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RESUMO 
 

O presente trabalho acadêmico tem como objetivo discorrer sobre o tema da 

alienação parental, fenômeno praticado pelo genitor guardião ou ainda por membros 

da entidade familiar da criança ou adolescente, na busca pelo afastamento do 

genitor não guardião. Serão analisadas formas de aplicação, condutas e 

características do alienador. Em seguida, será estudada a questão da implantação 

das falsas memórias e das falsas denúncias de abuso sexual levantadas pela 

genitora com o objetivo de prejudicar e romper o relacionamento entre pai e filhos, 

tema que merecerá destaque na análise em apreço, visto que extremamente nocivo 

ao desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Posteriormente, será 

avaliado o instituto da guarda compartilhada como oportunidade de entendimento 

entre os genitores e forma preventiva de conflito gerador do ato de alienar. Por fim, 

serão examinados os efeitos psicológicos provocados pela alienação parental e a 

necessidade de tratamento futuro.  

Palavras-Chave: Alienação parental. Alienador. Genitor. Guardião. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho acadêmico tem como escopo abordar o tema da 

alienação parental, termo criado na década de 80, pelo professor da Clínica Infantil 

da Universidade de Colúmbia e membro da Academia Norte-Americana de 

Psiquiatria da Criança e do Adolescente, Richard Gardner. 

Ocorre quando um dos genitores ou qualquer outro familiar que conviva com 

a criança ou adolescente passa a fazer campanha desqualificadora e 

desmoralizadora do outro genitor, isolando-o gradativamente, impedindo o contato e 

afeto entre pai ou mãe e filho, criando assim, sentimentos de ansiedade e angústia 

no filho alienado. 
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Normalmente é marcado pela ruptura da vida conjugal de um casal, não 

aceita por um deles, que se sente abandonado, rejeitado ou traído pelo outro e que 

sem conseguir elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia uma 

tendência vingativa, na qual o alienador tenta punir o outro, tirando dele a 

convivência com o filho. 

O artigo 2º1 da Lei 12.318/2010 define a alienação parental como sendo 

interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, estabelecendo 

de forma clara que este fenômeno pode ser praticado pelos genitores, pelos avós ou 

por quem detenha autoridade, guarda ou vigilância sobre a criança ou adolescente. 

Trata-se de matéria amplamente discutida pela doutrina pátria, visto que de 

suma importância nas relações familiares, principalmente pelo aumento da 

incidência deste fenômeno nas sociedades, neste estudo, em especial, na 

sociedade brasileira. 

Com as mudanças recentes no conceito de família, as formas de constituição 

familiar são várias, isto porque hodiernamente o modelo tradicional foi rompido pela 

banalização das separações conjugais. 

O conceito de família tem plurivalência semântica, eis que em diferentes 

épocas, diferentes juristas, conceituaram a família de distintas formas. 

Na sociedade primitiva havia várias maneiras de organização familiar, tais 

como a família consanguínea, a família punaluana, a sindiásmica e a monogâmica. 

Clóvis Beviláqua, assim definiu a família: 

É o conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo de consanguinidade, cuja 
eficácia se entende, ora mais larga, ora mais restritamente, segundo as 
várias legislações. Outras vezes porém, designa-se, por família, somente os 
cônjuges e a respectiva progênie.2 

                                                            
1 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.  

2 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito de Família. Rio de Janeiro, Editora Rio, 1976. 
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Como se percebe no conceito supracitado, a relação de consanguinidade 

tinha relevância extrema, o que atualmente não ocorre, haja vista as formas 

diferenciadas de família existentes. 

A família já foi conceituada com base no poder patriarcal, onde a família 

submetia-se à autoridade soberana do pai. Entretanto, o conceito com base no 

modelo patriarcal foi aos poucos ficando distante da realidade que ora se 

apresentava, face às modificações do sistema de urbanização acelerada, profundas 

modificações econômicas e sociais, principalmente com as alterações tecnológicas. 

A instituição familiar nos moldes patriarcais deu espaço à família nuclear, os arranjos 

familiares não tinham mais vínculo à união legal com tamanha força como outrora. 

A expressão “poder familiar” é recente, eis que anteriormente era denominado 

“pátrio poder”, termo que ainda remonta ao Direito Romano “pater potestas”, no qual 

o direito era absoluto e ilimitado ao chefe da organização familiar sobre os filhos. 

Percebe-se que na denominação de “pátrio poder” há conotação machista, pois 

menciona somente o poder do pai em relação aos filhos. 

A emancipação da mulher e o tratamento isonômico dos genitores 

restringiram o poder patriarcal. 

Somente com a Constituição Federal Brasileira de 1988 é que foi concedido o 

tratamento isonômico ao homem e a mulher, conforme artigos 5º, I3 e 226 § 5º4.  

O caput do artigo 226 preconiza a especial atenção dada a entidade familiar e 

conceituada nos §§ 3º e 4º5 da Carta Magna vigente. 

                                                            
3 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
4 Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 
pela mulher. 
5 § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.  
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes. 
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O artigo 5º, I da Constituição Federal outorgou a ambos os genitores o 

desempenho do poder familiar em relação aos filhos, exercido nas mesmas 

condições e importância. Arnaldo Rizzardo assim leciona: 

Chegou-se em um momento histórico de igualdade, praticamente, total 
entre os membros da família onde a autoridade dos pais é mais 
consequência do diálogo e do entendimento, e não de atos ditatoriais e de 
comando cego. 6 

Segundo o entendimento de Paulo Luiz Netto Lôbo: 

A denominação ainda não é das mais adequadas, porque mantém a ênfase 
no poder. Todavia, é melhor que a resistente expressão pátrio poder, 
mantida inexplicavelmente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8.069/1990).7 

Para Maria Helena Diniz, o conceito de poder familiar é: 

[...] o poder familiar consiste num conjunto de direitos e obrigações, quanto 
à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido em igualdade de 
condições por ambos os pais para que possam desempenhar os encargos 
que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção 
dos filhos.8 

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seu artigo 219 a definição 

de igualdade de condições entre pai e mãe, também definida pela Constituição 

Federal, acompanhando a evolução das relações familiares. 

A expressão poder familiar não agradou a todos, mesmo que com o escopo 

de atender à igualdade entre o homem e a mulher, eis que mantém ênfase no poder, 

conforme Maria Berenice Dias: 

A expressão que goza da simpatia da doutrina é autoridade parental. Melhor 
reflete a profunda mudança que resultou da consagração constitucional do 
princípio da proteção integral de crianças e adolescentes (CF 227).10  

Entende-se dos conceitos colacionados, que o poder familiar ou autoridade 

parental, é o conjunto de deveres e direitos atribuídos aos pais, enquanto os filhos 

                                                            
6 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Rio de Janeiro: Aide, 1994, p. 897. 
7 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Do poder familiar. Direito de família e o novo Código Civil. 2. Ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000. P. 141/142. 
8 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 1209. 
9 Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma 
do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência . 
10   DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de das Famílias. 5. Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 383. 
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forem menores, ou mesmo maiores, quando da incapacidade de responderem 

civilmente por seus atos.  

Cabe ressaltar que, o referencial de pai e mãe, numa sociedade falida, onde 

existem problemas transgeracionais, as organizações de defesa das crianças têm a 

criança como base familiar, em especial até o final da primeira infância (seis anos).  

 A nova tendência é de que a família moderna tenha seu sustentáculo na 

afetividade entre as pessoas, surgida pela convivência, após a dissolução de uma 

família e o surgimento de uma nova, a chamada família reconstruída, sendo que 

cada vez mais a ideia de família se afasta da estrutura do casamento. As novas 

formas de convívio revolucionaram o conceito do matrimônio, com o surgimento de 

outras entidades familiares. 

 A família atual existe em prol da pessoa humana e não de um modelo fixo de 

família desejado pelo Estado ou ainda pelo moralismo que a sociedade impõe. 

Nesse contexto, a criança ou adolescente, normalmente, é quem mais sofre 

com os litígios decorrentes das dissoluções familiares e na disputa pela guarda, ou 

ainda, no exercício da guarda unilateral. 

Os sentimentos de vingança, rejeição, traição, dentre outros, levam o genitor 

guardião a motivar-se na prática da alienação parental e assim, causar aos filhos, 

danos irreparáveis ao pleno desenvolvimento emocional, tornando-os, em muitos 

casos, objetos de barganha. 

A resposta legislativa à demanda de casos relativos à alienação parental se 

deu com o anteprojeto de lei, apresentado no Plenário da Câmara pelo deputado 

Regis de Oliveira, o qual visava introduzir uma definição legal do fenômeno, 

baseando-se na necessidade de repreensão estatal ao abuso no poder familiar, 

praticado pelo genitor guardião, ou ainda por seus familiares.  

A promulgação da Lei 12.318/2010 atende a necessidade de mais equilíbrio e 

participação dos pais e mães na formação de seus filhos, definindo juridicamente o 

fenômeno da alienação parental, a fim de proporcionar aos operadores do Direito 

mais segurança no exame de casos desta natureza.  
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Portanto, esta pesquisa acadêmica versará sobre questões pertinentes ao 

fenômeno da alienação parental, tendo como ponto de partida os fatores 

ensejadores da aplicação da alienação parental e suas formas, caracterizando o 

alienador e dando uma especial atenção ao tema da implantação das falsas 

memórias, assunto importantíssimo, visto que extremamente prejudicial à criança e 

ao adolescente, analisando-se o instituto da guarda compartilhada como fator 

preventivo à alienação. 

Posteriormente se discorrerá acerca dos danos psicológicos causados aos 

alienados e a Síndrome da Alienação Parental (SAP) e suas consequências, 

inclusive na alienação parental advinda dos familiares da criança ou adolescente. 
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1 REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

1.1 Rompimento Conjugal e Conflito na Disputa pela Guarda 

Com base na evolução do conceito de família, retratada na introdução do 

presente trabalho, serão analisados os lares dissolvidos pela separação dos casais 

e o surgimento da animosidade entre pai e mãe, que acabam envolvendo a família 

como um todo, onde os avós, tios e outros parentes que convivem com a criança ou 

adolescente participam do ato de alienar, na busca pela definição judicial acerca do 

guardião das crianças e adolescentes.  

Independentemente da estrutura familiar originária, seja casamento legal, 

união estável ou relacionamentos afetivos diversos, a separação dos pais, exige 

responsabilidade das partes, afeto e compreensão a fim de que se preserve o 

convívio saudável entre os pais e os filhos menores. 

 Havendo filhos, o que poderia ser meramente uma discussão acerca de bens 

ou de prestação alimentar, se houvesse necessidade, torna-se um conflito de grande 

beligerância entre genitor e genitora. 

 Em que pese, os vínculos parentais persistam, e as obrigações relativas aos 

cuidados com os filhos sejam de ambos, a mágoa e as feridas ainda não 

cicatrizadas, servem de alicerce à disputa pela guarda dos filhos. 

 Logo, esta disputa não é a ideal, visto que motivada por ressentimentos, por 

sentimentos de vingança, rejeição, traição, dentre outros, os quais levam o genitor 

guardião a motivar-se na prática da alienação parental. 

 A esse respeito Maria Berenice Dias afirma: 

[...] muitas vezes, quando da ruptura da vida conjugal, quando um dos 
cônjuges não consegue elaborar adequadamente o luto da separação e o 
sentimento de rejeição, de traição, surge um desejo de vingança que 
desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito 
do ex-parceiro. Nada mais do que uma “lavagem cerebral” feita pelo 
guardião, de modo a comprometer a imagem do outro genitor, narrando 
maliciosamente fatos que não ocorreram ou que não aconteceram conforme 
a descrição dada pelo alienador. Assim, o infante passa aos poucos a se 
convencer da versão que lhe foi implantada, gerando a nítida sensação de 
que essas lembranças de fato aconteceram. Isso gera contradição de 
sentimentos e destruição do vínculo entre o genitor e o filho. Restando órfão 
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do genitor alienado, acaba se identificando com o genitor patológico, 
passando a aceitar como verdadeiro tudo que lhe é informado.11 

 

 Importante salientar, que muito embora o mais frequente seja a alienação 

parental praticada pelos genitores, nada impede que a campanha depreciativa seja 

promovida por um dos avós, pelo tutor do menor, pelo curador ou por outros 

parentes do menor, como reconhece expressamente o a Lei 12.318/2010 no artigo 

2º.12 

 Este fenômeno manifesta-se principalmente no ambiente da mãe, visto que a 

mulher era mais indicada para exercer a guarda dos filhos, eis que a sociedade 

moderna tinha a ideia de que em caso de dissolução conjugal o instinto materno 

seria o que garantiria à criança um desenvolvimento saudável. 

 Nesse sentido há vasta jurisprudência no Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do sul, como, exemplificativamente colacionados abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO POR PARTE DA 
MÃE. CABIMENTO. Em que pese seja evidente a importância da 
convivência da criança, de apenas cinco anos de idade, com sua genitora, 
considerando serem verossímeis as alegações de prática de atos de 
alienação parental, deve ser mantida a decisão que suspendeu as visitas 
até o esclarecimento dos fatos. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 70042885384, 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 
Lins Pastl, Julgado em 01/09/2011).13 

 Neste caso, conforme se infere do inteiro teor do acórdão, diante da evidência 

acerca da alegação de prática de atos de alienação parental, a Oitava Turma do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, manteve a decisão de suspensão das 

visitas da mãe até o esclarecimento dos fatos, eis que a guarda está com o genitor e 

a mãe durante a visitação pratica o fenômeno da alienação parental. 

                                                            
11  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de das Famílias. 5. Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 455/456. 
12 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. 
13 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 8ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 
70042885384. Relator: Desembargador Ricardo Moreira Lins Pastl. D.E. 09 de setembro de 2011. 
Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 18 de outubro de 2011. 
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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 13/10/2010.14 

 

 Neste outro acórdão também há evidências quanto à prática de alienação 

parental pela genitora, inclusive com advertência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, acerca das possíveis sanções que lhe serão 

imputadas, caso a alienação parental fique comprovada. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO LIMINAR 
DE CANCELAMENTO/ REVOGAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS. LAUDO 
PASICOLÓGICO INDICANDO A MANUTENÇÃO DE VISITAS. Não sendo 
constatado, através laudos de avaliação social e psicológica, indicativos 
seguros de que o genitor seja o autor dos abusos praticados contra os filhos 
- duas crianças de 06 e 04 anos de idade -, assim como os elementos 
técnicos apurados demonstram a existência de vínculos fortalecidos entre 
pai e filhos, evidenciado ainda o desencadeamento de alienação parental 
por parte da genitora, tais circunstâncias ensejam a manutenção das visitas 
paternas deferidas na origem, enquanto se desenvolve a instrução 
processual, com a qual se aguarda elementos seguros para decisão da 
ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 
Instrumento Nº 70041232992, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/05/2011).15 

 Nesta terceira jurisprudência, também se percebe a prática da alienação 

parental, conforme se depreende da ementa do acórdão, em que foram mantidas as 

visitas paternas, em vista de provável ocorrência do fenômeno em análise. Trata-se 

de outro exemplo de prática de alienação parental pela genitora, ou seja, a grande 

maioria dos casos levados ao Tribunal de Justiça é do exercício deste fenômeno 

pelas genitoras.  

