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“Não há nada mais re levante para a v ida soc ial   
que a formação do sent imento da jus t iça ”   

 
Ruy Barbosa 



RESUMO 
 

O presente trabalho monográfico se desenvolveu numa proposta de 
buscar em um tema-problema atual, mas antigo e histórico para o 
Direito de Família:  A alienação parental, prática agora reconhecida 
pelo ordenamento brasi leiro e tem sido alvo de um número crescente 
de demandas judiciais e obtido enorme repercussão social.  O estudo 
foi articulado tomando por início uma abordagem do instituto social da 
família, desenvolvido pela visão da famíl ia do passado e da atualidade. 
Oportunizando uma síntese histórica do poder familiar, a extinção, 
suspensão e destituição deste e a dissolução das entidades familiares . 
Abordando os estágios e as consequências, bem como o diagnóstico e 
a caracterização, onde crianças e adolescentes são vít imas da 
Alienação Parental, bem como, diferenciar a Síndrome da Alienação 
Parental da Alienação Parental em si. Apresentando uma breve análise 
da legislação pátria a respeito do tema e abordando a guarda 
comparti lhada como instrumento de prevenção da SAP –  Síndrome da 
Alienação Parental . 
 

Palavras-chave: Direito de Família - guarda compart ilhada - Síndrome 

da Alienação Parental.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A família, conforme disposto na Carta Magna, é a base da 

sociedade, tendo uma atenção especial quanto a sua proteção pelo 

Estado, reconhecendo que é por intermédio deste inst ituto social que 

os indivíduos receberão o afeto e a educação necessários para se 

desenvolverem não só como seres humanos, mas para se prepararem 

para uma vida em sociedade.  Por tal relevância, há um conjunto de 

temas que se arrogam como centrais no Direito de Famíl ia, pois, desde 

o nascimento, somos treinados para constituir e zelar pela família.  

Uma família estável e estruturada divide parte dos encargos do 

Estado na responsabil idade de manutenção de seus indivíduos, 

vislumbrando sempre o amparo aos idosos e às crianças. Temos no 

casamento o insti tuto que instaura deveres como de sustento e 

educação dos f i lhos e de respeito e consideração mútuas. 

O presente trabalho monográfico desenvolve-se numa proposta 

de perquirir um tema atual de um antigo e histórico pro blema: a 

alienação parental, prát ica agora reconhecida pelo ordenamento 

jurídico brasileiro e tem sido alvo de um número crescente de 

demandas judiciais que têm obtido enorme repercussão social.  

O estudo será desenvolvido tomando por início uma abordagem 

do insti tuto social da família, desenvolvido pela visão da família do 

passado e da atualidade, oportunizando uma síntese histórica do poder 

familiar, a extinção, suspensão e destituição deste e a dissolução das 

entidades familiares.   

No terceiro momento foram consideradas as questões sobre o 

inst ituto jurídico da f i l iação, repercutida no contexto social para extrair 

uma concepção adequada. Também, buscou-se uma correta e 

delimitada contextualização dos inst itutos envolvidos favorecendo os 

signif icados enredados no conhecimento. Perseguiu -se ainda o 

tratamento das espécies de f i l iação: a igualdade dos f i lhos, melhor 

interesse da criança e critérios de estabelecimento  da f i l iação. 
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A derradeira etapa considerou as repercussões da al ienação 

parental, como prática do guardião acostando além da apropriação 

conceitual, a origem da síndrome, caracterização ou diagnóstico, bem 

como do instituto jurídico da guarda. Oportunizou -se ainda recolher 

diversos conceitos de alienação parental nos tomos jurídicos e de como 

ela se configura ou se manifesta no mundo real. Houveram ainda 

cuidados no tratamento das consequências e repercussões da 

síndrome de al ienação.  

Encerrou-se o trabalho com as considerações f inais onde se 

resumiu o momento social e jurídico e as circunstâncias da atualidade, 

por meio de destaque na sua importância, das suas característ icas e 

tipif icações. Oportunizou-se ainda o conhecimento por meio da 

literatura das consequências previstas registradas.  

Apesar de extenso, não se pretendeu oferecer um trabalho 

exaustivo e totalmente exauriente, mas um trabalho dotado de 

informações acadêmicas ef icazes para o entendimento e compreensão 

do tema da al ienação parental e sua patologia, como prática ofensiva 

ao Poder Familiar.  
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2 AS FAMÍLIAS 
 

As fotograf ias antigas sempre nos mostram um casal sentado ao 

centro e rodeado de f i lhos, todos muito sérios. Hoje, não só as fotos 

adquiriram colorido,  como a família também, eis que as imagens 

contemporâneas estampam manifestações de afeto e sorrisos de 

felicidade.1 Cumpria ao Direito reconhecer isto.  

 

2.1 O PASSADO E A ATUALIDADE  
 

A família vem se desenvolvendo e evoluindo desde os primórdios 

até os dias atuais e certamente  continuará sua evolução mesmo depois 

deste tempo, apresentando sempre novos paradigmas de acordo com 

os fenômenos sociais que surgirão no decorrer evolut ivo da civil ização.  

Na antiguidade ocidental os laços familiares estabeleciam -se em 

razão da adoração de um deus comum e exclusivo, pois seus 

fundamentos não se estruturavam num afeto natural , diferentemente do 

que acontece na atualidade, vez que o direito grego e o direito romano 

não consideravam esse sentimento de afeto. 

Já na Babilônia, sob a inf luência semítica, t inha sua base no 

casamento monogâmico,  porém, autorizava a poligamia. O marido, 

segundo Silvio de Salvo Venosa ―podia, por exemplo, procurar uma 

segunda esposa, se a primeira não pudesse conceber um f ilho ou em 

caso de doença grave‖2. 

Na idade Média onde a economia se concentrava no meio rural, 

a família ampliou-se, abrangendo um número maior de parentes em 

linha reta e colateral, todavia, segundo Rolf Madaleno foi sendo 

reduzida:  

 

[ . . . ]  resumindo-se numer icamente aos pais e f i lhos, com a sua 
migração para os centros urbanos, na busca de emprego na 

                                                           
1
  DIAS. Maria Berenice. Famíl ia ou famíl ias? Ar t igo. Disponível em: 

http://www.mariaberenice.com.br/uploads/fam%EDlia_ou_familias.pdf. Acesso 03/04/2014.  
2
  VENOSA, Si lv io de Salvo. Direito Civil :  d i re ito de famíl ia.  São Paulo:  At las,  

2010,  p. 04 

http://www.mariaberenice.com.br/uploads/fam%EDlia_ou_familias.pdf
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indústr ia em f ranca expansão, ao mes mo tempo em que 
estabelec ia a ocupação da famí l ia res tr i ta de pequenos 
espaços para a moradia exc lus iva dos parentes em l inha reta 
e em bastante prox imidade de graus.

3
 

 

  Tendo a família sofr ido profundas mudanças, de função, 

natureza, composição e, consequentemente, de concepção, sobretudo 

após o advento do Estado social ,  ao longo do Século XX. 4 Antes a 

família resumia-se a pai, mãe e f i lho, e a pai ou mãe e f i lho (famíl ia 

monoparental) em estrita observância aos laços consanguíneos 5. 

Emergindo então a família nuclear.   

Com efeito, esse conceito transformou-se signif icat ivamente ao 

longo dos anos. No passado, os laços familiares eram valorizados por 

interesses f inanceiros ou convivências familiares 6. 

Luiz Edson Fachin ensina que ―a famíl ia, ao lado do contrato e 

dos modos de apropriação, tais como posse e propriedade, constitui um 

dos três pilares fundamentais do direito civi l, daí porque o Estado tem 

por obrigação prover a segurança das pessoas que dele se cercam ‖.7 

Tendo em vista o mundo globalizado, e consequentemente as 

mudanças comportamentais da sociedade brasileira, a mesma vem 

ganhando proteção jurídica consubstanciada nos princípios da 

igualdade, da solidariedade fundamentado pelo afeto, tendo como foco 

uma nova visão de ordenamento jurídico e ético.  

Moacir César Pena Junior af irma que nesse novo milênio surge a 

necessidade de aprender a conviver com as diferenças, sendo 

―Cidadania‖ a palavra que deve ser respeitada na atualidade, buscando 

―a inclusão de amor e afeto nas relações familiares, valorizando as 

                                                           
3
   MADALENO, Rolf .  Curso de Direito de Famíl ia.  Rio de Janeiro: Forense,  

2011,  p. 27.  
4
 LÔBO, Paulo. Direito:  famíl ias. –  4ª ed. –  São Paulo: Saraiva, 2011. (Dire ito  

Civ i l) .  p.  17.  
5
   VEIRA, Patr íc io Jorge Lobo. O Dano Moral  na Al ienação Parental .  Revis ta 

Bras i le ira de Dire i to das Famíl ias e Sucessões. v. 0 (out/nov.  2007) - .  -  Por to 
Alegre:  Magister ;  Belo Hor izonte: IBDFAM, 2007.v.  31 (dez/ jan.2013).  
6
  BUOSI.  Carol ine de Cáss ia Franc isco.  Alienação Parental:  uma interface do 

direito e da psicologia .  Cur it iba: Juruá,  2012.  p.24.  
7
  FACHIN, Luiz Edson.  Teoria crít ica do direito c iv il:  à luz do novo código 

civi l  brasi leiro .  2 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar,  2003. p.  07.  
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mais variadas representações de entidade familiar na sociedade e 

inibindo qualquer t ipo de exclusão daqueles que são diferentes  8.  

Ainda sobre a família é necessário trazer o conceito dado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente que mostra em seu artigo 25:  

 

Art igo. 25. Entende-se por famíl ia natura l a comunidade 
formada pelos pais  ou qualquer deles e seus descendentes.  
Parágrafo único.   Entende-se por famíl ia extensa ou ampl iada 
aquela que se estende para a lém da unidade pais e f i lhos ou 
da unidade do casal,  formada por parentes próx imos com os 
quais a cr iança ou adolescente convive e mantém vínculos de 
af in idade e afet iv idade.  

 

Diante do progresso da legislação pátria, bem como as 

transformações dos paradigmas da família na sociedade e, com o 

advento da Carta Magna de 1988, foram reconhecidas as novas 

configurações de famílias, onde o poder familiar é exercido em 

igualdade de condições por ambos os pais.  

 

2.2 O PODER FAMILIAR E SUA EVOLUÇÃO 
 

No Direito Romano o pátrio poder é representado por um 

conjunto de prerrogativas conferidas ao pater , na qualidade de chefe 

da organização da familial, e sobre a pessoa de seus f i lhos. 9 

Em Roma, a famíl ia estava subordinada ao princípio da 

autoridade do paterfamilias. De fato, sua autoridade não tinha l imites e, 

com frequência, os textos referem-se ao direito de vida e morte com 

relação aos membros de seu clã, aí incluídos seus f i lhos. 10 Naquela 

época, família considerava-se uma unidade econômica, rel igiosa,  

polít ica e jurisdicional. Carlos Alberto Gonçalves , em seu 

entendimento, esclarece que: 

 
                                                           
8
  PENA JUNIOR, Moacir  César . Direito das pessoas e da família:  doutrina e 

jurisprudência .  São Paulo:  Roca,  2008. p. 7.  
9
  RODRIGUES, Si lv io.  Direi to c iv i l :  d ire ito de famíl ia :  vo lume 6. 28 ed.  rev. e 

atual .  por Franc isco José Chali ;  de acordo com o novo Código Civi l  (Lei 10.406, de 
10-1-2002) . São Paulo: Saraiva,  2004.  p. 353.  
10

  VENOSA, Si lv io de Salvo.  Dire ito c iv i l :  d ire ito de famíl ia.  8 ed. São Paulo:  
At las,  2008.  p. 295.  
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O ascendente comum mais velho era, ao mesmo tempo chefe  
pol í t ico, sacerdote e ju iz.  Comandava,  of ic iava o culto dos 
deuses domésticos e dis tr ibuía jus t iça. Havia, in ic ia lmente,  
um patr imônio famil iar ,  adminis trado pelo pater.  Somente  
numa fase mais evoluída do d ire ito romano surgiram 
patr imônios indiv iduais, como os pecúl ios, administrados por  
pessoas que estavam sob a autor idade d o pater.  

