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1. Resumo  

O presente artigo tem como escopo estudar a responsabilidade civil em decorrência 

da alienação parental.  A Síndrome da alienação parental representado pela sigla 

“SAP” está cada vez mais frequente nos rompimentos familiares, sendo 

caracterizada quando a criança ou o adolescente é influenciado por um familiar, 

normalmente um dos genitores, que não aceita o término da relação, cria 

sentimentos de raiva e ódio ou até mesmo falsas memórias a respeito do outro 

genitor, destruindo assim os laços afetivos entre a criança e os seus familiares. O 

conceito da SAP (Síndrome da Alienação Parental) foi cunhada por Richard Alan 

Gardner, psiquiatra norte americano, que após estudos em diversos casos chegou à 

conclusão de que este era o problema. A SAP causa danos muitas vezes 

irreversíveis em suas vítimas. A justificativa do presente trabalho visa compreender 

seu conceito, trazendo aos olhos da sociedade uma grande importância sobre o 

assunto, elaborando várias características que cabe aplicação de indenização para a 

criança/adolescente alienada, e medidas mais que eficazes que possam punir o 

genitor causador do dano, pois o maior prejudicado é a criança/adolescente que 

carregará as marcas da violência sofrida, e os psicológicos sendo eles muitas vezes 

irreversíveis. O artigo trás para si uma forma um pouco que rígida, onde é cabível 

até uma possível mediação familiar neste fim. A metodologia utilizada pauta-se na 

pesquisa documental e bibliográfica, bem como em sítios da web. 

 

2. Introdução  

O trabalho em tela visa o estudo da aplicação de responsabilidade civil, quando há à 

existência da Alienação Parental, que hoje é bem visível na sociedade 

contemporânea, tendo em vista o aumento da dissolução matrimonial ou união 

estável, onde diante desta situação um dos cônjuges ou conviventes não satisfeitos 

com o fim do relacionamento ou atitudes do seu ex-companheiro, utiliza-se dos filhos 

para punir o outro genitor, adotando uma atitude que interfere psicologicamente no 

comportamento dos filhos, bloqueando qualquer tipo de convivência saudável entre 

os filhos e os familiares. 

 

3. Objetivos 

• Exigir Responsabilidade civil de um dos genitores ou responsáveis quando à 

Alienação Parental, no qual hoje em dia, vem sendo algo bem frequente, 
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tendo em vista o aumento da dissolução matrimonial ou união estável, onde 

diante desta situação um dos cônjuges ou conviventes não satisfeitos com o 

fim do relacionamento ou atitudes do seu ex-companheiro, utiliza-se dos filhos 

para punir o outro genitor   

• Expor a Síndrome da Alienação Parental e suas consequências 

devastadoras, como principais causadoras de danos morais e psicológicos 

sendo eles muitas vezes irreversíveis na criança ou adolescente alienados.  

• Elucidar que é possível o fim deste transtorno (alienação parental) através de 

uma indenização, ou uma mediação familiar, que de maneira eficaz, busca 

solução para estas situações de divórcio que na maioria das vezes acarreta a 

alienação parental, sendo de forma voluntaria, informal, ágil e econômica, 

acabam por alcançar um acordo entre as partes envolvidas, sem precisarem 

se sujeitar à uma luta judicial. 

 

4. Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de método bibliográfico, utilizando-se de 

revisão de legislações, jurisprudências, doutrinas. Foram usadas como fontes de 

consulta: livros, sites e periódicos de referência para o estudo da temática. 

 

5. Desenvolvimento 

5.1 Responsabilização Civil do Alienador 

A O ordenamento jurídico é constituído por diversas normas com relações jurídicas 

entre indivíduos de uma sociedade, tendo em vista que o objetivo final é estabelecer 

a paz social. Vejamos então, se alguém violar a norma, esta deverá reparar o mal 

causado, na tentativa de restabelecer o “status quo ante” da relação ou diante da 

sua impossibilidade, deve o alienante ser responsabilizado compensando ou 

indenizando a vítima, com o objetivo de reparar os prejuízos suportados. 

