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Resumo: O presente artigo discute a alienação parental a partir da perspectiva da garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes, em particular o direito à convivência familiar. Observa-se as mudanças no núcleo 
familiar, passando pelos Princípios Constitucionais atingidos pela mesma, até a elaboração da lei 
12.318/2010. Sendo assim, a maneira de tratar o último sacramento religioso e uma das formas de união 
civil possui suas vantagens e contradições, como exemplo desta última, o fenômeno da “Alienação 
Parental”. A alienação parental é constantemente foco dos estudos que englobam o Direito de Família, 
ramos do Direito Civil delineado por violações e abuso de expressivos direitos praticados por ex-cônjuges e 
familiares à prole do casal. Dessa forma, analisa-se também a importância da guarda compartilhada para a 
garantia à convivência familiar, garantindo o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho visa discutir a alienação parental como uma expressão da negação do 
direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. Para compreender a alienação 
parental é necessário considerar as mudanças ocorridas com o passar nos anos na 
estrutura familiar, compreendendo suas particularidades, e as implicações que estas 
mudanças estruturais trazem para a vida de homens, mulheres, e principalmente de 
crianças e adolescentes. 

A família, enquanto instituição social e unidade protetiva do indivíduo, por meio de 
seu papel principal de guardiã dos direitos de todos os que nela estão inseridos, é a 
unidade primária de constituição das primeiras interações sociais de qualquer indivíduo, 
onde este deve gozar de proteção integral. De tal modo, a Constituição Federal de 1988, 
considera a família como instituição básica da sociedade devendo ter proteção especial 
do Estado. De acordo com o artigo 226 da Constituição Federal, 

 
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuito a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 
em casamento. 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. 
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Entretanto, é essencial considerar outras perspectivas em torno da família, uma vez 
que, de acordo com o movimento da sociedade, ela se reconfigura e abre possibilidades 
para novas interpretações, podendo ser também considerada como aquela que está 
permeada por laços afetivos e consanguíneos entre as pessoas, como afirma Gonçalves 
(2010, p.17), 

 
O vocábulo família abrange todas as pessoas ligadas por vínculos de sangue e 
que procedem, portanto, de um tronco ancestral comum, bem como as unidas por 
afinidade e pela adoção. Compreende os cônjuges e companheiros, os parentes e 
afins. 
 

Na antiguidade os casamentos formais eram considerados o marco legal para a 
constituição da entidade familiar, porém nos dias atuais é comum a formação de famílias 
que se constituem a partir das relações de afeto, sem necessariamente estabelecerem um 
contrato formal para tanto; como é o caso das novas composições familiares oriundas de 
uniões estáveis, uniões homoafetivas, famílias por adoção, dentre outras. 

Falar sobre família requer uma análise isenta de modelos padronizados acerca da 
sua formação, devido não existir um conceito único e/ou um tipo único de família. Esta é 
fruto das relações sociais, construídas de acordo com o contexto de cada época, 
permeada por influências sócias históricas decorrentes das transformações que 
repercutem nas diferentes formas de sociabilidade. 

 
O significado do termo família tem sido alterado ao longo do percurso histórico e 
nas diferentes culturas: pessoas de uma casa, que vivem juntas; grupo de 
parentes próximos; filhos de uma mesma mãe; família natural, que tem o mesmo 
sangue do pai e da mãe. Assim, o termo família, também é utilizado em sentidos 
diferentes, mas guarda de forma subjacente o ideal de família, vinculado à ideia de 
vínculos e de proximidade entre seus membros: um conjunto de vocábulos que 
têm a mesma raiz; materiais com as mesmas características básicas ou pessoas 
que professam o mesmo credo. (SILVA, 2012, p.27). 

 
As separações conjugais muitas vezes são acompanhadas por momentos 

conflituosos, contudo, quando há filhos oriundos do relacionamento, deve-se preservar o 
melhor interesse da criança expresso no Estatuto da Criança e Adolescente, 
resguardando-a dos momentos de brigas e outros atos de violência, que muitas vezes 
passa a se sentir responsável pelo fim do relacionamento dos pais. 