                                                            
14 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 8ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 
70039118526. Relator: Desembargador Rui Portanova. D.E. 18 de outubro de 2010. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 18 de outubro de 2011. 
15 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 7ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 
70041232992. Relator: Desembargador André Luiz Planella Villarinho. D.E. 03 de junho de 2011. 
Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 18 de outubro de 2011. 



17 
 

 
 

 Ocorre que, em muitos casos os pais também praticam o ato de alienar, bem 

como outros cuidadores. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. REVERSÃO EM 
FAVOR DA MÃE. VISITAS. Agravo de Instrumento interposto contra 
decisão que, na ação de reversão de guarda, deferiu a guarda provisória da 
menor em favor do pai. Inconformidade da mãe demandada. Alegação de 
insuficiência de elementos a ensejar a reversão da guarda em favor do 
genitor e de que este promove a alienação parental. Decisão que tem por 
fundamento a conclusão do laudo psiquiátrico realizado; o fato de o pai já 
estar exercendo faticamente a guarda da adolescente e dele ter melhores 
condições de exercer a guarda neste momento. Inexistindo notícia acerca 
de prejuízo à filha do casal e sendo incontroverso que o pai exerce a guarda 
fática da filha há pelo menos seis meses, não há razão para a alteração da 
situação atual. Ao menos enquanto não apurada toda a prova pertinente, 
sempre com vistas à solução definitiva do litígio. NEGARAM PROVIMENTO. 
(Agravo de Instrumento Nº 70041249442, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/04/2011).16 

 

 Em que pese, os casos de indícios de alienação parental que tramitam no 

Poder Judiciário, sejam indiscutivelmente em maior número de genitoras em 

desfavor dos genitores, há, é claro, casos em que os genitores tentam interferir de 

maneira negativa em relação aos sentimentos dos filhos. 

 Nesta senda, a jurisprudência infra colacionada é um exemplo desta situação, 

eis que neste caso a alienação foi praticada pela avó que detinha a guarda do neto. 

APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE GUARDA. GUARDA INICIALMENTE 
CONCEDIDA À AVÓ MATERNA. ALIENAÇÃO PARENTAL. PERDA DA 
GUARDA DE OUTRA NETA EM RAZÃO DE MAUS-TRATOS. GENITOR 
QUE DETÉM PLENAS CONDIÇÕES DE DESEMPENHÁ-LA. Inexistindo 
nos autos qualquer evidência de que o genitor não esteja habilitado a 
exercer satisfatoriamente a guarda de seu filho, e tendo a prova técnica 
evidenciado que o infante estaria sendo vítima de alienação parental por 
parte da avó-guardiã, que, inclusive, perdeu a guarda de outra neta em 
razão de maus-tratos, imperiosa a alteração da guarda do menino. 
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 
70043037902, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 29/09/2011).17 

 Encontram-se, não raramente, casos de alienação perpetrados pelos avós, 

como no exemplo acima referido em que o Tribunal de Justiça reverteu a guarda da 

                                                            
16 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 8ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 
70041249442. Relator: Desembargador Rui Portanova. D.E. 06 de maio de 2011. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 26 de outubro de 2011. 
17 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 8ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 
70043037902. Relator: Desembargador Ricardo Moreira Lins Pastl. D.E. 04 de outubro de 2011. 
Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 18 de outubro de 2011. 
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avó em prol do genitor, eis que esta praticava a alienação parental, inclusive tendo 

perdido a guarda da outra neta anteriormente.  

Como se percebe da jurisprudência supracitada há casos de indícios da 

aplicação da alienação parental, praticados por mães, pais e por membros da família 

extensa da criança ou adolescente. 

Fazendo-se uma análise histórica, percebe-se que a disputa pela guarda dos 

filhos menores passou a ocorrer de forma mais acentuada, no Brasil, em decorrência 

da alteração constitucional advinda do artigo 5º, I, que concedeu tratamento 

isonômico aos genitores. 

Historicamente, quando o casamento se dissolvia, os filhos menores ficavam 

com o cônjuge inocente. Havia uma definição de culpado e inocente, onde um dos 

cônjuges, considerado culpado, não podia exercer a guarda dos filhos. 

A lei n. 6.515/77, conhecida como Lei do Divórcio, ressaltava em seu artigo 

1018, que em caso de separação judicial, a posse e guarda dos filhos menores de 

idade, ficaria com o cônjuge que não houvesse lhe dado causa e se ambos tivessem 

dado causa à separação judicial, a guarda ficaria com a mãe. Aqui se percebe 

nitidamente a preferência da mãe em relação ao pai, no que diz respeito a guarda 

dos filhos, conforme se depreende da lei em testilha. 

 Com a Constituição Federal de 1988, foi consagrado o princípio da igualdade 

e assim assegurou-se ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal.  

Insta frisar que a ideia de igualdade jurídica está presente na Declaração dos 

Direitos do Homem e do cidadão de 1789, em seu artigo 1º19 a qual estabeleceu que 

                                                            

18 Art 10 - Na separação judicial fundada no " caput " do art. 5º, os filhos menores ficarão com o 
cônjuge que a e não houver dado causa. § 1º - Se pela separação judicial forem responsáveis ambos 
os cônjuges; os filhos menores ficarão em poder da mãe, salvo se o juiz verificar que de tal solução 
possa advir prejuízo de ordem moral para eles.  

19 Art.1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem 
fundamentar-se na utilidade comum. 
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todos são iguais em direitos e deveres perante a lei. Em nossa legislação, a 

igualdade jurídica surge expressa na Constituição Republicana de 1891, sendo 

mantida nas Constituições Republicanas posteriores, ganhando força em nossa 

sociedade, a partir da Constituição Democrática de 1988. 

 Assim, quando se dá o rompimento conjugal, há possibilidade de a guarda 

dos filhos menores ser concedida tanto ao genitor quanto à genitora, independente 

de identificação de responsáveis pelo fim da relação. 

O critério norteador para a definição da guarda é a vontade dos genitores e 

ainda que se deva respeitar o acordo firmado verbalmente entre os genitores, Maria 

Berenice Dias20 afirma: 

[...] não se pode deixar de atentar para o momento de absoluta fragilidade 
emocional em que se encontram, quando definem a guarda ou estabelecem 
a visitação. O estado de beligerância, que se instala com a separação, 
acaba, muitas vezes, refletindo-se nos próprios filhos, que são usados como 
instrumento de vingança pelas mágoas acumuladas durante o período da 
vida em comum. Passa a haver verdadeira disputa pelos filhos, além de 
excessiva regulamentação das visitas, com a previsão de um calendário 
minucioso, exauriente e inflexível de dias, horários, datas e acontecimentos.  

 

Entretanto, se não houver consenso entre os genitores sobre a guarda, o juiz 

decidirá atendendo ao melhor interesse do menor, conforme se infere do artigo 

161221 do Código Civil. 

Logo, quando do rompimento conjugal, os filhos se veem em meio a um 

conflito, passando a serem utilizados como instrumentos de agressividade, sendo 

levados a afastarem-se do outro genitor e a odiá-lo. 

Esta disputa não é somente pela guarda, mas também pelo amor e pela 

atenção dos filhos, e uma vez presente o fenômeno da alienação parental, o genitor 

que detém provisoriamente a guarda do filho, tenta de todas as formas convencer o 

filho de que o outro genitor tem inúmeros defeitos e não traz benefícios à sua vida, 

muito pelo contrário, prejudica seu desenvolvimento. 

                                                            
20 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 3. Ed. Porto Alegre: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 360/361. 
21 Art. 1.612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, 
e, se ambos o reconheceram e não houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do 
menor. 
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As campanhas desqualificadoras e desmoralizadoras, atualmente permeiam o 

rompimento conjugal. 

Maria Berenice Dias, leciona: 

[...] não há dúvida de que o sonho de todos é alcançar a felicidade, ao 
passo que os direitos fundamentais constitucionalmente reconhecidos 
visam, no final das contas, assegurar o direito fundamental à felicidade, que 
pode ser tido como direito fundamental implícito também por este 
fundamento, por força do artigo 5º,§ 2º da, da CF/88, quando este afirma 
que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados (considerando que 
diversos direitos fundamentais se enquadram na categoria de princípios).22 

 Nessa esteira, a busca pelo entendimento entre os genitores, visando à 

felicidade dos filhos e de suas novas famílias, sendo elas das mais diversas 

maneiras constituídas, deveriam ser o intuito dos genitores. 

 Todavia, em realidade, esta postura equilibrada após a separação não é a 

mais comum.  

 Em geral, a cólera descomedida em relação ao ex-cônjuge, ou companheiro, 

gera o desejo de monopolizar a afeição do filho, querendo-o somente para si, ou 

ainda, por avaliar, que esta atitude é a que melhor servirá aos interesses do filho, 

julgando que o amor do outro genitor não tem relevância para o infante. 

 Quando um dos pais, exclusivamente, detém a guarda dos filhos, detém 

também o dever de cuidado, proteção, zelo e custódia dos filhos, integrando o poder 

familiar. 

 A regra geral que deveria ser adotada pelos casais que se separam é o 

consenso mútuo em relação à guarda, contudo, esta conscientização está longe de 

ser alcançada pelos separandos, o que resulta na busca pelo Poder Judiciário na 

tentativa de que este decida com quem deve ficar a guarda, e justamente neste 

litígio judicial o ato de alienar, em geral, surge.  

 

 

                                                            
22   DIAS, Maria Berenice. União homo afetiva; o preconceito & a justiça. 4. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009, p. 118. 
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1.2 Formas de Aplicação da Alienação 

O artigo 2º23 da Lei 12.318/2010 parágrafo único e seus incisos, cita 

exemplificativamente formas de aplicação do fenômeno da alienação parental. 

Fatores dificultantes ao convívio do genitor alienado e os filhos. 

O inciso I fala em “campanha de desqualificação da conduta do genitor”, a 

qual pode ser interpretada como influência negativa do pai ou da mãe. 

Já o inciso II refere-se à prática de ato que dificulte o exercício da autoridade 

parental, ou seja, a dificuldade gerada por um dos genitores para que outro possa 

conviver e interferir na vida dos filhos, eis que o poder familiar compete a ambos os 

pais.  

Conforme assertiva de Euclides de Oliveira: 

Note-se a locução empregada pelo legislador, como sucedâneo do termo 
legal, que é “poder familiar”, que bem expressa a autoridade imanente ao 
antigo “pátrio poder”, subsistente em favor dos genitores, em igualdade de 
condições, mesmo em situações de guarda unilateral. Assim, compete aos 
pais decidir sobre questões de maior interesse na formação do filho, como a 
escolha de estabelecimento escolar, atividades extracurriculares, viagens 
ao exterior, intervenções cirúrgicas e outros atos que escapem às práticas 
de rotina familiar. Se o genitor guardião impede ou dificulta o desempenho 
da tarefa decisória ou fiscalizatória do outro, estará prejudicando, por erro, o 
desempenho de sua autoridade como pai. 24 

O inciso III trata do obstáculo de acesso ao filho, no que tange ao exercício do 

direito de visitas, nos casos de guarda unilateral.  

Em relação ao inciso IV Euclides de Oliveira ressalta: 

                                                            

23 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. 

24 CUNHA, Euclides da.  Coordenação Rodrigo da Cunha Pereira. Família e Responsabilidade. 
Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões IBDFAM. Porto Alegre: ed Magister, 2010, p. 
245. 
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[...] o inciso IV menciona o obstáculo à convivência regulamentada, que 
constitui, na verdade, afronta ao ajuste das partes ou à determinação 
judicial sobre visitas ou sobre o exercício de guarda compartilhada, quando 
cada genitor tenha os períodos próprios, datas e horas da permanência com 
o filho. Nesse aspecto, é bom lembrar que não se recomendam cláusulas 
de acordo com visitas em aberto ou à livre escolha das partes, porque seria 
depois onerosos ou até impossível cobrar descumprimentos desse direito, 
sem falar no eventual abuso decorrente da liberdade de escolha de dias e 
de períodos para estada do filho com um ou com outro dos pais.25 

O inciso V destaca a questão da omissão de informações relevantes à vida 

dos filhos, as quais são deliberadamente omitidas do outro genitor, incluindo 

atividades escolares, médicas e mudanças de endereços. Esta omissão é prejudicial 

ao bom entendimento entre pai e filho, eis que é indispensável que o genitor não 

guardião tenha informações acerca do filho para que assim, lhe possa prestar 

assistência e, também, supervisionar o desempenho dos cuidados pelo outro 

genitor. Sem essa informação sempre atualizada, haverá distanciamento entre pai e 

filho e o natural prejuízo ao exercício do poder familiar. 

A falsa denúncia contra o genitor e outros familiares, prevista no inciso VI, é 

das mais graves violações aos direitos paternos, visto que conforme Euclides de 

Oliveira: 

Constitui crime, pelo elemento da falsidade, com tipificações várias, 
abrangentes da calúnia, da injúria, da difamação, da denunciação caluniosa, 
etc., conforme sejam os seus elementos de fato. Servem de exemplo as 
acusações de maus tratos, de abuso sexual, de abandono, de falta de 
cuidados, de prática de certos atos ilícitos, com isso levando o filho a 
afastar-se do genitor tido como mau e perverso.26 

O inciso VII destaca como ato de alienação parental a mudança de domicílio 

para local distante da residência do outro genitor, haja vista as dificuldades de 

acesso ao pai visitante ou aos avós da criança ou do adolescente.  

Euclides de Oliveira continua sua linha de argumentação e destaca em 

relação ao inciso VII: 

Ao guardião se resguarda a liberdade de locomoção e de fixação de 
domicílio, levando consigo o próprio filho, mas esse direito não pode ser 

                                                            
25 CUNHA, Euclides da.  Coordenação Rodrigo da Cunha Pereira. Família e Responsabilidade. 
Teoria e Prática do Direito de Família. IBDFAM. Porto Alegre: ed Magister, 2010, p. 245. 

26 CUNHA, Euclides da.  Coordenação Rodrigo da Cunha Pereira. Família e Responsabilidade. 
Teoria e Prática do Direito de Família. IBDFAM. Porto Alegre: ed Magister, 2010, p. 245. 



23 
 

 
 

exercitado de forma abusiva, como seria no caso de mudança injustificada 
ou com o evidente propósito do afastamento do outro genitor. Assim, 
incumbe ao genitor não somente comunicar ao outro pai e ao juiz do 
processo a mudança de domicílio, como justificar a sua necessidade. Sendo 
a mudança para outro país, haverá necessidade de consentimento de 
ambos os pais, ou autorização judicial para suprir eventual recusa injusta.27 

Podem-se destacar ainda outras atitudes do pai alienador na tentativa de 

desqualificar e denegrir a imagem do genitor alienado, bem como afastá-lo da 

convivência sadia entre pai e filhos. 