11 
 

Na Idade Média, é confrontada a noção romana do pátrio poder 

com a compreensão mais branda da autoridade pate rna trazida pelos 

estrangeiros sob a inf luência do Direito Canônico.  Época em que houve 

um grande crescimento de algumas regras de origem germânica, como 

observa Arnaldo Rizzardo:  

 

Só recentemente, em função das grandes transformações 
h istór icas, cul tura is e socia is, o d ire ito de famíl ia passou a  
seguir  rumos própr ios , com as adaptações à nossa real idade,  
perdendo aquele caráter canonista  e dogmático intocável e  
predominando a natureza contratual is ta, numa cer ta 
equivalênc ia quanto a l iberdade de ser  mant ido ou 
desconst i tu ído o casamento ." 

12 
  

As famílias, no códex  de 1916, só poderiam ser constituídas por 

meio do casamento, sendo a famíl ia hierarquizada e patriarcal.  

Contudo, a civil ização ocidental , como se observa, foi evoluindo e 

substituindo o inst i tuto do ―pátrio poder‖, admitindo preceito mais justo 

e equilibrado de ―poder familiar‖,  afastando -se daquele exclusivo 

domínio patriarcal,  em que se fundamentou na f igura paterna.  

O novo inst ituto jurídico foi especialmente elaborado pelo 

legislador (CC art.  1.630), que rebatizou o que já havia sido tratado na 

antiga codif icação de 1916, no seu artigo 380, que tinha nít idas origens 

da expressão ―paterfamilias‖.  

A evolução gradativa, ao longo dos séculos, deu -se no sentido 

da transformação de um poder sobre os outros em autoridade natural 

                                                           
11

  GONÇALVES, Car los  Roberto.  Direito civ il  brasileiro :  Direi to de famíl ia,  vo l .  

VI ,  São Paulo:  Saraiva, 2006,  p. 15.   

 
12

  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de famíl ia.  Rio de Janeiro:  Forense,  2006, p.  07.  
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com relação aos f i lhos, como pessoas dotadas de dignidade, no melhor 

interesse deles e da convivência famil iar.13 

A convivência da prole junto aos pais é regra comum nas 

sociedades e um impositivo de ordem natural. Sua importância para o 

desenvolvimento da célula familiar  se justif ica em razão do vínculo do 

indivíduo com sua ascendência , de forma que venha a ser fundamental 

para seu desenvolvimento humano.  

Informa Cenise Monte Vicente: ―é  particularmente essencial ao 

desenvolvimento, que os direitos da criança o levam em consideração 

na categoria convivência, estar junto. O que está em jogo, não é uma 

questão moral, rel igiosa ou cultural, mas sim, vital‖.14 

Como bem define Silvio Rodrigues ―o poder familiar é o conjunto 

de direitos e deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e aos 

bens dos f i lhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes‖. 15 

Carlos Roberto Gonçalves entende que a ―família é uma 

realidade sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo 

fundamental em que repousa toda organização social ‖ .16 A família vem 

se transformando na medida em que a sociedade evolui, seguindo com 

as novas idéias que modif icam a forma de agir e de pensar das 

pessoas, fundamentadas no afeto.  

Na atualidade, as famílias socioafetivas estão sendo totalmente 

priorizadas na doutrina e jurisprudência. Informam Rodrigo da Cunha 

Pereira e Maria Berenice Dias que a Const ituição da República 

absorveu essa transformação e adotou uma nova ordem de valores:  

 

[ . . . ]  pr iv i leg iando a d ignidade da pessoa humana, real izando 
verdadeira revolução no Dire ito de Famíl ia , a part ir  de três  
e ixos bás icos. Ass im o art igo 226 af irma que "a ent idade 
famil iar  é p lura l e não mais s ingular,  tendo vár ias formas de 
const i tu ição." O segundo eixo t ransformador encontra -se no §  
6 do ar t igo 227. É a a lteração do s istema de f i l iação,  de sorte  

                                                           
13

  LÔBO, Paulo.  Op. Cit .  p. 297.  
14

   VICENTE, Cenise Monte. O direito à convivência familiar e comunitária:  
Uma pol ít ica de manutenção de vínculo .  In :  KALOUSTIAN, Si lv io Manoug (ORG) 
Famíl ia Brasi leira :  A base de Tudo.  São Paulo: Cor tez,  1998, p. 51.  
15

  RODRIGUES, Si lv io .  Op.c i t  p.  356.  
16

   GONÇALVES, Car los Roberto.  Op.  Cit .  p .  01.  
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a pro ib ir  des ignações d iscr iminatór ias  decorrentes do fato d e 
ter a concepção ocorr ido dentro ou fora do casamento. "A 
terceira grande revolução s itua -se nos art igos 5, inc iso I  e 
art igo 226§ 5. ( . . . )  Ao consagrar o pr inc íp io da igualdade entre 
homens e mulheres, derrogou mais de uma centena de art igos 
do Código Civ i l  de 1916.  

17
 

 

E, ainda, Luiz Edson Fachin demonstra que as entidades 

familiares contemporâneas ―se afastam dos critérios biológicos e 

patrimoniais que as vinculavam ao passado e edif icam -se em critérios 

de amor e afeto que solidif icam os principais eleme ntos da união 

familiar‖.18  

 

2.3 PODER FAMILIAR: EXTINÇÃO, DESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO 
 

A extinção é a interrupção definit iva do poder familiar 19.  

O art igo 1.635 do Código Civi l relaciona as causas de ext inção 

do poder familiar cuja hipóteses são exclusivas: a) morte dos pais ou 

do f i lho; b) emancipação do f i lho; c) maioridade do f i lho; d) adoção do 

f i lho, por terceiros; e) perda em virtude de decisão judicial.   

Com a morte dos pais, desaparecem os t itulares do direito. A 

morte de um deles faz concentrar no sobrevivente o aludido poder. A 

morte do f i lho, a emancipação e a maioridade fazem desaparecer a 

razão de ser do instituto, que é a proteção da criança e do 

adolescente. Presume a lei que os maiores de dezoito anos e os 

emancipados não mais precisam da proteção conferida aos incapazes. 

A adoção extingue o poder familiar na pessoa do pai natural,  

transferindo-o ao adotante. 

Vicente de Paula Ataíde Junior destaca que: 

 

[ . . . ]  a adoção como causa de ext inção do po der fami l iar  
restr inge-se às h ipóteses de adoção consensual  (com 
consent imento dos pais) ,  em procedimento de jur isd ição 
voluntár ia, no qual o Juiz não prec isa decretar a perda da 

                                                           
17

  PEREIRA, Rodr igo da Cunha.  DIAS, Mar ia Berenice. Direito de Famíl ia e o 
Novo código civi l .  In:  Prefác io,  3.  ed.  Belo Hor izonte:  Del Rey,  2003, p. 04.  
18

  FACHIN, Luiz Edson.  Questões do direito civi l  brasi leiro co ntemporâneo .  
Rio de Janeiro: Renovar,  2001. p. 121.  
19

  LÔBO. Paulo.  Op. Cit .  p .  305.  
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autor idade parenta l para defer ir  a adoção.  O poder famil iar  
dos pais natura is, neste caso, s implesmente se ext ingue pela  
adoção defer ida, que const i tu i um novo estado jur íd ico, com a 
cr iação do poder famil iar  para os pais adot ivos. Os fatos  
ext int ivos independem, em regra,  do pro nunciamento do Poder  
Judic iár io.

20 
 

Diante da impossibil idade da convivência da criança com seus 

genitores, e na dif iculdade de composição entre os pais na disposição 

da guarda dos f i lhos,  também são hipóteses em que haverá a 

interferência e o controle judicial.  Conforme estabelecido na Lei,  

somente quando se tratar de menores em situação de risco (ECA 98), 

isto é, ―não estão na guarda do pai, nem da mãe, ou de qualquer 

pessoa l igada ao núcleo famil iar,  é que a competência se desloca para 

as varas da infância e juventude‖. 21 

Ocorrerá a perda do poder familiar , por decisão judicial , se no 

ínterim do processo se configurar as seguintes hipóteses: a) castigo 

imoderado do f i lho; b) abandono do f i lho; c) prát ica de atos contrários à 

moral e aos bons costumes; d) reiteração de faltas aos deveres 

inerentes ao poder familiar.  

Essa últ ima hipótese inexist ia no Código anterior (Art igo 1.638 

do CC). Assim a destituição ou perda do poder familiar, por sua vez, é 

espécie de sanção pela ―violação de deveres jurídicos preestabelecidos 

aos pais e somente se verif ica por ato judicial,  em procedimento 

contencioso, garantidos o contraditório e a ampla defesa,  nas hipóteses 

previstas no art. 1.638 do novo Código Civi l, aliado ao art. 24 do 

ECA‖.22 

Quanto à suspenção do poder familiar, entende Paulo Lôbo que 

―a suspensão pode ser total ou parcial, quando identif icada 

determinadas prát icas e atos‖23, sendo um remédio aplicável ao genitor  

                                                           
20

  ATAÍDE JUNIOR, Vicente de Paula. Dest ituição do Poder Familiar .  Cur it iba:  
Juruá, 2009,  p. 44.  
21

   DIAS, Mar ia Berenice. Manual de direito das famíl ias .  7.  ed. rev. atua l .  e  
ampl.  –  São Paulo:  Editora Revis ta dos Tr ibunais,  2010.  p. 401.  
22

  ATAÍDE JUNIOR, Vicente de Paula. Op. Ci t .   p .  44 
23

  LÔBO. Paulo.  Op. Cit .  p .  307.  
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infrator, estabelecendo condições no objetivo de proteger a prole, 

assim entendendo Carlos Roberto Gonçalves:  

 

[ . . . ]  const i tu i sanção apl icada aos pais pelo ju iz,  não tanto 
com intu ito punit ivo, mas para proteger o menor. É imposta 
nas inf rações menos graves, mencionadas no ar t .  1.637 do 
Código Civ i l ,  e que representam, no geral ,  inf ração genér ica 
aos deveres paternos.  É temporár ia, perdurando somente até  
quando se mostre necessár ia.  Desaparecendo a ca usa,  pode o 
pai ,  ou a mãe, recuperar o poder fami l iar .  É facultat iva e pode 
refer ir -se unicamente a determinado f i lho. 

24 
 

Neste diapasão de entendimento nos explica Maria Berenice 

Dias informando que: 

 

O intu i to não é punit ivo –  v isa muito mais preservar o  
interesse dos f i lhos, afastando-se de inf luenc ias noc ivas. Em 
face das sequelas que a perda do poder famil iar  gera, deve 
somente ser decretada quando sua mantença coloca em 
per igo a segurança ou a d ignidade do f i lho. Ass im, havendo 
poss ib i l idade de recomposição dos laços de afet iv idade,  
preferível somente a sua suspensão

25
.  

 

A suspensão pode ser sempre revista, quando superados os 

fatores que a provocaram 26, prevalecendo o interesse dos f i lhos e da 

convivência familiar, devendo ser adotada pelo magistrado somente 

quando outra medida não produzir o efeito desejado, visando a 

segurança do infante e de seus haveres.  

