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1. RESUMO 
O assunto alienação parental pressupõe uma análise dos 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 à guarda compartilhada, está 

ocorrendo um aumento da incidência da alienação parental em face de um dos pais, 

tendo como maior prejudicado o 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 dificultar o exercício da autoridade parental, limitando 

o contato da criança com o outro genitor, assim como a implantação de ideias de 

descrédito na cabeça da criança com relação ao ex-cônjuge ou ex-companheiro, 

trazendo para a criança a ansiedade, o medo, o isolamento, a depressão, o 

comportamento hostil, e dupla personalidade, dentre outras consequências. Nesse 

diapasão, foi sancionada a Lei da Alienação Parental, Lei nº 12.318/10, com o viés 

tanto na proteção ao cônjuge alienado e ao menor, como também o de punir o 

alienador. Dentre as sansões elencadas na Lei, há penalidades mais brandas, como 

a advertência e o acompanhamento psicológico, como também, a mais severas, 

como a suspensão da autoridade paternal. Esses fatos são complexos e muitas vezes 

de difícil comprovação, frequentemente necessitando-se da intervenção de equipe 

multidisciplinar para a sua eficaz solução, o que torna o tema extremamente atual e 

muito pertinente para uma análise mais aprofundada neste trabalho monográfico. 

Foram utilizados neste estudo livros, doutrinas, artigos jurídicos, jurisprudências e a 

legislação pátria aplicável e, a partir desses meios, utilizou-se os métodos dedutivo e 

hermenêutico para sua produção.  

 
2. INTRODUÇÃO  

Como sempre se ouve dizer, filhos são para sempre, em razão disso, é 

preciso, a todo instante, reavaliar o peso da responsabilidade que é ser pai, na 

condução da educação e formação dos filhos. Em outra perspectiva, pode-se dizer 

que ser pai também é para sempre, nessa toada, há necessidade que o vínculo 

paterno-filial seja mantido, mesmo com advento de uma possível separação, afinal, 

o maior prejudicado na quebra dessa ligação é a criança, podendo ter consequências 

para o resto de sua vida.  



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

facilidades e a cultura da separação, bem como o não consenso para a guarda 

compartilhada, a criança, fruto do relacionamento terminado, torna-se alvo de brigas 

dos pais, chegando ao ponto de os ascendentes colocarem a criança contra o outro 

genitor, como se fosse um objeto usado de modo a descontar a raiva pela não 

continuidade do relacionamento. 

Movidos por um desejo de vingança, sentimentos de abandono, raiva ou 

simplesmente imaturidade, pais e mães não pensam em seus filhos, usando-os 

apenas para destruir o ex-parceiro ou obter atenção exclusiva, tornando-se adultos 

com problemas sociais, problemas estes que chegam ao ponto de praticarem o 

homicídio do filho e o próprio suicídio.  

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 necessária uma ação, com o auxílio de uma equipe 

multidisciplinar para que haja a comprovação dos prejuízos a criança, cabendo ao 

juiz, dependendo da gravidade e da profundidade dos prejuízos, eventualmente 

afastar o poder familiar do manipulador.  

Pode-se observar que é um tema presente na sociedade, mas que 

infelizmente, não obstante a legislação brasileira acerca da alienação parental se 

apresente entre uma das mais modernas e completas, Lei nº 12.318/2010, parece 

haver certa paralisação por parte das autoridades judicantes, em razão de ter pouca 

aplicação, não combatendo como deveria à nefasta pratica da alienação, deixando 

de proteger o sujeito passivo desse tipo legal, assim como o menor.  

 
3. OBJETIVO 

A finalidade deste trabalho foi 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 e seus prejuízos ao menor. Possuiu-se, como meta, 

dissecar cada princípio aplicados ao caso, apontando todos os seus elementos. 

Buscou-se 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  
Nesta pesquisa foram utilizados livros, artigos jurídicos, jurisprudências e a 

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

cumprir os objetivos propostos da pesquisa, foram 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 

É de costume, a fim de se realizar qualquer abordagem jurídica, 

independentemente da temática a ser enfrentada, faz-se imprescindível um estudo, 

ainda que breve, acerca dos direitos e dos princípios constitucionalmente 

assegurados. 