• Cortam as fotografias em que os filhos estão em companhia do pai, ou 
então proíbem que as exponha em seu quarto; 
• Pais dessa natureza, não cooperam em participar de mediações 
promovidas por instituições que promovem a mediação entre casais em 
litígio, são frequentemente agressivos, arrogantes, e exímios 
manipuladores; 
• Restringem e proíbem terminantemente, a proximidade dos filhos e 
parentes com os membros da família do ex-cônjuge; 
• Encaram o ex-cônjuge como um fator impeditivo para a formação de uma 
outra família (normalmente porque idealizam uma nova vida imaginando 
poder substituir a figura do pai pela a do padrasto, o que não seria possível 
com a proximidade do ex); 
• Pais que induzem a alienação parental, ao ser necessário, deixam seus 
filhos com babás, vizinhos, parentes ou amigos, mas nunca com o pai não 
residente, (mesmo que ele seja o seu vizinho), a desculpa clássica é: ” Seu 
pai está proibido de ver as crianças fora do horário pré-estipulado para ele “ 
, ” Seu pai só pode ficar com vocês de 15 em 15 dias. Foi o Juiz que disse “ 
ou “ Não permito, porque seu pai vai interferir na rotina da nossa família”; 
• Pais que induzem a alienação parental, normalmente são vítimas do seu 
próprio procedimento no futuro, sendo julgados pelos seus próprios filhos 
impiedosamente;  
• Tem crises de depressão e agressividade, exercendo violência física ou 
psicológica sobre seus filhos; 
• Fazem chantagem emocional sempre que possível, especialmente quando 
a criança está de férias com o pai não residente; 
• Não percebe o cônjuge na sua angustiante revolta e infelicidade que o seu 
“maior inimigo” poderia ser seu maior aliado, sendo enormemente 
beneficiada dividindo a responsabilidade no compartilhamento da guarda do 
filho, com o ex-cônjuge; 
• Muitas vezes negam ao pai não residente o direito de visitar seus filhos 
nos horários pré-estipulados, desaparecendo por semanas a fio, ou 
obrigando as crianças a dizerem, que não querem sair com o pai, não 
permitindo nem mesmo que ele se aproxime de sua casa, chamando a 
polícia sob a alegação que está sendo ameaçada ou perseguida; 
• Não permitem o contato telefônico do pai com o filho em momento algum, 
proibindo inclusive que o filho ligue para ele; 
• Proíbem a empregada doméstica de passar a ligação do pai ao seu filho; 
• Desaparecem com o telefone celular que o pai dá para o filho. 
• Costumam fazer denunciações caluniosas de agressão, ameaças, crimes 
contra a honra, etc; 

                                                            
27 CUNHA, Euclides da.  Coordenação Rodrigo da Cunha Pereira. Família e Responsabilidade: 
Teoria e Prática do Direito de Família. IBDFAM. Porto Alegre: ed Magister, 2010, p. 245. 
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• Agridem fisicamente o pai em locais não públicos, e imediatamente se 
deslocam para locais públicos, para forjar um pedido socorro por terem sido 
agredidas.28 
 

Como se percebe das formas de aplicação da alienação parental arroladas, o 

genitor alienador não mede as consequências de suas atitudes. Ele de forma insana, 

pensa somente em afastar os filhos do convívio do outro genitor. 

1.3 Características do Alienador 

O alienador, segundo Richard Gardner29, orienta os filhos para a destruição 

da relação do filho com o outro genitor, não medindo esforços para a realização da 

exclusão do outro genitor de suas vidas. 

É incapaz de reconhecer o filho como ser humano, busca desesperadamente 

controlar seu tempo e seu afeto pelo outro genitor. 

Desvaloriza o outro na frente dos filhos, envolvendo todos que o cercam na 

“lavagem cerebral” dos filhos, confidencia aos filhos detalhadamente as más 

experiências e sentimentos negativos.  

Consciente ou inconscientemente, consegue manter-se ligado ao outro 

genitor eternizando uma relação amorosa que não existe mais, intervindo 

persistentemente na vida do outro, por causa da incapacidade de lidar com a perda. 

A exclusividade na posse da prole pode se estender a todos que circundam o 

ex-cônjuge, como os avós, tios e amigos, assim como os que venham a relacionar-

se com o mesmo.  

Há casos em que os filhos tornam-se figuras indispensáveis a pais 

dependentes, que se encontram solitários, sem interação com outros familiares, por 

residirem em cidade distante, assim quando os filhos ausentam-se por ocasião das 

                                                            
28 SOUZA. Euclydes de. Alienação Perigo Iminente. Disponível em: http://www.pailegal.net/guarda-
compartilhada/204. Acesso em 26 de outubro de 2011. 

29 GARDNER, Richard A. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de 
Alienação Parental (SAP)? Tradução Rita Rafaeli. Disponível em: 
http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente. Acesso em 20 de 
setembro de 2011.  

http://www.pailegal.net/guarda-compartilhada/204
http://www.pailegal.net/guarda-compartilhada/204
http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente
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visitas ao outro genitor, estes momentos se tornam massacrantes, contribuindo para 

a ação alienante. 

O fator econômico também pode motivar a alienação parental, eis que a 

diminuição da capacidade financeira, frequentemente associada a situações de 

ruptura conjugal presta-se para potencializar o sentimento de ódio e para 

incrementar o sistema de qualificação e de ataques, aumentando a privação dos 

filhos sobre o alienado, que passa a ser considerado responsável por mais essa 

situação de perda da qualidade de vida e de status econômico.  

Nessas situações, o dinheiro, os bens materiais e o patrimônio podem ser 

utilizados como uma arma para ataques e manipulações contra o alienado. 

1.3.1 Condutas Clássicas do Alienador 

Há dificuldade por parte doutrina em definir as condutas do alienador, tendo 

em vista a criatividade utilizada por ele na busca de alcançar seu objetivo. 

Algumas destas condutas podem ser elencadas, de acordo com as mais 

conhecidas doutrinariamente, quais sejam30: 

a) Apresentar o novo cônjuge como novo pai ou nova mãe; 

b) Interceptar cartas, e-mails, telefonemas, recados, pacotes destinados aos 

filhos; 

c) Desvalorizar o outro cônjuge perante terceiros; 

d) Desqualificar o outro cônjuge para os filhos; 

O relato abaixo colacionado demonstra a ação desqualificadora movida pela 

mãe e pela avó de uma criança de 04 (quatro) anos de idade, fato verificado pelo 

genitor em conversa com o filho: 

“Ontem mesmo, fui vítima, e senti na pele, os transtornos causados pela 
alienação. Ao chegar na casa da mãe do meu filho, para visitá-lo e não 
buscá-lo, pois segundo a mãe ele estava mis uma vez gripado (sempre 
gripado e doente), fui surpreendido por uma indagação de meu filho de 4 

                                                            
30   TRINDADE, Jorge. Coordenação Maria Berenice Dias. Incesto e Alienação Parental-Realidades 
que a Justiça insiste em não ver. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 27. 
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anos, se era verdade que eu não gostava dele e se quando ele era pequeno 
eu queria fazer mal a ele. Fiquei pasmo, sem reação, só pedi a ele quem 
tinha dito isso e ele voltou-se a avó materna e disse-lhe: viu vó não é 
verdade. Saí de lá muito machucado, e me perguntando, o que estão 
falando de mim para ele, até então sempre convivi com muita relutância por 
parte da mãe em poder pegá-lo nos finais de semana, sempre ela alegava 
as doenças, compromissos, mas ontem foi terrível, vi qual a educação que a 
mãe e a avó estão passando para ele. Vou buscar os meus direitos, antes 
que seja tarde[...]”31 

Normalmente o genitor alienado percebe que está sendo vítima desta 

campanha difamatória em conversas com os filhos, que inocentemente, acabam 

revelando tais atitudes do alienador, bem como pelo comportamento arredio das 

crianças. 

e) Recusar informações em relação aos filhos (escola, passeios, 

aniversários, festas etc); 

f) Falar de modo descortês do novo cônjuge do outro genitor; 

g) Impedir a visitação; 

h) “Esquecer” de transmitir avisos importantes/compromissos (médicos, 

escolares etc); 

i) Envolver pessoas na lavagem emocional dos filhos; 

j) Tomar decisões importantes sobre os filhos em consultar o outro; 

k) Trocar nomes (atos falhos) ou sobrenomes; 

l) Impedir o outro cônjuge de receber informações sobre os filhos; 

m) Sair de férias e deixar os filhos com outras pessoas; 

n) Alegar que o outro cônjuge não tem disponibilidade para os filhos; 

o) Falar das roupas que o outro cônjuge comprou para os filhos ou proibi-los 

de usá-las; 

p) Ameaçar punir os filhos caso eles tentem se aproximar do outro cônjuge; 
                                                            
31  PINHO, Marco Antônio Garcia de. Alienação parental e os danos causados às crianças. 
Disponível em: http://anjoseguerreiros.blogspot.com/2009/08/alienacao-parental-e-os-danos-
causados.html. Acesso em 06 de novembro de 2011. 

http://anjoseguerreiros.blogspot.com/2009/08/alienacao-parental-e-os-danos-causados.html
http://anjoseguerreiros.blogspot.com/2009/08/alienacao-parental-e-os-danos-causados.html


27 
 

 
 

q) Culpar o outro cônjuge pelo comportamento dos filhos; 

r) Ocupar os filhos no horário destinado a ficarem com o outro; 

O alienador ainda pode apresentar outros comportamentos32: 

s) Obstrução a todo contato; 

Um dos meios mais eficazes de que os pais alienadores se utilizam para 

afastar pais e filhos é impedir qualquer tipo de contato, visto que desta forma 

rompem os vínculos e torna-se mais fácil a prática da alienação parental, eis que 

ante a ausência do outro genitor, a criança tem maior facilidade em acreditar nas 

informações que lhe são repassadas pelo genitor alienador.  

Nesse diapasão, o depoimento de uma psicóloga relatando o caso de um 

paciente retrata a situação vivida por um genitor alienado e todo seu sofrimento face 

o fenômeno em comento. 

 
“Em meados de 2002, chegou ao meu consultório um senhor com uns 45 
anos, que vinha indicado por um advogado, que eu mesma não conhecia.  
Então nos apresentamos e perguntei a ele qual o motivo de sua consulta. 
Foi quando o mesmo me respondeu que precisava de orientação para lidar 
com a difícil situação que vinha atravessando por não poder ser pai de sua 
única filha.  
Explique melhor não poder ser pai? Pois para mim se você tem uma filha é 
porque já o é.  
Foi então que começou a relatar que logo após o nascimento de sua filha 
sua esposa não deixava que ele tivesse um acesso direto a filha, só a mãe 
é que sabia e podia cuidar dela. Bem a situação foi se agravando e a 
separação foi inevitável. Foi aí que tudo piorou, pois se morando já era 
difícil ficar com a filha, quanto mais afastado. Nessa mesma época meu 
cliente ficou envolvido com a doença de seu pai que veio a falecer e por 
esta razão não tinha muita disponibilidade de ver sua filha diariamente. Com 
isso a mãe afastava cada vez mais essa aproximação paterna. Investiguei 
durante esse ano como era a sua relação com o pai.  
Ele me relatou que a sua ex-sogra e suas duas filhas foram abandonadas 
por esse pai que nunca mais conviveu com as mesmas. Ficou claro para 
mim que essa mãe não tinha nenhuma referência boa da figura paterna e 
com isso faltava nela a identificação de quanto um pai é necessário para o 
desenvolvimento e crescimento de um filho. Penso que por esta razão sua 
ex-esposa vinha punindo não só o pai de sua filha, mas também o seu 
próprio pai e tendo como referência a mãe ou a figura maternal como única, 
se apossando assim de sua filha e privando o pai de poder acompanhar e 

                                                            
32 TRINDADE, Jorge. Coordenação Maria Berenice Dias. Incesto e Alienação Parental-Realidades 
que a Justiça insiste em não ver. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 28. 
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principalmente criar os vínculos afetivos de pai e filho, fazendo com que se 
caracterize alienação parental.33  

 

Nesse relato a própria psicóloga faz referência à relação parental havida entre 

esta mãe e o seu próprio pai. A mãe não recebeu a atenção, carinho e amor que 

deveria e merecia de seu pai e agora numa clara transferência de sentimentos, ao 

punir o pai de sua filha também pune o seu genitor.  

t) Falsas denúncias de abuso físico, emocional ou sexual; 

Relativamente a este comportamento, exemplificativamente temos o caso 

ocorrido recentemente no Espírito Santo, onde a mãe, absurdamente, teria 

molestado a filha para incriminar o pai, conforme matéria publicada:34 

 
VITÓRIA - Na guerra pela guarda de uma criança de 3 anos, uma mãe é 
suspeita de molestar a própria filha na tentativa de acusar o ex-marido pelo 
crime de estupro. A denúncia foi feita pelo pai da menina, um empresário de 
36 anos, depois que ouviu da própria filha ela relatar como a mãe a 
molestava. 
- Ao passar na frente do hospital, minha filha disse que estava com a região 
genital doendo, devido ao que a mãe fazia com ela - relatou o pai. 
Segundo ele, o casal está separado há dois anos e meio e, atualmente, 
possui a guarda compartilhada da menina. 
- Entrei na Justiça para obter a guarda definitiva. Desde então, a mãe da 
menina já até fugiu com ela para o Rio para evitar isso - lamentou o 
empresário. 
Para o empresário, o objetivo era simular que ele estuprava a filha para que 
a mãe dela usasse isso na ação judicial pela guarda da criança. 
O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 
(DPCA). Para o delegado Marcelo Nolasco, o caso é grave. 
- A criança é bem articulada e espontânea, inicialmente, descartamos a 
manipulação por parte do pai. Relata com detalhes os abusos da mãe. A 
suspeita será investigada e intimada para depor na delegacia - afirmou 
Nolasco. 
Uma médica que esteve com a criança, antes do caso chegar ao 
conhecimento do pai, se disponibilizou a prestar depoimento confirmando a 
versão apresentada pela menina. 
 

Do caso em apreço, fica clara a forma desmedida como o genitor alienador 

age a fim de incriminar o outro, ou seja, neste caso estarrecedor, se confirmada a 

                                                            
33 LISBOA, Maria Helena Alcântara. Alienação parental – relato de um caso. Disponível em: 
http://www.apase.org.br/94008-relato.htm. Acesso em 30 de outubro de 2011. 
 
34 O Globo on line. Mãe teria molestado filha para incriminar o pai no Espírito Santo. 22 jul. 2011. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/cidades/mat/2011/07/22/mae-teria-molestado-filha-para-
incriminar-pai-no-espirito-santo-924958967.asp. Acesso em 26 de outubro de 2011. 

http://www.apase.org.br/94008-relato.htm
http://oglobo.globo.com/cidades/mat/2011/07/22/mae-teria-molestado-filha-para-incriminar-pai-no-espirito-santo-924958967.asp
http://oglobo.globo.com/cidades/mat/2011/07/22/mae-teria-molestado-filha-para-incriminar-pai-no-espirito-santo-924958967.asp
http://oglobo.globo.com/cidades/mat/2011/07/22/mae-teria-molestado-filha-para-incriminar-pai-no-espirito-santo-924958967.asp
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alegação da criança e comprovado o ato da mãe, denota-se de forma cristalina o 

intuito da genitora em levantar falsa acusação de abuso sexual. 