 

2.4 A DISSOLUÇÃO DAS ENTIDADES FAMILIARES  

 

No decorrer evolutivo do Direito de Família desde o Brasil  

colonial até à atualidade, percebe-se claramente as modif icações das 

entidades familiares, sendo estas sempre protegidas e reconhecidas 

pelo nosso sistema jurídico. Como bem observa Caroline de Cássia 

Francisco Buosi:  

                                                           
24

  GONÇALVES, Car los Roberto .  Sinopses Jurídicas  -  Dire i to de Famíl ia.  8. ed.  
São Paulo:  Saraiva, 2002, v. 2,  p. 112.  
25

  DIAS, Mar ia Berenice.  Manual de Direi to das Famílias.  8 .ed.  rev.  e atual.  
São Paulo:  Edi tora Revista dos Tr ibunais , 2011. p.  434.  
26

  LÔBO. Paulo.  Op. Cit .  p .  307.  
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Advindas in ic ia lmente de famíl ias da qual faziam par te 
membros, a lém dos descenden tes, como padr inhos, enteados,  
amigos, entre outros na fase do Bras i l  Colônia, passando 
depois pela famí l ia  inst i tuc ional izada e exc lus iva pelo 
matr imonio e o patr iarca, com o Código Civ i l  de 1916, e 
mediante a previsão do pr incíp io da d ignidade da pessoa 
humana e a garant ia de igualdade de raças,  cor ,  sexo ou 
opção sexual ,  previs tos na Const i tu ição Federal de 1988,  
abr iram-se novas poss ibi l idades de ent idades famil iares serem 
reconhecidas pelo ordenamento  jur ídico, a lém das previstas 
no passado e expressam ente no art .  226 da CF ( famíl ia  
matr imonial izada, união estável e monoparenta l .

27
   

 

Hoje as relações afetivas desenvolvidas na intimidade do lar se 

desvinculam dos aspectos da consanguinidade, bem como dos 

interesses patrimoniais advindos do passado, pois , na atualidade 

vinculam-se essas relações pelo afeto e o amor.  

Frente aos avanços do Direito de Famíl ia como instrumento e 

tentativa de solucionar os dilemas 28 deste século, restaram embasados 

os princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade, 

solidariedade, melhor interesse da criança, da afetividade, 

proporcionando ao judiciário, orientado nas cláusulas abertas, decidir 

de forma mais justa e equânime em cada caso concreto.   

Segundo Patrício Jorge Lobo Vieira , 

  

[ . . . ]  d iante do crescente número de d ivó rc ios ou d issoluções 
de uniões estáveis –  o que não exc lu i s i tuações de pais que 
nunca conviveram – ,  inúmeras consequênc ias não benéf icas 
começaram a ser apreciadas pelos estudiosos, sobremodo em 
re lação a problemas psicológicos nos f i lhos de pais separado s  
e d ivorc iados, o que fez com que,  em meados de 1985,  o  
ps iquiatra americano Richard Gardner descrevesse o que se  

denomina de s índrome da a l ienação parental
29.  

 

                                                           
27

  BUOSI,  Carol ine de Cáss ia Franc isco.  Op. Ci t .  p.  44.  
28

  São novas relações surgindo, novos inst i tu tos, novos d i lemas, discussões no 
tocante a patern idade b iológica e soc ioafet iva, barr iga de a luguel e inseminação 
art i f ic ia l,  a l imentos gravíd icos, abandono afet ivo e responsabi l idade c iv i l  ( teor ia do 
desamor –  há dano moral?! ) ,  inf idel idade pela internet,  p lura l idade de formas de 
famíl ia,  inclusão de apelido famil iar  de padrasto e madrasta, pensão de a l imentos e 
par t i lha em uniões homoafet ivas, d iscussão quanto ao pens ionamento a l imentar  
decorrente de patern idade soc ioafet iva, d ire itos da amante, etc .  VIEIRA, Patr íc io 
Jorge Lobo. O Dano Moral na Al ienação Parenta l .  Revista Bras i le ira de Dire i to das 
Famíl ias e Sucessões.  Por to Alegre:  Magister;  Belo Hor izonte: IBDFAM, 2007.p.93.  
29

  VIEIRA, Patr íc io Jorge Lobo. Op. Ci t .  p.  93.  
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Bem esclarece Caroline de Cassia Francisco Buosi o quanto é 

importante entender essas consequências da separação, desvinculação 

ou rompimento conjugal, compreendendo o sentimento dos ex -

companheiros diante dessas situações.30 Questão emocional que 

repercutirá em muitas vezes na adoção de práticas de alienação 

parental as quais se dist inguem da síndrome da alienação parental.  

Cumpre esclarecer que alguns doutrinadores diferenciam a 

alienação parental da síndrome da alienação parental,  contudo estão 

interligadas na medida em que a primeira decorre da segunda. 

Diferenciando a alienação parental no sentido de que ocorre o 

afastamento do f i lho de um genitor provocado pelo outro. Já a 

Síndrome da Alienação Parental,  se trata dos efeitos que o 

afastamento acarretará ao infante, o qual, passa a rejeitar o genitor 

alienado.  

Como ensina e explica Prisci l la M.P. Correia da Fonseca:  

 

A síndrome de a l ienação parenta l não se confunde, por tanto,  
com a mera a l ienação parenta l.  Aquela geralmente é 
decorrente desta, ou seja, a a l ienação parenta l é o 
afastamento do f i lho de um dos genitores, provocado pelo  
outro, v ia de regra, o t i tular  da custódia, A síndrome, por seu 
turno, d iz respeito à sequelas emocionais e compor tamentais  
de que vem a padecer a cr iança v í t ima daquele a l ienante .  
Ass im, enquanto a síndrome refere -se à conduta do f i lho que 
se recusa terminante e obst i nadamente a ter  contato com um 
dos progenitores e que já sofre as mazelas or iundas daquel e 
rompimento, a a l ienação parenta l relac iona -se com o processo 
desencadeado pelo progenitor  que intenta arredar o outro 
genitor  da vida do f i lho.

31
 

 

Denota-se que a Síndrome da Alienação Parental é uma forma 

de abuso psicológico normalmente, cometida por um dos genitores, o 

alienador, contra o menor, no intuito de que este rejeite o outro genitor 

sem nenhum motivo just if icável . A psicóloga e psicanalista Maria 

Antonieta Pisano Motta define Síndrome da Alienação Parental como 

                                                           
30

  BUOSI,  Carol ine de Cáss ia Franc isco.  Op. Ci t .  p.  46.   
31

  FONSECA, Pr isci l la M.P. Côrrea da, Síndrome da Al ienação Parenta l.  Revis ta  
Bras i le ira de Dire i to de Famíl ia.  Por to Alegre,  v.  8, n.  40, p.  7,  fev ./mar. 2007.  
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uma desordem psíquica, onde o intuído do genitor alienador é arredar o 

f i lho do genitor al ienado:  

 

O genitor  ―a l ienador‖ ,  que é em geral o que detém a guarda,  
ter ia como meta proceder a uma ― lavagem c erebral‖  na mente  
de seus f i lhos inculcando- lhes pensamento e sent imento em 
re lação ao outro genitor  v isando afastá - los e destru ir  mesmo, 
o vínculo ex istente entre eles . O genitor  ―a l ienador‖  promove 
uma verdadeira campanha denegr itór ia em relação ao ex -
cônjuge perante o judic iár io, ut i l izando seu/s f i lho/s como 
meio de emprestar  credib i l idade às suas acusações.

32  
 

A Alienação Parental se traduz na ação de um genitor contra o 

outro, ação essa que não pode ser conceituada como Síndrome da 

Alienação Parental,  pois, está só se configura quando a aversão do 

f i lho em face do genitor al ienado ocorre sem nenhuma justif icat iva 

plausível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

  MOTTA, Maria Antonieta Pisano.  A Síndr ome da Al ienação Parenta l .  In :  
Síndrome da a l ienação parenta l e a t i rania do guardião: aspectos ps icológicos, 
soc ia is e jur íd icos.  Organizado pela Assoc iação de Pais e Mães Separados. Porto 
Alegre:  Equi l íbr io,  2008.  p. 36.   
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3 DA FILIAÇÃO. 

 

Os f i lhos são, antes de tudo, herdeiros dos sonhos de seus pais. 

Quando os sonhos dos f i lhos se realizam, os pais celebram a 

esperança33. 

 

3.1 CONCEITO 
 

Paulo Lôbo leciona que no Brasil  a f i l iação é conceito único, não 

se admitindo adjetivações ou discriminações. Desde a Constituição de 

1988 não há mais f i l iação legít ima, f i l iação ilegítima, f i l iação natural,  

f i l iação adotiva ou f i l iação adulterina. 34 Neste curso dispõe a 

Constituição (art igo 227, § 6º) , no sentido de que inexiste distinção 

entre os f i lhos, independente de origem da f i l iação , sendo vedada a 

discriminação destes.  

Nelson Nery Junior explica que a Carta Magna preserva a 

igualdade jurídica de tratamento a todos os f i lhos, quaisquer que sejam  

as causas determinantes da f i l iação. 35 

A nova ordem jurídica, segundo Maria Berenice Dias, consagrou 

como fundamental o direito à convivência familiar , adotando a doutrina 

da proteção integral. 36 A concepção de Rolf Madaleno, orienta-se que o 

texto constitucional em vigor, consagra o princípio da isonomia entre os 

f i lhos, estabelecendo um novo perf i l na f i l iação, de completa igualdade 

―entre todas as antigas classes sociais de perf i lhação, trazendo a prole 

para um único e idêntico degrau de tratamento, ao derrogar quaisquer 

disposições legais que ainda ousassem ordenar sentido contrário para 

diferenciar a descendência dos pais‖. 37 Qualquer movimento de 

dist inção dos f i lhos representaria para Luiz Edson Fachin, ―um passo 

na contramão ao Estatuto, cuja gênese impõe um tratamento unitário 

                                                           
33

  NERY JUNIOR, Nelson. Código C iv i l  comentado. 10 ed.  São Paulo: Edi tora 
Revis ta dos Tr ibunais ,  2013. p.  1394.  
34

  LÔBO. Paulo.  Op. Cit .  p .  216.  
35

  NERY JUNIOR, Nelson.  Op. Cit .  p.  1394.  
36

  DIAS, Mar ia Berenice.  Op. Cit .  p.  357.  
37

   MADALENO, Rolf .  Op. Cit .  p.  469.  
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aos f i lhos credores de proteção integral contra quaisquer designações 

discriminatórias‖.38 

O status  de f i lho, segundo Thais Silveira S tein ―pode ser 

conquistado com o nascimento em uma famíl ia matrimonialmente 

constituída, com a adoção, com o reconhecimento da paternidade, 

voluntário ou forçado, sem que a causa que deu ensejo ao vínculo que 

se estabelece entre pai, mãe e f i lho seja a con sanguinidade‖.39 Cabe 

salientar ainda a extensão da presunção de paternidade, insculpida no 

artigo 1.597 do CC, aos f i lhos havidos fora do casamento.  

 

3.2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS 
 

Constante no preâmbulo da Carta da República, o princípio da 

igualdade está disposto também em seu artigo 5º e presente no âmbito 

do Direito de Família, principalmente no que se refere ao instituto da 

f i l iação, sendo inserido pelo constituinte no § 6º do artigo 227 da Carta 

Magna. 

Kelsen apud  José Afonso da Silva explica que a igualdade 

constitucional é mais que uma expressão de direito, é um modo justo 

de se viver em sociedade. Nessa l inha, o Texto Maior, no caput do Art.  

