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RESUMO 

 

O objeto do presente trabalho é abordar a responsabilidade civil do alienante 

frente à prática dos atos de alienação parental. O presente estudo surgiu da 

necessidade de abordar a possibilidade de responsabilização do alienador por tais 

atos, tendo em vista que com o aumento dos rompimentos conjugais a alienação 

parental vem se tornando cada vez mais corriqueira, e esta prática nefasta traz 

grandes repercussões à personalidade da criança e do adolescente vítima da 

alienação parental, de maneira que merece uma maior atenção por parte do Poder 

Judiciário a responsabilização do alienador. Pretende-se com este estudo verificar a 

existência do dever de indenizar por parte do alienador, fazendo a análise dos 

pressupostos necessários para a caracterização da responsabilidade civil e os atos 

da alienação parental. A metodologia utilizada será a análise da legislação atinente 

ao tema, bem como o estudo doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios. 

 

Palavras-chave: Alienação parental. Síndrome da alienação parental. 

Responsabilidade civil do alienante. 
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INTRODUÇÃO 

 

O dever de indenizar surge da necessidade de responsabilizar o indivíduo 

pela prática de determinada conduta caso este não observe o dever de cuidado 

imposto a todos os integrantes de uma sociedade. 

A responsabilidade civil surge, portanto, da violação de um dever de cuidado 

que gera uma lesão ao patrimônio de outrem, seja este patrimônio material ou 

imaterial, desde que sejam preenchidos todos os requisitos necessários para a sua 

caracterização. 

A alienação parental por se tratar de uma interferência negativa na formação 

da criança e do adolescente constitui um abuso moral, na medida em que o 

alienador, seja ele o genitor guardião ou qualquer outra pessoa que tenha a criança 

e/ou adolescente sob sua guarda, objetiva, mediante a desqualificação da conduta 

do outro genitor, separar este de sua prole, utilizando-se na maioria das vezes de 

instrumentos capazes de trazer consequências irreversíveis ao desenvolvimento do 

menor envolvido. 

Quando a alienação parental chega em seu nível mais elevado, o menor 

passa a demonstrar sintomas da Síndrome da Alienação Parental, que nada mais é 

do que a consequência da prática reiterada dos atos de alienação. Ao chegar neste 

estágio a convivência com o genitor alienado se torna cada vez mais difícil, eis que a 

criança passa a contribuir com a alienação ao outro genitor, que também ama, 

porém, devido as falsas memórias cativadas por seu alienador, o menor envolvido 

passa a rejeitá-lo. 

Será abordado no presente trabalho as consequências ocasionadas pela 

prática da alienação parental no desenvolvimento da criança e do adolescente vítima 

desta nefasta prática, com enfoque na responsabilidade civil do genitor alienante em 

decorrência do abuso moral que se caracteriza a prática de tal conduta. 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO I - RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.1 BREVE NOTÍCIA HISTÓRICA ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

O Código Civil anterior, de 1916, utilizando-se das premissas do Código 

Napoleônico, inseriu em seu bojo a culpa lato sensu como elemento central do dever 

de indenizar, impondo à vitima a responsabilidade de comprovar a conduta culposa 

do agente causador do dano (TEPEDINO; BARBOZA, MORAES, 2006, p. 804). 

Ainda na vigência do Código de 1916, Raymond Saleilles passou a observar 

que em alguns casos era praticamente impossível que a vítima comprovasse o 

comportamento culposo do agente causador do dano e, por muitas vezes, a 

dificuldade na produção de tal prova acabava dificultando a responsabilização do 

mesmo (TEPEDINO; BARBOZA; MORAES, 2006, p. 804-805). 

Com o surgimento de tais criticas acerca da postura adotada pelo Código 

Civil de 1916, a responsabilidade civil passou a ter outro foco, não colocando o 

agente causador do dano em destaque, mas sim priorizando o ressarcimento à 

vítima pelos danos a ela causados, surgindo daí a possibilidade de se aplicar a 

responsabilidade objetiva, com a adoção da teoria do risco (TEPEDINO; BARBOZA; 

MORAES, 2006, p. 806). 

A breve abordagem histórica da responsabilidade civil traz a necessidade de 

abordar as diferenças existentes entre responsabilidade civil subjetiva e 

responsabilidade civil objetiva, que na ótica de Silvio Rodrigues (2003, p. 11) “não se 

pode afirmar serem espécies diversas de responsabilidade, mas sim maneiras 

diferentes de encarar a obrigação de reparar o dano”. 

A responsabilidade civil subjetiva tem o ato ilícito como seu fato gerador, ou 

seja, dependente do comportamento do agente, tal responsabilidade só será 

invocada quando comprovada que o causador do dano agiu com dolo ou culpa 

(RODRIGUES, 2003, p. 11). 

Quanto a responsabilidade objetiva, nas palavras de Silvio Rodrigues (2003, 

p. 11) “a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha 

este último agido ou não culposamente”. 
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Realizadas estas considerações, cabe abordar a responsabilidade civil sob a 

ótica do atual Código Civil, onde tal instituto passa a ser abordado a partir do artigo 

927, onde o legislador prevê que: “Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187) 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

O referido artigo nos remete à leitura dos artigos 186 e 187 do mesmo 

codex, na medida em que tais artigos trazem à baila a definição de ato ilícito, 

vejamos: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Conforme se observa, a redação trazida pelo legislador no artigo 186 do 

Código Civil de 2002 acrescentou ao ordenamento jurídico a possibilidade de 

pleitear indenização quando se tratar de um dano exclusivamente de ordem moral. 

Nas palavras de Rui Stoco (2011, p. 135), “a noção da “responsabilidade” 

pode ser haurida da própria origem da palavra, que vem do latim respondere, 

responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade, que existe de responsabilizar 

alguém por seus atos danosos”.  

Sobre a responsabilidade, Silvio de Salvio Venosa (2008, p.01) faz a 

seguinte consideração: “O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação 

na qual alguma pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as consequências, de 

um ato, fato, ou negócio danoso”. 

Este dever de cuidado que é nos imposto para a convivência em sociedade 

tem uma íntima relação com os princípios do neminem laedere (não lesar ninguém) 

e do alterum nom laedere (não lesar outrem), tendo em vista que caso não haja a 

observância de tais princípios surge o dever de indenizar, tanto na esfera penal, 

quanto na esfera civil (STOCO, 2011, p. 138). 

Do conceito previsto no Código Civil é possível extrair os pressupostos 

essenciais para a responsabilidade civil, quais sejam: conduta, dano, culpa e nexo 

de causalidade, os quais serão abordados pormenorizadamente a seguir. 
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1.2 PRESSUPOSTOS FORMAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.2.1 Conduta Humana 

 

A conduta humana é o elemento primário de todo ato ilícito e, 

consequentemente, é o elemento que dá ensejo à responsabilidade civil, eis que não 

há que se falar em responsabilização se não houver um comportamento humano 

que seja contrário ao ordenamento jurídico (STOCO, 2011, p. 153). 

Cabe aqui ressaltar que a conduta pode ser tanto positiva quanto negativa. A 

primeira está ligada a um fazer do agente, ou seja, um comportamento ativo 

realizado pelo agente, já a conduta negativa diz respeito à omissão, podendo ser 

entendida como uma abstenção, mas, assim como a conduta positiva, a omissão 

também enseja o dever de reparar o dano (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, 

p. 29). 

 Sobre a abstenção realizada pelo agente, Rui Stoco (2011, p. 154) explica 

que: “A omissão é um non facere relevante para o direito, desde que atinja a um 

bem juridicamente tutelado”. 

Sobre a conceituação de ação Maria Helena Diniz assim se expressa: 

 

A ação, elemento constitutivo da responsabilidade civil, vem a ser o ato 
humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou licito, voluntário e objetivamente 
imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou coisa 
inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os 
direitos do lesado” (DINIZ, 2008, p. 38-39). 

 

Quando a responsabilidade civil decorre de um ato comissivo está ligado a 

uma prática que não deveria ser realizada, enquanto a responsabilidade decorrente 

de um ato omissivo deriva da inobservância do dever de agir imposto ao agente. A 

responsabilidade civil gerada pela prática de um ato ilícito é baseada na culpa, e, 

quando esta não for verificada, tem-se a responsabilidade em virtude do risco, nos 

casos expressamente previstos em lei (DINIZ, 2008, p. 39). 

Ao utilizar-se da expressão “ação ou omissão voluntária” no artigo 186 do 

Código Civil de 2002, o legislador já estabeleceu como fundamental à caracterização 

da conduta humana a voluntariedade do agente, por esta razão, não há que se falar 

em ação humana se não estiver presente o elemento volitivo (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2009, p. 27). 
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Acerca da voluntariedade cabe aqui citar a precisa lição de Rui Stoco ao 

expor que: 

A voluntariedade da conduta não se confunde com a projeção de vontade 
sobre o resultado, isto é, o querer intencional de produzir o resultado, de 
assumir os risco de produzi-lo, de não querê-lo mas, ainda sim, atuar com 
afoiteza, com indolência ou com incapacidade manifesta. O querer 
intencional é matéria atinente à culpabilidade lato sensu (STOCO, 2011, p. 
153) 

 

Assim, a voluntariedade exigida na conduta do agente esta relacionada não 

à intenção do mesmo em provocar um dano, mas sim, ao discernimento do agente 

ao realizar determinada conduta. 

 

1.2.2 Culpa 

 

Quanto ao elemento “culpa” para a caracterização da responsabilidade civil 

a doutrina se mostra um tanto quanto divergente, em especial, os doutrinadores 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, que não incluem a culpa como 

elemento constitutivo do dever de indenizar. 

Os autores supracitados entendem que com o advento do Código Civil de 

2002 a culpa deixou de ser um pressuposto da responsabilidade civil, eis que o novo 

código prevê a responsabilidade civil objetiva, que não exige a existência da culpa 

para a sua configuração. 

Em virtude desta nova espécie de responsabilidade civil inclusa pelo 

legislador no Código Civil atual, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona concluem que:  

 

 A culpa, portanto, não é um elemento essencial, mas sim acidental, pelo 
que reiteramos nosso entendimento de que os elementos básicos ou 
pressupostos gerais da responsabilidade civil são apenas três: a conduta 
humana (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, e o nexo de causalidade 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, p.25). 

 

Entretanto, o artigo 186 do Código Civil inclui a culpa como elemento 

essencial à caracterização do ato ilícito e, consequentemente, para caracterização 

da responsabilidade civil, sendo assim, o referido artigo estabelece a regra geral 

contida em nosso ordenamento jurídico, sendo a responsabilidade objetiva a 

exceção. Diante disto, faz-se necessário a inclusão deste elemento subjetivo neste 

estudo. 
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 Quanto à noção de culpa abordada no Código Civil de 2002, trata-se da 

culpa lato sensu, ou seja, ela abrange a culpa em sentido estrito, diga-se, 

negligência, imprudência ou imperícia, bem como abrange também o dolo. Nesta 

esfera, quando se trata de indenização, não é relevante se a ação ou omissão foi 

praticada com culpa ou dolo, a responsabilização do agente poderá ser invocada em 

qualquer uma das hipóteses, basta que haja a comprovação do dano (VENOSA, 

2004, p. 610). 