Nesse caso em especial, não se trata simplesmente de falsa denúncia, trata-

se de situação extrema, onde a genitora ultrapassou todos os limites da sanidade, 

evidenciando sua patologia.   

Ao praticar o abuso sexual na própria filha, menina que conta 3 (três) anos de 

idade, com o único objetivo de imputar ao genitor o abuso, a genitora demonstra a 

necessidade de tratamento psicológico, eis que conforme já referido neste trabalho, 

não mensurou os traumas que causará à sua filha, bem como os problemas de 

convivência que ocorrerão entre ela e seu pai. 

u) Deterioração da relação após a separação; 

v) Reação de medo da parte dos filhos. 

O alienador tem características igualmente difíceis de serem caracterizadas, 

eis que os sentimentos que o permeiam são os mais variados. Entretanto, possuem 

um denominador comum, organizado pela prevalência dos sentimentos de ódio 

sobre os sentimentos de amor e gratidão. 

Alguns de seus sentimentos são35: 

a) Destruição, ódio e raiva; 

b)     Inveja e ciúmes; 

c) Incapacidade de gratidão; 

d) Superproteção dos filhos; 

e) Desejos (e comportamentos) de mudanças súbitas ou radicais (hábitos, 

cidade, país); 

f) Medo e incapacidade perante a vida, ou poder excessivo (onipotência). 

                                                            
35 TRINDADE, Jorge. Coordenação Maria Berenice Dias. Incesto e Alienação Parental-Realidades 
que a Justiça insiste em não ver. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 29. 
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O alienador é prisioneiro de sentimentos de desamparo, querendo para si o 

controle da situação e a guarda unilateral dos filhos, pois assim deterá prevalência 

sua vida, controlando absolutamente a prole. 

O artigo 1.58336 do Código Civil Brasileiro prevê o instituto da guarda 

unilateral em seu parágrafo 1º, o definindo como guarda atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua.   

No exercício da guarda unilateral o genitor não guardião é obrigado a 

supervisionar os interesses do filho, conforme se infere do § 3º do artigo 1.583, 

corroborado pelo artigo 1.58937 que concede o direito de fiscalizar sua manutenção 

e educação.  

Maria Berenice Dias, assim leciona acerca do tema da guarda unilateral: 

A guarda unilateral afasta, sem dúvida, o laço de paternidade da criança 
com o pai não guardião, pois a este é estipulado o dia de visita, sendo que 
nem sempre esse dia é um bom dia: isso é previamente marcado, e o 
guardião normalmente impõe regras.38 

Nesta senda, o direito de visitas é assegurado ao genitor não guardião.  

Em que pese, tal direito seja regulamentado de forma escassa pelo Código 

Civil Pátrio, conforme assegura Maria Berenice Dias, o Código de Processo Civil 

determina no artigo 1.12139 que as visitas devem ser regulamentadas na petição 

inicial de separação consensual, conforme trecho de sua obra abaixo transcrito: 

                                                            

36 Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. 

§ 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 
substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 
direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar 
dos filhos comuns. 

37 Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua 
companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar 
sua manutenção e educação. 

38  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 404. 

39 Art. 1.121. A petição, instruída com a certidão de casamento e o contrato antenupcial se houver, 
conterá: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1583
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Escassa, para não dizer inexistente, é a regulamentação do direito de visita 
no Código Civil, que perdeu muito significado com a adoção do modelo da 
guarda compartilhada. Ainda que unipessoal, o genitor que não detém a 
guarda tem a obrigação de supervisionar os interesses do filho (CC 1.583 § 
3º). Também lhe é assegurado o direito de visitá-lo e de tê-lo em sua 
companhia conforme o que foi acordado com o outro genitor ou foi fixado 
pelo juiz. Também lhe é concedido o direito de fiscalizar sua manutenção e 
educação (CC 1.589). Nada mais. Visando sanar essa omissão, o Código 
de Processo Civil determina que, na petição de separação consensual, além 
do acordo relativo à guarda dos filhos menores, deve constar o regime de 
visitas. Esse dispositivo legal acabou conceituando o regime de visitas 
(CPC 1.121 § 2º): a forma pela qual os cônjuges ajustarão a permanência 
dos filhos em companhia daquele que não ficar com sua guarda, 
compreendendo encontros periódicos regularmente estabelecidos, 
repartição das férias escolares e dias festivos.40 

 

Na guarda unilateral, a titularidade do poder familiar permanece inalterada, 

não ensejando, por tal razão, exercício absoluto, exclusivo e ilimitado de poder pelo 

guardião, já que o outro pai não é excluído da vida do filho, senão que também 

conserva outros deveres e direitos relativamente à função. Tecnicamente, então, no 

caso da guarda unilateral, o exercício do poder familiar não se esvazia em face do 

pai não guardião. O pai não guardião se mantém plenamente vinculado ao filho, 

inclusive com função de exercer parcela do poder familiar. 

O maior interesse é o do filho, motivo pelo qual norteia o poder familiar. 

Ocorre que, no exercício da guarda unilateral, não havendo consenso entre 

os genitores e alto grau de beligerância, as crianças ou adolescentes passam a 

integrar uma vida repleta de falsas impressões sobre o outro genitor, decorrentes da 

aplicação do fenômeno da alienação parental. 

E nessa tessitura, uma das condutas de maior relevância contra o outro 

genitor são as denúncias falsas acerca de maus tratos físicos e de abuso sexual. E 

por terem capacidade de causar danos irreparáveis às crianças e adolescentes, no 

sentido de que estas falsas memórias implantadas no subconsciente destes filhos, 

geram problemas emocionais de difícil controle, os quais podem ocasionar 

                                                                                                                                                                                          
I - a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha; 

II - o acordo relativo à guarda dos filhos menores e ao regime de visitas; 

40 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 405. 
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desequilíbrios de todas as ordens, este tem caráter interdisciplinar, merecendo 

acompanhamento psiquiátrico profissional, mais acentuado. 

1.4 Implantação das Falsas Memórias e Falsas Denúncias  

Dentro do tema da alienação parental, verifica-se uma realidade frequente, 

praticada pelo genitor alienante no auge de seu transtorno, quando insanamente faz 

falsas acusações, seja de abuso sexual ou de qualquer tipo de abuso que não deixe 

marcas comprováveis em exame de corpo de delito. 

Mais frequentemente ocorrem quando os filhos ainda são pequenos e com 

maior facilidade de manipulação. 

Maria Berenice Dias assim leciona: 

O filho é convencido da existência de um fato e levado a repetir o que lhe é 
afirmado como tendo realmente acontecido. Nem sempre consegue 
discernir que está sendo manipulado e acaba acreditando naquilo que lhe 
foi dito de forma insistente e repetida. Com o tempo, nem o genitor distingue 
mais a diferença entre verdade e mentira. A sua verdade passa a ser 
verdade para o filho, que vive com falsas personagens de uma falsa 
existência, implantando-se, assim, falsas memórias. Esta notícia, levada ao 
Poder Judiciário, gera situação das mais delicadas. De um lado, há o dever 
de tomar imediatamente uma atitude e, de outro, o receio de que, se a 
denúncia não for verdadeira, traumática será a situação em que a criança 
estará envolvida, pois ficará privada do convívio com o genitor que 
eventualmente não lhe causou qualquer mal e com quem mantém excelente 
convívio. Mas como o juiz tem a obrigação de assegurar proteção integral, 
reverte a guarda ou suspende as visitas e determina a realização de 
estudos sociais e psicológicos. Como esses procedimentos são demorados 
– aliás, fruto da responsabilidade dos profissionais envolvidos –, durante 
todo este período cessa a convivência do pai com o filho. O mais doloroso é 
que o resultado da série de avaliações, testes e entrevistas que se sucedem 
às vezes durante anos acaba não sendo conclusivo. Mais uma vez depara-
se o juiz diante de um dilema: manter ou não as visitas, autorizar somente 
visitas acompanhadas ou extinguir o poder familiar; enfim, manter o vínculo 
de filiação ou condenar o filho à condição de órfão de pai vivo.41 

 

Qualquer diferença de cunho moral que exista entre os genitores pode ser 

apontada como abuso emocional e apresentada como falha do genitor alienado, ou 

ainda, qualquer narrativa do filho de algum episódio ocorrido durante a visitação, 

pode configurar atitude incestuosa. Sendo falsa ou verdadeira, passa-se então à 

denúncia de incesto. 
                                                            
41 DIAS, Maria Berenice. Alienação parental. Disponível em: 
<http://www.mbdias.com.br/hartigos.aspx?0,24> Acesso em 18 de outubro de 2011. 

http://www.mbdias.com.br/hartigos.aspx?0,24
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Nesse diapasão, a psicóloga Beatrice Marinho Paulo declara: 

Todas às vezes em que me deparo com essas acusações, especialmente 
as de abuso sexual, sinto um grande pesar pela criança, pois, sejam as 
acusações falsas ou verdadeiras, ela já é vítima de abuso! Sendo 
verdadeiras, é vítima de abuso sexual intrafamiliar, perpetrado pelo genitor 
que não detém a guarda, e sofrerá consequências devastadoras que este 
tipo de abuso proporciona. Sendo falsas, ela é vítima de abuso emocional, 
perpetrado pelo genitor alienador, que utilizou, para isto, da imagem do 
genitor alienado como instrumento do abuso e terá a mesma probabilidade 
de desenvolver problemas e sintomas gerados pelo abuso sexual 
incestogênico real. Isto porque, uma vez inventada a história do abuso, o 
genitor alienador repete e reconta aquela história tantas vezes, nos mais 
diversos locais e para as mais diversas pessoas, que “falsas memórias” 
acabam sendo criadas no filho, que termina se acreditando realmente vítima 
de um ato imperdoável, praticado pelo outro genitor, e desenvolvendo 
verdadeiro terror dele. Mesmo quando começa a contar a história num nível 
de mentira consciente – sabendo que é mentira -, com o tempo, a criança 
passa a acreditar nela como verdade, entrando em um nível de mentira 
patológica. O abuso sexual incestogênico torna-se verdade em sua psique, 
o que o deixa vulnerável a todas as suas consequências. 42 

 

Na busca da satisfação de seu desejo doentio de vingança, o genitor 

alienante quer “eliminar” o outro genitor da vida de seus filhos, por razões 

patológicas que advém da raiva, do ódio e do já referido desejo de vingança. 

A implantação das falsas memórias advém desta conduta doentia do genitor 

alienador, o qual realiza uma verdadeira “lavagem cerebral” na criança. 

Os fatos acrescidos de forma maliciosa aos relatos passados aos filhos vão 

tornando-se uma verdade absoluta para eles, tornando-os “verdadeiros” ao 

entendimento sugestionável das crianças. 

O alienador repete os fatos e faz questionamentos, tais como “não é verdade? 

Pode me falar, o papai não fez isso ou aquilo?”, e de tanto perguntar, os filhos 

acabam respondendo que “sim”, transformando-se em realidade para a criança. 

Neste sentido, há jurisprudência no Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, abaixo colacionada. 

                                                            
42 PAULO, Beatrice Marinho. Alienação Parental: Identificação, Tratamento e Prevenção. Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões IBDFAM. Porto Alegre: ed Síntese, dez/jan 2010, p. 
22. 
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CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ACUSAÇÃO QUE RELATA 
FATO DE PASSAR A MÃO E ESFREGAR O DEDO NA VAGINA DA 
VÍTIMA. Vítima com 4 anos de idade na época do fato. Ausência de prova 
técnica. Laudo que demonstra inexistência de qualquer tipo de violação. 
Relatório da autoridade policial no sentido de não indiciar o acusado. Relato 
da avó materna que depôs de forma desencontrada nos diversos 
depoimentos. Testemunho de irmão da vítima sobre desavenças da avó 
materna com o réu, inclusive desavenças da avó com outras pessoas. 
Hipótese possível de fato industriado com criação eventual de memória 
falsa na vítima, dada a sua tenra idade. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO 
RECURSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. (Apelação 
Crime Nº 70037746195, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 14/09/2011)43 

 

Nesse acórdão, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, deu provimento unânime à apelação interposta pelo Réu, haja vista a 

falta de prova técnica, já que o laudo apresentava inexistência de qualquer tipo de 

violação.  

Ademais, a avó prestou depoimentos desencontrados e incoerentes, inclusive 

admitindo que tivesse sido desonesta e irresponsável, tendo dado a entender que 

queria punir o Réu “dar um castigo para ele”, de quem tem verdadeira aversão. 

Quando inquirida sobre o declarado pela neta à época do fato, respondeu: 

“não, ela não falava nada, era uma criança”, ou seja, de onde surgiu tal alegação? 

O irmão da vítima alegou que o fato fora inventado por sua avó, eis que “ela 

tinha muita raiva dele”. 

O outro filho revelou que tudo teria sido arquitetado pela avó materna. 

Há claramente nesta jurisprudência a possibilidade de uma alegação falsa da 

avó com o intuito de incriminar o Réu. Embora a psicóloga tenha concluído após sua 

entrevista com a vítima que o fato teria realmente ocorrido, fica a dúvida se não se 

tratou de implantação de falsa memória, produzida pela avó da menina, haja vista o 

vasto conteúdo probatório produzido no decorrer da instrução, principalmente a 

oitiva das partes e das testemunhas. 

                                                            
43 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 5ª Câmara. Apelação Criminal 70037746195. 
Relator: Desembargador Diogenes Vicente Hassan Ribeiro . D.E. 27 de setembro de 2011. Disponível 
em: <http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 18 de outubro de 2011. 
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Logo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformou a 

decisão a quo, inocentando o Réu, unanimemente, face à inexistência de prova do 

fato. 

Percebe-se que tal situação de implantação de falsas memórias de abuso 

sexual é realizada pelos genitores e por familiares que convivem com a criança, 

assim como no caso supracitado.  

Todos têm o intuito de afastar de forma definitiva o outro genitor do convívio 

dos filhos, e para tanto, declaram fatos inexistentes, os quais, em muitos casos, são 

confirmados pela criança, haja vista a situação que se configura, na qual a criança 

realmente acredita que aquele fato ocorreu. 

Mônica Guazzelli afirma: 
E, por mais preparados que estejam os operadores do direito, seja o juiz, o 
promotor, os advogados ou, inclusive, os profissionais técnicos (assistentes 
sociais, psicólogos, psiquiatras), todos terão muita dificuldade em declarar, 
ante o depoimento afirmativo de uma criança, a absoluta inocência do 
genitor alienado. 
A mácula ficará para sempre.44 
 

As denúncias de agressões físicas ou de abuso sexual, sem que tenham 

ocorrido, retratam o lado sórdido da vingança, eis que sacrificam os próprios filhos. 

