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1. RESUMO 

O assunto alienação parental pressupõe uma análise aos efeitos e prejuízos ao 

menor, em razão disso, pretende-se demonstrar que, com a grande quantidade de 

separações das famílias, e o não consenso, com relação aguarda compartilhada, está 

ocorrendo um aumento da incidência da alienação parental em face do filho, fruto do 

desequilíbrio da relação do casal. Por estar ligado diretamente ao fim do 

relacionamento, o menor acaba sendo manipulado por um dos pais, que não 

consegue superar “o luto” da separação, gerando, por consequência, um processo de 

implantação de ideias de descrédito na cabeça da criança com relação ao ex-cônjuge 

ou ex-companheiro, nesse sentido, foi sancionada a lei da alienação parental, Lei nº 

12.318/10, com o viés de proteção ao alienado e de punibilidade ao alienador, dentre 

as sanções elencadas existem a penalidade de advertência e a suspensão da 

autoridade paternal, sendo, assim, um tema extremamente atual e pertinente que 

merece estudo, a partir da legislação aplicável, da melhor doutrina utilizando-se os 

métodos dedutivo e hermenêutico.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Ao analisar a quantidade de casais se separando/divorciando, somado às 

facilidades e a cultura da separação, a criança, fruto do relacionamento terminado, 

fica sendo alvo de brigas dos pais, chegando ao ponto de os ascendentes colocarem 

a criança contra o ex-cônjuge, como se fosse um objeto usado de modo a descontar 

a raiva pela não continuidade do relacionamento. 

Alienação parental nada mais é do que a manipulação psicológica da criança, 

colocada, por um dos pais,  contra o outro genitor. Por ser um acontecimento 

psicológico, há grandes dificuldades de se comprovar e de se obter uma decisão 

favorável em juízo, afinal, é necessário uma ação, o auxílio de psicólogos e de uma 

equipe multidisciplinar para a possível comprovação dos prejuízos a criança, cabendo 

ao juiz, dependendo da gravidade e da profundidade dos prejuízo, eventualmente 

afastar o poder familiar do cônjuge manipulador.  

Podendo se observar que é um tema presente na sociedade, mas que possui 

como barreira as dificuldades tanto morais, como sociais e culturais para sua 

comprovação, que estão ao entorno do direito de família, há novidade no ordenamento 

jurídico, para a proteção dessa ação, introduzida em 2010 com a edição da Lei nº 

12.318, com proteção legal para o sujeito passivo desse tipo legal.  



3. OBJETIVO 

A finalidade deste trabalho é tentar, ao máximo possível, trazer ao 

conhecimento público as questões mais discutidas e recentes relativas ao direito de 

família, mais especificamente em relação à alienação parental e os prejuízos 

decorrentes dessa atitude. Possui-se, como meta, dissecar cada princípio aplicados 

ao caso, apontando todos os seus elementos. Buscar-se-ão fazer a compreensão de 

casos concretos, fazendo um estudo específico com relação às consequências que 

a alienação pode vir a causar no menor.  

 

4. METODOLOGIA (MATERIAL E MÉTODO) 

 Nesta pesquisa serão utilizados livros, artigos jurídicos, jurisprudências e a 

legislação pátria aplicável ao caso concreto e estudado. Para que seja possível 

cumprir os objetivos propostos da pesquisa, serão utilizados os métodos dedutivo e 

hermenêutico. O método dedutivo tem propósito de explicar o conteúdo das 

premissas. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. 

Toda a informação ou conteúdo fatual da conclusão já estava, pelo menos 

implicitamente, nas premissas. E, quanto ao método hermenêutico, refere-se à 

interpretação do “espírito da lei”, ou seja, de suas finalidades e o proposito de sua 

criação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Este tema começou a despertar a atenção, pois é prática que vem sendo 

denunciada de forma recorrente na sociedade brasileira. Nesse contexto, a lei 

12.318/2010, na qual prevê que, a prática de ato de alienação parental fere direito 

fundamental da criança de convivência familiar saudável, prejudica a realização de 

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

a criança, implicando em descumprimento dos deveres inerentes à autoridade 

parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 

Existindo indícios de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofićio, 

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. 

Nesses casos, o juiz mandará realizar estudo psicossocial das pessoas 

envolvidas e de suas famiĺias, por meio de uma acão conjunta de uma equipe 

multidisciplinar cujo laudo deverá ser entregue, no prazo máximo de 90 dias, em 

decorrência do periculum in mora. Poderá, o juiz, ainda, determinar uma grande 

quantidade de medidas, visando impedir que a alienação prossiga, bem como, 

objetivando proteger e reparar, os males decorrentes da prática alienante. 

Será assegurado ao genitor alienado, garantia mińima de visitação, 

ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuiźo à integridade fiśica ou 

psicológica da criança, atestado por meio de laudo pericial, do contrário, será 

reestabelecido os laços familiares.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ainda que a constatação e o possível enquadramento no tipo jurídico seja 

difícil, por se tratar, na maioria das vezes, de manipulações psicológicas, não ha que 

se falar em impunidade na figura do alienador, afinal, conforme previsão legal, o juiz 

poderá aplicar diversas sanções, como: multa, acompanhamento psicológicos para a 

criança, assim como, nos casos mais graves, determinar a alteração da guarda 

compartilhada e, até mesmo, a perda do poder familiar. Assim, percebe-se que é um 

trabalho hercúleo a constatação, mas, com a devida aplicação da lei, somado com o 

trabalho conjunto do judiciário e de uma equipe multidisciplinar, o direito da criança 

ainda continuará tendo a devida proteção que a Constituição Federal lhes assegura.  
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