Cavalieri Filho (2010, p. 72) afirma qual a importância do dano para 

responsabilidade civil, porque “O dano é sem dúvida, o maior vilão da 

responsabilidade civil. Portanto, se não houvesse dano não seria necessário falar 

em indenização, nem em ressarcimento. Pode haver responsabilidade sem culpa, 

mas jamais haverá responsabilidade sem danos”. 
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O que traz fundamento a responsabilidade civil é a reparação do dano, pois o dano é 

elemento fundamental para o litígio, já sua reparação é o elemento necessário para 

solucionar, pondo um fim no conflito. 

Gonçalves (2008, p. 337) já afirma que o dano pode recair sobre diversos bens, 

sendo que “o conceito clássico de dano é o de que constitui ele uma ‘diminuição do 

patrimônio’, alguns definem como a diminuição ou subtração de um ‘bem jurídico’, 

para conter em si não só o patrimônio, mas a saúde, a honra, suscetíveis de 

proteção”.           

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tornou a reparação do 

dano moral concreta, se constatar previsão da matéria no corpo da mesma: 

Art. 5º[...] 
V – É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação; 

Nesse ponto Cavalieri Filho (2010, p. 82) diz: 

Logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal 
consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser 
chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao 
assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição 
e maior dimensão, porque a dignidade da pessoa humana 
nada mais é do que a base de todos os valores morais, a 
essência de todos os direitos personalíssimos. 

 Portanto, o dano moral ganhou destaque, no que diz respeito à sua proteção, pois é 

notável que os bens ligados à personalidade humana são fundamentais para uma 

vida digna. 

Logo após a Carta Magna de 1988, surgiu a reforma do CC/02, que firmou, 

concretizou de vez a responsabilidade civil por danos ainda que exclusivamente 

morais, de acordo com seu art. 186, mais adiante complementa o art. 927 do mesmo 

código “aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. 

Para constar configuração do dano moral, a doutrina prevê que deve recair sobre a 

vítima o ato ofensivo ao seu direito à dignidade da pessoa humana. Ressalta que o 

sentimento de dor é mera consequência e não causa da violação do direito, isto 

significa que mesmo que não aja sentimento de dor, o simples fato de ter agredido 
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os direitos à dignidade da pessoa humana caracterizará o dano moral. Nesse 

sentido, Cavalieri Filho (2010, p. 87) relata sua experiência: 

Como julgador, há mais de 35 anos, tenho utilizado como 
critério aferidor do dano moral se, no caso concreto, houve 
alguma agressão à dignidade daquele que se diz ofendido 
(dano moral em sentido estrito e, por isso, o mais grave) ou, 
pelo menos, se houve alguma agressão mínima que seja, a um 
bem integrante da sua personalidade (nome, honra, imagem, 
reputação etc). Sem que isso tenha ocorrido, não haverá que 
se falar em dano moral, por mais triste e aborrecido que alega 
estar aquele que pleiteia a indenização. 

É importante destacar que os pais alienados sofrem danos morais, seja pela imagem 

denegrida ou pela restrição de se conviver com o filho, como ainda pela perda de 

afetividade do filho injustificadamente, isso é um mínimo de dignidade, por esta 

razão passível de responsabilização pelo genitor alienador. 

Assevera Freitas (s.a): 

Outrossim, no tocante a prática ativa e nefasta da alienação 
parental, a situação muda de contexto, tornando o dano moral 
indenizável na prática de conduta alienadora, afinal, aqui há 
uma prática ilícita, culpável, ativa, geradora de dano, 
constituindo os elementos mínimos e necessários para 
configuração da responsabilidade civil à luz dos artigos 186, 
187 e 927 do Código Civil. 

Portanto, o dano não se configura só pelo genitor alienado, mas pelos filhos que 

também foram privados de conviver com um dos pais, onde a sua integridade 

psíquica e moral, que foram atingidas, por falta de liberdade de pensamento e pelas 

influências de “falsas memórias” inventadas pelo genitor alienador, que formarão sua 

personalidade e identidade. 

 

5.2 Danos Morais 

Configura-se como dano moral a conduta que causa um grave abalo psicológico, 

afetando de forma íntima, causando constrangimentos e aborrecimentos, que 

dificilmente serão esquecidos pela vitima causando-lhe grandes transtornos.  A 

Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, inciso X, dispõe: “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. ” 

De acordo com o artigo 927 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002: 

Art. 927. “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 
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Parágrafo único. “Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem”. 