5º, veda dist inções de qualquer natureza. Portanto, é o Art. 226, §6º, 

nada mais do que um corolário deste. Ademais, como aduz o art. 3º, 

IIII, são vedadas discriminações por origem. 40 

O princípio da igualdade da f i l iação foi recepcionado pelo 

Código Civi l , conforme art igo 1.596, dispondo que todos os f i lhos, 

havidos ou não da relação de casamento, ou  por adoção, tem os 

mesmos direitos e qualif icações, proibidas quaisquer designações 

                                                           
38

  FACHIN, Luiz Edson.  Da paternidade, relação biológica e afetiva.  Belo 
Hor izonte:  Del Rey,  1996, p.88.  
39

  STEIN, Thais Si lve ira.  O estabelecimento da paternidade e da dignidade a 
pessoa nas relações famil iares.  In :  PEREIRA, Tania da Si lva; PEREIRA, Rodr igo 
da Cunha (coords) .  A ét ica da convivênc ia famil iar  e a sua efet iv idade no cot id iano 
dos Tr ibunais.  Rio de Janeiro:  Forense,  2006,  p. 565.  
40

  SILVA, José Afonso.  Curso de direito constitucional  posit ivo.  18ª ed. São 
Paulo:  Malheiros, 2000,  p.217.   
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discriminatórias.  Cabe salientar que tal princípio abarca os f i lhos 

gerados pelo método de inseminação artif icial.  

O Direito de f i l iação, segundo Luiz Guilherme Loureiro e stá 

fundamentado em quatro grandes pilares assim estabelecidos: a 

perfeita igualdade dos vínculos de f i l iação seja qual for o estado dos 

pais, a facil idade do estabelecimento da f i l iação, a responsabilização 

dos pais e a possibil idade de cada criança ter um vínculo de f i l iação 

que a l igue a cada um dos pais e, por f im, a seguridade  e estabil idade 

do vínculo da f i l iação.41 

Desta forma, o f i lho não poderá ser discriminado em virtude de 

sua origem, uma vez que o princípio da igualdade de fi l iação trata -se 

de direito fundamental atrelado ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, que entre outros regem o direito de família os quais não 

admitem qualquer desigualdade entre f i lhos biológicos, adotivos ou 

socioafetivos.  

   

3.3 PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 

Na Carta Magna42, o princípio do melhor interesse da criança 

encontra-se estampado no art igo 227 do citado diploma. Esse princípio 

também é tratado no Código Civi l, em seu Capítulo XI, do Título ―Do 

Direito Pessoal‖,  onde a proteção da pessoa dos f i lhos, conforme 

dispõe os artigos 1.583 a 1.590, estabelecendo regras para a guarda 

dos f i lhos menores. Salienta Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 

que: 

 

                                                           
41

  LOUREIRO, Luiz Gui lherme.  Curso completo de d ire ito c ivi l .  2ª ed. São Paulo: 
Método,  2009,  p. 1.126.  
42

  CRFB - Art .  227. É dever  da famíl ia ,  da sociedade e do Estado assegurar à 
cr iança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta pr ior idade, o d ire i to à v ida, à 
saúde, à al imentação, à educação, ao lazer, à prof iss ional ização, à cul tura, à 
d ignidade, ao respei to, à l iberdade e à convivênc ia famil iar  e comunitár ia, a lém de 
colocá- los a salvo de toda forma de negligênc ia, d iscr iminação, exploração,  
v iolênc ia, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Const i tucional nº 65, 
de 2010).  
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O pr inc íp io do melhor  in teresse da cr iança e do adolescen te 
representa impor tante mudança de e ixo nas re lações paterno-
materno-f i l ia is,  em que o f i lho deixa de ser cons iderado objeto 
para ser  a lçado a suje ito de d ire i to, ou seja,  a pessoa humana 
merecedora de tute la do ordenamento jur íd ico, mas com 
absoluta pr ior idade comparat ivamente aos demais in tegrantes 
da famíl ia de que e le par t ic ipa. Cuida -se, ass im, de reparar  
um grave equívoco na his tór ia da c iv i l ização humana em que o 
menor era re legado a p lano infer ior ,  ao não t i tu lar izar ou  
exercer qualquer função na famíl ia e na sociedade, ao menos 
para o d ire ito.

43
 

 

Princípio esse também presente no Estatuto da Criança e do 

Adolescente44 (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) reiterando a norma 

constitucional, estabelecendo ainda como dever da famíl ia, da 

sociedade e do poder público:  

 

[ . . . ]  assegurar ,  com absoluta pr ior idade, a efet ivação dos 
d ire i tos  referentes à v ida, à saúde, à a l imentação, à 
educação, ao espor te, ao lazer,  à prof iss ional ização, à 
cultura, à d ignidade, ao respei to, à l iberdade e à convivênc ia 
famil iar  e comunitár ia.  (Art igo 4º do ECA) .  

 

O princípio do melhor interesse do menor é reconhecido por toda 

a comunidade internacional por meio da Convenção das Nações Unidas 

no que trata o Direito das Crianças, e esta regulamentado pelo decreto 

99.770 de 1990.45  

Nesse sentido, Heloisa Helena Barboza, explica que:  

 

[ . . . ]  foram reconhec idos no âmbito internac ional  d ire itos  
própr ios da cr iança, que deixou de ocupar o papel  de apenas 
par te integrante do complexo fami l iar  para ser mais um 
membro indiv idual izado da famíl ia humana em vir tude de sua 
fal ta de matur idade f ís ica e mental ,  necess ita de proteção e 
cuidados espec iais , inc lus ive a devida proteção legal,  tanto  
antes quanto após o seu nasc imento,  [ . . . ]  é cer ta hoje a 
ex istênc ia do que se podem denominar  d ire itos fundamentais  

                                                           
43

  GAMA, Gui lherme Calmon Nogueira da.  Princípios Constitucionais de 
Direito de Famíl ia :  Guarda compart i lhada a luz da Lei nº .  11.698/08: famíl ia,  
cr iança,  adolescente e idoso. São Paulo:  At las,  2008, p. 80.  
44

  ECA –  Art .  3º.  A cr iança e o adolescente gozam de todos os d ire itos  
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de  
que trata esta Lei,  assegurando-se lhes, por  le i  ou por outros meios, todas as 
opor tunidades e fac i l idades, a f im de lhes facultar  o desenvolvimento f ís ico,  
mental ,  moral ,  espir i tual e soc ia l ,  em condições de l iberdade e de d ignidade.  
45

  Disponível em: http://www.mprs.mp.br/infancia/documentos_internacionais/id109.htm, acesso 
em 29/03/2014.  
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da cr iança,  não menos  certo é que a afet iv idade de ta is  
d ire i tos  esteja inc luída na preocupação atual dos estudiosos.

46
 

 

Denota-se que o princípio do melhor interesse do menor  foi 

elevado ao status de direito fundamental, o qual assegura aos infantes 

o pleno desenvolvimento e sua formação cidadã, vedando os abusos de 

poder exercidos na relação jurídica que envolve a criança, vez que o  

menor adquire a condição de hipossuficiente, cujo motivo há de ter 

plena proteção.  

 

3.4 CRITÉRIOS DE ESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO: VÍNCULO 
JURÍDICO, BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO 

 

A família do início do século XX era essencialmente patriarcal, 

hierarquizada e exclusivamente fundada no matrimônio, ref letindo a 

moral imposta pela sociedade daquela época. 47  Na regência do Código 

Civi l anterior, se reconhecia somente os f i lhos advindos do casamento, 

ou seja, estabelecia-se o vínculo jurídico –  f i l iação –  entre pai e f i lho 

pela lei, pois o vínculo que unia um f ilho ao seu pai era jurídico, ou 

seja, aquele estabelecido pela lei 48, sendo a paternidade presumida, 

pois o pai era marido da mãe.  

A necessidade de preservação do núcleo familiar, leia -se a 

preservação do patrimônio da família –  autorizava que os f i lhos fossem 

catalogados de forma absolutamente cruel 49, pois eram classif icados 

como f ilhos legít imos, legit imados e ilegít imos. Surgindo assim f i l iação 

extramatrimonial,  ou seja, aquela advinda de fora do enlace 

matrimonial, todavia, o insti tuto desta f i l iação teve que ser 

                                                           
46

  BARBOZA, Heloísa Helena. O princípio do melhor interesse da criança e  
do adolescente .  In :  PEREIRA, Rodr igo da Cunha (Coord.)  I I  Congresso de Dire ito  
de Famí l ia . A Faí l ia na Travessia do M i lênio. Anais .  Belo Hor izonte: Del  Rey, 2000,  
pp. 202.  
47

  VILELA, Renata Dantas. Coleção Tópicos de Direi to.  Dire i to Civ i l .  (Coord.  
Mil ton Delgado).  vo l .  2 . Edi tora: Lumen Jur is .  Rio de Janeiro, 2009, p.  570.  
48

  Código Civ i l  de 1.916: Ar t .  337.  São legí t imos os f i lhos concebidos na 
constânc ia do casamento,  a inda que anulado (ar t .  217),  ou mesmo nul lo , se se 
contraiu de boa-fé (ar t .  221) .  (Redação dada pelo Decre to do Poder Legis lat ivo nº  
3.725, de 1919) .  (Revogado pela Lei nº  8.560, de 1992).  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm. Acesso em 29/03/2014.  
49

  DIAS, Mar ia Berenice.  Op. Cit .  p.  357 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL3725.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL3725.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8560.htm#art10
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gradativamente aperfeiçoado, como forma de superar a dispo sição do 

Código Civi l de 1916.  

Em 1977, com o advento da Lei nº. 6.515 (Lei do Divórcio) ,  o 

artigo 2º dispôs que: ―qualquer que seja a natureza da f i l iação, o direito 

à herança será reconhecido em igualdade de condições." Assim, além 

de permitir o reconhecimento do f i lho extramatrimonial  ainda na 

constância da sociedade conjugal (desde que fosse por meio de 

testamento cerrado) também reconheceu o direito à sucessão.  

Permitiu-se, com a Lei nº 7250, a possibi l idade do pai adulterino 

- separado de fato há mais de cinco anos - reconhecer seu f i lho havido 

fora da relação matrimonial . Contudo, por mais que o ordenamento 

jurídico tentasse erradicar essa discriminação, a  desigualdade entre 

f i lhos se manteve insistentemente, cujo fantasma da discriminação do 

f i lho havido pela união ilegítima dos pais perpetuou-se no seio da 

sociedade brasileira até o advento da Carta da República de 1988.    

Quanto ao vínculo biológico, o inst ituto da f i l iação possibil itou a 

concret ização do direito à paternidade responsável, revelando maior 

efetividade desse preceito constitucional.  Notadamente, o regime do 

estabelecimento da maternidade e da paternidade assenta no respeito 

da 'verdade' biológica da f i l iação.50 

Tal como aconteceu com a entidade famil iar,  a f i l iação começou a ser 

identif icada pela presença do vínculo afet ivo paterno-f i l ia l. 51 Nesse sentido o 

Super ior Tribunal de Justiça  editou em 18/10/2004 a Súmula n° 301 do 

18/10/2004. 52  

Com a supervalorização do critério biológico, assumiu a doutrina 

e a jurisprudência um papel determinante para a reconstrução do 

inst ituto da f i l iação, assinalando a importância do reconhecimento de 

uma realidade que estava à margem do direito brasileiro: a paternidade 

                                                           
50

  CAMPOS, Diogo Lei te. Lições de direito da família e das sucessões.   Belo  
Hor izonte:  Del Rey,  1997, p. 321.  
51

  DIAS, Mar ia Berenice.  Op. Cit .  p.  357.  
52

  STJ -  Súmula 301 -  ação invest igatór ia -  recusa do suposto pai  -  exame de 
DNA -  presunção jur is  tantum  de patern idade.  Em ação invest igatór ia, a recusa do 
suposto pai a submeter -se ao exame de DNA induz presunção jur is tantum de 
patern idade.  
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socioafetiva fundada na posse de estado de f i lho. 53 Entende Edmilson 

Vil laron Franceschinell i que a declaração da f i l iação:  

 

[ . . . ]  é impor tante para que se possa provar a f i l iação a f im de 
que o f i lho possa usuf ru ir ,  coerc it ivamente se necessár io, dos 
d ire i tos decorrentes deste estado.  A dec laração da f i l iação 
pode ocorrer pelo registro de nasc imento ou por qualquer  
outro ato ju r id icamente vál ido para o reconhec imento de um 
f i lho.  