Para o saudoso Rui Stoco: 

 

A culpa pode empenhar ação ou omissão e revela-se através: da 
imprudência (comportamento açodado, precipitado, apressado, exagerado 
ou excessivo; da negligência (quando o agente se omite deixa de agir 
quando deveria fazê-lo e deixa de observar regras subministradas pelo bom 
senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo); e da imperícia (atuação 
profissional sem o conhecimento técnico ou cientifico que desqualifica o 
resultado e conduz ao dano) (STOCO, 2011, p. 154). 

 

 

Para que haja a culpa em seu sentido amplo, a conduta do agente deverá 

ser realizada de maneira voluntária, a fim de que este possa identificar a 

culpabilidade de seus atos, deverá ser previsível, caso contrário será considerado 

caso fortuito, e, ainda, deverá existir a violação de um dever de cuidado (DINIZ, 

2011, p. 40).   

Diante da situação concreta, deverá ser analisado se o agente agiu em 

concordância com o comportamento exigido do homem médio, no sentido de 

precaver-se sobre os efeitos de seus atos, bem como se no momento de sua 

atuação ele poderia ou deveria ter agido de outra maneira (GONÇALVES, 2011, p. 

315). 

Com relação à previsibilidade ou de sua ausência, a culpa pode ser dividida 

em três graus, quais sejam: culpa grave, leve, ou levíssima. 

A culpa grave, nas palavras de Gonçalves (2011, p. 318), “é a decorrente de 

uma violação mais séria do dever de diligência que se exige do homem mediano. É 

o que resulta de uma negligência extremada”.  

Ainda, Gonçalves (2011, p. 318) faz as seguintes considerações sobre a 

culpa leve: “A culpa será leve quando a falta puder ser evitada com atenção 

ordinária” e, a culpa levíssima como sendo: “a falta só evitável com atenção 

extraordinária, com extremada cautela”. 



14 
 

Em que pese haja esta divisão com relação aos graus de culpa, o Código 

Civil de 2002 não faz esta distinção, tendo em vista que se for identificada a culpa 

não importará se ela é grave, leve, ou levíssima, o agente terá o dever de indenizar 

em qualquer uma das hipóteses, basta apenas a comprovação do dano 

(GONÇALVES, 2011, p.319). 

 

1.2.3 Dano 

 

O dano corresponde ao agravo ocasionado ao agente em decorrência da 

prática de determinada conduta, de maneira que, se a conduta não gerar prejuízo ao 

agente não haverá o dever de indenizar. Nesse sentido é o entendimento do ilustre 

jurista Rui Stoco ao lecionar que: 

 

o dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do 
agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses 
expressamente previstas, seja de ato ilícito, ou de inadimplemento 
contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou 
subjetiva (STOCO, 2011, p. 151). 

 

Este também é o entendimento de Sergio Cavalieri citado por Rui Stoco 

(2010, p. 151 apud CAVALIERI FILHO, 2010, p. 72-73) ao aduzir que: “O dano é, 

sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em 

indenização, nem em ressarcimento se não houvesse o dano. Pode haver 

responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano”. 

Quando a vítima reclamar o pagamento de indenização, seja de ordem 

moral ou patrimonial, há, necessariamente, o dever de demonstrar o dano causado 

para que haja a possibilidade de reparação, nos casos de dano patrimonial e 

compensação quando se tratar de dano moral.  

Sobre as diferenças existentes entre o dano moral e o dano patrimonial 

Claudete Carvalho Canezin leciona o seguinte: 

 

A diferença entre dano material e o dano moral está em que o primeiro 
atinge um bem físico, e sua perda então será reparada. E no segundo, o 
que é atingido é um bem moral, que será compensado através de um valor 
em dinheiro que servirá para assegurar à vítima uma satisfação 
compensatória (CANEZIN, 2005, p. 313). 

 

O dano moral é conceituado por Rui Stoco da seguinte forma:  
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O chamado dano moral corresponde à ofensa causada à pessoa a parte 
subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, 
como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, 
todos os atributos da personalidade (STOCO, 2011, p. 152). 

 

Isto posto, é possível verificar que, diferentemente do que ocorre no direito 

penal, onde em algumas circunstâncias não é exigida a existência efetiva do dano, 

no direito civil o dano é pressuposto para a indenização, e, ainda, tem a finalidade 

de demonstrar a dimensão da indenização, eis que conforme o artigo 944 do Código 

Civil “a indenização mede-se pela extensão do dano” (STOCO, 2011, p. 152). 

 

1.2.4 Nexo de causalidade  

 

Assim como a conduta humana, a culpa e o dano, o nexo causal constitui 

um pressuposto da responsabilidade civil, eis que para impor a alguém a reparação 

de um dano é necessário que haja uma relação de causalidade entre a conduta 

praticada pelo agente e o prejuízo experimentado pela vitima. “Sem essa relação de 

causalidade não se pode conceber a obrigação de indenizar” (RODRIGUES, 2003, 

p.163). 

Ressalta-se que não se faz necessário que o dano causado á vitima tenha 

relação direta com a conduta que o ensejou, é possível identificar o nexo de causal 

também, na circunstância em que se não tivesse sido realizado determinado fato, o 

dano não teria ocorrido. Nesta hipótese o agente responderia pela consequência 

mesmo que a conduta não tenha sido a causa imediata, mas sim, a condição que 

ocasionou o dano (DINIZ, 2008, p. 108). 

Algumas teorias surgiram para tentar explicar o nexo de causalidade, é 

válido mencionar as três principais, quais sejam: teoria da equivalência das 

condições, teoria da causalidade adequada e teoria dos danos diretos e imediatos. 

A teoria da equivalência das condições ou, ainda, conditio sine qua non, foi 

criada por Von Buri na metade do século XIX. Esta teoria considera que qualquer 

circunstância que concorra para a produção do dano considera-se como causa, 

independentemente dos antecedentes do resultado danoso (STOCO, 2011, p. 176). 

Há algumas criticas acerca desta teoria, entre elas a critica tecida por Rui 

Stoco (2011, p. 177) ao dizer que: “O grande inconveniente dessa teoria é que se 
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poderá considerar como causador do resultado quem quer que se tenha inserido na 

linha causal, permitindo-se uma regressão quase infinita”. 

Outra critica existente é a realizada por Rodrigo Valgas dos Santos, citado 

por Stoco (2011, p. 177 apud SANTOS, 2010, p. 168), em sua percepção “o ponto 

fraco desta teoria é considerar todas as condições como equivalentes, sem 

distinguir, na cadeia causal, quais foram mais ou menos relevantes na produção do 

resultado”. 

Entretanto, apesar das críticas acerca de tal teoria, esta foi a teoria adotada 

pelo Código Penal Brasileiro, em seu artigo 13, ao dispor que: “O resultado, de que 

depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 

Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido” 

(STOCO, 2011, p. 177). 

Para a teoria da causalidade adequada, desenvolvida por Von Kries, nem 

todas as condições são consideradas como causa, diferentemente do que se aduz 

na teoria anterior, nesta segunda teoria a causa será apenas aquela que for a mais 

adequada a produzir o evento danoso (STOCO, 2011, p. 177). 

Gagliano e Pamplona Filho se expressam da seguinte forma com relação à 

teoria em estudo:  

 
O ponto central para o correto entendimento desta teoria consiste no fato de 
que somente o antecedente abstratamente apto à determinação do 
resultado,segundo um juízo razoável de probabilidade, em que conta com a 
experiência do julgador, poderá ser considerado como causa (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2009, p. 90). 

 

Diante das considerações realizadas acerca da teoria da causalidade 

adequada, é possível concluir que caberá ao magistrado, em análise ao caso 

concreto, sopesar as provas constantes nos autos a fim de determinar a extensão do 

dano causado, bem como verificar se existe um nexo de causalidade entre o evento 

danoso e a conduta do agente. 

A terceira e última teoria foi desenvolvida no Brasil pelo professor Agostinho 

Alvim, é a chamada teoria dos danos diretos e imediatos ou, ainda, teoria da 

interrupção do nexo causal (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, p. 90). 

Para esta vertente doutrinária, segundo o entendimento de Gagliano e 

Pamplona Filho (2009, p. 90): “Causa, para esta teoria, seria apenas o antecedente 
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fático que, ligado por um vincula de necessariedade ao resultado danoso, determina-

se este último como uma consequência sua, direta e imediata”. 

Quanto a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro a doutrina é imprecisa, 

haja vista que uma parcela desta entende como mais satisfatória a teoria da 

causalidade adequada, entre os adeptos desta teoria, cita-se o doutrinador Cavalieri 

Filho (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, p. 92-93). 

Já para Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 351), a teoria adotada pelo 

Código Civil brasileiro é a teoria da causalidade direta ou imediata, aduzindo que: 

“Das várias teorias sobre o nexo causal, o nosso Código adotou, indiscutivelmente, a 

do dano direto e imediato, como está expresso no art. 403”. 

 Nesta mesma esteira é o entendimento de Gagliano e Pamplona Filho, 

porém, os autores reconhecem que, é comum a jurisprudência dos tribunais pátrios 

adotarem a teoria seguida por Cavalieri Filho, ou seja, a teoria da causalidade 

adequada (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, p. 93). 

Sobre a adoção da teoria do dano direto e imediato pelo legislador, 

Gonçalves (2011, p. 352) conclui que: “Ao legislador, portanto, quando adotou a 

teoria do dano direto e imediato, repugnou-lhe sujeitar o autor do dano a todas as 

nefastas consequências do seu ato, quando já não ligadas a ele diretamente. Este 

foi, indubitavelmente, o seu ponto de vista”. 
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CAPÍTULO II - ALIENAÇÃO PARENTAL: ASPECTOS GERAIS E JURíDICOS  

 

2.1 CONCEITO DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

A alienação parental é um fenômeno antigo, porém, que vem sendo abordado 

com mais frequência nos dias atuais em virtude do aumento significativo no 

rompimento das relações conjugais. 

Um dos pioneiros no assunto foi Richard Alan Gardner, um famoso professor 

especialista do Departamento de Psiquiatria Infantil da Universidade de Columbia. 

Gardner conceituou a alienação parental como sendo um processo que consiste em 

programar uma criança para que odeie um de seus genitores sem que haja uma 

justificativa plausível (FREITAS, 2014, p. 21). 

O referido especialista utilizou-se de tal nomenclatura ao observar que 

durante os processos de dissolução conjugal a intenção de um dos genitores era, na 

maioria das vezes de atingir o outro, chamado de genitor alienado, usando para isso 

os filhos do casal, promovendo uma espécie de “lavagem cerebral” a fim de romper 

o elo entre o genitor alienado e sua prole (FREITAS, 2014, p. 21). 

Para Maria Berenice Dias (2012, p.12), “trata-se de verdadeira campanha 

para desmoralizar o genitor. O filho é utilizado como instrumento da agressividade 

direcionada ao parceiro. A mãe monitora o tempo do filho com o outro genitor e 

também os seus sentimentos para com ele”. 

No Brasil, o instituto da alienação parental passou a ter mais notoriedade com 

a promulgação da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, a chamada Lei da Alienação 

Parental. 