Segundo Sousa (2010, p.21), várias vezes no processo de separação, o casal ainda 
não vivenciou a separação de fato, uma vez que, ainda há um envolvimento emocional 
entre eles. “O ex-casal continua vivenciando sentimentos de raiva, traição, desilusão com 
o casamento, e uma vontade consciente, ou não, de se vingar do outro pelo sofrimento 
causado.” É neste cenário de brigas que se encontra o ambiente propício para as práticas 
de alienação parental. 

 
ALIENAÇÃO PARENTAL 
 

Para que se fale da Alienação Parental, faz-se necessário o breve entendimento das 
composições familiares historicamente e as alterações das mesmas consoantes com a 
repercussão de tais mudanças na vida da criança e do adolescente. 
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  Historicamente, a primeira expressão humana de organização social consolidou-se 
através da entidade familiar, visto que a família existe natural e involuntariamente a partir 
do surgimento do ser humano objetivando a reprodução e a defesa de seus integrantes. 

Entretanto, são vários os modelos de configurações familiares coexistindo 
atualmente, como afirma Tosta: 

 
Agora existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas 
por homens sem a companheira, a extensa, a homossexual, e ainda a nuclear 
que seria a formação familiar do início dos tempos formada de pai, mãe e filhos, 
mas não seguindo os padrões antiquados de antigamente.( TOSTA, Marlina 
Cunha. Síndrome de Alienação Parental: a criança, a família e a lei. 2013, p.5) 
 

Apesar de tais mudanças, segundo Mousinho, a família ainda tem duas grandes 
funções: “a de assegurar a continuidade da espécie e a de articular a individuação e a 
socialização”. 

Desse modo, a família é um espaço onde a criança e o adolescente construirão suas 
identidades, por isso ações dos adultos interferem na vida deles e no funcionamento 
psíquico e emocional. Para Bandeira et al.  

 
[...] uma criança é considerada em situação de risco quando seu 
desenvolvimento não ocorre de acordo com o esperado para sua faixa etária 
de acordo com os parâmetros de sua cultura. Podendo este ser de aspecto 
físico (doenças genéticas ou adquiridas, prematuridade, problemas de nutrição, 
entre outros), social (exposição à ambiente violento, drogas) ou psicológico 
(efeitos de abuso, negligência ou exploração). (BANDEIRA,D, KOLLER, S. H., 
HUTZ, C.; FORSTER, L. Desenvolvimento psico-social e profissionalização: 
uma experiência com adolescentes de risco. 1996). 

 
A Alienação Parental se expressa nas disposições onde um dos genitores de uma 

criança ou adolescente intencionam o rompimento dos laços afetivos do mesmo com o 
outro genitor através da desmoralização que o alienador faz com o alienado.  
Nesse sentido, Maria Berenice Dias define alienação parental como sendo um ato de: 
“programar uma criança para que odeie o genitor sem qualquer justificativa. Trata-se de 
verdadeira campanha para desmoralizar o genitor. O filho é utilizado como instrumento da 
agressividade direcionada ao parceiro”. 

Ademais, a Alienação Parental não possui o mesmo conceito da Síndrome de 
Alienação Parental (SAP) 

 
[...] alienação parental, que não se confunde com a síndrome de alienação 
parental, a segunda decorre da primeira, ou seja, a alienação parental é o 
afastamento de um dos genitores, provocado pelo outro (guardião) de forma 
voluntária. Já o processo patológico da síndrome diz respeito às sequelas 
emocionais e o comportamento que a criança vem a sofrer vítima deste alijamento. 
(CORREIA, Eveline de Castro. Análise dos Meios Punitivos da Nova Lei de 
Alienação Parental.) 

 
Desse modo, evidencia-se a interferência na composição psicológica da criança ou 

adolescente induzida por um dos genitores resultando no detrimento da moral do outro 
perante o menor.  
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 Assim, quando consumada a alienação parental e desenvolvida a síndrome da 
alienação parental, as sequelas desse processo patológico avariam o normal 
desenvolvimento da criança ou adolescente. 
Existem diferentes hipóteses para a identificação de alienação parental, como afirma 
Pordeus: 
 

as hipóteses mais comuns para identificar a alienação parental, são: a campanha 
de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou 
maternidade; dificultar o exercício da autoridade parental; dificultar contato de 
criança ou adolescente com genitor; dificultar o exercício do direito regulamentado 
de convivência familiar; omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço; apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares 
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança 
ou adolescente; 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. (PORDEUS, Renata Silvestre Alienação parental à 
luz da lei n.º 12.318/2010. 2011, p.8) 
 

Portanto, os danos causados pela alienação parental podem ser irreparáveis 
ocasionando a Síndrome de Alienação Parental, além de todo prejuízo emocional e 
psicológico causados a todos os envolvidos: o genitor alienador; o genitor alienante e a 
vítima, criança ou adolescente.  

