUE RESPALDA A PENA 
IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (SEGREDO DE 
JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento Nº 70023276330, Sétima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 18/06/2008) 
 
EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. MÃE FALECIDA. GUARDA DISPUTADA PELO PAI 
E AVÓS MATERNOS. SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL DESENCADEADA 
PELOS AVÓS. DEFERIMENTO DA GUARDA AO PAI. 1. Não merece reparos a 
sentença que, após o falecimento da mãe, deferiu a guarda da criança ao pai, que 
demonstra reunir todas as condições necessárias para proporcionar a filha um 
ambiente familiar com amor e limites, necessários ao seu saudável crescimento. 2. A 
tentativa de incvalidar a figura paterna, geradora da síndorme de alienação 
parental, só milita em desfavor da criança e pode ensejar, caso persista, suspensão 
das visitas ao avós, a ser postulada em processo próprio. NEGARAM 
PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70017390972, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 
13/06/2007) 
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EMENTA:  REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL. Evidenciada o elevadíssimo grau de beligerância existente entre os 
pais que não conseguem superar suas dificuldades sem envolver os filhos, bem 
como a existência de graves acusações perpetradas contra o genitor que se 
encontra afastado da prole há bastante tempo, revela-se mais adequada a 
realização das visitas em ambiente terapêutico. Tal forma de visitação também se 
recomenda por haver a possibilidade de se estar diante de quadro de síndrome da 
alienação parental. Apelo provido em parte. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação 
Cível Nº 70016276735, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Maria Berenice Dias, Julgado em 18/10/2006) 
 
EMENTA:  DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABUSO SEXUAL. SÍNDROME 
DA ALIENAÇÃO PARENTAL. Estando as visitas do genitor à filha sendo realizadas 
junto a serviço especializado, não há justificativa para que se proceda a destituição 
do poder familiar. A denúncia de abuso sexual levada a efeito pela genitora, não 
está evidenciada, havendo a possibilidade de se estar frente à hipótese da chamada 
síndrome da alienação parental. Negado provimento. (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
(Agravo de Instrumento Nº 70015224140, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 12/07/2006) 
 
EMENTA:  GUARDA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. SÍNDROME DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL. Havendo na postura da genitora indícios da presença da 
síndrome da alienação parental, o que pode comprometer a integridade psicológica 
da filha, atende melhor ao interesse da infante, mantê-la sob a guarda provisória da 
avó paterna. Negado provimento ao agravo. (segredo de justiça) (Agravo de 
Instrumento Nº 70014814479, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 07/06/2006) 
 

TJ/SP 
 
Ementa: Ação de Destituição de Pátrio Poder - Pedido formulado pela genitora - 
Sentença de improcedência - Realização de estudos social e psicológico que 
concluem não haver motivos para a medida drástica - Comprovada a desinteligência 
do casal após a separação judicial ? Não configuradas as hipóteses elencadas nos 
art. 1.637 e 1.638 do Código Civil - Advertência quanto a possível instalação da 
Síndrome de Alienação Parental - Recurso improvido. (TJ/SP - Apelação 
994092836029 - Relator(a): Luiz Antonio Costa - Comarca: Lorena - Órgão 
julgador: 7ª Câmara de Direito Privado -  Data do julgamento: 28/04/2010 - Data 
de registro: 04/05/2010) 
 
Ementa: ALIENAÇÃO PARENTAL. Caráter provisório da decisão agravada. Prova 
documental que dá contas da serenidade do juiz. Situação crítica que demanda 
equilíbrio e cautela. Enfrentamento que não se resolverá para o bem do menor tão 
apenas com o exarar de decisões judiciais. Conduta do magistrado que merece ser 
prestigiada. Agravo a esta altura desprovido. (TJ/SP - Agravo de Instrumento 
994093496551 - Relator(a): Roberto Solimene - Comarca: São Carlos - Órgão 
julgador: 6ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 26/11/2009 - Data 
de registro: 09/12/2009)  
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Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Prova suficiente ao deslinde 
do mérito ? Defesa processual rejeitada. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS - 
Menor adolescente, residindo com a mãe - Pai que não consegue controlar sua 
agressividade, causando certa rejeição no filho - Modificação no regime a fim de 
condicionar o exercício das visitas à vontade do menor ? Admissibilidade ? 
Síndrome de alienação parental inexistente no caso - Vontade do menor que deve 
ser respeitada ? Sentença de procedência parcial que deve ser mantida - Apelo a 
que se nega provimento. (TJ/SP - Apelação Com Revisão 994092863580 - 
Relator(a): Percival Nogueira -  Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 6ª Câmara 
de Direito Privado - Data do julgamento: 05/11/2009 - Data de registro: 
18/11/2009) 
 