54
 

 

Como bem observa Luiz Edson Fachin, a verdade sociológica da 

f i l iação é construída, não dependendo da descendência genética, e, ―a 

partir do momento em que essa concepção de parentalidade ganhou 

contornos jurídicos claros e se af irmou a viabi lidade de sua aplicação 

no âmbito da dogmática civil ista, nasceu um novo paradigma da 

f i l iação‖.55 A discipl ina da nova f i l iação há que se edif icar sobre três 

pilares constitucionalmente f ixados: plena igualdade entre os f i lhos, 

desvinculação do estado de f i lho do estado civil dos pais, e a doutrina 

da proteção integral. 56 A doutrina entende que os f i lhos podem provir 

de origem genética conhecida ou não, de escolha efetiva do 

casamento, da união estável, de entidade monoparental ou de outra 

entidade família constitucionalizada 57. 

A Carta Magna abarcou o entendimento do afeto, na esfera 

jurídica, consubstanciando os interesses individuais e igualitários dos 

membros da família sobre os aspectos formais e patrimoniais, tendo a 

realidade social um papel signif icante na evolução jurídica da 

sociedade. 

 

                                                           
53

  VILELA, Renata Dantas. Op. Ci t .  p. 571.  
54

   FRANCESCHINELLI , Edmilson Vi l l aron. Direito de paternidade .  São Paulo:  
LTr, 1997,  p. 14.  
55

  FACHIN, Edson Luiz .  Comentários ao novo código civil .  Rio de Janeiro:  
Forense, v. XVI II ,  2003,  p. 37.  
56

  BARBOZA, Helena Heloisa. Novas relações de f i l iação e paternidade.  In :  
PEREIRA, Rodr igo da Cunha (Coord.)  Anais  do I  Congresso de Dire ito de Famíl ia.  
Representado o d irei to de famíl ia.  Belo Hor izonte:  Del Rey,  1999.  
57  LÔBO, Paulo. Ent idades fami l iares const i tucional izadas: para a lém do 

numerus c lausulus.  In:  PEREIRA, Rodr igo da Cunha (Coord.) .  Anais  do IV 
Congresso Bras i lei ro de Dire i to de Famíl ia. Famí l ia  e d ignidade humana.  Belo 
Hor izonte:  IBDFAM, 2006, p.  90.  
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4 ALIENAÇÃO PARENTAL.  

 

Uma formação psicossocial adequada a uma criança é 

inf luenciada sem sobra de dúvidas pelo bom relacionamento e exercício 

das funções parentais a ela direcionadas. 58 

Contudo, a Síndrome da Alienação Parental, foi identif icada na 

década de 1980, como um distúrbio infantil, presente, especialmente, 

em crianças cujos genitores se encontravam em fase dum l it ígio 

conjugal, assim explica Richard Alan Gardner:  

 

A Síndrome de Al ienação Parenta l (SAP) é um distúrb io da  
infânc ia que aparece quase exc lus ivamente no contexto de 
d isputas de custódia de cr ianças. Sua manifestação pre l im inar  
é a campanha denegr itór ia contra um dos genitores, uma 
campanha fe ita pela própr ia cr iança e que não tenha nenhuma 
just i f icação. Resulta da combinação das instruções de um 
genitor (o que faz a ― lavagem cerebral,  programação,  
doutr inação‖)  e contr ibuições da própr ia cr iança para caluniar  
o genitor -a lvo. Quando o abuso e/ou a negl igênc ia parenta is  
verdadeiros estão presentes, a animosidade da cr iança pode 
ser just i f icada, e assim a expl icação de Síndrome de 
Al ienação Parenta l para a host i l idade da cr iança não é  

apl icável .
59   

 

A designada síndrome da al ienação parental –  SAP60 –  

frequentemente está associada a situações de ruptura dos laços 

matrimoniais, onde um dos genitores do infante usa o f i lho com o 

objetivo de desestruturar os laços de afeto com o outro genitor, 

provocando desta forma fortes abalos emocionais , causando grande 

temor na relação. 

 

4.1 CONCEITO 
 

Para Alexandra Ullmann a Síndrome da Alienação Parental 

―pode ser definida como atitudes do guardião da criança que visam 
                                                           
58

  BUOSI,  Carol ine da Cáss ia Franc isco.  Op. Ci t .  p.  57.  
59

  GARDNER, Richard A. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóst ico de 
Síndrome de Al ienação Parental (SAP)? .  2002. P. 2. Disponível em: 
http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente. Acesso em: 
31/03/2014.  
60

  Doravante SAP –  Síndrome da Al ienação Parental .  
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inf luenciá-la para que odeie o outro genitor, mesmo sem fundamento 

real‖.61 O dicionário Wikipédia apud Cybele Nirlem Barros Fortes Odoni ,  

refere-se a alienação parental como o fenômeno desencadeador de um 

processo de destruição, desmoralização e descrédito de um dos 

cônjuges, onde os f i lhos desenvolvem sentimentos patológicos de ódio  

injust if icado contra o pai ou a mãe al ienado. 62  

Como bem informa Maria Berenice Dias que a este processo ―o 

psiquiatra americano Richard Gardner nominou de "Síndrome da 

Alienação Parental‖: Programar uma criança para que odeie o genitor 

sem qualquer just if icat iva. 63  

A Lei 12.318/2010 definiu alienação parental como: a 

interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, 

promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 

tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou 

vigi lância, para que repudie genitor ou que cause prejuízos ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 64 

 

4.2 A ORIGEM DA SAP 
 

Décadas atrás o fenômeno da Síndrome da Alienação Parental 

era quase não concebido, porém existente –  posterior a separação 

conjugal.  Denote-se que a sociedade estava fundada em conceitos 

conservadores sobre o casamento , devendo a mulher cuidar da casa e 

dos f i lhos, e o homem –  patriarca –  antes de tudo provedor, exercendo 

o completo poder familiar.  

                                                           
61

  ULLMANN, Alexandra. Síndrome da a l ienaç ão parenta l.  A jus t iça deve ter  
coragem de punir  a mãe ou o pai que mente para afastar o outro geni tor  do f i lho 
menor.  Visão jurídica ,  n.  30,  p.  62-50, 2008, p.  63.  
62

  ODONI, Cybele Nir lem Barros For tes. Síndrome da Al ienação Parental:  Uma 
violência Silenciosa.  2009. p. 14. Trabalho de Conc lusão de Curso (Curso de Pós -
Graduação no Enfrentamento da Vio lênc ia contra Cr iança e Adolescentes. Centro 
de Ciências Jur ídicas e Soc ia is , Pont i f íc ia Univers idade Catól ica do Paraná.  2009.  
63

  DIAS, Mar ia Berenice. Síndrome da Al ienação Parental .  O que é is to? In :  
Tirania do Guardião :  Aspectos Ps icológicos, Soc ia is e Juríd icos. Porto Alegre:  
Equi l íbr io,  2008, p. 12.  
64

  Redação do ar t igo 2º da Lei  12.318/2010.   
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Ainda se ocorresse a separação de fato, cabia à mulher a 

guarda dos f i lhos e ao pai, o pagamento dos alimentos e visitas 

esparsas, que se tornavam ―obrigatoriedade para o pai‖ e um ―supl ício 

para o f i lho.65  No entanto, com o decorrer dos tempos, surgiram outras 

estruturas familiares, devendo o vínculo afetivo com a prole ser 

preservado em qualquer ambiente famil iar. Como nas pa lavras de Maria 

Berenice Dias:  

 

Agora, porém,  se está v ivendo uma outra era. Mudou o 
conceito de famí l ia .  O pr imado da afet iv idade na ident i f icação 
das estruturas famil iares levou à valoração do que se chama 
f i l iação afet iva. Graças ao tratamento interd isc ip l inar que vem 
recebendo o Dire ito de Famíl ia, passou -se a emprestar maior  
atenção às questões de ordem psíquica,  permit indo o  
reconhecimento da presença de dano af et ivo pela ausênc ia de 
convív io paterno-f i l ia l .

66
 

 

Contudo, com essas novas estruturas familiares e a  facil itação 

da dissolução das mesmas, houve redefinição dos papéis parenteais 

vigentes na história, quando a guarda dos f i lhos passou a ser alvo da 

disputa pelos seus pais, sendo isso uma prática relat ivamente nova no 

Brasil. Ana Maria Frota Velly apud  Carol ine de Cassia Francisco Buosi 

explica que em consequência desse fato, brigas entre ex -companheiros 

pelo convívio da prole passaram a ocorrer de forma mais frequente.67 

Diante desses fatos, rompe-se o vínculo conjugal e a disputa 

pela guarda dos f i lhos torna-se uma guerra, devido a nova formação 

dos laços afetivos, pois os genitores estão mais próximos no convívio 

de sua prole. A separação é a origem da SAP,  como explica Ana Maria 

Frota Velly:  

 
A Síndrome de Al ienação Parental surg irá da d isputa de 
guarda dos f i lhos pelos seus pais. Mas antes que ocorra tudo 
isso, é necessár io entender  a or igem de tudo, a separação 

                                                           
65

  PAULO. Beatr ice Marinho. Al ienação parental :  ident i f icação, t ratamento e 
prevenção. Revista Brasi leira de Direito das Famílias e Sucessões.  Belo 
Hor izonte,  v.  19,  p.  8, dez. / jan.  2011.  
66

  DIAS. Mar ia Berenice.  Síndrome da Alienação Parenta l.  (Ar t igo) .  Disponível em 
<http://www.mariaberenice.com.br/uploads/1s%EDndrome_da_aliena%E7%E3o__parental%2C_o_qu
e_%E9_isso.pdf.  Acesso em 01/04/2014.  
67

  BUOSI,  Carol ine da Cáss ia Franc isco.  Op.  Ci t .  p.  53.  

http://www.mariaberenice.com.br/uploads/1s%EDndrome_da_aliena%E7%E3o__parental%2C_o_que_%E9_isso.pdf
http://www.mariaberenice.com.br/uploads/1s%EDndrome_da_aliena%E7%E3o__parental%2C_o_que_%E9_isso.pdf
http://www.mariaberenice.com.br/uploads/1s%EDndrome_da_aliena%E7%E3o__parental%2C_o_que_%E9_isso.pdf
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jud ic ial .  Essa é apreciada conjuntamente com  o divórc io na 
nossa legis lação:  
As separações judic ia is possuem alguns t ipos que podem 
afetar de forma dist inta os f i lhos, que serão o centro da 
d iscussão aqui .  A separação por mútuo consent imento, com 
ambas as partes entrando em um acordo, pouco prejudic a a 
cr iança,  mas a separação chamada l i t ig iosa,  onde uma 
pessoa,  que será a autora,  imputa e mostra que houve 
conduta desonrosa ou algum ato que impor te grave v io lação 
de deveres do casamento. Poster iormente, esse t ipo de 
separação deixará consequênc ias ta nto para o casal quanto 
para seus f i lhos. Então, tendo em vis ta esses problemas, e a 
par t ir  do novo código c iv i l ,  surg iu um direi to de famíl ia  
d iferenc iado para tratar essas questões com proteção ao 
menor.