 
A IMPORTÂNCIA DA GUARDA COMPARTILHADA PARA A GARANTIA DO DIREITO À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 
Os direitos de crianças e adolescentes são amparados pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), no artigo 1º da lei nº 8.069, que “dispõe sobre a proteção integral à 
criança1 e ao adolescente” (BRASIL, 1990). A lei também assegura a esses sujeitos o 
direito ao convívio familiar e comunitário, garantindo seu desenvolvimento integral 
(BRASIL. Lei 8.069, 1990, art. 19), uma vez sendo a família a base da sociedade e uma 
das principais responsáveis pela efetuação dos direitos básicos; e também cabendo ao 
Estado e à sociedade assegurá-los. A família é definida pela Constituição Federal como 
um direito fundamental. 

Pietro Perlingieri faz menção da família como uma entidade fundamental e inerente 
à condição humana: 

 
[...] a família como formação social, [...] em função da realização das exigências 
humanas, como lugar onde se desenvolve a pessoa (Art. 2º, Const.). A família é 
valor constitucionalmente garantido nos limites de sua conformação e de não 
contraditoriedade aos valores que caracterizam as relações civis, especialmente a 
dignidade humana: ainda que diversas possam ser suas modalidades de 
organização, ela é finalizada à educação e a promoção daqueles que a ela 
pertencem. 

 
A família é então encarregada de transmitir aos seus membros valores, crenças e 

conceitos, ficando clara a sua importância nas relações estabelecidas em seu interior, 
fundamentais para a construção do caráter de seus integrantes “[...] porque é ela quem 
insere o homem em sua classe e, assim, na sociedade [...]” (GOMES, 1992). A 
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estruturação da convivência familiar exige dos genitores a ampliação de suas 
responsabilidades, ultrapassando aspectos meramente materiais: “Alimentar o corpo sim, 
mas também cuidar da alma, da moral, do psíquico. Estas são as prerrogativas do poder 
familiar e, principalmente, da delegação divina de amparo aos filhos”. (SILVA, C.M., 2004, 
p.123) 

A convivência familiar é considerada, segundo Lôbo (2010), um direito-dever que 
compete aos integrantes do grupo familiar, à sociedade e ao Estado cumpri-los. O 
rompimento deste dever “[...] fere a principiologia esculpida no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e principalmente afeta o livre desenvolvimento da personalidade do infante”. 
(BASTOS; CASTRO, 2014). Destaca-se que essa quebra dessa responsabilidade não 
deve ter por motivo o divórcio, uma vez que como bem destaca o artigo 1.579 do Código 
Civil “o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos”, não 
sendo lesado o poder familiar2 nesse caso específico. Isso implica que mesmo em casos 
de guarda unilateral, por exemplo, o genitor ainda possui os mesmos direitos e deveres 
em relação ao indivíduo. 

Preza-se pela conservação da unidade familiar, mesmo em situações da dissolução 
da sociedade conjugal, como também a manutenção da autoridade parental de ambos os 
progenitores, mesmo em casos de guarda unilateral. Ambos seguem com direitos e 
deveres sobre os filhos, prezando sempre as melhores condições “[...] para a plena 
realização de vida dos filhos, não podendo apenas um dos pais exercer esta tarefa 
sozinho, excluindo, propositalmente o outro [...]”. (FRANCO, 2010) 

Além disso, o aumento de divórcios pondera Andrade, Gaudêncio e Melo (2012), 
tem refletido não apenas no âmbito jurídico, mas em nível social, econômico e psicológico; 
e no espaço familiar essa ruptura engendra diversas mudanças nas relações parentais. O 
maior desafio nesse processo é a manutenção dos papeis maternos e paternos, mesmo 
com os laços matrimoniais desfeitos, e isso reverbera na guarda dos filhos. 