Para Mônica Guazzelli, esta situação de falsas denúncias demonstra situação 

lamentável: 

[...] é situação lamentavelmente recorrente em casos de separação mal 

resolvida[...]45 

Desta forma, complementa Mônica Guazzelli: 

 
[...] o que acontece é que no universo jurídico, diante de uma denúncia, o 
juiz, que está adstrito a assegurar a proteção integral da criança, frente à 
gravíssima acusação, não tem outra alternativa senão expedir ordem 
determinando, no mínimo, a suspensão temporária das visitas ou visitas 
reduzidas mediante monitoramento de terceira pessoa. 
A partir daí o genitor alienador (que visa alienar e afastar o outro) já detém, 
parcialmente, uma vitória, pois o tempo e a limitação de contrato entre o 

                                                            
44 GUAZZELLI, Mônica. Coordenação Maria Berenice Dias. Incesto e Alienação Parental-
Realidades que a Justiça insiste em não ver. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 45. 
45 GUAZZELLI, Mônica. Coordenação Maria Berenice Dias. Incesto e Alienação Parental-
Realidades que a Justiça insiste em não ver. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 45. 
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genitor alienado e o filho jogam a seu exclusivo favor. Assim, mesmo que se 
iniciei com urgência uma perícia pelo Serviço Social Judiciário ou ainda uma 
perícia psiquiátrica, todo o processo, como meio de se lograr esclarecer a 
verdade, acabará operando a favor daquele que fez a acusação – embora 
falsa! Ou seja, o ônus da morosidade do processo recairá exclusivamente 
sobre o réu, mesmo que ele seja inocente!46 
 

Quando uma denúncia de abuso sexual é levada ao Poder Judiciário, nasce 

um problema a ser resolvido pelos operadores do Direito, eis que tal acusação pode 

ou não ser verdade, e nesta dúvida há a necessidade urgente de investigação da 

situação que cerca pai e filho e a consequente proibição das visitas. Entretanto, o 

questionamento que é feito: e se estas acusações forem inverídicas? 

Trata-se de grande dilema no Judiciário, dada à gravidade da denúncia feita 

pela genitora, a qual deve ser averiguada com austeridade e cuidado, a fim de que 

sejam evitados afastamentos dolorosos entre filhos e genitores, onde além da 

punição ao pai o filho também é punido. 

Eduardo, funcionário público, residente em Brasília, relata à TV Justiça47, que 

foi afastado da filha, em vista de uma falsa denúncia de abuso sexual perpetrada 

pela mãe das crianças, com quem foi casado por 07(sete) anos. 

A ex-mulher quem quis separar-se de Eduardo, grávida do 2º filho do casal.  

Após a separação, Eduardo que viajava de 15 em 15 dias de Brasília à São 

Paulo, sempre encontrava sua filha com assaduras, questionava a mãe e cobrava 

melhores cuidados com a filha, visto que tal situação causava desconforto à criança. 

Todavia, nada se alterava e a menina continuava assada.  

Então, Eduardo teve a infeliz ideia de fotografar as assaduras, como prova 

dos cuidados inadequados prestados pela mãe. 

Ocorre que a mãe encontrou as fotos em seu computador portátil e o acusou 

de abuso sexual. 

                                                            
46 GUAZZELLI, Mônica. Coordenação Maria Berenice Dias. Incesto e Alienação Parental-
Realidades que a Justiça insiste em não ver. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 45. 
47 Repórter Justiça – Alienação Parental. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=o1ha7W0om8g&feature=relmfu. Acesso em 30 de outubro de 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=o1ha7W0om8g&feature=relmfu
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Eduardo foi proibido de ver a filha e o filho recém-nascido por 03(três) meses, 

até que conseguisse reverter a suspensão do direito de visitas aos filhos. 

O constrangimento que Eduardo passou é muito comum e ocorre em metade 

dos casos de separação, segundo informação constante no vídeo produzido pela TV 

Justiça.  

Eduardo relata que este foi o pior momento de sua vida, que sofreu 

demasiadamente, traduzindo este período como a morte em vida, querendo 

esquecer o passado e cuidar dos filhos como sempre fez. 

Este vídeo demonstra claramente o sofrimento de Eduardo e nos faz melhor 

entender a aflição que os pais acusados falsamente de abuso sexual passam, bem 

como a intervenção do Poder Judiciário determinando a suspensão das visitas do 

pai aos filhos até que este realizasse sua defesa processual e provasse a falsidade 

das alegações. 

No exemplo supracitado não houve abuso sexual, conforme comprovado 

processualmente. Todavia existem casos que há esta prática, mas que sofrem 

descréditos pelo Poder Judiciário, consoante se depreende do relato a seguir: 

“Depois que inventaram a Lei de alienação parental, tudo piorou. Meu ex 
marido deita e rola. Molesta minhas filhas em quase todos os finais de 
semana de visita. Se vc procura a justiça ele alega que é alienação 
parental. A coisa piora a cada mês. Minhas filhas sofrem , nós sofremos e 
somos obrigadas a ficar caladas. Vc tem que entregar suas filhas para 
serem molestadas. Essa é a nova realidade brasileira. Uma lei que veio 
para proteger definitivamente os pedófilos. As mães quando denunciam são 
obrigadas a pagar multas altíssimas e aguentar mais e mais dor. Os pais 
deitam e rolam com essa nova lei. Queremos justiça. Nossas crianças estão 
sofrendo muito mais. Se neste pais não há pessoas capacitadas para 
acabar com a pedofilia precisamos de ajuda de outros países competentes 
no assunto. Isso é revoltante. Veja o caso da menina Joanna Marins. Veja o 
caso da Isabela Nardoni. Estamos no mesmo processo.”48 

Nota-se deste depoimento que há muito ressentimento e descrédito na nova 

lei. Trata-se da opinião pessoal da depoente, contudo demonstra que da mesma 

forma que genitor e filhos sofrem pelo crédito dado às denúncias inverídicas, há 

casos onde este abuso ocorre e a genitora tem dificuldades em comprová-lo. 

                                                            
48 Família separada pela alienação parental. Disponível em: 
http://familiaseparadapelaalienacaoparental.blogspot.com/2010/09/efeitos-da-alienacao-parental.html. 
Acesso em 06 de novembro de 2011. 
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Relativamente à dificuldade enfrentada pelos operadores do Direito em 

diagnosticar se a denúncia é falsa ou verdadeira, algumas balizas diferenciadoras 

entre a acusação de abuso falsa e verdadeira foram identificadas pela Asociación de 

Padres Alejados de sus Hijos, de Buenos Aires, conforme tabela49 abaixo transcrita: 

 

ABUSO SEXUAL SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL 

O filho lembra do que ocorreu sem 
nenhuma ajuda externa. 

O filho programado não viveu o que seu 
progenitor denuncia – precisa se 
recordar. 

As informações que transmite têm 
credibilidade, com maior quantidade e 
qualidade de detalhes. 

As informações que transmite têm menor 
credibilidade, carecem de detalhes e 
inclusive são contraditórias entre os 
irmãos. 

Os conhecimentos sexuais são 
impróprios para sua idade: ereção, 
ejaculação, excitação, sabor do sêmen 
etc. 

Não tem conhecimentos sexuais de 
caráter físicos: sabor, dureza, textura 
etc. 

Costumam aparecer indicadores 
sexuais: condutas voltadas ao sexo, 
conduta sedutora com adultos, jogos 
sexuais precoces e impróprios com 
semelhantes (sexo oral), agressões 
sexuais a outros menores de idade 
inferior, masturbação excessiva etc. 

Não aparecem indicadores sexuais. 

Costumam existir indicadores físicos do 
abuso (infecções, lesões). 

Não existem indicadores físicos. 

Costumam aparecer transtornos 
funcionais: sono alterado, eneresis, 
encopresis, transtornos de alimentação. 

Não costuma apresentar transtornos 
funcionais que o acompanhem. 

Costuma apresentar atrasos educativos: 
dificuldade de concentração, de atenção, 
falta de motivação, fracasso escolar. 

Não costuma apresentar atraso 
educativo em consequência da 
denúncia. 

Costuma apresentar alterações no 
padrão de interação: mudanças de 
conduta bruscas, isolamento social, 
consumo de álcool ou drogas, 
agressividade física e/ou verbal 
injustificada, roubos etc. 

O padrão de conduta do sujeito não se 
altera em seu meio social. 

Costuma apresentar desordens 
emocionais: sentimentos de culpa, 
estigmatização, sintomas depressivos, 
baixa autoestima, choro sem motivo, 

Não aparecem sentimentos de culpa, ou 
estigmatização, ou condutas de 
autodestruição. 

                                                            
49 GUAZZELLI, Mônica. Coordenação Maria Berenice Dias. Incesto e Alienação Parental-
Realidades que a Justiça insiste em não ver. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 
49/50. 
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tentativas de suicídio. 
Sente culpa ou vergonha do que 
declara. 

Os sentimentos de culpa ou vergonha 
são escassos ou inexistentes. 

As denúncias de abuso são prévias à 
separação. 

As denúncias de abuso são posteriores 
à separação. 

O progenitor percebe a dor e a 
destruição de vínculos que a denúncia 
provocará na relação familiar. 

O progenitor não leva em conta, nem 
parece lhe importar, a destruição dos 
vínculos familiares. 

Seria esperado que um progenitor que 
abusa de seus filhos pudesse apresentar 
outros transtornos em diferentes esferas 
de sua vida. 

Um progenitor alienado aparenta estar 
são nas diferentes áreas de sua vida. 

Um progenitor que acusa o outro abuso 
a seus filhos costuma acusá-lo também 
de abusos a si mesmo. 

Um progenitor programado só denuncia 
o dano exercido aos filhos. 

 

Ainda nesse sentido, há outros indícios comportamentais que as crianças 

violentadas sexualmente apresentam, tais como uma linguagem não compatível com 

o seu desenvolvimento e compatível também com uma visão infantil dos fatos. 

Mônica Guazelli retrata o tema e cita indicativos que demonstram a presença 

da Síndrome da Alienação Parental, além dos já mencionados, tais como:  

a) agressividade verbal ou física, justificada pelo filho por motivos fúteis 
ou absurdos; b) sentimento de ódio, expresso sem ambivalência, sem 
demonstrar culpa ou denegrir ou agredir o genitor alienado e parentes; c) 
afirma que chegou sozinha às suas conclusões e adota a defesa do genitor 
alienador de forma racional; d) conta casos que não viveu e guarda na 
memória fatos considerados “negativos” sobre o genitor alienado, de que 
ela não se lembraria sem a ajuda de outra pessoa; e) não quer se encontrar 
com o genitor alienado.50 

Relativamente a esta dificuldade enfrentada pelo Poder Judiciário, discorre a 

psicóloga Beatrice Marinho Paulo: 

A simples existência de, todas estas possíveis realidades surgidas do 
cruzamento da Alienação Parental com o Abuso Sexual Incestogênico cria 
em problema bastante difícil e delicado para aqueles que têm o dever de 
garantir a proteção da criança: diferenciar e detectar cada uma delas. Isto 
porque, se é certo que a existência de abusadores que, buscando a 
autodefesa desacreditam a palavra das crianças, afirmando serem elas 
vítimas de Alienação Parental, prejudica – e muito! – a ação dos que lutam 
contra o abuso sexual infanto-juvenil, também é certo, sem dúvida, que as 
falsas denúncias de abuso sexual praticado por genitores contra seus filhos 

                                                            
50 GUAZZELLI, Mônica. Coordenação Maria Berenice Dias. Incesto e Alienação Parental-
Realidades que a Justiça insiste em não ver. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 51. 
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atrapalham – e muito! – a luta dos pais pelo direito de conviver com sua 
prole.51 

E nesta tentativa importante de detecção da situação de alienação parental e 

de abuso sexual, Gardner propôs cinco critérios de distinção: 

I – As recordações dos filhos abusados são nítidas e detalhadas, 
bastando uma palavra para ativá-las; já as recordações do filho vítima de 
Alienação Parental necessidade de ajuda para ser “acessada”, tendo em 
vista que ele não viveu realmente aquela experiência, e seus cenários são 
menos críveis. Quando existem irmãos alienados, se interrogados 
separadamente, contam frequentemente versões diferentes; e se 
interrogados juntos, trocam mais olhares entre si do que irmãos que foram 
realmente abusados pelo genitor. 

II – O genitor de uma criança abusada reconhece os efeitos 
desastrosos deixados pela destruição do laço existente entre o filho e o 
outro genitor, fazendo tudo para proteger a criança do abuso, mas 
salvaguardando a relação dele com o abusador; já o genitor alienador não 
percebe de forma alguma o prejuízo causado pelo rompimento do vínculo 
do filho com o outro genitor. 

III – O genitor que abusa dos filhos por problemas 
psicopatológicos geralmente tem comportamentos semelhantes em outros 
setores de sua vida; já o genitor alienador parece são em outros setores de 
sua vida. 

IV – Quando um genitor acusa verdadeiramente o outro de abuso 
contra o filho, geralmente tem histórias de abuso contra si próprio; já quando 
a acusação é falsa, em geral, a queixa do dano diz respeito somente ao 
filho. 

V – O momento da queixa de um abuso sexual verdadeiro é 
geralmente anterior à separação do casal; enquanto a queixa de um falso 
abuso sexual é, em geral, feita após a separação do casal, ou após um 
deles iniciar um novo relacionamento.52 

 

Diante desta dificuldade dos juízes, há a opção de suspensão das visitas ou 

ainda de visitas monitoradas por terceiros ou realizadas em locais públicos, a fim de 

que não cometam injustiças e o vínculo com o genitor supostamente alienador seja 

                                                            
51 PAULO, Beatrice Marinho. Alienação Parental: Identificação, Tratamento e Prevenção. Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões IBDFAM. Porto Alegre: ed Síntese, dez/jan 2010, p. 
22. 

52 GARDNER, Richard A. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de 
Alienação Parental (SAP)? Tradução Rita Rafaeli. Disponível em: 
http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente. Acesso em 20 de 
setembro de 2011. 

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente
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mantido, eis que indispensável ao pleno desenvolvimento da criança, conforme 

assegura o artigo 4º53 da Lei da Alienação Parental. 

O artigo 5º54 da Lei 12.318/2010 prevê a determinação de perícia psicológica 

ou biopsicossocial em caso de indícios da prática da alienação parental, justamente 

na tentativa de avaliação profissional acerca do fenômeno, visto que de difícil 

diagnóstico de sua veracidade. O tema da alienação parental é interdisciplinar, 

motivo pelo qual os operadores do Direito têm a necessidade de trabalho em 

conjunto com os profissionais da área da psicologia. 

1.5 Guarda Compartilhada como Prevenção à Alienação 

O fenômeno da alienação parental conforme amplamente demonstrado neste 

trabalho acadêmico resulta do rompimento conjugal, onde o luto da separação não 

foi bem elaborado e provoca sentimentos de vingança contra o outro genitor que não 

detém a guarda dos filhos. 

                                                            
53 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  
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. 

54 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.  
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Evidente a percepção de que o fenômeno da alienação parental se dá, 

normalmente, no exercício da guarda unilateral. 

Logo, quando a guarda comum deixa de existir, em vista desta dissolução do 

relacionamento do casal ou da parceria de fato, o princípio do melhor interesse da 

criança deve ser observado, definindo-se como a guarda será exercida, sempre com 

o escopo de melhor cuidados aos filhos. 