A lei supramencionada conceituou, em seu artigo 2º, tal instituto como sendo: 

 

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.  

 

Em que pese a Lei da Alienação Parental ter sido promulgada apenas em 

2010, este fenômeno já vem sendo reconhecido pelos tribunais pátrios o ano de 

2003, onde começaram a surgir as primeiras decisões reconhecendo a existência da 

Síndrome da Alienação Parental (FREITAS, 2014, p. 23) 
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 Neste sentido Maria Berenice Dias leciona que  

  

O fato não é novo: usar filhos como instrumento de vingança pelo fim do 
sonho do amor eterno. Quando da ruptura da vida conjugal, se um dos 
cônjuges não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, o 
sentimento de rejeição ou a raiva pela traição, surge um enorme desejo de 
vingança. Desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de 
descrédito do ex-parceiro perante os filhos. Promove verdadeira “lavagem 
cerebral” para comprometer a imagem do outro genitor, narrando 
maliciosamente fatos que não ocorreram ou não aconteceram da forma 
descrita. O filho é programado para odiar e acaba aceitando como 
verdadeiras as falsas memórias que lhe são implantadas. Assim afasta-se 
de quem ama e de quem também o ama.

1 
 

Sobre o tema, Marco Antonio Garcia de Pinho aduz que: 

 

Os casos mais frequentes estão associados a situações onde a ruptura da 
vida em comum cria, em um dos genitores, em esmagadora regra na mãe, 
uma grande tendência vingativa, engajando-se em 
uma cruzada difamatória para desmoralizar e desacreditar o ex-cônjuge, 
fazendo nascer no filho a raiva para com o outro, muitas vezes transferindo 
o ódio ou frustração que ela própria nutre, neste malicioso esquema em que 
a criança é utilizada como instrumento mediato de agressividade e 
negociata. 
Não obstante o objetivo da Alienação Parental seja sempre o de afastar e 
excluir o pai do convívio com o filho, as causas são diversas, indo da 
possessividade até a inveja, passando pelo ciúme e a vingança em relação 
ao ex-parceiro e mesmo incentivo de familiares, sendo o filho, uma espécie 
de “moeda de troca e chantagem”.

2
 

 
A alienação parental, portanto, consiste na programação do menor, realizada 

pelo alienador, que movido por seu instinto vingativo, gerado pela inconformidade 

com o divórcio, utiliza-se de diversos artifícios com o intuito de romper os elos de 

afetividade existentes entre o menor e o genitor alienado, impedindo-os de manter 

uma convivência familiar saudável. 

2.2 SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL - SAP 

 

A Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi identificada no ano de 1985, 

pelo famoso especialista psiquiátrico Richard A. Gardner. É denominada como uma 

síndrome eis que o especialista durante seus estudos identificou que durante os 

processos de divórcio as crianças que passavam por tal experiência desenvolviam 

                                            
1
 DIAS, Maria Berenice. Alienação parental: Uma nova lei para um velho problema! Disponível em: 

http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao 
parental.dept. Acesso em: 2 mar. 2014. 
2
 PINHO, Marco Antônio Garcia de. Alienação parental. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2221, 31, 

jul. 2009. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/13252 Acesso em: 2 mar. 2014. 

http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao%20parental.dept
http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao%20parental.dept
http://jus.com.br/artigos/13252
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sintomas semelhantes e, na maioria dos casos, tais sintomas apareciam em 

conjunto, justificando assim a designação de uma síndrome (GARDNER, 2002). 

Gardner conceituou da seguinte maneira a Síndrome da Alienação Parental: 

 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância que 
aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de 
crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegritória contra um 
dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tenha 
nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor 
(o que faz a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e contribuições 
da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a 
negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da 
criança pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de 
Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável.

3
 

 

Sobre a utilização da nomenclatura “síndrome” ainda há algumas 

divergências, especialmente nos tribunais, que tem apresentado certa tendência em 

se referir a este fenômeno como sendo apenas alienação parental, não se utilizando 

da palavra síndrome. 

Richard Gardner (2002) explica que “uma síndrome, pela definição médica, é 

um conjunto de sintomas que ocorrem juntos, e que caracterizam uma doença 

especifica” e, na Síndrome da Alienação Parental os sintomas podem surgirem 

juntos ou não, não existe uma regra”. 

Em defesa à utilização de tal nomenclatura, Gardner (2002) aduz que em que 

pese os sintomas da Síndrome da Alienação Parental possam parecer 

desconectados entre si, possuem uma etiologia em comum. 

Os especialistas médicos também tecem críticas acerca da Síndrome da 

Alienação Parental, principalmente pelo fato da SAP não estar inclusa no DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)4, bem como o fato de que os 

estudos realizados por Richard Gardner não comprovaram, de fato, a existência 

desta síndrome (BUOSI, 2012, p. 64). 

Desta feita, é necessário cautela ao utilizar-se da expressão Síndrome da 

Alienação Parental, sendo melhor aplicável apenas o termo alienação parental, que 

é a nomenclatura utilizada mais comumente pelos tribunais, pela doutrina e pela 

própria lei. 

                                            
3
 GARDNER, Richard Alan. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação 

Parental (SAP)? 2002. Tradução por Rita Fadaeli. Disponível em: 
http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente. Acesso em: 1º 
mar. 2014. 
4
 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais  

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente
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Insta salientar que embora os institutos da alienação parental e da Síndrome 

da Alienação Parental apresentarem características semelhantes, estes não podem 

ser confundidos, na medida em que a Síndrome da Alienação Parental diz respeito 

às consequências derivadas dos atos de alienação parental. 

Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca explica esta diferenciação da 

seguinte forma: 

 
A síndrome da alienação parental não se confunde, portanto, com a mera 
alienação parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou seja, a 
alienação parental é o afastamento do filho de um dos genitores, 
provocado pelo outro, via de regra, o titular da custódia. A síndrome da 
alienação parental, por seu turno, diz respeito às seqüelas emocionais 
e comportamentais de que vem a padecer a criança vítima daquele 
alijamento. Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho que se 
recusa terminante e obstinadamente a ter contato com um dos progenitores, 
que já sofre as mazelas oriundas daquele rompimento, a alienação parental 
relaciona-se com o processo desencadeado pelo progenitor que intenta 
arredar o outro genitor da vida do filho (FONSECA, 2006, p. 164). [grifado 
no original] 

   

2.3 ESTÁGIOS DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Segundo Ana Carolina e Rolf Madaleno (2013, p. 46): “Os especialistas 

apontam diferentes estágios que identificam a ocorrência, progressão e gravidade 

da Síndrome da Alienação Parental”. 

Diante de tais apontamentos, a evolução da SAP foi dividida em três 

estágios, quais sejam: 

a) Estágio Leve 

No primeiro estágio, o denominado estágio leve, a campanha difamatória já 

existe, porém de maneira mais velada, neste estágio é comum que o menor consiga 

manter o vínculo afetivo com o genitor alienado (MADALENO, 2013, p. 46).  

A campanha negativa contra o outro cônjuge é realizada de maneira menos 

agressiva, eis que a intenção do alienador é manter-se o mais próximo possível da 

criança com o intuito de reforçar o senso de lealdade e cumplicidade com o menor. 

b) Estágio Médio ou Moderado 

Neste estágio a campanha desqualificadora à conduta do progenitor 

alienado torna-se mais frequente, o menor passa a apresentar características de 

aceitação à “lavagem cerebral” realizada pelo alienador, demonstrando 

características de cumplicidade com o alienador (MADALENO, 2013, p. 46). 
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O menor passa a agir de forma mais hostil com o genitor alienado, 

principalmente na presença do genitor alienador, com receio de desagradá-lo, os 

sentimentos do menor nesta fase são muito obscuros, pois ainda ama o genitor 

alienado, mas precisa manter a lealdade cultivada com o seu alienador 

(MADALENO, 2013, p. 46). 

Em virtude de seus sentimentos contraditórios, a criança ou adolescente 

passa a ver um genitor como o bom (alienador), com que possui um grande afeto, 

cumplicidade e lealdade e outro genitor como o mau (alienado) (MADALENO, 2013, 

p. 46). 

C) Estágio Grave ou Severo 

No último estágio da SAP, com a patologia já instalada por completo, 

começa a haver a recusa do menor em se relacionar com o genitor alienado, as 

visitas acabam se tornando cada vez mais tumultuadas, isto é quando ocorrem 

(MADALENO, 2013, p. 47). 

O menor passa a demonstrar ódio, rancor e indiferença com relação ao 

genitor não guardião e a implantação das falsas memórias se tornam muito mais 

simples, pois o menor já está tomado pelas inverdades implantadas por seu 

alienador, inclusive, nesta fase é possível identificar a contribuição do menor ao 

“empenhar sua própria campanha de hostilidades para o genitor não guardião” 

(MADALENO, 2013, p. 47). 

Com a Síndrome da Alienação Parental totalmente instalada, se torna 

praticamente impossível se restabelecer o vinculo afetivo que existia entre o menor e 

o genitor alienado, pois o menor já está completamente nutrido pelo ódio e pelo 

medo do genitor não guardião, devido às falsas memórias implantadas em sua 

mente. 

Quanto ao comportamento do programador neste estágio severo, ele tende 

a se mostrar cada vez mais obsessivo, com a ideia fixa de que a sua prole deve ser 

protegida do genitor alienado (MADALENO, 2013, p. 47). 
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CAPÍTULO III - ANÁLISES E REFLEXÕES SOBRE A LEI 12.318 DE 26.08.2010 - 

LEI DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

3.1 SUJEITOS ATIVOS E PASSIVOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

O artigo 2º da Lei 12.318 determina que a alienação parental é considerada 

qualquer ato que interfira no desenvolvimento psicológico da criança ou do 

adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, avós ou qualquer um que 

tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. 

Através do referido artigo o legislador nos faz identificar os sujeitos da 

alienação parental, quais sejam: a criança ou adolescente vitima da alienação, o 

alienador e o genitor alienado. 

Nas palavras de Maria Berenice Dias5, “o alienador não é somente a mãe ou 

quem está com a guarda do filho. O pai pode assim agir, em relação à mãe ou ao 

seu companheiro. Tal pode ocorrer também frente a avós, tios ou padrinhos e entre 

irmãos”. 

Neste diapasão, conclui-se que o sujeito ativo dos atos de alienação parental 

é o genitor, avós ou qualquer pessoa que detenha o poder familiar perante a criança 

ou adolescente. 

Quanto aos sujeitos passivos, refere-se ao menor vítima da alienação bem 

como o genitor que tem sua imagem denegrida.  

 

3.2 FORMAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

A Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010 traz em seu artigo 2º, parágrafo único, 

algumas formas de alienação parental, ressaltando que se trata apenas de um rol 

exemplificativo, abrindo a possibilidade de outras condutas se enquadrarem como 

alienação parental, citando, inclusive, que serão considerados também os atos 

declarados pelo juiz ou constatados por pericia, praticados diretamente ou com o 

auxilio de terceiros. 