Ementa: Visitas. Suspensão. Alegação de violência sexual. Ausência de 
verossimilhança na versão da agravada. Perigo de instalação da Síndrome de 
Alienação Parental. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ/SP - Agravo de 
Instrumento 994090312155 - Relator(a): Caetano Lagrasta - Comarca: Taubaté - 
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 23/09/2009 - 
Data de registro: 28/09/2009)  
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ANEXO – C 
 

MATÉRIAS CORRELATAS 
 
 
DECISÃO32  
STJ restabelece indenização por dano moral a criança de três anos  

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, 
restabelecer a condenação de uma fundação de seguridade social e uma clínica 
conveniada ao pagamento de indenização por danos morais a uma criança de três 
anos de idade, por deficiência na prestação do serviço de assistência e recusa na 
realização de exame radiológico. A Turma entendeu que o fato da ofendida ser 
menor de idade não faria diferença na concessão do benefício, seguindo o 
entendimento da ministra relatora Nancy Andrighi.  

A GEAP Fundação de Seguridade Social e a sua conveniada Clínica Radiológica Dr. 
Lauro Coutinho Ltda. se recusaram a realizar exame radiológico para a menor L.C. A 
família entrou na justiça e, em primeira instância as entidades foram condenadas ao 
pagamento de R$ 4 mil a título de danos morais. Entendeu-se ainda que não houve 
comprovação de danos materiais.  

Houve recurso de ambas as partes e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) 
entendeu que não houve dano moral. Para o tribunal, “criança de três anos de idade 
não é capaz de sofrer dano moral, não se podendo imaginar abalo psicológico à 
mesma, pela falta de realização de um exame radiológico”.  

No recurso ao STJ, a defesa da menor alegou ofensa ao artigo 14 do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), que determina que os fornecedores de serviços 
devem responder, mesmo sem culpa, pela reparação de danos aos consumidores 
por falhas ou defeitos na prestação destes. A defesa apontou ainda a existência de 
dissídio jurisprudencial (julgados com diferentes conclusões sobre o mesmo tema).  

Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi reconheceu a existência do dissídio 
jurisprudencial. Apontou que a decisão do TJRJ não foi unânime e que a recusa de 
se fazer o exame teria superado, sem justificativa, o limite de um simples 
aborrecimento. A ministra considerou que o artigo 3 º da Lei 8.069 de1990 garante 
às crianças e adolescentes todos os direitos fundamentais da pessoa humana. 
Portanto, crianças teriam plena capacidade jurídica, tendo os mesmo direitos 
fundamentais, inclusive direitos à proteção de imagem estabelecidos na Constituição 
de 1988. “Induvidoso, pois, que crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à 
proteção irrestrita dos direitos da personalidade”, observou.  

A ministra Andrighi também destacou que houve ofensa ao inciso VI do artigo 6º do 
CDC que garante aos consumidores reparação por erro ou falha na prestação de 
serviços pelos seus fornecedores. A magistrada apontou não haver distinção na lei 
da qualificação dos autores, incluindo a idade. Para a ministra, mesmo a criança não 

                                                 
32 http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=96144. Acesso em 2 dez. 
2010. 
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tendo uma percepção completa da realidade, é sujeita a sentimentos como medo e 
angústia, sendo sensível a eles. Por fim, destacou que a GEAP seria responsável 
pela escolha de seus credenciados e, portanto, pelo pagamento dos danos 
causados, conforme se determina nos artigos 7º e 25 do CDC. Com essa 
fundamentação a ministra Andrighi restabeleceu o pagamento da indenização por 
dano moral.  

 
 