Nesse sentido, a promulgação da Lei da Guarda Compartilhada, sancionada 

em 13 de junho de 2008 dá a opção da divisão de responsabilidades quanto à 

educação e criação dos filhos.  

Com o advento da Lei 11.698/2008, nossa Legislação vigente prevê o 

exercício de dois tipos de guarda, unilateral ou compartilhada, alterando a redação 

dos artigos 1.58355 e 1.58456 da Lei 10.406/2002. 

                                                            
55 “Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. 

§ 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 
substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 
direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar 
dos filhos comuns. 

§ 2o A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 
objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; 

II – saúde e segurança; 

III – educação. 

§ 3o A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos 
filhos. 

56 Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de 
separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar; 

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 
de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 

§ 1o Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda 
compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 
sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1583
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1584
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Objetivando o esclarecimento, a Lei 11.698/2008 define a guarda unilateral 

como sendo aquela atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, 

conceituando a compartilhada como aquela que possibilita a responsabilização 

conjunta dos genitores e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não 

vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos que ambos 

possuem.  

Importante salientar que o §5º do artigo 1.584 do Código Civil Brasileiro, 

aventa a possibilidade de a guarda ser fixada à pessoa distinta de pai e mãe, desde 

que verificada pelo juiz que estes não têm condições de exercê-la. 

E nesse diapasão, insta destacar a recente decisão do STJ, REsp 

1147138/SP, que concedeu a guarda compartilha à avó e ao tio de menor em 

decisão inédita, conforme abaixo transcrita:  

 
CIVIL E PROCESSUAL. PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA DE 
MENOR POR TIO E AVÓ PATERNOS. PEDIDO JURIDICAMENTE 
POSSÍVEL. SITUAÇÃO QUE MELHOR ATENDE AO INTERESSE DA 
CRIANÇA. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ EXISTENTE. 
CONCORDÂNCIA DA CRIANÇA E SEUS GENITORES. PARECER 
FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 
 
I. A peculiaridade da situação dos autos, que retrata a longa co-habitação 
do menor com a avó e o tio paternos, desde os quatro meses de idade, os 
bons cuidados àquele dispensados, e a anuência dos genitores quanto à 
pretensão dos recorrentes, também endossada pelo Ministério Público 
Estadual, é recomendável, em benefício da criança, a concessão da guarda 
compartilhada. 

                                                                                                                                                                                          
§ 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre 
que possível, a guarda compartilhada. 

§ 3o Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 
compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em 
orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. 

§ 4o A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou 
compartilhada, poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive 
quanto ao número de horas de convivência com o filho. 

§ 5o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a 
guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.” (NR) 
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II. Recurso especial conhecido e provido.57 
 

 
Percebe-se que a legislação vigente foi aplicada visando o melhor interesse 

do menor. 

Todavia, comumente, a guarda é deferida a um dos genitores, apenas em 

casos extremos onde ambos não tenham condições deste exercício é que o Poder 

Judiciário a entrega a outro parente.  

Assim, o instituto da guarda compartilhada tem extrema importância para a 

convivência pacífica entre genitor e genitora, visto que com uma atuação conjunta 

no cuidado com os filhos, pai e mãe não economizarão esforços para atender ao 

melhor interesse da criança. 

 Esta alteração passou a admitir de forma expressa duas modalidades de 

guarda, unilateral e compartilhada, sendo que esta última já vinha sendo aplicada 

mesmo antes da edição da norma. 

Nesse sentido, leciona Marília Campos Oliveira e Telles e Antônio Carlos 

Mathias Coltro:  

[...] segundo o que o próprio Código Civil preconiza, tanto ao recomendar a 
observância “do que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos”, no 
art. 1.583, quanto ao orientar, no art. 1.584, que, não havendo acordo 
quanto a isso, seja ela atribuída “a quem revelar melhores condições para 
exercê-la”, ressaltando o parágrafo único do mesmo dispositivo, que o juiz, 
constatando que os filhos não devam ficar com o pai ou a mãe, defira a “sua 
guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, de 
preferência levando em conta o grau de parentesco e relação de afinidade e 
afetividade, de acordo com o disposto na lei específica”. Essa lei, como 
desde logo se percebe, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos arts. 
34 e 35, além das outras disposições atinentes ao tema e que naturalmente 
têm como objetivo o interesse superior da criança e do adolescente.58 

Hodiernamente, há uma grande preocupação por parte da sociedade em se 

criar um sistema de ampla proteção à infância, e neste sentido, de suma importância 

a igualdade jurídica entre os genitores no exercício das funções materna e paterna. 

                                                            
57 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1147138/SP, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior. 
D.J. 27 maio 2010. Disponível em:  http://www.stj.jus.br. Acesso em 02 de novembro de 2011. 
 
58 TELLES, Marília Campos Oliveira e COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Coordenação Antônio 
Carlos Mathias Coltro e Mário Luiz Delgado. Guarda Compartilhada. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2009. p. 260. 
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Entretanto, conforme se depreende da assertiva de Marília Campos Oliveira e 

Telles e Antônio Carlos Mathias Coltro, o significado da palavra guarda, às vezes é 

mal interpretado pelo genitor que a detém, vejamos: 

É bom apontar que a palavra “guarda” tem significado de cuidado, 
vigilância, de alto que nos é confiado para ser protegido. Talvez por também 
ser empregada para definir um destacamento de segurança, uma polícia, 
tenha perdido um pouco de seu sentido social e até mesmo familiar, e o 
guardião tenha passado a abusar de seu poder, deturpando seu 
fundamento[...]59 

E é aí que surgem os abusos acerca deste poder familiar, surgindo a 

aplicação da alienação parental. 

Desta forma, o consenso ou a determinação judicial de guarda compartilhada 

tem fortes fundamentos a coibir a alienação.  

Todavia, os Juízes, membros do Ministério Público, Defensores Públicos e 

Advogados devem se valer de uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes 

sociais e psicólogos a fim de identificar o melhor para aquela criança do caso em 

concreto. 

A convivência salutar entre pai, mãe e filhos é assaz importante à formação 

de uma personalidade saudável dos filhos, motivo pelo qual a guarda compartilhada 

pode proporcionar aos filhos de casais em litígio ou mesmo os que entabularam 

acordo sobre a guarda, possibilidade de convivência pacífica entre os todos os entes 

parentais. 

A guarda unilateral dos filhos gera um distanciamento entre genitor não-

guardião e filhos, cumulado ao fato de que o genitor guardião tem poderes 

concentrados no exercício da guarda, principalmente decidindo todas as questões 

que envolvem os filhos no dia-a-dia. 

A fixação da guarda compartilhada aproxima os pais e os filhos, abrindo a 

possiblidade de melhor entendimento, eis que a tomada de decisões conjunta e 

igualitariamente propicia consenso. 

                                                            
59 TELLES, Marília Campos Oliveira e COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Coordenação Antônio 
Carlos Mathias Coltro e Mário Luiz Delgado. Guarda Compartilhada. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2009. p. 260. 
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Esta aproximação entre filhos e genitores que almeja a Lei da Guarda 

Compartilhada, tenta impedir o distanciamento que a prática da alienação parental 

atinge. 

No entanto, conforme se infere da jurisprudência majoritária do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, abaixo colacionada, a guarda 

compartilhada não deve ser imposta pelo juízo e sim fruto do consenso dos pais: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO 
PATERNA DE GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA UNILATERAL 
EXERCIDA PELA GENITORA. AUSÊNCIA DE CONSENSO. MELHOR 
INTERESSE DA INFANTE. Se o genitor pretende maior participação na vida 
do filho, sua pretensão diz com o poder familiar, cujo exercício jamais lhe foi 
negado. Por outro lado, a guarda compartilhada não deve ser fruto de 
imposição do juízo, mas uma decorrência de acordo entre as partes. Logo, 
se as partes pactuaram a guarda unilateral há alguns anos, o que vem 
funcionando bem, e a genitora não concorda com a guarda compartilhada, 
não se deve alterar a situação atual, em observância ao melhor interesse do 
infante. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 
70041115916, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 15/09/2011)60 

 

Percebe-se claramente nesta ementa que o Tribunal de Justiça entende que a 

guarda compartilhada não deve ser fruto de decisão judicial. Neste caso em 

concreto, já há um bom entendimento, motivo pelo qual não necessidade de 

intervenção do Poder Judiciário, visto que ambos tem condições de acordar.  

Neste outro acórdão prevalece o entendimento majoritário do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA. Caso concreto em que os elementos de prova 
constante dos autos demonstram a inexistência de um perfeito 
entendimento entre os genitores da infante, o que é de rigor para o 
compartilhamento de guarda postulado, de modo que seu deferimento não 
atenderá ao melhor interesse da criança. Manutenção da sentença de 
improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 
70043394758, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 29/09/2011).61 

                                                            
60 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 8ª Oitava Câmara Cível. Apelação Cível 
70041115916. Relator: Alzir Felippe Schmitz. D.J. 23 set. 2011. Disponível em: 
http://www.tjrs.jus.br/busca. Acesso em 03 de novembro de 2011. 
 
61 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 8ª Oitava Câmara Cível. Apelação Cível 
70043394758. Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl. D.J. 04 dez 2011. Disponível em: 
http://www.tjrs.jus.br/busca. Acesso em 03 de novembro de 2011. 
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Face a inexistência de entendimento entre os genitores do infante, na ementa 

colacionada, prevalece o entendimento de não haver imposição da guarda 

compartilhada. 

Entretanto, o tema da guarda compartilhada é controvertido, não sendo 

unânime na doutrina e jurisprudência.  

O STJ na decisão descrita abaixo, REsp 1251000/MG, demonstra 

entendimento contrário ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

discorrendo acerca da preferência da custódia física conjunta à unilateral, falando 

inclusive que a guarda compartilhada deve ser tida como regra, sempre que 

possível:  

 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. 
CONSENSO. 
NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. 
POSSIBILIDADE. 
1. Ausente qualquer um dos vícios assinalados no art. 535 do CPC, inviável 
a alegada violação de dispositivo de lei. 
2. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos 
filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização 
social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais 
definidas pelo gênero dos pais. 
3. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder 
Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles 
reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos 
possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo 
referencial. 
4. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o 
ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das 
diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a 
aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de 
ausência de consenso. 
5. A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria 
prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-
se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe 
para a proteção da prole. 
6. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de 
convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver 
consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa 
nova visão, para que não se faça do texto legal,  letra morta. 
7. A custódia física conjunta é o ideal a ser buscado na fixação da guarda 
compartilhada, porque sua implementação quebra a monoparentalidade na 
criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que é substituída 
pela implementação de condições propícias à continuidade da existência de 
fontes bifrontais de exercício do Poder Familiar.  
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8. A fixação de um lapso temporal qualquer, em que a custódia física ficará 
com um dos pais, permite que a mesma rotina do filho seja vivenciada à luz 
do contato materno e paterno, além de habilitar a criança a ter uma visão 
tridimensional da realidade, apurada a partir da síntese dessas isoladas 
experiências interativas. 
9. O estabelecimento da custódia física conjunta, sujeita-se, contudo, à 
possibilidade prática de sua implementação, devendo ser observada as 
peculiaridades fáticas que envolvem pais e filho, como a localização das 
residências, capacidade financeira das partes, disponibilidade de tempo e 
rotinas do menor, além de outras circunstâncias que devem ser observadas. 
10. A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física 
conjunta - sempre que possível - como sua efetiva expressão. 
11. Recurso especial não provido.62 
 

 
De fato, a guarda compartilhada fomenta o entendimento, e nesta senda, 

possibilita que não haja aplicação do fenômeno da alienação parental, visto que 

nesta hipótese, haveria consenso entre os genitores, entretanto, a aplicação deste 

instituto não é pacífica entre os Tribunais. 

 

2 EFEITOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

2.1 Prejuízos Psicológicos à Criança ou Adolescente Alienado 

A identificação da alienação parental é imprescindível a fim de evitar que este 

maléfico processo alienador afete a criança e se converta em síndrome da alienação 

parental. 

Cabe ao operador do Direito zelar pelos direitos da criança diante da 

denúncia desta prática, e tentar impedi-la buscando punições ao alienador, conforme 

previsão legislativa da Lei 12.318/2010. 

Como consequência da alienação parental os filhos podem desenvolver 

problemas psicológicos e até transtornos psiquiátricos para o resto da vida.  

Os efeitos apresentados pela criança alienada são devastadores à sua saúde 

emocional, conforme estudos realizados por especialistas na área. 

Neste sentido, Beatrice Marinho Paulo discorre sobre estes efeitos: 

                                                            
62 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1251000/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi. D.J. 
31 ago 2011. Disponível em:  http://www.stj.jus.br. Acesso em 03 de novembro de 2011. 
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[...] vida polarizada e sem nuances; depressão crônica; doenças 
psicossomáticas; ansiedade ou nervosismo sem razão aparente; 
transtornos de identidade ou de imagem; dificuldade de adaptação em 
ambiente psicossocial normal; insegurança; baixa autoestima, sentimento 
de rejeição, isolamento e mal-estar; falta de organização mental; 
comportamento hostil ou agressivo; transtornos de conduta; inclinação para 
o uso abusivo de álcool e drogas e para o suicídio; dificuldade no 
estabelecimento de relações interpessoais, por ter sido traído e usado pela 
pessoa que mais confiava; sentimento incontrolável de culpa, por ter sido 
cúmplice inconsciente das injustiças praticadas contra o genitor alienado.63 

Tal conduta praticada pelo alienador gera consequências diversas na criança, 

as quais variam conforme o temperamento da vítima, podendo se apresentar 

irreversíveis ou de difícil reversão. Pode haver propensão a se tornar um 

adolescente revoltado, sem o referencial familiar indispensável ao sadio 

desenvolvimento.  

Já na fase adulta pode ocorrer a dependência química e/ou alcoólica, ou 

ainda portar desajustes de conduta.  

Dentre os efeitos podem ser observados a agressividade ou a timidez 

extrema, os distúrbios comportamentais normalmente se fazem presentes na vida 

das vítimas de alienação parental.  

O genitor alienado, uma vez detectada esta situação de alienação, deve 

procurar apoio psicossocial para a criança ou adolescente e iniciar o 

acompanhamento psicoterapêutico, pois a resolução deste fenômeno se dá no 

campo jurídico e principalmente no psicológico, visto que há esta necessidade de 

intervenção dos profissionais da área da psicologia no combate aos distúrbios 

provocados pela prática da alienação e o surgimento da síndrome da alienação 

parental. 