                                            
5
 DIAS, Maria Berenice. Alienação parental: Uma nova lei para um velho problema! Disponível em: 

http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao 
parental.dept. Acesso em: 2 mar. 2014. 

http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao%20parental.dept
http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao%20parental.dept
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O referido artigo elenca como formas exemplificativas de alienação parental 

os seguintes atos: 

 

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. 

 

Entre as situações orquestradas pelo manipulador, encontra-se talvez a mais 

grave, que é a denuncia de abuso sexual, onde, ao verificar que as demais formas 

de alienação parental já não são mais eficazes o genitor alienador procura inserir no 

menor falsas memórias de abuso sexual, fazendo com que a criança e/ou 

adolescente repita a história inventada como se realmente tivesse a vivido 

(MADALENO, 2013, p. 48). 

Diferentemente das memórias, que são as lembranças de fatos que o 

indivíduo realmente presenciou, as falsas memórias, segundo Buosi (2012, p. 67), 

“podem ser entendidas como um fenômeno no qual um indivíduo se lembra de algo 

de forma distorcida do que houve na realidade ou, até mesmo, se lembra de um 

evento, situações ou lugares que nunca existiram”. 

De acordo com a autora, as falsas memórias não se fundam na experiência 

direta vivenciada pelo indivíduo, mas sim às influências ocasionadas por pessoas 

que fazem parte do nosso cotidiano, sejam tais influências realizadas de forma 

proposital ou não. 

Insta salientar que as falsas memórias não se confundem com mentiras, na 

medida em que na mentira o indivíduo tem consciência de que aquilo que alega não 

condiz com a realidade, já as falsas memórias são reproduzidas pelo indivíduo sem 

que este tenha condições de identificar se aquela situação foi vivenciada ou não, e a 

relata como se tivesse a vivido (BUOSI, 2012, p. 67). 

Sobre o tema, Maria Berenice Dias leciona que: 
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Nesse jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive - com 
enorme e irresponsável frequência - a alegação da prática de abuso sexual. 
Essa notícia gera um dilema. O juiz não tem como identificar a existência ou 
não dos episódios denunciados para reconhecer se está diante da síndrome da 
alienação parental e que a denúncia do abuso foi levada a efeito por mero 
espírito de vingança. Com o intuito de proteger a criança muitas vezes reverte a 
guarda ou suspende as visitas, enquanto são realizados estudos sociais e 
psicológicos. Como esses procedimentos são demorados, durante todo este 
período cessa a convivência entre ambos. 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 com novo 
desafio: manter ou não as visitas, autorizar somente visitas acompanhadas ou 
extinguir o poder familiar. Enfim, deve manter o vínculo de filiação ou condenar 
o filho à condição de órfão de pai vivo?

6
 

 

Sobre a falsa acusação de abuso sexual, o senador Magno Malta (PR-ES), 

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia no Senado, em 

entrevista concedida ao G1 afirma que,  

 

de cada 10 denúncias de pedofilia envolvendo pais separados que chegaram à 
comissão, seis ou sete são crimes de alienação parental. A pessoa quer se 
vingar e faz a denúncia. Essa é a estatística de casos que chegaram a minha 
mão. É uma grande irresponsabilidade. Falsa comunicação de crime é crime.

7
  

 

Insta salientar que a falsa denúncia de abuso sexual pode ocasionar prejuízos 

irreversíveis tanto para o menor que sofre a alienação, quanto ao genitor alienado, 

tendo em vista que a Lei 12.318 prevê, entre os instrumentos utilizados para inibir ou 

atenuar a alienação parental, a inversão da guarda, caso o genitor acusado seja o 

guardião, ou, ainda, a suspensão do direito de visitas ao menor, caso o genitor acusado 

de tal abuso não detenha a guarda do menor. 

Esta medida poderá ser deferida pelo magistrado em caráter liminar, sem que o 

genitor acusado de tal abuso tenha o direito de se defender previamente, de maneira 

que o próprio instrumento capaz de inibir a alienação parental pode se transformar em 

uma arma nas mãos do genitor alienador e um instrumento capaz de punir previamente 

o genitor alienado, antes mesmo da apuração da veracidade dos fatos. 

Diante de tais acusações, deve-se analisar cada situação especificamente, eis 

que em muitos casos de denúncias de abuso sexual foram comprovadamente 

                                            
6
 DIAS, Maria Berenice. Alienação parental: Uma nova lei para um velho problema! Disponível em: 

http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao 
parental.dept. Acesso em: 2 mar. 2014. 
7
 MALTA, Magno. In: Crianças são usadas pelos pais no divórcio, dizem juristas. Disponível em: 
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realizadas com o intuito de prejudicar o outro cônjuge, sem que realmente a criança 

tivesse vivenciado tal situação. 

Buosi (2012, p. 73 apud SILVA, 2009, p. 96) cita em sua obra alguns critérios 

elencados por Denise Maria Perissini da Silva, que possam viabilizar a identificação de 

um abuso real ou implantado. De acordo com Silva, deve-se analisar o histórico do 

comportamento dos pais antes da acusação de abuso, inclusive no que tange à 

visitação do não guardião à criança, a fim de identificar se a denúncia de abuso não 

surgiu como forma de afastar a criança de um dos pais. 

Outro ponto importante que deve ser observado também, de acordo com Silva, 

é a maneira em que é falada sobre o abuso, tendo em vista que quando se trata de um 

abuso real a vítima sente-se envergonhada ao abordar tal situação, fazendo o possível 

para esquecê-la, já quando se trata de uma acusação falsa de abuso sexual há certo 

interesse em ficar repetindo inúmeras vezes a mesma história, sendo nítido o interesse 

em afastar o menor do outro genitor (BUOSI, 2012, p. 74 apud  SILVA, 2009, p. 96). 

Quando se trata de um abuso real, a vítima lembra com exatidão de todos os 

fatos, sem que haja a necessidade de ser estimulada para lembrá-los, já quando o 

abuso é implantado os relatos apresentam inúmeras incertezas (BUOSI, 2012, p. 74 

apud SILVA, 2009, p. 96).  

É possível identificar também diferenças no comportamento dos genitores da 

vítima, eis que quando se trata de um abuso real os pais demonstram certa dificuldade 

em acreditar que tais fatos realmente aconteceram como seus filhos, passando a 

buscar argumentos capazes de fazer com que todos os envolvidos acreditem piamente 

que não ocorreu o abuso. No abuso implantado a atitude dos pais é completamente 

oposta, eis que estes se mostram obstinados a encontrarem cada vez mais indícios do 

abuso, repetindo inúmeras vezes esta história (BUOSI, 2012, p. 74-75 apud SILVA, 

2009, p. 96). 

Entretanto, em que pese muitos casos de denúncia de abuso sexual sejam 

utilizados apenas como instrumento de vingança, na hipótese de denúncias falsas, é 

preciso tomar a devida cautela, eis que pode haver denúncias verídicas e o genitor que 

promove o abuso pode estar se escondendo por detrás da Síndrome da Alienação 

Parental, alegando que as acusações não passam de uma campanha difamatória 

realizada pelo outro cônjuge, quando, na verdade, trata-se de situações em que 

realmente existe o abuso (MADALENO, 2013, p. 48). 

 



27 
 

3.3 PROCEDIMENTOS JUDICIAIS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

O artigo 4º da Lei 12.318 dispõe sobre os procedimentos judiciais que 

devem ser adotados casos sejam detectados indícios dos atos da alienação parental 

nos seguintes termos: 

 

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 o juiz determinará, 
com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias 
necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do 
adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou 
viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.  
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.  

 

O referido dispositivo dá ao Poder Judiciário a possibilidade de intervir já nos 

primeiros indícios dos atos de alienação parental a fim de assegurar a integridade 

psicológica da criança e do adolescente vitimas da alienação. Esta atuação imediata 

concedida pelo legislador garante a efetividade da Lei da Alienação Parental eis que 

será possível combater com mais facilidade a alienação parental se ela for 

identificada logo no início. 

A atuação imediata quando verificado os indícios de alienação parental é de 

suma importância, tendo em vista que a morosidade do processo judicial pode 

repercutir favoravelmente ao alienador, que terá a oportunidade de manter por mais 

tempo o menor afastado do genitor alienado, prosseguindo com a implantação das 

falsas memórias e de ideias deturpadas acerca do outro genitor. 

A previsão contida no parágrafo único assegura ao menor o convívio com o 

genitor alienado, exceto quando esta convivência colocar em risco a integridade 

física ou psicológica da criança ou do adolescente. 

Sobre esta garantia, Douglas Phillips Freitas (2014, p. 39) alega que “deve 

ser a ultima ratio a separação total entre o acusado e o menor, sempre buscando 

soluções que mantenham, mesmo que vigiada ou diminuída, a convivência entre 

ambos”. 

Ainda, nos termos do mesmo artigo, caberá ao juiz a tramitação prioritária do 

processo, podendo o magistrado determinar as medidas que julgue adequadas para 
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a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente e, ainda, se 

necessário, determinar a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial, 

conforme previsto no artigo 5º da Lei da Alienação Parental, in verbis: 

 

Art. 5
o
  Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação 

autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia 
psicológica ou biopsicossocial.  
§ 1

o
  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.  
§ 2

o
  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.   
§ 3

o
  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.  

 

Sobre a pericia multidisciplinar prevista na Lei 12.218, Freitas (2014, p. 51) 

preleciona que “consiste na designação genérica de pericias que poderão ser 

realizadas em conjunto ou separadamente na ação judicial. É composta por perícias 

sociais, psicológicas, médicas, entre outras que se fizerem necessárias para o 

subsidio e certeza da decisão judicial”. 

Além da adoção de tais procedimentos é possibilitado ao juiz a adoção de 

instrumentos processuais capazes de inibir ou atenuar os efeitos da alienação 

parental, os quais serão abordados pormenorizadamente a seguir. 

 

3.4 INSTRUMENTOS PROCESSUAIS DE TUTELA E INIBIÇÃO DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

A identificação da existência da Alienação Parental exige uma imediata 

atuação a fim de assegurar os direitos inerentes à criança e ao adolescente, com o 

intuito de preservar a sua integridade física e psíquica. 

Diante de tal necessidade, o legislador elencou alguns instrumentos 

processuais capazes de inibir ou atenuar os atos de Alienação Parental, vejamos: 

 

Art. 6
o
  Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 

conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, 
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em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, 
sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla 
utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus 
efeitos, segundo a gravidade do caso:  
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;  
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;  
III - estipular multa ao alienador;  
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;  
V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 
inversão;  
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;  
VII - declarar a suspensão da autoridade parental.  
Parágrafo único.  Caracterizado mudança abusiva de endereço, 
inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá 
inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da 
residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de 
convivência familiar.  

 

Abordando individualmente as medidas sugeridas pelo legislador, a 

advertência ao alienador caso seja declarada a ocorrência da alienação parental, 

prevista no inciso I, segundo Buosi (2012, p. 135) pode ser eficaz se a alienação 

parental estiver no seu estágio inicial, pois, caso a alienação esteja em um grau 

mais avançado, o magistrado deverá utilizar-se de outra mais eficaz a fim de 

restabelecer o vinculo entre a criança e/ou adolescente e o genitor alienado. 