Tal referência se presta a legitimar e a embasar o estudo, conformando-o com 

os princípios norteadores da Constituição Federal e do Direito de Família. Nesse 

sentido, utilizou-se como princípios constitucionais norteadores do estudo o da 

dignidade da pessoa humana, assim como o da igualdade. Já, no panorama 

específico do direito de família, analisou-se os princípios da solidariedade familiar, 

afetividade, convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Outro importante costume é o de conceituar o objeto de estudo, assim, família 

não é fácil de se definir, pois não nos parece possível afirmar o que a família “é”, na 

acepção do termo, já que nessa perspectiva as famílias sempre foram um “tornar-se”, 

sempre foram o conjunto de várias pessoas e não apenas um único indivíduo.  

O fato de a família possuir filhos lhe submete a alguns deveres que 

ultrapassam a dissolução de sua união ou casamento, sendo um compromisso legal 

e ético assegurar o sustento, a guarda e a educação dos filhos comuns, ou seja, 

atributos do poder familiar, que não é dissolvido com o fim do par conjugal.  

Em virtude de ainda existir uma grande quantidade de ressentimento, afinal, 

essa ruptura familiar se inicia muito antes da separação de fato, não sendo o divórcio 

em si a causa do conflito, mas sim o passado, no qual houve o distanciamento afetivo 

e físico, sendo o ato judicial somente o ponto final, em que o casal, ou um deles, se 



dá conta de que a partir de então receberá maiores atribuições, passará a gerir a si 

próprio integralmente, rompendo a dependência e as reponsabilidades que vinham 

dividindo, compartilhando juntos com a vida a dois. 

Ao se observar a dissolução conjugal com um olhar mais aberto, é de se notar 

que ocorre a alteração da organização familiar e seu funcionamento, acarretando, nos 

filhos, desde a sua desestruturação emocional momentânea, até a interferência em 

sua vida diária, passando pelo fato de o judiciário ser presença constante, a 

disponibilidade financeira, em alguns casos, ter sido cerceada, como também há 

casos na qual a saúde física também emiti sinais de alerta. Esse panorama é 

agravado quando os pais, colocando seus ressentimentos, raiva e desejo de vingança, 

no termino, ignoram o melhor interesse do menor nesse contexto.  

Outro problema bastante incidente são os problemas escolares, pois, devido 

ao trauma vivenciado pela criança, ela passa a ter dificuldade de não se concentrar, 

apresenta desinteresse e desmotivação, além de comportamento agressivo, hostil e 

irritadiço, depressão, inclusive com mentiras ou pequenos furtos, atitude estas que 

são fruto de uma separação conturbada. 

O fenômeno da alienação parental na disputa da guarda de filhos, tem como 

incidência mais comum nos casos de separação conflituosa e, envolve uma série de 

sinais de desvio de conduta dos genitores, a que se convencionou denominar 

“síndrome de alienação parental” (sigla SAP), ou, de forma simples e abreviada, 

“alienação parental”. 

Sua descrição do ponto de vista científico, sob a ótica da psiquiatria, 

desenvolveu-se a partir de estudos de Richard Gardner, psiquiatra americano, 

professor da Universidade de Colúmbia, publicado em 1985, com o apontamento de 

certo número de situações patológicas, de crescente frequência, em casos de conflitos 

familiares envolvendo filhos menores. 

A expressão “síndrome”, vem da colaboração da psiquiatria, abrange não 

somente aqueles sinais caracterizadores da alienação, por práticas levadas a efeito 

por um dos genitores ou por outros cuidadores da criança ou do adolescente, mas, 

igualmente, os sintomas de perturbação mental que atinge o filho influenciado por 

aquela conduta, de modo a comportar-se negativamente em relação ao outro genitor 

atingindo pelas imputações do primeiro. 

O vocábulo “alienação”, diz respeito a um estado de alheamento à realidade 

por parte da pessoa atuante ou da que seja atingida, beirando as raias da “alienação 



mental” do agente alienador, como uma verdadeira doença psíquica com graus 

variados de intensidade, conforme as circunstâncias e o seu grau de desenvolvimento.  