O doutrinador Silvio de Salvo Venosa, conceitua:  

“Dano Moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 
intelectual da vitima. Sua atuação é dentro dos direitos da 
personalidade. [...] Será moral o dano que ocasiona um 
distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 
comportamento ou, como definimos um desconforto 
comportamental a ser examinado em cada caso. ” (2012, p.46 
e 47) 

 Desta forma, conclui-se a grande dificuldade de uma justa indenização ao dano 

causado, uma vez que o juiz deve analisar e fixar um valor a fim de reparar o dano, 

garantindo para que não haja lucro da vítima sobre o réu. 

 

5.3 Da Família  

Para o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves (2015), o conceito de família é o de 

que, em sentido amplo, abrange todas as pessoas ligadas por vinculo de sangue, 

que procedem em um tronco ancestral comum, bem como as unidas pela afinidade 

e adoção. 

Assim como a sociedade evolui e se modifica, a família também vem se 

transformando, se adequando da forma que melhor atenda aos seus integrantes, 

onde todos buscam o bem-estar, o amor, o companheirismo e a realização pessoal. 

O Direito de família é composto por vários princípios, o mais importante para o 

estudo em tese, é o princípio do melhor interesse da criança ou, em outras palavras 

da proteção integral à criança, protegido pela Constituição Federal. 

Atualmente, as famílias não são somente as ligadas por laços sanguíneos, hoje em 

dia é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência as famílias ligadas por laços 

afetivos. 

 

6. Princípio da proteção integral da criança 

O princípio do melhor interesse da criança ou da proteção integral à criança é 

garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 227, caput, com redação dada 

pela Emenda Constitucional 65, de 13 de julho de 2010: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
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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. 

Este princípio que também é reconhecido como “best interest of the child”, conforme 

a Convenção Internacional de Haia, teve influencia em toda a estrutura do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), esta defende em seu todo os direitos 

da criança e do adolescente (entende-se por criança aquela de zero à doze anos de 

idade, e adolescente de doze a dezoito).  

O ECA determina em seu artigo 3º, caput, que “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, [...]”, visando o desenvolvimento, a liberdade 

e a dignidade da criança em primeiro lugar. 

Duarte ratifica que o dever do genitor alienador de indenizar pelos danos causados 

às vítimas, ainda que inexista lei específica que a regulamente, toma-se por base a 

lei genérica de responsabilidade civil, restando a iniciativa da população para que se 

possa efetivar o direito. 

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais abre precedente 

para indenização por danos morais causados pela alienação parental do genitor 

alienador: 

Indenização danos morais. Relação paterno-filial. Princípio da dignidade da pessoa 

humana. Princípio da afetividade. A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono 

paterno, que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, 

deve ser indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. [...] a 

responsabilidade (pelo filho) não se pauta tão-somente no dever de alimentar, mas 

se insere no dever de possibilitar desenvolvimento humano dos filhos, baseado no 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Enfim, entende-se que tanto na Alienação Parental, quanto na Síndrome decorrente 

desta, a criança e/ou o adolescente, e o genitor alienado, devem sim, reaver seus 

direitos e indenizados, pelo dano moral, porque ambos acabam sofrendo 

consequências negativas, como a implantação de “falsas memórias” para denegrir o 

genitor alienado, causando transtornos mentais, e pela desmoralização da imagem 

da vítima decorrente da Alienação, ferindo assim a dignidade da pessoa humana. 
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6.2 Síndrome da Alienação Parental 

A expressão “alienação parental” foi cunhada pelo psiquiatra infantil norte americano 

Richard Alan Gardner, com base em experiências clinicas desde o inicio dos anos 

80, para a situação em que o genitor da criança a treina para romper os laços 

afetivos com o outro genitor, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor. 