Quanto à ampliação no regime de convivência familiar em favor do genitor 

alienado, prevista no inciso II, tal medida se mostra extremamente eficaz, tendo em 

vista que com a reaproximação entre o menor e o genitor alienado pode, 

consequentemente, reduzir os efeitos da programação realizada pelo alienador 

(BUOSI, 2012, p. 135). 

A multa ao alienador, prevista no inciso III, é objeto da critica de Frederick 

Gondin8, na medida em que a lei não traz “as mínimas condições de ser aplicada e 

muito menos ainda executada”, considerando que não está previsto nenhum 

parâmetro para a sua aplicação, ficando ao arbítrio do juiz a quantificação da pena 

pecuniária. 

O inciso IV prevê o acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial que 

poderá ser realizado por ambas as partes envolvidas, ou seja, o menor vitimado, o 

alienador e o genitor alienado (BUOSI, 2012, p. 136). 

A alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão, prevista 

no inciso V, assim como a medida prevista no inciso II, visa reaproximar o menor 

                                            
8
 GONDIN, Frederick. Alienação parental: a Impropriedade do inciso III do artigo 6º da Lei n° 12.318, 

de 26 de agosto de 2010 (Lei da Alienação Parental). Disponível em: 
https://www.ibdfam.org.br/artigos/autor/Frederick%20Gondin. Acesso em: 2 mar 2014. 
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alienado do genitor não guardião, eis que na guarda compartilhada o menor terá um 

convívio saudável com ambos os genitores, e todas as decisões à seu respeito 

deverão ser tomadas conjuntamente, retirando do alienador o sentimento de posse 

sobre a criança e/ou adolescente (BUOSI, 2012, p. 136). 

Nesta esteira é o entendimento da psicóloga Andréia Calçada9, ao afirmar 

que a guarda compartilhada “minimiza bastante os conflitos, pois nesse caso os pais 

têm de chegar a um consenso nas decisões sobre a criança e têm de repensar 

muita coisa".  

A fixação cautelar do domicilio da criança e do adolescente, prevista no 

inciso Vi, de acordo com o entendimento de Buosi (2012, p. 136) visa “resguardar a 

maior efetividade nas medidas encontradas para diminuir a alienação parental, tendo 

em vista que é comum nesses casos a constante mudança de endereço do 

alienador com o menor de maneira injustificada”. 

A última medida prevista é a suspensão da autoridade parental, que mostra 

ser a mais drástica entre todas as medidas elencadas na lei. A suspensão da 

autoridade parental deve ser aplicada nos casos em que a alienação encontra-se em 

seu estágio avançado devido a rigorosidade de tal medida (BUOSI, 2012, p. 137-

138). 

Os instrumentos elencados no artigo supramencionado devem ser utilizados 

com cautela pelo poder judiciário, tendo em vista que tais medidas processuais 

devem ser manuseadas exclusivamente com a finalidade de inibir ou cessar os atos 

da alienação parental, não podendo, em momento algum, a criança ou adolescente 

serem penalizados com os reflexos de tais sanções. 

Importante salientar que o juiz não está adstrito à ordem progressiva 

elencada no artigo, de maneira que é permitido ao magistrado que aplique desde o 

inicio do processo a medida mais rigorosa se a circunstância fática assim exigir. 

Para Priscila M. P. da Fonseca   

 

É imperioso que os juízes se dêem conta dos elementos identificadores da 
alienação parental, determinando, nesses casos, rigorosa perícia 
psicossocial, para então ordenar as medidas necessárias para a proteção 
do infante. Observe-se que não se cuida de exigir do magistrado - que não 
tem formação em Psicologia - o diagnóstico da alienação parental. No 
entanto, o que não se pode tolerar é que, diante da presença de seus 

                                            
9
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elementos identificadores, não adote o julgador, com urgência máxima, as 
providências adequadas, dentre elas, o exame psicológico e psiquiátrico 
das partes envolvidas. 
Uma vez apurado o intento do genitor alienante, insta ao magistrado 
determinar a adoção de medidas que permitam a aproximação da criança 
com o genitor alienado, impedindo, assim, que o progenitor alienante 
obtenha sucesso no procedimento já encetado. (FONSECA, 2006, p 166-
167) 

 

Assim, é imprescindível uma atuação imediata do poder judiciário ao 

identificar a alienação parental solicitar um acompanhamento psicológico a fim de 

detectar ou não a existência da alienação parental. 

Esse acompanhamento se faz ainda mais necessário quando entre os atos 

de alienação parental encontra-se a falsa denúncia de abuso sexual realizada pelo 

alienador em face ao alienado, tendo em vista que há uma grande possibilidade 

desta denúncia não ser verídica, conforme exposto alhures, sete em cada dez 

denúncias de abuso sexual em caso de pais separados sete são decorrentes da 

alienação parental. 

Dante disto cabe ao juiz, em análise ao caso concreto, verificar qual a 

medida mais adequada, visando o melhor interesse da criança, que acaba sendo a 

parte mais prejudicada com a alienação parental. 
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CAPÍTULO IV - RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL  

 

4.1 VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE 

 

A prática de quaisquer dos atos de alienação parental, tanto aqueles 

elencados na Lei 12.318/10, quanto àqueles considerados pelo juiz como tal ou, 

ainda, os atos constatados por pericia, ferem o direito fundamental da criança ao 

convívio familiar saudável, caracterizando, assim, um abuso moral contra o menor, 

derivado do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. 

Sobre a conceituação de poder familiar, Silvio Rodrigues (2004, p. 356) 

leciona o seguinte: “O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos 

aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo em 

vista a proteção destes”. 

Quando tratamos da violação de direitos e garantias da criança e do 

adolescente decorrente da prática dos atos da alienação parental, tratamos aqui de 

direitos da personalidade, que, de acordo com o entendimento do ilustre jurista Silvio 

Rodrigues (2002, p. 61), são aqueles direitos “inerentes à pessoa humana e portanto 

a ela ligados de maneira perpétua e permanente, não se podendo mesmo conceber 

um indivíduo que não tenha direito à vida, à liberdade física ou intelectual, ao seu 

nome, ao seu corpo, à sua imagem e àquilo que ele crê ser sua honra”. 

Sobre os direitos subjetivos, Clayton Reis (2010, p. 432) leciona que: “As 

ofensas aos direitos da personalidade são suscetíveis de serem reparadas sempre 

que ocorrer ato ilícito ou ação culposa do agente, que tenha sido a causa eficiente 

de lesões aos direitos de outrem”.  

O artigo 12 do Código Civil assegura a defesa dos direitos da personalidade 

ao dispor que: “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas 

em lei”. 

Destarte, em virtude do caráter irrenunciável de tais direitos, é permitido ao 

seu titular que se utilize da via judicial para defendê-los. Ainda, vale ressaltar que, é 

vedado a renuncia de tais direitos, tanto pelo seu titular quando por um terceiro, 
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sendo assim, na prática da alienação parental, o alienador não tem o faculdade de 

retirar do menor o direito de convivência com o genitor alienador, porém, é isto que o 

alienador faz. 

A Constituição Federal traz alguns mecanismos que visam a proteção da 

criança e do adolescente, assegurando a estes alguns direitos fundamentais além 

do principio basilar da dignidade da pessoa humana, contido no artigo 1º, inciso III 

da Carta Magna. 

O artigo 226 da Constituição Federal reconhece a família como base da 

sociedade, assegurando, por este motivo, especial proteção do Estado. O artigo 227 

estabelece que: 

  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade,  ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

O dispositivo supracitado demonstra a real preocupação do constituinte 

originário em assegurar os direitos inerentes à criança, ao adolescente e ao jovem, 

impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteção de forma prioritária, 

a fim de impedir que a criança/adolescente sofra qualquer tipo de violência, seja esta 

física ou psíquica. 

A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

foi criada com o intuito de dispor sobre a proteção integral da criança e do 

adolescente, que são considerados pessoas em desenvolvimento. Já nos primeiros 

dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente o legislador garante a estes 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, constituindo dever da 

família, da sociedade, e do poder público a proteção integral de tais direitos. 

Diante da análise de tais dispositivos, verifica-se que na prática da alienação 

parental é patente a violação de todos os direitos garantidos ao menor, tanto pela 

Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida 

em que a conduta alienadora impede o menor de ter uma convivência familiar 

saudável descumprindo, portanto, os poderes inerentes ao poder familiar. 
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4.2 OS GRAVES EFEITOS OCASIONADOS NA PERSONALIDADE DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE  

 

 A alteração na organização familiar ocasionada pela separação conjugal por 

si só já gera enormes prejuízos ao desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Esta situação se torna ainda mais grave quando há uma disputa judicial, onde os 

pais acabam por vezes obrigando, mesmo que inconscientemente, os filhos a 

optarem entre um genitor ou outro (MADALENO, 2013, p. 37). 

É responsabilidade dos genitores zelar pela integridade física e moral de sua 

prole,  protegendo seus filhos de toda e qualquer forma de abuso. Nesta esteira é o 

entendimento de Canezin, ao lecionar que:  

 

A responsabilidade dos pais portanto, é enorme na formação da pessoa 
humana e principalmente na qualidade de vida que terá ao longo se sua 
existência. Determina se ela irá se transformar num adulto feliz, ou numa 
pessoa vazia, carente de afeto, que poderá acarretar diversos problemas 
(CANEZIN, 2005, p. 312) 

 

O indivíduo tem a sua personalidade formada por diversas fontes, de 

maneira que sua integridade merece ser protegida a fim de evitar  certas situações 

que constituem um risco para o desenvolvimento natural do ser humano (BUOSI, 

2012, p. 87). 

A prática dos atos de alienação parental constitui um destes fatores capazes 

de interferir na formação psicológica da criança e do adolescente vítima da 

alienação parental, sendo que as consequências desta prática nefasta podem 

repercutir diretamente na personalidade das vítimas. 

Podevyn traz à baila alguns dos efeitos ocasionados nas 

crianças/adolescentes vitimas da alienação parental, vejamos: 

  

Os efeitos nas crianças vítimas da Síndrome da Alienação Parental podem 
ser uma depressão crônica, incapacidade de adaptação em ambiente 
psicossocial normal, transtornos de identidade e de imagem, desespero, 
sentimento incontrolável de culpa, sentimento de isolamento, 
comportamento hostil, falta de organização, dupla personalidade e às vezes 
suicídio. Estudos têm mostrado que, quando adultas, as vítimas da 
Alienação têm inclinação ao álcool e às drogas, e apresentam outros 
sintomas de profundo mal estar. O sentimento incontrolável de culpa se 
deve ao fato de a criança, quando adulta, constata que foi cúmplice de uma 
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grande injustiça ao genitor alienado. O filho alienado tende a reproduzir a 
mesma patologia psicológica que o genitor alienador.

10
 

 

Conforme aventado anteriormente, quando o alienador verifica que os atos 

mais brandos de alienação parental não estão mais surtindo efeitos, ou seus efeitos 

ainda são brandos, este começa a incutir na mente do menor alienado ideias 

deturpadas acerca do outro genitor, as chamadas falsas memórias. 

