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RESUMO 

 

O presente trabalho tem a proposta de estudar a Lei da Alienação Parental 

(Lei 12318/2010), assim como suas origens – a partir do psiquiatra americano 

Richard Gardner. Ademais, busca-se aliar tal estudo à investigação da aplicação de 

referida lei nos casos de famílias em litígio e disputa de guarda envolvendo, em 

especial,  acusações de abuso sexual infantil contra o infante. 

PALAVRAS-CHAVE: Alienação parental; abuso sexual; famílias em litígio; guarda. 

INTRODUÇÃO 

A alienação parental é um fenômeno observável especificamente dentro do 

contexto de divórcios envolvendo disputas de guarda, caracterizado pela campanha 

de difamação promovida por parte de um genitor (alienante) contra o outro 

(alienado) com vistas a dificultar o relacionamento da criança com este.A Lei da 

Alienação Parental foi posta em vigor no Brasil em 26 de agosto de 2010, tendo por 

base a “Síndrome” da Alienação Parental (SAP) desenvolvida por Richard Gardner 

em 1985 – psiquiatra americano já falecido. 

Para Gardner, a “síndrome” se instalaria quase que exclusivamente em 

crianças, o progenitor alienante seria na maioria das vezes a mãe, que movida por 

um sentimento de raiva e desejo de vingança “programaria” o infante para odiar o 

pai, além da presente recusa da criança em se relacionar com este. (LEITE, 2015). 

Ao longo de sua obra, Gardner ainda mostra-se a favorável à pedofilia quando a 

considera como um fenômeno natural com fins procriativos, dizendo também que as 

relações sexuais entre adultos e crianças não são tão traumatizantes a elas, sendo 

na verdade a reação condenatória da sociedade acerca das práticas pedofílicas que 

determina os danos psicológicos. (GARDNER, 1992 apud SOTTOMAYOR, 2011). 

Tendo em vista que o abuso sexual infantil intrafamiliar é um problema muito 

recorrente, o juiz necessita de apoio psicossocial para aplicar a lei em casos que 

envolvem denúncias desse tipo de violência. Segundo Maria de Fátima Araújo 

(2002, p.5) o abuso sexual é praticado frequentemente sem utilização da força física, 

não deixando evidências de sua ocorrência, por isso há a dificuldade em sua 

comprovação. Dessa forma, se a mãe acusa o pai de abuso sexual contra a criança 

numa disputa de guarda, o progenitor pode reverter a situação imputando- a de 
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alienação parental – uma vez que podendo ter como consequência até mesmo a 

inversão da guarda. Em outras palavras, um pai abusador tem a Lei da Alienação 

Parental como artifício contra a Justiça. 

Assim, a “Síndrome” da Alienação Parental, criada por Gardner, mostrou-se 

com fortes origens misóginas quando presume que a rejeição da criança em se 

relacionar com o progenitor que não detém a guarda é culpa da mãe, presumindo a 

irracionalidade da mulher, bem como implicando um retrocesso nos direitos 

humanos das crianças e mulheres. (SOTTOMAYOR, 2011). 

DESENVOLVIMENTO 

A Lei da Alienação Parental aparentemente recebe apoio unânime tanto da 

doutrina quanto do judiciário brasileiro uma vez que apresenta uma “solução” 

simples para um problema complexo. A renúncia da criança em se relacionar com 

um dos progenitores - neste caso, o pai – presume a prática de alienação parental, 

velando os possíveis abusos sofridos (BOAVISTA; GARCIA, 2012), sendo a própria 

justiça conivente no que diz respeito à proteção das crianças contra o abuso sexual 

infantil. 

Além disso, é possível perceber que o diagnóstico errôneo da alienação 

parental pode acarretar consequências perversas na vida dos envolvidos quando, 

segundo Ferreira e Enzweiler (2014), os próprios advogados aconselham as mães a 

não fazerem a denúncia de abuso sexual para que não haja risco de perda da 

guarda. 

OBJETIVOS 

Gerais: Contribuir para o direito trazendo novas ideias acerca da alienação parental. 

Específicos: Buscar servir bases para que os operadores do direito não deixem de 

observar a gravidade que a aplicação errônea da Lei da Alienação Parental pode 

acarretar na vida de crianças, uma vez que é delegado a estes a proteção 

dosdireitos fundamentais das crianças, bem como os das progenitoras submetidas 

ao risco de perderem os filhos para seus algozes com o aval da justiça. 
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METODOLOGIA 

O trabalho está sendo desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas e 

jurisprudenciais pelo método hipotético-dedutivo. 

RESULTADOS PARCIAIS 

A criança vítima de abuso sexual intrafamiliar acaba sofrendo uma 

revitimização quando sua voz não recebe a credibilidade necessária em um 

processo de disputa de guarda, correndo o perigo de continuar sendo violada 

sexualmente quando o julgador determina que a recusa dofilho em relação ao 

suspeito de agressão constata alienação parental, sem qualquer preocupação em 

investigar os motivos que subjazem a essa rejeição.  

Assim como a desvalorização da palavra da criança, é de se observar, 

também, a contribuição da teoria da Síndrome da Alienação Parental para a 

invisibilidade da violência contra mulheres e crianças que confere um significado 

ideológico: o descrédito na criança e a discriminação de gênero contra a mulher. 

(SOTTOMAYOR, 2011). 
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