68
 

 

Inicia-se a síndrome, a partir da ruptura dos laços conjugais, 

num processo de manipulação da criança , delineando sentimentos 

doentios contra seus genitores.     

  

4.3 DA CARACTERIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL  
 

A priori  se faz relevante denotar que a alienação se dist ingue da 

síndrome, cujas diferenças são apresentadas pela doutrina e merecem 

observação.  

Inicialmente destacamos que a palavra al ienação é proveniente 

do latim alienatione , que no sentido psicológico consiste em ―qualquer 

forma de perturbação mental que incapacita o indivíduo para agir 

segundo as normas legais e convencionais do meio social‖ 69, de modo 

que al ienar consiste em perturbar, alucinar, alhear.  

A alienação parental caracteriza-se quando o detentor da guarda 

do f i lho, intencionalmente, começa a afastar o f i lho do convívio com o 

outro genitor. A partir dessa situação, dá-se início à síndrome, que 

surge quando ―o infante começa a demonstrar uma forte l igação e, 

também, de forma exclusiva, a um único genitor e o afastamento total 

                                                           
68

  VELLY. Ana Mar ia Frota . Alienação Parental:  Uma Visão Jurídica e 
Psicológica .  Disponível em< http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/aliena%C3%A7%C3%A3o-
parental-uma-vis%C3%A3o-jur%C3%ADdica-e-psicol%C3%B3gica. Postado em 13/03/2012.  
Acesso em: 01/04/2014.  
69

  FERREIRA, Aurél io Buarque de Holanda (1910 -1989). Novo Aurél io Século  
XXI:  o dicionário da l íngua portuguesa .  3 .  ed. tota lmente revis ta e ampl iada. Rio  
de Janeiro:  Nova Fronte ira,  1999. p. 278.  
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do outro genitor‖.70 Nesse processo de manipulação das crianças, a 

imagem do ex-parceiro passa a ser destruída e desmoralizada perante 

o f i lho, que é uti l izado como instrumento da raiva e agressividade para 

com o pai71, de modo a afastar a criança do genitor, pois passa a 

acreditar que não o ama mais, surgindo um sentimento de ódio.  

Essas prát icas tendem a iniciar quando da ruptura conjugal ,  

onde há o rompimento do convívio dos pais, deixando os mesmos de 

exercer em conjunto o poder familiar, criando na genitora um 

sentimento de vingança devido ao luto da separação.  Como orienta 

Maria Berenice Dias, que muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera 

na mãe:  

 

[ . . . ]  um sent imento de abandono, de reje ição, de tra ição,  
surg indo uma tendênc ia v ingat iva mui to grande. Quando não 
consegue elaborar adequadamente o luto da separação,  
desencadeia um processo de destru ição, de desmoral ização,  
de descrédi to do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai em 
preservar a convivênc ia com o f i lho, quer v ingar -se, afastando 
este do geni tor .

72
 

 

Por vezes, o afastamento da criança vem ditado pelo 

inconformismo do cônjuge ou companheiro com a separação, como 

informa Prisci la Fonseca que:  

 

[ . . . ]  em outras s ituações, funda-se na insat isfação do geni tor  
a l ienante, ora com as condições econômicas advindas do f im 
do vínculo conjugal ,  ora com as razões q ue conduziram ao 
desfazimento do matr imônio, pr inc ipalmente quando este se 
dá em decorrênc ia de adulté r io e, mais f requentemente,  
quando o ex-cônjuge prossegue a re lação com o parceiro da 
re lação extramatr imonial .  Em outras h ipóteses —  não de rara 
ocorrênc ia — ,  a al ienação promovida apresenta -se como mero 
resul tado da posse exclusiva que o ex -cônjuge pretende ter  
sobre os f i lhos.

73
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  ZANOTTO, Fabiana;  CAROSSI, El iane Goular t  Mar t ins . Síndrome da 
Al ienação Parenta l .  Revista Faculdade de Direito de Caxias do Sul .  n.  20. Cax ias 
do Sul :  Educs,  2010, p. 29.  
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  Buos i ,  Carol ine de Cássia Franc isco.  Op.  Cit .  p.  59.  
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  DIAS, Mar ia Berenice.  Op. Cit .  p.  11.  
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  FONSECA, Pr isci la Mar ia Pereira Corrêa da. Síndrome da Alienação Parental .  
In :  Revista Brasileira do Direi to de Famíl ia.  Por to Alegre: Síntese, IBDFAM, v.8,  
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Cumpre registrar que quando a síndrome está num estágio mais 

grave, é onde ocorre o fenômeno da implantação de falsas memórias. 

Monica Guazzelli considera que as falsas memórias são decorrentes da 

conduta doentia do genitor al ienador, o qual,  aproveitando -se do fato 

de que crianças são sugestionáveis, narra para estas atitudes sobre o 

outro genitor que não ocorreram, ou distorce  aquelas que de fato 

aconteceram.74 Esta implantação de falsas memórias tem sido 

equiparada à SAP, como propõe o trecho: ―Quem l ida com conflitos 

familiares certamente já se deparou com um fenômeno que não é novo, 

mas que vem sendo identif icado por mais de  um nome: "síndrome da 

alienação parental" ou "implantação de falsas memórias".75  

Neste jogo de manipulações,  Maria Berenice Dias, enfatiza que:  

 

[ . . . ]  todas as armas são ut i l izadas,  inc lusive a asser t iva de ter  
havido abuso sexual .  O f i lho é convenc ido d a ex istência de um 
fato e levado a repet ir  o  que lhe é af irmado como tendo 
realmente acontec ido. Nem sempre consegue discernir  que 
está sendo manipulado e acaba acreditando naqui lo que lhe 
foi d ito de forma insistente e repet ida. Com o tempo, nem o 
genitor  d ist ingue mais  a d iferença entre verdade e menti ra. A 
sua verdade passa a ser verdade para o f i lho, que vive com 
falsas personagens de uma fa lsa ex is tênc ia, implantando -se,  
ass im, falsas memórias.

76 
 

Segundo Caroline de Cássia Francisco Buosi, é importante  

esclarecer que:  

 

[ . . . ]  as fa lsas memórias d iferenciam -se da menti ra, tendo em 
vista que quando um indivíduo mente tem a consc iênc ia 
ref lex iva de que esta a legando algo que não se t rata da 
verdade e tem uma intenc ional idade com aquele 
comportamento, enquanto nas fa lsas memoria o indivíduo não 
tem condições de perceber que não vivenciou aquela s ituação,  
re latando-a como se a t ivesse v ivido.

77 
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É uma verdadeira conspiração, feita pelo al ienador (Pai, Mãe ou 

Guardião) com o objetivo de desmoralizar o alienado (Pai ou Mãe), 

onde o genitor passa a ser considerado como um intruso a ser afastado 

a qualquer preço da relação afetiva com a prole.  

 

4.3 DO DIAGNÓSTICO 
 

Para se obter o diagnóstico da Síndrome da Alienação Parental, o 

mesmo deve ser realizado por meio de estudos detalhados por equipe 

multiprof issional com prof issionais capacitados (psicólogos, assistentes 

sociais, médicos, etc.) que detenham conhecimento aprofundado e 

específ ico tanto sobre o tema quanto sobre as dinâmicas que ocorrem 

no contexto familiar.   

Segundo Moura & Siqueira cabe denotar ―que um diagnóstico 

f idedigno da Síndrome corresponde a um estudo detalhado, mantendo a 

neutral idade dos fatos, por meio de uma escuta apurada e de métodos 

e recursos disponíveis aos prof issionais, o que permite a co mpreensão 

da dinâmica existente‖. 78  

Denota-se ainda que para o diagnóstico da síndrome de 

alienação parental , Richard Alan Gardner apud  Vivian de Medeiros 

Lago e Denise Ruschel Bandeira ressalta a importância de realizar 

entrevistas conjuntas, com todas as  partes envolvidas e em todas as 

combinações possíveis. É durante as entrevistas conjuntas que o 

examinador tem a possibi l idade de confrontar as informações e 

investigar a verdade.79 Reitera Jorge Trindade que: ―De fato, a 

Síndrome de Alienação Parental exige uma abordagem terapêutica 

específ ica para cada uma das pessoas envolvidas, havendo a 

necessidade de atendimento da criança, do alienador e do alienado‖. 80  

                                                           
78

  MOURA e MEIRELLES. Síndrome de Al ienação Parental,  p .  07 
79

  Viv ian de Medeiros Lago & Denise Ruschel Bandeira. A Psicologia e as 
Demandas Atuais do Direito de Famíl ia.  p .  297 (ar t igo)  Disponível em:  
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Portando, somente por uma avaliação adequada será possível à 

cátedra forense conter e emular para o melhor interesse da criança, 

bem como, para a preservação de um desenvolvimento mais sadio da 

prole.  

 

4.4 AS HIPÓTESES DE ALIENAÇÃO PARENTAL, SANÇÕES E 
PROCEDIMENTOS 
 

O rol das hipóteses que caracterizam a alienação parental est á 

previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 12.318 de 2010 (Lei da 

alienação parental). E como não poderia deixar de ser diferente, esse 

rol é meramente exemplif icat ivo, devendo ocorrer a análise do caso 

concreto o qual revelará a situação passível de al ienação parental ou 

não, in verbis :  

 

Art .  2
o
 [ . . . ]

 

Parágrafo único.   São formas exempl i f icat ivas de a l ienação 
parenta l,  a lém dos atos ass im dec larados pelo ju iz ou 
constatados por per íc ia, prat icados d iretamente ou com 
auxí l io de terceiros:  I  -  real izar campanha de desqual i f i cação 
da conduta do geni tor  no exercíc io da patern idade ou 
maternidade; I I  -  d if icul tar  o exerc íc io da autor idade 
parenta l;  I I I  -  d if icul tar  contato de cr iança ou adolescente com 
genitor ;  IV -  d if icu ltar  o exerc íc io do d ire ito regulamentado de 
convivência famil iar ;  V -  omit ir  del iberadamente a genitor  
informações pessoais re levantes sobre a cr iança ou 
adolescente, inc lus ive escolares, médicas e a lterações de 
endereço;  VI -  apresentar falsa denúnc ia contra geni tor ,  
contra famil iares deste ou contra avós,  par a obstar ou 
d if icul tar  a convivênc ia deles com a cr iança ou 
adolescente;  VII  -  mudar  o domicí l io  para local d istante,  sem 
just i f icat iva, v isando a d if icu ltar  a convivênc ia da cr iança ou 
adolescente com o outro genitor ,  com famil iares deste ou com 

avós.   
 

Além dessas hipóteses, que são meramente exemplif icat ivas, 

poderá o Juiz declarar outros atos que constatem a alienação parental ,  

seja por perícia ou na sua prestação jurisdicional incidente no 

processo.  

No processo de desqualif icação do genitor alienado, o genitor 

alienador se uti l iza de condutas para fomentar a alienação, tentando 

dif icultar o exercício da autoridade parental, prejudicando  a 
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convivência familiar (visitação), dif icultando o contato da criança ou do 

adolescente com o seu genitor, com omissões propositais de 

informações escolares, médicas e alterações de endereço, campanha 

de implantação de falsas denúncias contra o genitor e ou familiares 

daquele.  

Desta forma, a lei da alienação parental veio no intuito de 

garantir o direito fundamental da c riança ou do adolescente de uma 

convivência saudável. A prát ica dos atos de alienação parental fere 

diretamente os direitos fundamentais ensejado pelo Estado Juiz, o qual 

tem o dever de garantir o mínimo de dignidade, integridade e 

segurança ao infante.  