Por se encontrarem em situação de vulnerabilidade, todo esse processo tem maior 
impacto com os filhos (crianças ou adolescentes), logo a atenção deve ser voltada para 
eles “[...] por serem eles reconhecidos como pessoas em fase de desenvolvimento físico, 
cognitivo, moral e psíquico [...]” (ANDRADE; GAUDÊNCIO; MELO, 2012). Então fica a 
cargo dos pais adequar o fim do casamento à preservação do poder familiar. 

Segundo Azambuja et. al. (2009, p. 69-99), conforme citado por Andrade, 
Gaudêncio e Melo (2012, p. 3) destaca-se que “[...] a separação não extingue dos 
genitores o dever ao cuidado, assistência e proteção dos filhos em menoridade civil, pois 
o exercício do Poder Familiar não é alterado [...]”. Isso implica dizer que o fim do 
casamento não deve afetar em nada as responsabilidades parentais. E ainda segundo os 
autores, os filhos acabam sendo introduzidos nos conflitos, obrigados a escolherem um 
lado. Bastos e Castro (2014) destacam que é nesse contexto da disputa da guarda, que 
se deve analisar e identificar a alienação parental, condição que impossibilita a plena 
convivência familiar. 

O Código Civil apresenta como opções em casos de divórcios, a guarda unilateral e 
a compartilhada. O primeiro caso é a forma clássica que é facultado a apenas um dos 
genitores; o segundo é quando “[...] o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido 
de forma equilibrada com a mãe e com o pai” (artigo 2º, § 2º, CC). Na determinação da 
guarda da criança ou adolescente, leva-se em conta a proteção e bem-estar dos mesmos, 
avaliando as condições dos genitores de viabilizar saúde, segurança e educação. No 
Brasil, a guarda unilateral ainda é a mais praticada, privilegiando os cuidados maternos, 
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característica essa explicada por uma concepção cultural fundamentada ao longo dos 
séculos. 

No que diz respeito à guarda compartilhada, 
 

[...] Seu requerimento pode ser feito de forma consensual por ambos os genitores 
ou por um deles, ou ainda decretada pelo juiz, quando esta for a melhor alternativa 
para a garantia das necessidades dos filhos menores e do contato com ambos os 
pais. (ANDRADE; GAUDÊNCIO; MELO, 2012). 
 

Além disso, o fator que define o caráter conjunto da guarda deve ser analisado, 
desde a necessidade dos filhos e principalmente o que se refere ao psíquico dos 
indivíduos. 

A guarda compartilhada tem como propósitos a harmonia no espaço familiar, 
visando a diminuição dos conflitos, já citados anteriormente, causados pela separação, 
além de minimizar casos de Alienação Parental e sua consequência, a Síndrome da 
Alienação Parental, elementos encontrados no cenário da disputa da guarda. 

Nessa perspectiva chega-se à conclusão de que o compartilhamento da guarda 
dos filhos possui benefícios, tanto para os pais quanto para os filhos, possibilitando uma 
melhor convivência no seio familiar. 

É o que destacam Andrade, Gaudêncio e Melo (2012): 
 

[...] o afastamento do vínculo entre pais e filhos após a separação é comum nos 
casos onde os pais não conseguem dissociar entre o fim da instituição matrimonial 
e a manutenção do exercício da paternidade. Assim, a relação conflituosa que 
surge entre eles interfere negativamente no seu relacionamento com os filhos. 
Portanto, é fundamental que antes do estabelecimento do compartilhamento da 
guarda, os pais resolvam os conflitos oriundos da separação. Assim, a guarda 
conjunta poderá possibilitar o convívio sadio da criança com ambos os genitores 
[...]. 
 

Tendo em vista os aspectos observados, infere-se que a convivência regular entre 
filhos e progenitores, impede possíveis impactos negativos na vida dos primeiros, como, 
por exemplo, danos psicológicos, possibilitando assim o pleno desenvolvimento do caráter. 

 

 ANÁLISE DA LEI 12.318/2010 

 

A normatização e o estudo dos fatores sociais em sua complexidade e aplicação 
jurídica torna o Direito Civil uma vertente do direito constantemente modificada e 
modernizada. Já o Direito de Família, ramificação do Direito Civil, é vista como uma das 
mais importantes facetas deste, por acolher um emaranhado de fatores sociais que, 
quando vistos isoladamente, geram imenso aparato doutrinário e de pesquisa, mas 
quando vistos juntos e interligados criam uma teia de sentidos e conceitos que não 
somente se complementam como formam o que entendemos por “família”. 