Beatrice Marinho Paulo assevera:  

Além disso, existem também consequências na relação deste filho com os 
genitores: inicialmente, uma crise de lealdade entre ambos, na qual o afeto 
por um é entendido como uma traição pelo outro, o que faz com que o filho, 
muitas vezes, comece a contribuir para a campanha de desmoralização do 
genitor alienado. Com o tempo, o genitor alienado passa a ser rejeitado ou 
odiado pelo filho, tornando-se um forasteiro para ele, e tendo o vínculo que 

                                                            

63 PAULO, Beatrice Marinho. Alienação Parental: Identificação, Tratamento e Prevenção. Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões IBDFAM. Porto Alegre: ed Síntese, dez/jan 2010, p. 9. 
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os une irremediavelmente destruído, caso tenha ocorrido o hiato de alguns 
anos sem convivência, principalmente, quando esses anos foram os 
primordiais para a constituição do filho enquanto sujeito. Já o genitor 
alienador, patológico, torna-se o principal – às vezes único – modelo do 
filho, o que gera uma grande tendência de a criança reproduzir a patologia 
psicológica no futuro. A relação estabelecida com o alienador é, em geral, 
simbiótica e com enorme grau de dependência, percebendo o filho como 
agressão qualquer coisa que a ameace, e se submetendo a constantes 
provas de lealdade ao genitor guardião.64 

 

Surge nos filhos alienados um conflito de lealdade, eis que os filhos se 

sentem na obrigação de escolher um dos pais e é justamente esta escolha que gera 

a alienação. Os filhos devem ter a oportunidade de construir sua própria imagem dos 

genitores, a partir de suas experiências e não de falsas alegações. 

O documentário A Morte Inventada65 retrata de forma muito esclarecedora 

aspectos importantes da alienação parental e das falsas memórias implantadas nas 

crianças, principalmente deste conflito de lealdade, efeito devastador, provocado por 

este fenômeno.  

O depoimento de Rafaella é impressionante, no sentido de que demonstra de 

forma visual, pois se dá através de um vídeo, o sofrimento que esta filha passou e 

ainda passa, já que ficou 11 anos sem ver o pai, e hoje tenta reconstruir esta relação 

através de terapia e convívio. 

Sua genitora alienou a ela Rafaella e ao irmão Diego de todas as formas que 

lhe foi possível, contava todas as coisas ruins que levaram à cisão conjugal, que seu 

pai havia lhe traído e denegria também a imagem da companheira de seu pai, 

causava discussões a fim de incluí-la como causadora do afastamento entre pai e 

filhos e assim gerar ódio entre seus filhos e a nova companheira. Rafaella diz que ao 

se divertir com o pai se sentia culpada, pois lembra que era muito difícil contar à 

mãe o que fizeram durante as visitas e o quanto foi bom, chegava em casa com a 

cara fechada, dizendo que era ruim estar com seu pai, mesmo que não o fosse. 

Tinha que encarar os passeios como se fosse uma obrigação, se chegasse feliz em 

                                                            
64 PAULO, Beatrice Marinho. Alienação Parental: Identificação, Tratamento e Prevenção. Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões IBDFAM. Porto Alegre: ed Síntese, dez/jan 2010, p. 
9/10. 
65 Repórter Justiça – Alienação Parental. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=o1ha7W0om8g&feature=relmfu. Acesso em 15 de outubro de 2011. 
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casa era difícil. Sentia-se traindo sua mãe e que devia ter cumplicidade com ela. 

Relata que sempre escutava sua mãe falar mal de seu pai, que seu pai não 

lembrava do seu aniversário se sua mãe não ligasse antes para lembrá-lo da data. 

Que cresceu com raiva do pai pelo abandono. Que só ligava para o pai para pedir 

dinheiro e acreditava que isso deixaria sua mãe orgulhosa. Achava que seu pai 

havia desistido dos filhos, que foi um covarde, que tinha uma postura errada ao não 

tentar aproximação. Depois de anos de terapia e 11 anos sem o ver, viu que era seu 

pai, o mesmo pai de antes e puderam conversar como dois adultos, onde ele pôde 

dar sua versão da história. Diz que teve uma mãe maravilhosa, que lembra de todo 

carinho e cuidado de sua mãe, contudo esta mãe maravilhosa falava muito mal do 

seu pai, e se ela tivesse percebido que sua separação não deveria intervir na 

relação pai e filhos, teria evitado o “buraco que tem”. Que sua mãe não entende, não 

aceita que teve influência no fato dos filhos odiarem o pai. Que seu maior medo é de 

ter um filho e um dia vir a se separar e acabar repetindo o mesmo erro e usar o filho 

contra o ex-marido. Que se pudesse voltar no tempo pediria para seu pai não 

desistir dos filhos e insistir sempre na convivência, mesmo que esta não fosse tão 

agradável quanto deveria.  

Este relato retrata a forma nefasta com que as crianças alienadas crescem e 

as dificuldades que enfrentam na tentativa de reconstruir uma relação sadia com o 

genitor alienado, demonstra que os prejuízos causados vão além da primeira 

infância e perduram por uma vida, que por mais que se tente reconstruir este 

relacionamento, com ajuda profissional para melhor processamento de todos os 

sentimentos e suas controvérsias internas, o tempo de afastamento e de más 

influências não se resgata, foi perdido e suas cicatrizes sempre estarão presentes.  

2.2 Síndrome da Alienação Parental 

Richard Gardner, professor de psiquiatria infantil da Universidade de 

Colúmbia (EUA), falecido em 2003, teve destaque em sua obra sobre a síndrome da 

alienação parental, em meados dos anos 80, detalhando este fenômeno até então 

pouco discutido. 

Gardner trabalhou como psiquiatra forense ao longo dos anos 70 e conduziu 

inúmeras avaliações de crianças e famílias em situações de divórcio.  
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Percebeu que o número de crianças que exibiam rejeição e hostilidade 

exacerbada por um dos genitores crescia aceleradamente e pensou em tratar esta 

“lavagem cerebral”, porém concluiu que não seria somente uma “lavagem cerebral”, 

mas sim uma síndrome, a qual denominou de Síndrome da Alienação Parental 

(SAP).  

Foi descrita por Gardner como o surgimento de um distúrbio infantil, em 

contextos de disputa pela guarda dos filhos, manifestada por meio de campanha de 

difamação praticada por um dos genitores contra o outro, sem justificativa. 

Segundo o psiquiatra, decorre da programação da criança, por intermédio de 

um dos genitores, atualmente conforme legislação vigente, Lei 12.318/2010, no 

caput do artigo 2º66, ou pelos avós ou ainda pelos que tenham a criança ou 

adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, faz campanha para que esta 

criança rejeite e odeie o outro genitor. 

Analicia Martins de Sousa, leciona sobre a SAP: 

Segundo Gardner (1991), a SAP é mais do que uma lavagem cerebral, pois 
inclui fatores conscientes e inconscientes que motivariam um genitor a 
conduzir seu(s) filho(s) ao desenvolvimento dessa síndrome, além da 
contribuição ativa desse(s) na difamação do outro responsável.67.  

Ressalta-se que além da Síndrome da Alienação Parental, outras três 

síndromes foram relacionadas ao rompimento conjugal. Em 1986 a Sexual 

Allegattions in Divorce Syndrome ou SAID Syndrome (síndrome das alegações 

sexuais no divórcio), estudada pelos psicólogos Blush e Roos. Outra síndrome 

relacionada a este tema é Medea Syndrome (Síndrome de Medeia), descrita por 

Jacobs. Em 1994, Turkat analisou outra síndrome, a qual definiu como Divorce 

Related Malicius Mother Syndrome (síndrome da mãe malvada no divórcio). 

                                                            
66 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.  
 
67 SOUSA, Analicia Martins, Síndrome da Alienação Parental, um novo tema nos juízos de 
família. São Paulo: Cortez Editora, 2010, p. 99. 
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As síndromes supracitadas tem em comum ao tema pesquisado no presente 

trabalho acadêmico, a dificuldade encontrada pelos genitores no término da relação 

conjugal, a qual transforma esta dor e inconformismo num sentimento vingativo, em 

que os filhos acabam sendo inseridos neste contexto de litígio e tornam-se os mais 

afetados com a prática da alienação, sendo atingidos, na maioria dos casos 

estudados pela Síndrome da Alienação Parental, conforme descrição de Gardner. 

Em seus estudos, Gardner dá ênfase à figura materna, como indutora da 

criança à síndrome, assim como no estudo da Síndrome das Alegações Sexuais no 

Divórcio, da Síndrome de Medeia, e na Síndrome da Mãe Malvada no Divórcio. 

Entretanto, ao longo do tempo, Gardner modificou sua concepção, o que de fato se 

confirmou na Legislação Brasileira vigente, expressamente definida na lei 

12.318/2010. 

Pela justificativa dos autores norte-americanos, as síndromes acima referidas 

recaem sobre as genitoras em razão de as mesmas terem perdido o privilégio da 

guarda dos filhos nos tribunais norte-americanos, as quais lançavam estratégias 

malévolas com o intuito de serem beneficiadas com a guarda dos filhos. 

Analicia Martins de Sousa ensina: 

[...] os discursos sobre tais síndromes podem levar a concluir que o contexto 
do litígio conjugal favorece a manifestação de psicopatologias em alguns 
indivíduos, ou mesmo a produção de certos distúrbios com a SAP, por 
exemplo. Mas talvez, essas sejam conclusões por demais apressadas.68 

Nesse contexto, o comportamento das crianças que acompanham o processo 

de litígio entre os pais está relacionado às relações familiares e os fenômenos 

sociais, havendo necessidade de se analisar que fenômenos sociais contribuem 

para certos comportamentos apresentados pelas crianças e responsáveis em 

situações de litígio conjugal. 

Há uma classificação de três níveis de estágio de desenvolvimento da SAP 

constantes nos manuais psiquiátricos conforme leciona Analicia Martins de Souza: 
                                                            
68 SOUSA, Analicia Martins, Síndrome da Alienação Parental, um novo tema nos juízos de 
família. São Paulo: Cortez Editora, 2010, p. 101. 
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Seguindo os manuais psiquiátricos de classificação de transtornos mentais, 
Gardner (1999b) distingue três níveis ou estágios de desenvolvimento d 
SAP, leve, moderado e severo, nos quais os sintomas citados anteriormente 
surgem com frequência e intensidade diferenciados. Em resumo, no nível 
leve, a criança apresenta manifestações superficiais e intermitentes de 
alguns sintomas. No segundo nível, o moderado, identificado pelo autor 
como o mais comum, os sintomas estão mais evidentes; a criança faz 
comentários depreciativos contra o pai, o qual é visto por ela como mau 
enquanto a mãe é tida como boa; as visitações são realizadas com grande 
relutância, mas quando afastada da mãe, a criança consegue relaxar e se 
aproximar do pai. O último nível, o severo, representa de acordo com dados 
de Gardner, uma pequena parcela dos casos de SAP; os sintomas 
aparecem mais exacerbados do que no nível moderado; [...]69 

Quanto 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. O filho passa a assumir 

uma posição de defensor do genitor alienador, mostrando ter preferência por ele.  

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. 

Ocorre neste momento o afastamento efetivo entre filhos e genitor alienado. 

Quando este estágio se configura de forma definitiva, no entendimento do 

genitor alienado, este acaba desistindo de estar com os filhos, interpreta a situação 

configurada como desgastada a ponto de desistir da luta, e após esta ruptura entre 

pai e filhos, uma reconstrução da relação pode levar anos. 

Isso porque alguém que durante a infância acreditou e assimilou que um dos 

genitores era vilão ou a ameaçava, não poderá se tornar uma pessoa totalmente 

saudável, sem que apresente problemas futuros em suas relações sociais. 

Há neste contexto um abuso emocional. 

                                                            
69 SOUSA, Analicia Martins, Síndrome da Alienação Parental, um novo tema nos juízos de 
família. São Paulo: Cortez Editora, 2010, p. 106. 
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Analicia Martins de Sousa complementa: 

Quanto ao genitor alvo da campanha de difamação na SAP, Gardner 
(2001a) considera imprescindível que seja realizado exame cuidadoso, de 
modo a verificar que não exista qualquer comportamento da parte desse 
que possa caracterizar abuso físico, psicológico, sexual ou negligência em 
relação à criança, pois a presença de qualquer forma de abuso eliminaria a 
possibilidade de se tratar de um caso de SAP. Os pais alienados, nos textos 
de Gardner (2001a, 2002c), aparecem como vítimas, alvos dos ataques do 
guardião e da criança. Seu sofrimento é descrito como lancinante, pois, de 
acordo com esse autor, perder um filho por conta da SAP é mais difícil e 
doloroso do que a perda em caso de morte, já que o pai alienado sabe que, 
apesar de próximo, não pode ter qualquer contato com o(s) filho(s).70 

De fato, quanto um dos genitores ou algum membro da família extensa se 

envolve neste contexto de aplicação da alienação parental e consegue atingir seu 

objetivo de convencimento dos filhos de forma negativa em relação ao outro genitor, 

a síndrome da alienação se instaura e desta forma os danos que acometem os filhos 

podem ser irreversíveis aos filhos. 

Logo, considerando que a SAP é um processo que se instala ao longo do 

tempo, é extremamente relevante que as intervenções devidas sejam promovidas de 

forma rápida e eficaz, quando dos primeiros sinais da síndrome, a fim de que o 

problema não se agrave, tornando-se irremediável. Para isso, é preciso que o 

genitor não guardião esteja atento ao comportamento dos filhos, interferindo 

imediatamente caso o infante demonstre estar sendo programado pelo guardião. 

Procurar os profissionais certos, no momento adequado, pode livrar o filho da 

manipulação do genitor alienador e significar a única chance de salvar a vida 

emocional daquela criança. 

 

 

 

   

                                                            
70 SOUSA, Analicia Martins, Síndrome da Alienação Parental, um novo tema nos juízos de 
família. São Paulo: Cortez Editora, 2010, p. 117/118. 
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CONCLUSÃO 

No decorrer do presente trabalho buscou-se realizar uma pesquisa acerca do 

fenômeno da alienação parental, partindo-se da análise da evolução histórica do 

conceito de família, visto que de suma relevância no crescimento do número de 

casos levados aos tribunais pátrios.  

Constatou-se que o rompimento conjugal gera sentimentos de ressentimento 

e mágoa e que os filhos destes relacionamentos tornam-se alvo de seus guardiões 

na busca de ataque aos genitores que não detém a guarda. 

Na grande maioria dos casos analisados pelos tribunais há indícios de prática 

de alienação parental por parte da genitora, porém este comportamento não é 

exclusivo da mãe, haja vista sua incidência por genitores e membros da família que 

convivam com a criança ou adolescente. 

No desenvolvimento desta pesquisa verificou-se que a jurisprudência relativa 

ao fenômeno em análise é vasta, o que permitiu o exame de casos onde há prática 

da alienação parental advinda dos genitores e da família extensa. 

Percebeu-se que devido à elevada incidência deste fenômeno, tornou-se 

imprescindível a implementação de uma lei que definisse de forma efetiva a 

aplicação de métodos suficientemente capazes de coibir e punir genitores e 

membros da família extensa que praticassem a alienação parental.  