Crianças e adolescentes vitimas de alienação parental muitas vezes sofrem danos 

irreversíveis, pois na lide de quem vai ter a guarda dos filhos, começa uma 

campanha para denegrir a imagem do outro genitor. Muitas vezes criando falsas 

memórias como acusações de agressão física ou de a criança ter sofrido abuso 

sexual, que acaba com os vínculos parentais, e desmoraliza o genitor acusado. 

Apenas depois de profunda investigação, descobrem que foi apenas uma farsa para 

afastar e atacar o ex-cônjuge.  

A Lei nº 12.318, 26 de agosto de 2010, conceituou oficialmente o termo alienação 

parental, na qual seu artigo 2º, caput, dispõe: 

“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.” 

A Lei também apresenta exemplos de condutas, que são consideradas alienação 

parental, tais como realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor; 

dificultar o contado da criança ou adolescente com genitor; omitir informações 

médicas ou escolares da criança; mudar o domicílio para local distante, sem 

justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 

genitor, com familiares deles; apresentar falsa denúncia contra genitor, contra 

familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 

criança ou adolescente. (Artigo 2º, parágrafo único, Lei 12.318/10). 

Sendo assim, a mesma prevê sanções para estes casos, que variam de advertência, 

multa, ampliação de convivência do filho com o genitor afastado e até mesmo a 

perda da guarda da criança ou adolescente. Vale lembrar, que a alienação não 

ocorre apenas com genitores, mas também a avós ou outros responsáveis pela 

criação da criança, e a Lei também se aplica a estes.     

 

7 Mediação familiar  
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A mediação está prevista na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, e não se 

confunde com conciliação nem com arbitragem (Lei nº 9.307/96). Em seu artigo 1º, 

parágrafo único, a Lei conceitua a mediação: “Considera-se mediação a atividade 

técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito 

pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais 

para a controvérsia.” 

A mediação rege pelos princípios imparcialidade do mediador; isonomia entre as 

partes; oralidade; informalidade; autonomia da vontade das partes; busca do 

consenso; confidencialidade; boa-fé. (Artigo 2º, da Lei nº 13.140/2015). 

Mesmo, estando revogado o artigo 9º e 10º da Lei nº 12.318/2010, que previa a 

mediação nos casos de alienação parental, diversos Tribunais brasileiros, ainda 

utilizam deste meio para minimizar esses conflitos. 

A mediação como instrumento de solução, é um assunto polêmico, pois há duas 

posições: de um lado, os que entendem que não pode ser utilizada para resolver 

conflitos de família; de outro os que atestam sua eficácia na prevenção e resolução 

de situações de alienação parental. 

A mediação familiar busca, de maneira eficaz, a solução para estas situações de 

divorcio que na maioria das vezes acarreta a alienação parental, sendo de forma 

voluntaria, informal, ágil e econômica, acabam por alcançar um acordo entre as 

partes envolvidas, sem precisarem se sujeitar à uma luta judicial, e por fim acatar 

uma decisão do juiz que normalmente, resulta na insatisfação de uma das partes, ou 

de ambas, e depois buscar reverter a situação através de intermináveis recursos. 

 

8 Conclusão 

Portanto, para que haja a obrigação da indenização, seja ela material ou moral, ou 

mesmo ambas, é preciso que os fatos atendam aos requisitos estabelecidos pela 

própria responsabilidade civil. Assim é necessário afastar a responsabilidade 

objetiva, já que está ainda não prevê a responsabilidade ao problema aqui discutido. 

Caindo então na responsabilidade subjetiva.  

Atualmente as famílias vêm se modificando, sendo o reflexo da sociedade, desta 

forma ressalta-se a importância da proteção do estado nessas famílias. 
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 Os genitores, devem sempre buscar o melhor para seus filhos, de forma que 

estes possam ter uma vida digna, saudável e feliz, como já prevê a Constituição 

Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Conclui-se diante de tudo que fora exposto, desde a necessidade dos requisitos 

para a aplicação da responsabilidade civil, até a Síndrome da Alienação Parental e 

suas consequências devastadoras, que é possível, e necessário, que o alienante, 

seja ele genitor ou não do menor, seja responsabilizado civilmente pela conduta 

praticada tanto à criança ou adolescente, quanto ao genitor alienado, já que todos os 

requisitos previstos para tanto foram atendidos, conforme já analisado. 
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