Quando identif icada a Síndrome da Alienação Parental, é de 

suma importância que o Judiciário adote medidas capazes de frear 

esse processo e restabelecer o convívio da criança ou adolescente com 

o pai alienado.81 Constatada a Alienação Parental, o Poder Judic iário 

deverá, dependendo do caso concreto, bem como, o está gio em qual se 

encontra a ―síndrome‖, tomar as medidas necessárias com maior 

brevidade possível.   

Para garantir o melhor interesse da criança , vít ima da Síndrome 

da Alienação Parental, em sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, é essencial a responsabil ização do genitor al ienador. 

Nesse diapasão, Maria Berenice Dias explica:  

 

Flagrada a presença da Síndrome da Al ienação Parenta l,  é  
indispensável a responsabi l ização do geni tor  que age de sta 
forma por ser sabedor da d if icu ldade de afer ir  a verac idade 
dos fatos e usa o f i lho com f inal idade vingat iva. Mister que 
sinta que há r isco, por exemplo, de perda da guarda, caso 
reste evidenc iada a fa ls idade da denúnc ia levada a efe ito.  
Sem haver punição a posturas que comprometem o sadio 
desenvolv imento do f i lho e colocam em r isco seu 
desenvolv imento emocional ,  certamente cont inuará 
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  TORRES, Mír ian Pereira. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL: sanções 
apl icáveis  ao geni tor  a l ienador .  Disponível  em:  
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aumentando esta onda de denúncias levadas a efe i to de forma 
ir responsável.

82 
 

 Desta forma o artigo 6º da lei 12.318 de 2010, prevê as sanções 

cabíveis, quando caracterizados os indícios ou atos típicos da 

alienação parental.  Podendo o Magistrado aplicar as sanções de forma 

cumulativa ou não, no intuito de responsabil izar civi l e criminalmente - 

dependendo da gravidade do caso -  o genitor alienador.  

Caracterizada e declarada a ocorrência da Alienação Parental, o 

Juiz aplicará as sanções previstas nos incisos do artigo 6º da le i 

12.318 de 2010, in verbis :  

 

Art .  6
o
 [ . . . ]  

I  -  dec larar a ocorrênc ia de a l ienação parental e adver t ir  o  
a l ienador;   
I I  -  ampl iar  o regime de convivênc ia famil iar  em favor  do 
genitor  a l ienado;   
I I I  -  es t ipular mul ta ao a l ienador ;   
IV -  determinar  acompanhamento psicológico e/ou 
b iops icossoc ia l;   
V -  determinar a al teração da guarda para guarda 
compart i lhada ou sua inversão;   
VI  -  determinar a f ixação caute lar do domic í l io da cr iança ou 
adolescente;   
VI I  -  dec larar a suspensão da autor idade parental .   
Parágrafo único. [ . . . ]  

 

Denota-se que por meio das sanções estabelecidas no artigo 6º 

busca-se não só abordar a problemática, como também a ef iciência na 

aplicação dos meios punit ivos em combate a alienação parental.  

Exist indo indícios que caracterizem a Alienação Parental, est a 

poderá ser declarada em procedimento autônomo mediante Ação de 

Alienação Parenta l, ou incidentalmente, seja, numa Ação de Guarda e 

Responsabil idade de Menores, ou numa Ação de Divórcio podendo 

ainda, ser declarada de ofício pelo Magistrado. As medidas deverão ser 

tomadas pelo Juiz ou a requerimento das partes, ouvindo o Ministério 

                                                           
82
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Público, em caráter de estrema urgência devido ser um procedimento 

muito doloroso, para a prevenção da integridade do infante. 83  

Nesse sentido, embora a previsão da Alienação Parental seja 

novidade em nosso ordenamento jurídico, a Justiça já vem expressando 

bons resultados frente a matéria em seus julgados, vejamos:  

 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO. O pedido de declaração de ato de 
al ienação parental pode ser formulado incidentalmente na 
ação de separação do casal ou de regulamenta ção de 
visitas, não havendo motivo para o pedido em ação 
autônoma.  Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº  
70041227760, Sét ima Câmara Cível ,  Tr ibunal de Just iça do 
RS, Relator:  Jorge Luís Dal l 'Agnol,  Julgado em 14/09/2011).  
(TJ-RS -  AC: 70041227760 RS, Relator:  Jorge Luís Dal l 'Agnol ,  
Data de Julgamento: 14/09/2011, Sét ima Câmara Cível,  Data 
de Publ icação:  Diár io da Just iça do dia 16/09/2011) .

84
 Gr ife i .  

 

No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: 

 

PROCESSO CIVIL.  AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSTAURAÇÃO DE 
INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL.  RECURSO CABÍVEL 
PARA IMPUGNAR A DECISÃO PROFERIDA. EXISTÊNCIA DE 
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. ARTS. 
ANALISADOS: 162, §§ 1º E 2º, 522, CPC. 1. Incidente de 
al ienação parental ,  instaurado no bojo de ação de 
reconhecimento e dissolução de união estável distribuída 
em 2010, da qual foi  extraído o presente recurso especial ,  
concluso ao Gabinete em 02/05/2012.  2.  Discute-se o 
recurso cabível para impugnar dec isão que,  no  curso de ação 
de reconhec imento e dissolução de união estável ,  dec lara,  
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inc identalmente, a prát ica de a l ienação parenta l .  3 . A Lei  
12.318/2010 prevê que o reconhec imento da al ienação 
parenta l pode se dar em ação autônoma ou inc identa lmente,  
sem espec if icar ,  no entanto, o recurso cabível,  impondo, neste 
aspecto, a apl icação das regras do CPC. 4.  O ato judic ia l que 
resolve,  inc identa lmente, a questão da a l ienação parenta l tem 
natureza de dec isão inter locutór ia (§ 2º do art .  162 do CPC);  
em consequênc ia, o recurso cabível para impugná- lo é o  
agravo (art .  522 do CPC). Se a questão, todavia, for  resolv ida 
na própr ia sentença, ou se for objeto de ação autônoma, o 
meio de impugnação idôneo será a apelação, porque, nesses  
casos, a dec isão encerrará a etapa cognit iv a do processo na 
pr imeira instânc ia. 5. No tocante à fungibi l idade recursal ,  não 
se admite a in terpos ição de um recurso por outro se a dúvida 
decorrer única e exc lus ivamente da interpretação fe i ta pelo 
própr io recorrente do tex to legal ,  ou seja, se se trat ar de uma 
dúvida de caráter subjet ivo. 6. No part icu lar,  a despeito de a 
Lei 12.318/2010 não indicar,  expressamente, o recurso cabível  
contra a decisão profer ida em inc idente de a l ienação parental ,  
o CPC o faz, revelando-se subjet iva -  e não objet iva -  a 
dúvida susc itada pela recorrente, tanto que não demonstrou 
haver  qualquer d ivergênc ia jur isprudenc ia l e/ou doutr inár ia 
sobre o tema. 7. Recurso espec ial conhecido e desprovido. 
(STJ -  REsp: 1330172 MS 2012/0061580-6, Relator:  Min istra 
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:  11/03/2014, T3 -  
TERCEIRA TURMA, Data de Publ icação: DJe 17/03/2014 ).

85 
 

4.4 CONSEQUÊNCIAS 
 

A doutrina tem registrado que a ―síndrome da alienação 

parental‖ se manifesta em três estágios: o leve, o médio e o grave. Tais 

estágios foram descritos no estudo de Francois Podevyn 86. 

No estágio leve, apesar de haver, às vezes, alguma dif iculdade 

no momento da visita, a entrega do f i lho ao outro genitor acontece com 

tranquilidade, de forma que longe do alienador, a criança interrompe ou 

torna bem raras e discretas as manifestações de desmoralização do 

seu genitor:  

 

[ . . . ]  mantendo sua ambivalênc ia e sent imento de culpa ou 
remorso normais, e não general izando sua animosidade para a  
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famíl ia e amigos de geni tor  a l ienado, nem f ingindo s ituações e  
sent imentos inex istentes‖

87
.   

 

Os laços do menor com os genitores ainda são fortes e seu 

comportamento durante a visita é bom.   

Na descrição do ―estágio médio ‖ temos  o alienador aplicando 

variadas táticas e estratégias para excluir o outro genitor da vida da 

criança: ―que logo percebe o que agrada o alienador e passa a 

colaborar na campanha de desmoralização do outro, intensif icando as 

manifestações de animosidade contra ele, principalmente, no momento 

da visita, quando é feita a entrega‖ 88. O infante, sem nenhuma culpa - e 

negando qualquer inf luência externa - rejeita ir com o genitor alienado, 

usando argumentos variados e absurdos:  

 

Ele vê os dois genitores de forma maniqueísta; general iza sua 
animosidade para todos os membros da famíl ia do outro, bem 
como para seus amigos; f inge s i tuações e sent imentos 
inex is tentes; e mantém um comportamento host i l  e provocador 
durante as v is i tas , embora,  depois  de a lgum tempo afastado 
do a l ienador , possa ir  se tornando mais  cooperat ivo. Os laços  
de ambos.  

89
 

 

Neste momento, os cônjuges ainda permanecem fortes, embora 

já se identif iquem processos patológicos.  

No terceiro estágio –  o mais dramático –  verif ica-se uma 

potencial ização dos diversos sintomas com o surgimento de uma 

espécie de pânico, geralmente acompanhado de gritos e explosões  

violentas, diante da simples menção da iminência da visita do outro 

genitor, com o qual o f i lho, já perturbado por fantasmas paranóicos, 

tenta evitar contato. Esse estágio de fanatismo impede a visitação 

normal ao al ienado, tornando-as prat icamente inexequíveis: ―Quando é 

obrigado a ir,  o f i lho pode fugir, manter -se paralisado por um terror 

mórbido ou comportar-se de maneira tão provocativa e destruidora que 
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obriga o genitor alienado a levá - lo de volta para casa‖. 90  O laço com o 

alienador permanece forte, embora patológico, mas aquele laço que 

havia com o alienado, parece desfeito, em meio à patologia e à 

paranóia. 

 

4.5 DA GUARDA 
 

Anteriormente, o poder da guarda permanecia preferencialmente 

com a genitora, pois tratava-se de uma questão cultural a qual hoje já 

não mais se justi f ica. Tendo como origem o código anterior,  pois 

dedicava-se a acomodar as necessidades de uma sociedade , cuja 

prof issão da mulher se estampava simplesmente como ―do lar‖. 

Contudo, essa prevalência da guarda à mãe, atualmente, é crit icada, 

visto que é contrária à igualdade e a isonomia constitucional  entre os 

cônjuges. 

Na vigência da sociedade conjugal, o pátrio poder compete ao s 

pais, como orienta J. M. Leoni Lopes de Oliveira, ressaltando  que: 

―Atualmente, em decorrência do  princípio da isonomia entre os 

cônjuges, ambos genitores detêm igualmente o pátrio poder, não 

havendo mais a prevalência do varão sobre a mulher‖. 91 Assim também 

dispõe a Carta da República no inciso I do art igo 5º92 e o § 5º do art igo 

22693. 

 

A guarda famil iar, hoje, se trata de um desdobramento do poder 

de família, entre os genitores, sendo designada por previsão do 
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estatuto civil , reiterada pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, em que aos pais se estabelece o dever de criar,  

sustentar e educar sua prole. Emerge ainda da lei a necessidade de 

que os pais são responsáveis nos cuidados de seus f i lhos. A  

Convenção Internacional dos Di reitos da Criança estabeleceu como 

direitos da criança o de conhecer seus pais e de ser cuidada por estes. 