E que com a homologação da Lei 12.318/2010 os operadores do Direito 

possuem elementos mais seguros à análise de eventual prática deste fenômeno, o 
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que beneficia o trabalho do Poder Judiciário. Entretanto esta aparente facilidade não 

elucida totalmente os casos expostos ao seu exame, tendo em vista os inúmeros 

casos de levantamento de falsas denúncias de abuso sexual e de aplicação da 

alienação parental, onde a análise interdisciplinar do assunto se faz necessária, 

sendo indispensáveis laudos sociais e psicólogos integrantes do conteúdo probatório 

da ação, por se tratar de assunto delicado e de extrema dificuldade de análise, onde 

a detecção do verdadeiro e do falso nem sempre é possível. 

Vários casos jurisprudenciais e outros publicados pelos meios de 

comunicação foram colacionados ao presente trabalho acadêmico como forma de 

elucidação da alienação parental. Relatos impressionantes de prática deste 

fenômeno e falsas denúncias de abuso sexual foram analisados e averiguou-se que 

seus efeitos são devastadores aos filhos alienados e ao genitor alienado. 

E nesse contexto, a Síndrome da Alienação Parental como resultado da 

prática da alienação parental torna-se quase que inevitável, eis que, principalmente 

as crianças, facilmente influenciáveis, acreditam nas falsas informações que lhes 

são prestadas pelo alienador e acabam sendo confundidas, assimilando tais 

informações como verdadeiras e afastando-se do genitor alienado. 

Este afastamento gera problemas psicológicos de difícil reparação futura, 

onde os jovens e adolescentes atacados por este fenômeno na infância, podem até 

entender o que em realidade aconteceu, contudo não conseguem jamais resgatar o 

tempo e o afeto perdidos. 

Com base no estudo realizado, concluiu-se que a aplicação da alienação 

parental perpetrada pelos genitores e por membros da família extensa, tais como 

avós e tios que convivam com a criança, tem uma influência direta na vida adulta 

destes filhos alienados e que independentemente de quem a aplique, os danos 

psicológicos que acometem os filhos alienados são os mesmos, devastadores. 

A Lei 12.318/2010 prevê expressamente em seu artigo 2º que a alienação 

parental pode ser praticada não só pelos genitores, mas também pela família 

extensa da criança sob sua guarda ou vigilância. 
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Assim sendo, quando um dos membros da família da criança a vigia ou detém 

sua guarda, há a possibilidade prevista em lei de a alienação parental ser praticada 

pela família extensa, cabendo também a eles a aplicação dos dispositivos legais 

pertinentes e cabíveis capazes de tentar restaurar a saúde mental das crianças 

alienadas. 

Diante das conclusões advindas deste estudo acadêmico, percebeu-se que 

todo e qualquer ato na tentativa de desqualificar ou desmoralizar o genitor não 

guardião, ou ainda na implantação de falsas memórias e de denúncias inverídicas 

de abuso sexual, praticadas pela genitora ou por outra entidade parental, tem a 

mesma influência negativa no desenvolvimento emocional das crianças. Seja mãe, 

pai, avó, avô, tia ou tio a praticar este fenômeno contra as crianças, ocasionará 

danos irreparáveis às suas vidas. 
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	v) Reação de medo da parte dos filhos.
	O alienador tem características igualmente difíceis de serem caracterizadas, eis que os sentimentos que o permeiam são os mais variados. Entretanto, possuem um denominador comum, organizado pela prevalência dos sentimentos de ódio sobre os sentimentos...
	Alguns de seus sentimentos sãoP34F P:
	a) Destruição, ódio e raiva;
	b)     Inveja e ciúmes;
	c) Incapacidade de gratidão;
	d) Superproteção dos filhos;
	e) Desejos (e comportamentos) de mudanças súbitas ou radicais (hábitos, cidade, país);
	f) Medo e incapacidade perante a vida, ou poder excessivo (onipotência).
	O alienador é prisioneiro de sentimentos de desamparo, querendo para si o controle da situação e a guarda unilateral dos filhos, pois assim deterá prevalência sua vida, controlando absolutamente a prole.
	O artigo 1.583P35F P do Código Civil Brasileiro prevê o instituto da guarda unilateral em seu parágrafo 1º, o definindo como guarda atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua.
	No exercício da guarda unilateral o genitor não guardião é obrigado a supervisionar os interesses do filho, conforme se infere do § 3º do artigo 1.583, corroborado pelo artigo 1.589P36F P que concede o direito de fiscalizar sua manutenção e educação.
	Maria Berenice Dias, assim leciona acerca do tema da guarda unilateral:
	A guarda unilateral afasta, sem dúvida, o laço de paternidade da criança com o pai não guardião, pois a este é estipulado o dia de visita, sendo que nem sempre esse dia é um bom dia: isso é previamente marcado, e o guardião normalmente impõe regras.P37F
	Nesta senda, o direito de visitas é assegurado ao genitor não guardião.
	Em que pese, tal direito seja regulamentado de forma escassa pelo Código Civil Pátrio, conforme assegura Maria Berenice Dias, o Código de Processo Civil determina no artigo 1.121P38F P que as visitas devem ser regulamentadas na petição inicial de sepa...
	Escassa, para não dizer inexistente, é a regulamentação do direito de visita no Código Civil, que perdeu muito significado com a adoção do modelo da guarda compartilhada. Ainda que unipessoal, o genitor que não detém a guarda tem a obrigação de superv...
	Na guarda unilateral, a titularidade do poder familiar permanece inalterada, não ensejando, por tal razão, exercício absoluto, exclusivo e ilimitado de poder pelo guardião, já que o outro pai não é excluído da vida do filho, senão que também conserva ...
	O maior interesse é o do filho, motivo pelo qual norteia o poder familiar.
	Ocorre que, no exercício da guarda unilateral, não havendo consenso entre os genitores e alto grau de beligerância, as crianças ou adolescentes passam a integrar uma vida repleta de falsas impressões sobre o outro genitor, decorrentes da aplicação do ...
	E nessa tessitura, uma das condutas de maior relevância contra o outro genitor são as denúncias falsas acerca de maus tratos físicos e de abuso sexual. E por terem capacidade de causar danos irreparáveis às crianças e adolescentes, no sentido de que e...
	1.4 Implantação das Falsas Memórias e Falsas Denúncias
	Dentro do tema da alienação parental, verifica-se uma realidade frequente, praticada pelo genitor alienante no auge de seu transtorno, quando insanamente faz falsas acusações, seja de abuso sexual ou de qualquer tipo de abuso que não deixe marcas comp...
	Mais frequentemente ocorrem quando os filhos ainda são pequenos e com maior facilidade de manipulação.
	Maria Berenice Dias assim leciona:
	0TO filho é convencido da existência de um fato e levado a repetir o que lhe é afirmado como tendo realmente acontecido. Nem sempre consegue discernir que está sendo manipulado e acaba acreditando naquilo que lhe foi dito de forma insistente e repetid...
	Qualquer diferença de cunho moral que exista entre os genitores pode ser apontada como abuso emocional e apresentada como falha do genitor alienado, ou ainda, qualquer narrativa do filho de algum episódio ocorrido durante a visitação, pode configurar ...
	Nesse diapasão, a psicóloga Beatrice Marinho Paulo declara:
	Todas às vezes em que me deparo com essas acusações, especialmente as de abuso sexual, sinto um grande pesar pela criança, pois, sejam as acusações falsas ou verdadeiras, ela já é vítima de abuso! Sendo verdadeiras, é vítima de abuso sexual intrafamil...
	Na busca da satisfação de seu desejo doentio de vingança, o genitor alienante quer “eliminar” o outro genitor da vida de seus filhos, por razões patológicas que advém da raiva, do ódio e do já referido desejo de vingança.
	A implantação das falsas memórias advém desta conduta doentia do genitor alienador, o qual realiza uma verdadeira “lavagem cerebral” na criança.
	Os fatos acrescidos de forma maliciosa aos relatos passados aos filhos vão tornando-se uma verdade absoluta para eles, tornando-os “verdadeiros” ao entendimento sugestionável das crianças.
	O alienador repete os fatos e faz questionamentos, tais como “não é verdade? Pode me falar, o papai não fez isso ou aquilo?”, e de tanto perguntar, os filhos acabam respondendo que “sim”, transformando-se em realidade para a criança.
	Neste sentido, há jurisprudência no Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, abaixo colacionada.
	CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ACUSAÇÃO QUE RELATA FATO DE PASSAR A MÃO E ESFREGAR O DEDO NA VAGINA DA VÍTIMA. Vítima com 4 anos de idade na época do fato. Ausência de prova técnica. Laudo que demonstra inexistência de qualquer tipo de violação. Rel...
	Nesse acórdão, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, deu provimento unânime à apelação interposta pelo Réu, haja vista a falta de prova técnica, já que o laudo apresentava inexistência de qualquer tipo de violação.
	Ademais, a avó prestou depoimentos desencontrados e incoerentes, inclusive admitindo que tivesse sido desonesta e irresponsável, tendo dado a entender que queria punir o Réu “dar um castigo para ele”, de quem tem verdadeira aversão.
	Quando inquirida sobre o declarado pela neta à época do fato, respondeu: “não, ela não falava nada, era uma criança”, ou seja, de onde surgiu tal alegação?
	O irmão da vítima alegou que o fato fora inventado por sua avó, eis que “ela tinha muita raiva dele”.
	O outro filho revelou que tudo teria sido arquitetado pela avó materna.
	Há claramente nesta jurisprudência a possibilidade de uma alegação falsa da avó com o intuito de incriminar o Réu. Embora a psicóloga tenha concluído após sua entrevista com a vítima que o fato teria realmente ocorrido, fica a dúvida se não se tratou ...
	Logo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformou a decisão a quo, inocentando o Réu, unanimemente, face à inexistência de prova do fato.
	Percebe-se que tal situação de implantação de falsas memórias de abuso sexual é realizada pelos genitores e por familiares que convivem com a criança, assim como no caso supracitado.
	Todos têm o intuito de afastar de forma definitiva o outro genitor do convívio dos filhos, e para tanto, declaram fatos inexistentes, os quais, em muitos casos, são confirmados pela criança, haja vista a situação que se configura, na qual a criança re...
	Mônica Guazzelli afirma:
	E, por mais preparados que estejam os operadores do direito, seja o juiz, o promotor, os advogados ou, inclusive, os profissionais técnicos (assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras), todos terão muita dificuldade em declarar, ante o depoimento af...
	A mácula ficará para sempre.P43F
	As denúncias de agressões físicas ou de abuso sexual, sem que tenham ocorrido, retratam o lado sórdido da vingança, eis que sacrificam os próprios filhos.
	Para Mônica Guazzelli, esta situação de falsas denúncias demonstra situação lamentável:
	[...] é situação lamentavelmente recorrente em casos de separação mal resolvida[...]P44F
	Desta forma, complementa Mônica Guazzelli:
	[...] o que acontece é que no universo jurídico, diante de uma denúncia, o juiz, que está adstrito a assegurar a proteção integral da criança, frente à gravíssima acusação, não tem outra alternativa senão expedir ordem determinando, no mínimo, a suspe...
	A partir daí o genitor alienador (que visa alienar e afastar o outro) já detém, parcialmente, uma vitória, pois o tempo e a limitação de contrato entre o genitor alienado e o filho jogam a seu exclusivo favor. Assim, mesmo que se iniciei com urgência ...
	Quando uma denúncia de abuso sexual é levada ao Poder Judiciário, nasce um problema a ser resolvido pelos operadores do Direito, eis que tal acusação pode ou não ser verdade, e nesta dúvida há a necessidade urgente de investigação da situação que cerc...
	Trata-se de grande dilema no Judiciário, dada à gravidade da denúncia feita pela genitora, a qual deve ser averiguada com austeridade e cuidado, a fim de que sejam evitados afastamentos dolorosos entre filhos e genitores, onde além da punição ao pai o...
	Eduardo, funcionário público, residente em Brasília, relata à TV JustiçaP46F P, que foi afastado da filha, em vista de uma falsa denúncia de abuso sexual perpetrada pela mãe das crianças, com quem foi casado por 07(sete) anos.
	A ex-mulher quem quis separar-se de Eduardo, grávida do 2º filho do casal.
	Após a separação, Eduardo que viajava de 15 em 15 dias de Brasília à São Paulo, sempre encontrava sua filha com assaduras, questionava a mãe e cobrava melhores cuidados com a filha, visto que tal situação causava desconforto à criança.
	Todavia, nada se alterava e a menina continuava assada.
	Então, Eduardo teve a infeliz ideia de fotografar as assaduras, como prova dos cuidados inadequados prestados pela mãe.
	Ocorre que a mãe encontrou as fotos em seu computador portátil e o acusou de abuso sexual.
	Eduardo foi proibido de ver a filha e o filho recém-nascido por 03(três) meses, até que conseguisse reverter a suspensão do direito de visitas aos filhos.
	O constrangimento que Eduardo passou é muito comum e ocorre em metade dos casos de separação, segundo informação constante no vídeo produzido pela TV Justiça.
	Eduardo relata que este foi o pior momento de sua vida, que sofreu demasiadamente, traduzindo este período como a morte em vida, querendo esquecer o passado e cuidar dos filhos como sempre fez.
	Este vídeo demonstra claramente o sofrimento de Eduardo e nos faz melhor entender a aflição que os pais acusados falsamente de abuso sexual passam, bem como a intervenção do Poder Judiciário determinando a suspensão das visitas do pai aos filhos até q...
	No exemplo supracitado não houve abuso sexual, conforme comprovado processualmente. Todavia existem casos que há esta prática, mas que sofrem descréditos pelo Poder Judiciário, consoante se depreende do relato a seguir:
	“Depois que inventaram a Lei de alienação parental, tudo piorou. Meu ex marido deita e rola. Molesta minhas filhas em quase todos os finais de semana de visita. Se vc procura a justiça ele alega que é alienação parental. A coisa piora a cada mês. Minh...
	Nota-se deste depoimento que há muito ressentimento e descrédito na nova lei. Trata-se da opinião pessoal da depoente, contudo demonstra que da mesma forma que genitor e filhos sofrem pelo crédito dado às denúncias inverídicas, há casos onde este abus...
	Relativamente à dificuldade enfrentada pelos operadores do Direito em diagnosticar se a denúncia é falsa ou verdadeira, algumas balizas diferenciadoras entre a acusação de abuso falsa e verdadeira foram identificadas pela Asociación de Padres Alejados...
	O documentário A Morte InventadaP64F P retrata de forma muito esclarecedora aspectos importantes da alienação parental e das falsas memórias implantadas nas crianças, principalmente deste conflito de lealdade, efeito devastador, provocado por este fen...
	O depoimento de Rafaella é impressionante, no sentido de que demonstra de forma visual, pois se dá através de um vídeo, o sofrimento que esta filha passou e ainda passa, já que ficou 11 anos sem ver o pai, e hoje tenta reconstruir esta relação através...
	Sua genitora alienou a ela Rafaella e ao irmão Diego de todas as formas que lhe foi possível, contava todas as coisas ruins que levaram à cisão conjugal, que seu pai havia lhe traído e denegria também a imagem da companheira de seu pai, causava discus...
	Este relato retrata a forma nefasta com que as crianças alienadas crescem e as dificuldades que enfrentam na tentativa de reconstruir uma relação sadia com o genitor alienado, demonstra que os prejuízos causados vão além da primeira infância e perdura...
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