Assim como os demais atos da alienação parental a implantação de falsas 

memórias podem ocasionar prejuízos á personalidade da vítima, eis que, conforme 

aduzem Ana Carolina e Rolf Madaleno (2013, p. 54): “Por ter sido acostumado a 

afastar uma parte da realidade, a do genitor alienado, essa criança, na idade adulta, 

apresentará uma visão dicotômica do mundo, ou todos estão contra ou a favor dele, 

sem meio-termo”. 

Maiores prejuízos geram quando as falsas memórias estão ligadas a falsa 

denúncia de abuso sexual, na medida em que os prejuízos ocasionados na 

personalidade da criança e do adolescente são praticamente os mesmos do abuso 

sexual real. 

Sobre o tema, Buosi afirma que:  

 

A criança passa a ter alterações na área afetiva e interpessoal, 
principalmente ligadas à relação de confiança com as pessoas, autoestima, 
angústias, sentimento de culpa, depressão, medos e até alterações na área 
da sexualidade em casos de falso abuso, negando-se a mostrar seu corpo, 
tomar banho com colegas e ser examinado por médicos (BUOSI, 2012, p.89 
apud FONSECA, 2006). 

 
 

É preciso aplicar energicamente as medidas previstas na Lei da Alienação 

Parental, sendo imprescindível a atuação imediata do Poder Judiciário ao identificar 

os indícios da alienação parental, a fim de evitar que as consequências citadas 

anteriormente cheguem ao seu estágio mais grave, repercutindo negativamente na 

formação psicológica da criança e do adolescente, causando a estes prejuízos 

irreversíveis. 

 

                                            
10

 PODEVYN, François. Síndrome da Alienação Parental. Tradução para Português: Apase – 
Associação de Pais e Mães Separados (08/08/2001): Associação Pais para Sempre. Disponível em: 
<http://www.apase.org.br/94001-sindrome.htm>. Acesso em 23 mar. 2014. 
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4.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ALIENANTE FRENTE À PRÁTICA DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Com o advento da Constituição de 1988 a responsabilidade civil no âmbito 

do direito de família deixou de ser vista apenas como um ressarcimento de ordem 

patrimonial quando fossem verificados certos abusos, de maneira que passou a se 

admitir também o ressarcimento pelos danos morais advindo das relações familiares, 

eis que, no âmbito do direito de família, os bens tutelados são aqueles inerentes á 

dignidade da pessoa humana (VENOSA, 2008, p. 284). 

Nesta esteira é o entendimento do ilustre professor Clayton Reis (2010, p. 

284) ao aduzir que: “a indenização dos danos ocorridos no ambiente familiar, 

diferentemente do que se observa no ambiente contratual ou negocial, deverá 

restringir-se aos danos imateriais, ou seja, danos morais”. 

O dano moral é caracterizado pela lesão aos bens imateriais do individuo, 

não atingindo-lhe o patrimônio, ou seja, consiste na lesão de direitos fundamentais 

inerentes ao ser humano como a imagem, a boa fama, a intimidade, enfim, todos 

aqueles direitos irrenunciáveis assegurados constitucionalmente, lesão esta capaz 

de causar à vítima sentimentos de humilhação, vergonha, angústia ou qualquer 

outro sentimento negativo que cause alterações ao estado psicológico da vítima. 

Pablo Stolze e Pamplona Filho tratando do dano moral, afirmam que:  

 

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, 
nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos 
afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da 
pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua 
intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 
constitucionalmente. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, p.55) 

 

Conforme preleciona Maria Helena Diniz (DINIZ, 2008, p. 90 apud 

ZANNONI, 1982, p. 232-233), o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de 

espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. 

É cediço que no direito de família existem diversas circunstâncias capazes 

de ensejar a possibilidade de indenização, pois é comum que na vida conjugal o 

homem e a mulher ultrapassem os limites de sua relação, fazendo com um gere 

prejuízos ao outro, seja de ordem moral ou material (VENOSA, 2008, p. 284). 
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Esta possibilidade também se estende aos filhos na medida em que a 

ausência de suporte material, moral ou psicológico caracteriza o descumprimento 

dos deveres inerentes à convivência familiar. Este é o entendimento de Silvio de 

Salvio Venosa ao lecionar que: 

 

A matéria fica ainda mais delicada quando se trata de proteção ao direito e 
à personalidade de filhos menores. Assim, sustenta-se modernamente, com 
razão, que ofende a dignidade do filho não só a ausência de socorro 
material, como a omissão no apoio moral e psicológico. O abandono 
intelectual do progenitor com relação ao filho menor gera, sem dúvida, 
traumas que deságuam no dano moral. Nesse diapasão, a afetividade liga-
se inexoravelmente à dignidade do ser humano. É evidente que uma 
indenização nessa seara nunca restabelecerá ou se fará nascer o amor e o 
afeto. Cuida-se, como enfatizamos, de mero lenitivo, com as conotações 
que implicam uma indenização por dano moral (VENOSA, 2008, p. 286). 

 

Entretanto, assim como nos demais ramos do direito, no direito de família 

para que haja o dever de indenizar não é suficiente apenas a demonstração do 

dano, mas sim a existência de todos os elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil (REIS, 2010, p. 285). 

Clayton Reis, citando lição de Theodoro Júnior, pondera que: 

 

para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será 
suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a 
responsabilidade civil se se reunirem os seus elementos essenciais: dano, 
ilicitude e nexo causal. Se o incômodo é pequeno (irrelevante) e se, mesmo 
sendo grave, não corresponde a um comportamento indevido (licitude), 
obviamente não se manifestará o dever de indenizar (ausência de 
responsabilidade civil cogitada no artigo 186 do CCB) (REIS, 2010, p. 283 
apud THEODORO JÚNIOR, 2003). 

 

Sobre a existência do dano moral nas relações familiares, em recente 

julgado, a relatora Nancy Andrighi, ao prolatar seu voto no REsp. 1.159.242, nos 

trouxe a seguinte lição sobre o tema abordado, vejamos: 

 

Muitos, calcados em axiomas que se focam na existência de singularidades 
na relação familiar – sentimentos e emoções – negam a possibilidade de se 
indenizar ou compensar os danos decorrentes do descumprimento das 
obrigações parentais a que estão sujeitos os genitores. 
Contudo, não existem restrições legais à aplicação das regras relativas à 
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar, no 
Direito de Família (STJ, REsp. 1.159.242. Relatora: Ministra Nacy Andrigui, 
Julg.: 24.04.2012). 

 

No que tange aos danos morais decorrentes da violação dos direitos 

garantidos á criança e ao adolescente é uníssono que os atos de alienação parental 
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geram o dever de indenizar, eis que preenche todos os pressupostos necessários 

para a responsabilização civil do agente causador do dano. 

Conforme ventilado alhures, para que surja o dever de indenizar, deve haver 

uma conduta (ação ou omissão), voluntária, que seja realizada de maneira culposa, 

que tenha como consequência um dano e que exista um nexo de causalidade entre 

o dano e a conduta do agente.  

A conduta do agente constitui na prática da campanha difamatória a fim de 

romper os laços afetivos existentes entre o menor e o genitor alienado, implantando 

no menor falsas memórias, que futuramente farão com que o próprio menor tome 

para si as alegações inverídicas utilizadas pelo alienador, de maneira que, com o 

passar do tempo, o próprio menor passa agredir o outro genitor. 

A culpa está presente na alienação parental tendo em vista que todos os 

atos praticados pelo alienador são realizados com a finalidade de afastar o menor da 

convivência de seu outro genitor, ou seja, este é, sem dúvida, o resultado almejado 

com sua conduta. Desta forma, como vimos anteriormente, há o dolo na conduta do 

alienador, eis que o resultado é premeditado. 

Quanto ao nexo de causalidade, é patente a relação existente entre os 

danos causados ao menor e ao genitor alienado e a conduta praticada pelo 

alienador, eis que se não fosse pela prática alienadora, os prejuízos na relação 

paterno-filial não existiriam. 

É notório que a prática da alienação parental além de ser uma conduta 

ilícita, é plenamente culpável e causadora de danos irreparáveis á criança e/ou 

adolescente, de maneira que restam configurados todos os elementos 

caracterizadores do dever de indenizar pela realização de tal conduta (FREITAS, 

2014, p. 106). 

A Lei da Alienação Parental em seu artigo 3º dispõe que a conduta 

alienadora “constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e 

descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de 

tutela ou guarda”, ou seja, constitui ato ilícito passível de indenização. 

No artigo supracitado o legislador trouxe a expressão “abuso moral”, que 

nada mais é do que o dano moral decorrente da conduta do alienador, por esta 

razão, é justificável o pleito de indenização por danos morais em face do alienador. 
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Conforme vimos anteriormente, o genitor alienado também integra o polo 

passivo da alienação parental, sendo assim, é evidente que cabe também a ele o 

direito de requerer a responsabilização do alienante por seus atos. 

O dano moral sofrido pelo genitor alienado é caracterizado pela campanha 

difamatória realizada pelo alienador contra si, conduta esta plenamente capaz de 

causar ao genitor alienado dor, sofrimento, angústia, humilhação e tristeza, em 

virtude de se ver separado de sua prole por mera vingança do alienador. 

É indiscutível que, além de constituir uma obrigação, é direito do não 

guardião de participar ativamente da vida de seus filhos, é o que dispõe o artigo 

1.589 do Código Civil ao assegurar que: “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”. 

Fábio Bauab Boschi citado por Freitas diz que a responsabilidade civil do 

alienante é patente pois,  

 

o dano moral do visitante reflete-se na esfera sentimental e emotiva do 
visitado, que é, aliás, o detentor do maior interesse; então, ao ofender-se a 
moral de um, ofende-se, em muitos casos, os sentimentos do outro, de 
forma que ambos serão vítimas de um mesmo ato lesivo descumprimento 
injustificado do acordo ou sentença) (2011, p. 108 apud BOSCHI, 2005, p. 
248). 

 

Destarte, quando se trata da responsabilidade civil decorrente dos atos de 

alienação parental a responsabilidade será subjetiva, ou seja, mediante a apuração 

da culpa do agente alienador. 

 

4.4 A POSTURA DOS TRIBUNAIS EM FACE DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

  

Trazidas as considerações necessárias acerca dos pressupostos formais 

para a configuração do dever de indenizar, tecidos comentários acerca da 

conceituação da alienação parental, bem como da Síndrome da Alienação Parental 

e seus sintomas, bem como a análise acerca da responsabilidade civil do alienante 

frente à prática da alienação parental, faz-se necessário trazer á baila o 

entendimento dos tribunais pátrios acerca do assunto em estudo. 
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A primeira vez que chegou ao Superior Tribunal de Justiça um caso de 

alienação parental foi decorrente de um conflito de competência existente entre o 

Juízo de Direito de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro e o Juízo de Direito da 

3ª Vara de Família, Sucessões e Cível de Goiânia, estado de Goiás, a qual possui a 

seguinte ementa: 

 
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.  
MENOR. AÇÕES CONEXAS DE GUARDA, DE MODIFICAÇÃO DE 
CLÁUSULA, DE EXECUÇÃO E OUTRAS. GUARDA EXERCIDA PELA 
MÃE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. 
CPC, ART. 87. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
I. Prevalece o art. 87 do CPC sobre a norma do art. 147, I, do ECA, que tem 
natureza absoluta quando, em curso a ação originária, proposta 
regularmente no foro de residência do menor, o detentor da guarda altera 
seu domicílio. 
II. Precedentes do STJ. 
III. Inexistência de circunstância excepcional a indicar solução diversa. 
IV. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª 
Vara de Família, Sucessões e Cível de Goiânia, GO, o suscitado. (STJ, 
Conflito de Competência nº 94.723 – RJ, Relator: Ministro Aldir Passarinho 
Júnior) 

 

Tendo em vista que o objeto do presente estudo não é a questão do conflito 

de competência, serão realizadas considerações apenas aos fatos pertinentes à 

alienação parental. 