Já com relação a palavra “parental”, diz respeito à posição dos pais da criança 

ou do adolescente sob disputa num litígio de família. Num conceito mais abrangente, 

estende-se a outros parentes próximos que participem do núcleo de convivência, 

como os avós, os irmãos, os tios entre outras pessoas, tanto figurando como alienador 

ou como alienante.  

Utiliza-se a denominação simplificada de alienação parental porque, do ponto 

de vista jurídico, interessa a materialidade da alienação, para que seja justificável as 

providências judiciais de proteção à unidade familiar ou às pessoas diretamente 

atingidas por aquele fenômeno desagregador do núcleo familiar.  

Como partes envolvidas nessa situação, distinguem-se os personagens em 

dois polos: o alienador, situado no polo ativo, em geral constituído por um dos 

genitores, ou, também, isoladamente ou em conjunto, por outros parentes próximos 

envolvidos na disputa. Já no outro polo, temos o alienado, formando o polo passivo, 

que, por sua vez, abrange o filho excluído e, o genitor colocado em situação de 

escanteio, além de, possivelmente, estende-se aos outros parentes que figuram no 

outro polo.  

Há que se ressaltar os diferentes nomes que podem expressar a alienação 

parental, como por exemplo: “lavagem cerebral” em virtude da influência na mente do 

filho; “implantação de falsas memórias” pois há a introdução de elementos fantasiosos 

e prejudiciais ao outro cônjuge, fazendo o filho acreditar que sejam fatos verdadeiros, 

motivando, assim, o seu afastamento com relação ao alienado; “pressão psicológica” 

como dito anteriormente, a possibilidade de coação moral em relação a criança; 

“relação de influência” que pode ser considerada subsidiária/acessória em relação às 

anteriores mencionadas e, que nada mais é do que a obrigação de cuidado que um 

pai tem que ter com a sua prole, deturpada pela alienação; por fim, “fazer a cabeça 

da criança” no sentido comum de desviar o livre arbítrio da criança, direcionando em 

favor próprio, em detrimento do ex cônjuge.  

Tais elementos comportamentais podem surgir separadamente, 

isoladamente, em casos menos severos, como também podem surgir de modo 

conjunto, acrescidos de outras ações mais graves, em situações de maior grau de 

manipulação. Assim, mostram-se comuns as imputações de falhas de conduta do 

genitor, por descuidos para com o filho, agressões, violências, abusos, práticas de 



atos ilícitos, assim como o abandono do filho, sendo estas apenas uma pequena 

amostragem do que uma mente perversa pode fazer em relação ao menor.  

A definição legal está disposta na Lei n. 12.318 de 26 de agosto de 2010, em 

seu artigo 2°, caput: 

 
Art. 2° - 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.  

 

Já em seu parágrafo único e seus incisos, estão dispostas, de maneira 

exemplificativa, algumas possibilidades, maneiras de praticar a conduta definida como 

alienação parental como por exemplo: realizar campanha de desqualificação da 

conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; dificultar o exercício 

da autoridade parental; omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações 

de endereço; e, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou 

contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou 

adolescente. 

É fato que a maior prejudicada nessa situação acaba sendo a criança, levando 

consequências serias para toda a vida. Pois, em virtude da capacidade limitada de 

poder se defender, o fato de ainda ser dependente dos pais, tanto emocionalmente 

quanto financeiramente, somadas à restrita habilidade de discernir e poder opinar com 

relação à disputa dos pais, torna a criança algo fácil de ludibriar e enganar.  

É necessário ressaltar que a alienação na infância gera graves distúrbios no 

adolescente e no adulto, tais como a depressão, o suicídio, a dependência às drogas, 

dentre outras consequências, sendo de máxima importância a presença do pai/mãe 

na infância da criança pois, no caso de sua ausência, podem ocorrer problemas 

emocionais e limitação de seu desenvolvimento.  

Em virtude de a criança ter sido induzida e manipulada a tal ponto de chegar 

a odiar o outro genitor, tem-se, por consequência desse fato, a perda do vínculo com 

uma pessoa que é de suma importância para a sua vida, trazendo consequências 

para si e também para o pai, vítima. 

Não raro aparecem sentimentos como: ansiedade, medo e insegurança, 

isolamento, depressão, comportamento hostil, falta de organização, dificuldades na 



escola, dupla personalidade, entre outras possibilidades de sentimentos e 

consequências.  