Os f i lhos devem ser preparados para o ingresso  nas relações e 

interagir socialmente, de forma a descobrir o mundo segundo sua 

própria índole e natureza. Assim orienta Maria do Rosário Leite Cintra : 

―não basta pôr um ser biológico no mundo, é fundamental completar  a 

sua criação com a ambiência, o aconchego, o carinho e o afeto, 

indispensáveis ao ser humano, sem o que qualquer alimentação, 

medicamento ou cuidado se torna ineficaz‖ 94.  

Observa ainda Raquel Pacheco Ribeiro de Souza que 

infelizmente o que se vê na prática é que o cônjuge guardião:  

 

[...] é sempre quem, de fato, exerce sozinho o poder familiar, quando essa 

situação só deveria se verificar em casos patológicos de suspensão ou 

destituição da autoridade parental. Tal costume vicioso afronta a lei e 

prejudica os filhos, que são aviltados em seu direito, constitucionalmente 

assegurado, de ampla convivência familiar (art. 227 da Constituição da 

República) 
95

 

 

Diante das alterações sociais, o direito pátrio vem se adaptando 

aos novos paradigmas sociais estabelecidos. Onde e quando a norma 

constitucional veio prestigiar essas alterações, entre as quais a 

isonomia entre o homem e a mulher na sociedade conjugal .  

Homenageando o inst ituto igualitário para a proteção dos f i lhos, 

norteando-se pelo princípio do melhor interesse da criança e do 

                                                           
94

   CINTRA, Mar ia do Rosár io Lei te in :  CURY, Munir ;  SILVA, Antônio F. do A. e 
MENDEZ, Emi l io Garcia (coords.) .  Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado :  Comentár ios Juríd icos e Soc ia is. São Paulo:  Malheiros, 2002,  p. 85.  
95

  SOUZA, Raquel Pacheco Ribeiro de. A t irania do guardião. In :  PAULINO 

NETO, Anald ino Rodr igues. Síndrome da Al ienação Parental  e a  Tirania do 

Guardião :  Aspectos Ps icológicos, Soc ia is  e Juríd icos. Porto Alegre: Equil íbr io , 

2008,  p. 09.  
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adolescente, devendo sempre ser observado que o poder familiar será 

exercido em pé de igualdade e condições pelos pais, mesmo em 

circunstâncias que não se alteram num eventual rompimento da 

sociedade conjugal . 

 

4.6 DA GUARDA COMPARTILHADA 
 

Até então, pelas práxis  em nosso ordenamento jurídico, o 

inst ituto da guarda se dava unilateralmente, ou seja, concebia-se a 

guarda à genitora como consequência dos casos de separação judicial, 

dissolução da união estável e  do divórcio, reservando o direito de 

visitação ao cônjuge varão, e permanecendo o poder familiar  com a 

guarda da prole à genitora. Mesmo porque, o rompimento conjugal, não  

irradia a suspensão ou mesmo a perda do poder familiar do varão, 

conforme disposição do estatuto civil. 96  

A índole conservadora da legislação civi l pátria foi obrigada a 

ceder às pressões da sociedade moderna, permitindo, assim, que os 

operadores do di reito buscassem soluções inéditas e nunca planejadas 

pelo legislador. Como bem observa Maria Berenice Dias, a família 

sofreu alterações estruturais e tornou-se nuclear: ―Os tempos registram 

uma mudança saudável nos hábitos e costumes sociais, salutar 

processo de aproximação dos papéis feminino e masculino, buscando 

alterar aos poucos, a história das desigualdades dos gêneros‖.97  

No sistema comum de atribuição da guarda a um dos pais, o Juiz 

deveria buscar entre os genitores um acordo, até que se esgotassem 

as possibi l idades, onde os ofícios da mediação familiar poderia  ser um 

instrumento apto a alcançar este acordo. Embora o poder da guarda 

para a mãe não mais prevaleça, pois não se trata de uma questão 

cultural e sim do melhor interesse da prole.  

                                                           
96  CC -  Ar t .  1632. A separação judic ial ,  o  divórc io e a d issolução estável não 

a lteram as re lações entre pais  e f i lhos,  senão quanto ao d irei to, que as  pr imeiros 
cabe, de terem em sua companhia os segundo.  

97
  DIAS, Mar ia Berenice. Manual  de d ire ito de Famíl ias.  ª  ed.  Ver . Porto Alegre: 

L ivrar ia do Advogado, 2005,  p. 400.  
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Devido a evolução das famíl ias, vige atualmente que o poder 

familiar dos genitores será exercido conjuntamente, f icando sujeitos a 

esse poder toda a prole, independendo da natureza da f i l iação, 

incluindo também os adotivos, conforme artigo 227, § 6º, CRFB e art. 

1630, Código Civi l.   

Como resultado prático é que ao inserí-la no ordenamento, o 

legislador civil criou um novo modelo de exercício de guarda que 

enseja alterações nas relações paterno-f i l ial e materno-f i l ia l,  

propiciando melhor desenvolvimento psicológico e maior esta bilidade 

emocional para o menor, que não sentirá da mesma forma a perda de 

referência de seu pai ou de sua mãe. Cuidou nossa legislação que esse 

poder fosse conferido de forma simultânea e sendo deferido igualmente 

a ambos os genitores, ou, excepcionalmente, a um deles, na falta do 

outro (CC art.  1.690, 1ª parte).  

Tal curso de pensamento também foi adotado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), que abrigou no artigo 21, de 

forma evidente, que o pátrio poder será exercido pelos pais em 

igualdade. No estatuto Civi l encontramos a reprodução da doutrina nos 

artigos 1.630 a 1.638, que  regulam a competência dos pais em 

conjunto, as regras para o exercício do mesmo, como também os 

motivos para a sua perda ou ext inção.  

Com o advento da Lei n. 12.318/2010, a Lei da Alienação 

Parental, somada aos esforços doutrinários, jurídicos, psicológicos e 

jurisprudenciais relevantes ao instituto da guarda comparti lha,  a prole 

pode ser ret irada do grande sofrimento humano a que vêm sendo 

submetida por intermédio do processo de alienação parental.  

Para a prevenção da Alienação Parental e preservação das 

relações familiares, Ana Carla Pinho, leciona que:  

 

Ins t i tu indo-se a guarda compart i lhada, preservam -se as  
re lações parenta is e afasta-se a probabi l idade de a l ienação 
parenta l,  haja v is ta que se garante à cr iança e ao adolescente 
a presença at iva e atuante de ambos os geni tores em suas  
v idas, ou seja, permite que estes exerçam conjuntamente a 
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patern idade responsável,  dia logando de maneira cont ínua 
sobre o in teresse dos f i lhos.

98
 

 

  

No entanto, para que se possa insti tuir a guarda comparti lhada, 

com a máxima efetividade, como prevenção da SAP, se faz necessário 

que a convivência entre os genitores divorciados seja pacíf ica, onde os 

mesmos se proponham a distinguir as questões da separação conjugal 

da parental idade, atentando de fato ao melhor interesse de sua prole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98  PINHO, Ana Car la. A Al ienação Parenta l  e a guarda compar t i lhada como 

forma de prevenção.  Revista USCS - Direito. Ano X nº 21,  disponível em: 

ht tp:/ /seer .uscs.edu.br / index.php/revis ta_dire ito/art ic le/v iew/1639/1150 . Acessado 

em 24/04/2014.  

http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/view/1639/1150
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Seja qual for o arranjo familiar, a família será o inst ituto 

apropriado e indispensável para assegurar a proteção  e o 

desenvolvimento da prole. Tanto quanto se possa af irmar, a Famíl ia  

será sempre uma constante em evolução, sendo fenômeno social em 

constante mutação, apresentando desafios ao direito que a evolução da 

sociedade adote a cada dist inta época.  

Da tradicional família patriarcal, hierarquizada, heteroparental,  

com base no matrimônio cedeu lugar para uma famíl i a plural izada, 

democrática, igualitária, hétera  ou homoparental, sedimentada na 

afetividade e no amor. Tanto a sociedade e o Direito atribuem como um 

dos encargos da família, o crescimento saudável e a proteção dos 

infantes, para o sucesso do desenvolvimento saudável o f ísico e o 

psicológico dos tutelados.  

Em virtude disso, não se pode mais aceitar a instigação de um 

processo que leve a uma síndrome, com ref lexo nas situações de l it ígio 

conjugal,  afetando os menores. A consciência impõe exame sobre o 

contexto da separação do casal, levando-se em conta diferentes 

fatores que podem estar envolvidos e que acabam por fomentar o 

conflito. A ―síndrome‖ signif ica  um distúrbio, causando sintomas que se 

instalam em consequência da prát ica,  que os f i lhos foram vítima s, de 

extrema reação emocional ao genitor  alienado. 

Sempre em tais circunstâncias é devida a cautela e foco na 

intolerância nas práticas alienistas, pois o contexto da separação 

jamais poderá justi f icar o  processo de alienação parental em prejuízo 

emocional da prole.  

A questão tem sido levada às varas de família e sua prática 

constantemente identif icada, implicando ao Magistrado a melhor 

maneira de se desincumbir desse delicado mister , pela aplicação de 

sanção. No entanto, sempre necessitando de prof issionais de outras 

áreas com a determinação da realização de estudo social psicológico 

para sua segurança e convencimento. Desta feita, será  muito 
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importante que o judiciário e os prof issionais como psicólogos e os 

assistentes sociais estejam atentos na detecção da síndrome, bem 

como aos estágios da síndrome, para que verif iquem com precisão o 

diagnóstico e tratamento adequado para a criança, o alienado e o 

alienador.  

Nosso ordenamento a Alienação Parental se configura por 

exemplo nas seguintes condutas:  processo de desqualif icação do outro 

genitor, dif icultar o exercício da autoridade parental, prejudicar o 

exercício da convivência familiar (visitação), dif icultar contato de 

criança ou adolescente com genitor, omissões propositais de 

informações escolares, médicas e alterações de endereço, campanha 

de implantação de falsas denúncias contra genitor e ou familiares 

daquele. Requerido pela orientação legislat iva e deve-se sobremaneira, 

preservar os infantes por meio da concretização dos princípios 

constitucionais de respeito ao ser humano, por intermédio da 

valorização de seus direitos de personalidade, notadamente, 

parental idade digna e busca do melhor interesse dos menores.  

A família contemporânea deixou de ser uma mera unidade de 

produção e procriação para ser pa lco da realização humana de seus 

integrantes, por meio da exteriorização de seus sentimentos de afeto, 

amor e solidariedade mútua. A nova famíl ia se rege soberana orientada 

pelo Princípio da dignidade da pessoa humana, considerado como uma 

cláusula geral de tutela dos direitos da personalidade.  

Neste curso, o evento da alienação parental e toda sua patologia 

―Síndrome da Alienação Parental‖, têm arrogado estudo da doutrina, 

posto que fenômeno psicológico apto a inf luir e mascarar a percepção 

dos menores da realidade, promovendo um sentimento em se afastarem 

e rejeitarem um dos genitores.  

Assim, com o instituto da guarda comparti lhada, consagrada 

pela legislação civil  em vigor no País, bem como, a aplicação das 

medidas instrumentalizadas pela Lei n. 12.318/2010, deverão sempre 

que possível, e no melhor interesse do infante, serem aplicadas para a 

prevenção da Alienação Parental .  
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O legislador ordinário, atendendo ao princípio constitucional de 

dignidade da pessoa humana, vem a rechaçar essas mazelas da 

estrutura familiar da nossa sociedade, cujo aspecto é indispensável 

para a formação da identidade do infante, além de humanizar as 

relações jurídicas para a proteção do menor, do adolescente, bem 

como zelar pela saúde das entidades familiares.  
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