No caso em comento foram ajuizadas na Comarca de Goiânia ação de 

separação de corpos e guarda provisória; homologação de divórcio em ação de 

conversão da separação; execução de acordo; revisional de cláusula de visita e, por 

fim, ação de guarda e posse. Já na Comarca de Paraíba do Sul fora ajuizada ação 

de modificação de cláusula, a qual foi deferida tutela antecipatória suspendendo as 

visitas do pai aos menores. 

A mãe dos menores alega que os filhos sofriam abusos constantes pelo pai, 

inclusive alegando que foram abusados sexualmente pelo mesmo, tendo como 

consequência o deferimento de liminar a fim de suspender a visitação do pai aos 

filhos até que fosse realizado acompanhamento psicológico os menores para que 

possibilitasse, posteriormente, a convivência com o genitor acusado do abuso. 

Sobre tais alegações foi constatado por perícia que não havia evidências 

psíquicas nos menores de abuso sexual, porém, havia evidências de alienação 

parental por parte da genitora. 

Em outro caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhecendo a 

prática de alienação parental, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 
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70014814479 interposto em face da decisão que determinou a alteração de guarda 

em favor da avó da menor vítima da alienação parental, o qual possui a seguinte 

ementa: 

 

GUARDA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. SÍNDROME DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL. 
Havendo na postura da genitora indícios da presença da síndrome da 
alienação parental, o que pode comprometer a integridade psicológica da 
filha, atende melhor ao interesse da infante, mantê-la sob a guarda 
provisória da avó paterna. 
Negado provimento ao agravo. (TJRS, 7ª C. Cível, AI 70014814479, REL. 
Des. Maria Berenice Dias, j. 07.06.2006)  
 

 

No caso em comento a mãe da menor mostrava características de 

alienadora, tendo em vista que já havia registrado diversas ocorrências de abuso 

sexual em face do genitor da criança, bem como outros atos de alienação parental. 

A Relatora Maria Berenice Dias considerou imperioso trazer à baila alguns 

trechos dos relatórios apresentados pela Assistente Social, eis que mostram 

claramente a maneira que é realizada a alienação parental pela mãe da menor, 

sendo relevante também mencioná-los neste trabalho, vejamos: 

 

Relatório 16/2005, elaborado em 18-6-2005 (fls. 379-380):  
A pedido de Luíza, brincamos de “mãe e filha”; onde ela era “minha mãe” e 
eu a “filha dela”, durante a brincadeira ela me dizia que eu (a filha) teria que 
ser uma filha boazinha, se não ela (a mãe) iria morrer e “eu iria morar com 
uma família muito ruim. Seria a família do meu pai e que meu pai ia colocar 
o dedinho na minha bundinha e no meu xixi”. Após falar isto, ela me beijou e 
disse: “Não é verdade! É minha mãe Gislaine que me diz isto quando eu 
não obedeço”. E mudamos a brincadeira.  
 
Relatório 21/2005, com data de 27-8-2005 (fl. 390):  
(...)ela [Luiza] alterna momentos de extrema felicidade com momentos de 
tristeza, chora e xinga todo mundo: “vocês querem me tirar da minha mãe”. 
Continuo preocupada , desde que aceitei o caso, com as condições 
psicológicas da Luíza. (...) Quando a Luiza viaja comigo ela chega mais 
tranqüila, ela conversa o tempo todo, conta da escolhinha, das coleguinhas, 
da mãe, etc., pede para que eu não conte que ela “ama o pai” porque sua 
mãe fica “muito braba”. 
 
Relatório 22/2005, realizado em 9-9-2005 (fl. 391): A menina brinca, corre, 
abraça e beija o pai, quando lembra pede que eu “não comente com a fada” 
pois sua mãe diz que ela “só é amada pela mãe e só pode amar a mãe. A 
menina disse: “eu amo meu pai mas digo para minha mãe que não gosto, 
para ela não me bater”. (...)  
 
 
No relatório 24/2005, com data de 7-10-2005 (fls. 396-397), após ter 
passado alguns dias na casa de sua avó paterna, com ótimo 
relacionamento com os familiares, inclusive chorando abraçada ao pai e 



42 
 

solicitando ficar mais alguns dias em sua companhia, a infante na viagem 
de retorno solicita à assistente social:  
por favor não coloca no relatório que eu chorei [para ficar], que eu estava 
feliz, diz que eu chuto minha avó, que bato no Felipe [primo], porque se não 
minha mãe fica braba e todos os dias me fala o que tu colocou no relatório.  
 
 
Relatório 25/2005, de 5-11-2005 (fl. 399):  
O que posso perceber é que a menina demonstra muito medo de sua mãe, 
diz que “não pode conversar comigo pois a mãe diz ter um anjo que lhe 
conta tudo”, isso intimida a menina tanto, que perto de chegarmos em Santa 
Vitória ela começa a ficar agitada e apreensiva, fala no meu ouvido com 
medo que o “anjo possa ouvir”.  
 
 
Relatório 28/2005, elaborado em 3-12-2005, (fls. 403-404)  
Luiza chorava muito e não queria ir comigo, queria que a mãe fosse junto. 
Como não parava de chorar, falei com a Srª Gislaine para que ficasse com a 
menina, pois estávamos atrasando a saído do ônibus. (...) O episódio do 
embarque me pareceu ter sido provocado pela mãe de Luiza, que continua 
fazendo uma espécie de “terrorismo psicológico” pois, além de dizer para 
filha que “faltava pouco para que esta situação se resolva e ela não vai 
precisar ir mais”, a mãe levou a Luiza para a rodoviária acompanhada de 
babá com as duas filhas pequenas, a Luiza chorava e dizia que “a mãe e as 
meninas vão tomar sorvetes e brincar com meus brinquedos”. Cinco 
minutos depois que saiu o ônibus ela já não chorava mais. Falou-me que 
ela “queria ir para casa da avó, mas se a mãe descobre ela me bate”, ou 
seja, na frente da mãe (possivelmente por medo) a Luiza chora e diz que 
não quer ir, longe da mãe ela se solta e fica feliz em viajar, mas aí também  
fica com medo porque a Assistente Social vai contar, “nos papéis ou no 
relatório”, que ela está feliz. Ela disse ainda: “tenho que fazer isso (chorar), 
dizendo que não quero vir porque se não a minha mãe me bate e me xinga, 
diz que eles vão me levar embora e eu não vou mais ver ela. Ela não gosta 
da gente do pai, por isso tenho que chorar para não vir”. 

 

Diante de tais relatórios a relatora aduz que a conduta realizada pela 

genitora caracteriza, indubitavelmente, atos de alienação parental, diante disto, 

negou provimento ao agravo, mantendo a guarda com a avó da menor, conforme 

fora decidido pelo tribunal a quo, eis que diante das circunstâncias apresentadas 

esta medida se mostra a mais adequada. 

Sobre a existência de dano moral decorrente da imputação de falsa prática 

de abuso sexual, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui o seguinte 

entendimento: 

 

EMENTA: DANO MORAL. CALÚNIA. ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME 
SEXUAL PELO AUTOR CONTRA SEUS FILHOS. REQUERIDA QUE 
ADMITE TER FEITO TAL AFIRMAÇÃO, LEVANDO O FATO AO 
CONHECIMENTO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 
VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. 
DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.  (TJRS, RC 
71002402675, Rel. Eugênio Facchini Neto, DJ 29/04/10) 
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Em seu voto o relator Eugênio Facchini Neto entendeu que: 

 
A ocorrência do dano moral não está condicionada ao conhecimento por 
terceiros dos fatos atentatórios à moral do autor. Configura-se o dano 
quando violados os direitos da personalidade, afrontando a dignidade da 
pessoa humana. Está caracterizado quando presente a angústia, o abalo 
psicológico, a dor moral. Desnecessário que o fato se torne de 
conhecimento geral. Ressalte-se que não é o caso de se diferenciar honra 
objetiva e subjetiva, necessária na esfera penal para configuração do delito 
de calúnia. De qualquer sorte, há informações por parte do autor de que a 
notícia do fato se espalhou na comunidade e, especialmente, dentre os 
familiares do autor.  

Evidente, assim, o abalo à moral do autor. Se assim não o fosse, não creio 
que registraria ocorrência policial nem viria ao Judiciário abalando 
sensivelmente a relação familiar. 

 

 

Neste mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo ao julgar uma apelação em ação de indenização por danos morais em 

caso típico de alienação parental, da qual se extrai a seguinte ementa:  

 
EMENTA: DEMONSTRADO QUE AS RES AGIRAM COM CULPA 
QUANDO ACUSARAM O AUTOR DE ABUSOS SEXUAIS CONTRA O 
PRÓPRIO FILMO, FATO ESSE AFASTADO POR PSICÓLOGO E 
ASSISTENIE SOCIAL JUDICIAIS. E DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. FIXA-SE O VALOR DOS DANOS MORAIS EM DEZ MIL REAIS. 
(TJSP, 9º Câmara de Direito Privado, Apelação Cível com Revisão nº 
280.982-4/9, Relator: Antônio Vilenilson) 

 

As apelantes requereram a majoração do valor arbitrado pelo magistrado a 

título de danos morais sofridos pelo réu em virtude de falsas alegações de abuso 

sexual realizadas pela mãe do menor. Tais alegações foram confirmadas mediante 

parecer realizado pela psicóloga que fazia o acompanhamento psicológico do 

menor. 

A referida psicóloga também atua no polo passivo da ação de indenização 

por danos morais pleiteada pelo pai do menor, tendo em vista que, conforme 

informações trazidas aos autos, o parecer da psicóloga foi realizado com base nas 

informações prestadas pela mãe do menor que desconfiava que seu filho estaria 

sofrendo alguma espécie de abuso, eis que uma das causas do rompimento 

conjugal foi as “atitudes sexuais anormais” do marido. 

Conforme arguido pelo relator Antônio Vilenilson “fundar tão grave acusação 

no abalo moral da criança (que outras causas poderia ter) e nas escoteiras 

declarações da mãe é agir com imprudência; é ser imperito do ponto de vista da 

especialidade”. 
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Sobre o comportamento da mãe do menor o relator afirma que a mesma 

“agiu com culpa ao acusar o pai de molestar o filho e ao dar sequência a atos que 

objetivaram impedir o pai de visitar o filho. Por isso também deve ser 

responsabilizada”. 