Assim, é de extrema importância que a descoberta seja a mais precoce  

possível e, se possível, nos estágios iniciais, pois o quanto antes ocorrer, mais cedo 

a intervenção psicológica e jurídica ocorrerá e, serão menores os problemas, assim 

como o prognóstico de tratamento poderá ser feito com uma possibilidade de reversão 

quase que completa, pois uma intervenção tardia, poderá aumentar ainda mais as 

dificuldades psicológicas, principalmente com relação aos filhos de idade menos 

avançada.  

Conforme previsão constante no artigo 6° da Lei n. 12.318/10, caracterizados 

atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de 

criança ou adolescente com o genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz, estipular multa ao alienador; 

determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão; 

determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; e, até mesmo, 

declarar a suspensão da autoridade parental. 

Existindo indícios de ato de alienação parental, 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 famílias, por meio de uma acão conjunta de uma equipe multi e 

interdisciplinar. Poderá, o juiz, determinar uma grande quantidade de medidas, 

visando impedir que a alienação prossiga, bem como, objetivando proteger e reparar, 

os males decorrentes da prática alienante 

 
6. RESULTADOS  

No conflito familiar instalado em decorrência de desentendimentos e falta de 

diálogo na separação dos pais, quem mais sofre e perde são os filhos, especialmente 

quando criança e adolescente, porque se acha em fase de formação física e moral, 

fase onde mais necessitam de amparo, afeto e orientação.  

A disputa pela guarda, faltando entre os genitores o senso ético a recomendar 

guarda compartilhada, conduz a represálias e rancores extravasados por imputações 



injuriosas de parte a parte, que não raro se expressam sob a forma de alienação 

parental, pelo repúdio que se instala na mente infantil em face do outro genitor, por 

ato e obra do agente da alienação.  

Ao juiz incumbe, quando comprovada a prática de atos daquela natureza, 

apurar com prioridade e rigor os fatos e seus elementos circunstanciais, para 

determinar medidas de proteção à integridade física e mental da criança e do 

adolescente e, igualmente, do genitor que seja vítima da prática alienante.  

Para tanto, além de ouvir pessoalmente os interessados e examinar todo o 

material probatório, cumpre ao juiz cercar-se da indispensável e prestante 

colaboração técnica e profissionais da área da psicologia, da psiquiatria e da 

assistência social, para poder decidir com segurança e baseado em verdadeiro 

trabalho de equipe multidisciplinar. Mostra-se também de grande valia o uso da 

mediação para que os genitores se conscientizem do drama causado por seus atos 

e cheguem a um acerto amigável para a necessária, rápida e justa solução dos 

conflitos. 

Ao agente alienador, cabe responder por seus atos, merecendo advertências 

do juízo, orientação para prevenir reincidências e penalidades de maior peso na 

medida do necessário e do adequado, chegando até mesmo à inversão do regime de 

guarda, à fiscalização maior nas visitas e inclusive à suspensão ou à perda do 

exercício do poder familiar, para que, em suma, se alcance a desejada pacificação 

dos interesses em conflito e se atenda ao que superiormente merecem a criança e o 

adolescente no ambiente familiar e social.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
As considerações finais a que o autor chegou com este trabalho científico foi 

que a alienação parental é um tema muito importante, em razão de ser uma prática 

rotineira, entretanto com poucas sanções e pouca informação a respeito de sua 

pratica, sendo, muitas vezes, confundida com uma mera superproteção paternal com 

o fruto do relacionamento rescindido.  
Outra importante consideração foi que, apesar de ser rotineiro, há pouca 

movimentação do judiciário na coerção deste ato, ainda existindo um preconceito e 

uma timidez dos sujeitos passivo da alienação parental, o alienado, na busca de 

assegurar seus direitos, como também de seu filho, meio pelo qual se pratica a 

alienação.  



Entretanto, quando o judiciário é questionado em casos de alienação, além de 

estar de mãos atadas a equipe pericial na constatação do fato, quando constatado, 

se mostra um tanto quanto temeroso na hora que aplicar as sanções cabíveis ao caso 

concreto, deixando um senso de impunidade e de não ser uma prática gravosa para 

ter sanções mais incisivas em suas penas.  
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