Restou comprovado nos autos mediante pareceres da psicóloga e da 

assistente social designada pelo juízo que não havia nenhum sinal de abuso sexual 

contra o menor, e ainda a perita identificou que o vinculo afetivo entre pai e filho 

ainda estavam preservados, mesmo com os conflitos familiares. 

Sobre a existência de dano moral aduz o relator: 

 

Não vinga a alegação de que por causa do segredo de justiça não houve 
lesão à honra do pai. Desnecessário, aliás, relembrar que, embora mais 
restrita, os processos que correm em segredo de justiça têm sua platéia. E 
que, para configuração da ofensa à honra, nem sequer a presença dessa 
platéia era necessária; bastava que só a vítima soubesse da leviana e 
injusta acusação Relembre-se ainda que a coisa não ficou no âmbito do 
processo judicial Houve inquérito policial Testemunhas foram ouvidas Tudo 
isso tornou o fato mais público  
Há. recorde-se. outro fundamento para o dano moral, o fato de Odair ter 

sido privado das visitas ao filho por quase um ano [...]  

 

No caso em comento, em que pese não ser expressamente abordado, trata-

se de caso tópico de alienação parental. Isto verifica-se pela constatação da falsa 

denúncia de abuso sexual contra o genitor não guardião objetivando o afastamento 

entre o pai e o menor. 

 

4.5 OS VALORES DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS TRIBUNAIS 

 

Há alguns anos atrás, tanto a doutrina quanto a jurisprudência inadmitiam o 

ressarcimento por danos morais em virtude de tais danos constituírem uma violação 

a direitos extrapatrimoniais do individuo, não sendo possível sua valoração 

pecuniária. Este entendimento se baseava na ausência de legislação específica 

aplicável, bem como na dificuldade que os magistrados encontravam para aferir o 

pretium doloris (REIS, 2002, p. 10). 

Entretanto, em que pese este entendimento ter permanecido vigente por 

algumas décadas, atualmente prevalece o entendimento de que os danos morais 

podem sim ser compensados. Todavia, diferentemente do que ocorre quando é 

verificada uma lesão a um bem patrimonial do indivíduo, onde é possível o 
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ressarcimento material ou pecuniário, os danos morais não podem ser considerados 

ressarcíveis, tendo em vista que não será possível o retorno da vítima ao seu estado 

anterior, porém, tais danos podem ser compensados (SILVA, 2002, p. 41). 

Em regra, a reparação do moral é pecuniária, e visa amenizar os 

sentimentos negativos ocasionados a vitima pela violação dos seus direitos 

personalíssimos. Todavia, a legislação pátria é omissa quanto aos valores que 

devem ser arbitrados em caso de condenação por dano moral, sendo assim, caberá 

ao magistrado, em análise ao caso concreto, arbitrar o valor que julgue adequado 

diante determinada situação (DINIZ, 2008, p. 98). 

Ao arbitrar o valor da compensação, o magistrado deverá observar a dupla 

função da reparação, ou seja, a função compensatória do dano experimentado pela 

vítima e a função punitiva do agente causador. 

A função compensatória, nas palavras do ilustre professor Clayton Reis 

(2002, p. 79), “oferece satisfação à consciência de justiça e à personalidade do 

lesado, e a indenização pode desempenhar um papel múltiplo, de pena, de 

satisfação e de equivalência”. 

Esta natureza satisfativa é característica dos direitos extrapatrimoniais, eis 

que a dor ocasionada á vitima é impossível de ser mensurada, não sendo possível a 

equivalência entre o dano sofrido e o quantum indenizatório arbitrado. Este é o 

entendimento de Maria Helena Diniz (2008, p. 99), ao lecionar que: “Na reparação 

do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias 

de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e 

não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”. 

No que tange a função punitiva da compensação, é cediço que ao impor ao 

ofensor o pagamento de uma sanção pecuniária, diminuindo-lhe o patrimônio, fará 

com que o individuo tenha mais cautela na prática de seus atos, servindo como uma 

função pedagógica a fim de evitar a prática reiterada de determinada conduta (REIS, 

2002, p. 82). 

Na doutrina há algumas críticas tecidas acerca da reparabilidade do dano 

moral ser realizada mediante pena pecuniária, entre estas objeções encontra-se no 

fato de tal reparação constituir um locupletamento ilícito da vítima, pois há o 

recebimento de um valor sem que haja o dispêndio, por parte desta, de qualquer 

valor (SILVA, 2002, p. 59). 
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Diante de tais considerações, conforme pondera Diniz (2008, p. 98) “a 

fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do magistrado”, quem em análise 

ao caso concreto deverá estabelecer um valor pautado na razoabilidade e 

proporcionalidade, não sendo ínfimo a ponto de não cumprir com o caráter punitivo 

da indenização nem exacerbado a ponto de proporcionar o enriquecimento ilícito da 

vítima. 
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CONCLUSÃO  

 

O instituto da responsabilidade civil vive em constante mutação, de maneira 

que se faz necessário sua adequação às situações que possam causar lesão ao 

direito de outrem. 

Para que surja o dever de indenizar se faz necessário que estejam 

presentes todos os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja, 

conduta, dano, nexo de causalidade e culpa, nos casos de responsabilidade civil 

subjetiva. 

A conduta é o primeiro dos pressupostos da responsabilidade civil, sem que 

haja uma conduta não há que se falar em responsabilização, além disso a conduta 

deve manter um nexo de causalidade com o dano ocasionado à vitima, tendo em 

vista que, se não houver relação entre a conduta praticada pelo agente com o 

prejuízo experimentado pela vítima não há como responsabilizá-lo. É necessário, 

ainda, que o agente pratique a conduta de maneira culposa, eis que o tema central 

abordado diz respeito á responsabilidade subjetiva, que só pode ser imputada ao 

agente mediante a comprovação da culpa. 

No âmbito do direito de família, por se tratar da tutela de direitos inerentes 

personalidade do indivíduo, o que se pleiteia é a tutela dos bens imateriais, ou seja, 

pleiteia-se o ressarcimento pelos danos morais advindos das relações familiares 

quando ocorre a quebra de um dever de cuidado. 

O dano moral constitui uma ofensa aos direitos fundamentais do ser 

humano, como a honra, imagem, boa fama, intimidade, enfim, direitos garantidos 

pela Constituição Federal em seu artigo 5º, X, sendo que este dispositivo assegura o 

direito de indenização por danos morais ou materiais decorrentes de sua violação. 

A alienação parental, por se tratar de uma interferência na formação 

psicológica da criança e do adolescente promovida com o intuito de ocasionar o 

rompimento do vinculo afetivo entre o menor e o outro genitor, constitui abuso moral 

contra o menor, assim como corresponde a uma violação aos deveres inerentes ao 

poder familiar por parte do alienador, que em grande parte dos casos é o genitor 

guardião. 

A Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010 – Lei da Alienação Parental, em seu 

artigo 6º dispõe que, quando caracterizados os atos típicos de alienação parental, o 
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juiz poderá utilizar-se dos meios necessários para inibir ou atenuar esta prática, isso 

sem trazer prejuízos à responsabilização civil ou criminal do alienador. 

O referido dispositivo nos remete ao âmbito da responsabilidade civil, eis 

que os atos de alienação parental, conforme verificado, preenche todos os requisitos 

necessários para o dever de indenizar, na medida em que a alienação parental 

constitui um ato ilícito por parte do alienador, que se utiliza de artifícios para afastar 

o menor da convivência do genitor alienado, descumprindo com os deveres 

inerentes ao poder familiar e, ao romper o vínculo afetivo entre a criança e seu outro 

genitor viola os direitos personalíssimos, entre eles a convivência familiar saudável, 

caracterizando o primeiro elemento necessário para ensejar a responsabilidade civil, 

ou seja, a conduta. 

No que tange ao pressuposto da culpa, o alienador ao realizar a “lavagem 

cerebral” age de maneira culposa, eis que a sua intenção é romper o elo afetivo 

entre o menor e o genitor não guardião.  

Quanto ao dano, este é facilmente identificado, pois conforme exposto 

alhures, os atos de alienação parental trazem grandes prejuízos à formação 

psicológica da criança e do adolescente, prejuízos estes que geralmente são 

identificados quando as vítimas se tornam adultas, sendo possível verificar a 

dificuldade destes em se relacionar com outras pessoas, em confiar e até mesmo a 

sensação de abandono, pois em muitos casos o genitor alienado acaba “desistindo” 

dos filhos por não encontrar uma maneira de se defender dos ataques realizados 

pelo alienador. 

Estes danos ainda são maiores quando entre os atos de alienação parental 

se encontra a falsa acusação de abuso sexual, pois a criança ou adolescente 

induzido a acreditar que este abuso realmente aconteceu sofrem riscos semelhantes 

ao das vítimas de um abuso real, prejuízos estes muitas vezes irreversíveis. 

O nexo de causalidade está presente eis que é a conduta alienadora que 

vem a causar os danos à formação do menor, se não houvesse a prática alienadora, 

o menor poderia manter uma convivência familiar saudável, o que não é possível 

quando estão presentes os atos de alienação. Desta feita, verifica-se que todos os 

pressupostos da responsabilidade civil estão presentes quando tratamos da 

alienação parental, sendo assim é possível concluir que é cabível pleitear ao 

alienador o ressarcimento pelos danos morais advindos de tal prática. 
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Insta salientar que a alienação parental não ocasiona danos apenas ao 

menor vítima de tais atos, mas também ao genitor alienado, que tem a sua imagem 

denegrida perante a sua prole, bem como tem seu direito à visitação lesionado por 

uma mera vingança do guardião. 

Com o advento da Lei da Alienação Parental o assunto passou a ser 

abordado com maior frequência e, consequentemente, o Poder Judiciário passou a 

dar maior atenção a este tema, eis que anteriormente não havia nenhuma legislação 

específica que possibilitasse a apuração desta prática. 

É necessário que o magistrado se utilize de todos os meios necessários para 

combater esta prática nefasta quando ela ainda estiver em sua fase inicial, isto se 

torna possível pois a própria lei garante a liberdade na aplicação das medidas 

necessárias para se atingir esta finalidade, possibilitando que o Poder Judiciário 

interfira quando ainda há indícios da alienação parental. Estas medidas devem ser 

aplicadas com celeridade a fim de evitar que a conduta alienadora cause ainda 

maiores prejuízos aos envolvidos.  

Quando verificada a necessidade de responsabilizar o alienador pelas 

práticas da alienação parental, por se tratar de uma violação aos direitos imateriais 

da criança e do adolescente ou do genitor alienado, o retorno ao status quo ante é 

inviável, de maneira que a indenização a ser pleiteada terá caráter meramente 

compensatório, e não ressarcitório como seria se tratássemos de um dano material. 

Nestes casos, caberá ao juiz o arbitramento de um valor correspondente ao dano 

causado à vítima, levando em conta a situação econômica do ofensor, de maneira a 

não lhe propiciar a diminuição excessiva de seu patrimônio e, muito menos, o 

enriquecimento ilícito da vítima. 

O magistrado ao arbitrar o valor da indenização deverá também atingir as 

funções de tal arbitramento, ou seja, a função punitiva a fim de inibir o agente 

causador do dano a repetir determinada conduta, bem como compensar a vítima 

pelos prejuízos por ela experimentados. 
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