As vivências que cada integrante proporciona a si e aos outros participantes desta 
rede social ajuda a construir a base da personalidade de crianças, dá suporte aos que já 
estão com idade avançada e repercute na sociedade ao redor, propagando valores éticos, 
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morais, políticos e religiosos. Delicado é falar de institutos que vão à contramão da visão 
habitual e tradicional de família, como é o caso da Alienação Parental.  

A lei 12.318 de 26 de agosto de 2010 dispõe, portanto, sobre essa anomalia social, 
traz sua definição e dá diretrizes a serem seguidas nestes casos. A partir desse marco 
legal, definiu-se, por exemplo, que alienação parental pode se exibir na forma de uma 
campanha de desqualificação no exercício da paternidade ou da maternidade, na 
dificuldade do exercício parental, na omissão ao genitor de informações importantes sobre 
a criança ou adolescente, na apresentação de falsa denúncia contra genitor, dentre outras 
(de acordo com o parágrafo único do art. 2º da lei). 

Importante é observar que atos como os descritos na legislação, segundo o caput do 
artigo 2º, podem ser praticados não somente por um dos genitores, como por terceiros se 
declarados pelo juiz ou constatados por perícia, ferindo, pois, uma série de direitos 
fundamentais pertinentes à criança e ao adolescente e recaindo nas hipóteses de abuso 
moral. 

Rafael Morozeski (2017) aponta como um dos muitos fatores que levam à prática da 
alienação o ressentimento que ficou estabelecido entre os ex-cônjuges após a separação, 
utilizando a prole como foco de disputas, mágoas pessoais, relacionamento conturbado 
com o novo companheiro do ex-cônjuge e até mesmo ciúme. Outros motivos podem 
motivar parentes, que não os pais, a consumar a prática, como avós e tios que possuem 
interesses pessoais ou ressentimentos não sanados. 

A lei referida trouxe grandes avanços para a área do direito, visto que as relações 
interpessoais sofreram significativa alteração nas últimas décadas, principalmente no que 
tange a estrutura familiar. É o que estuda Eloy Junior: 

 

A Constituição Federal regula a formação familiar em seus artigos 226 e 227, 
assegura a proteção a três modalidades de família: a família matrimonial, a família 
formada pela união estável e a família monoparental. Além dessas três 
modalidades (...), destaca-se, também, na atualidade novos conceitos de família: 
anaparental, pluriparental, eudemonista, paralela e homoafetiva.  

 

Todas essas mudanças nas estruturas tradicionalmente conhecidas abalam o ramo 
jurídico por acrescer modalidades anteriormente desconhecidas. E, apesar do Código 
Civil de 2002 em seu art. 1.631 dispor que o Poder Familiar será exercido conjuntamente 
pelo pai e pela mãe, a lei 12.318/2010 assegura indistintamente tal disposição, dividindo 
de forma igualitária os poderes e responsabilidades, colocando em evidência o já exposto 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069 de 13 de junho de 1990) e de 
entendimento pacífico nos tribunais superiores e doutrina majoritária: a dissolução do 
casamento ou qualquer outro motivo de conflito relacional, que por ora pareça justo, em 
hipótese alguma justificará a prática da alienação parental. 

Colocar em prioridade casos alienantes, bem como preservar a intimidade e 
sanidade das vítimas também são objeto da legislação. De acordo com o art. 4º da lei 
12.318, constatados indícios de alienação parental, a requerimento ou de ofício, abrir-se-á 
ação autônoma ou incidental e o juiz dará tramitação prioritária ao processo, ouvindo o 
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Ministério Público para tomar as devidas providências referentes ao caso concreto, 
evitando, por conseguinte, prejuízos psicológicos, morais ou de convivência com um dos 
pais. É, portanto, um dos objetivos do legislador assegurar os mínimos ou inexistentes (se 
possível) danos à criança ou ao adolescente. 

Independente de responsabilização civil ou penal, o juiz poderá decidir, dentre 
o rol do artigo 6º da mesma lei qual medida aplicar ao alienador, a exemplo da 
advertência, do aumento da convivência com o genitor alienado, da determinação de 
acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, da alteração de guarda e outros.  

O Estado, como substituto da vontade comum e guardião da ordem social, 
mune-se com as disposições da lei 12.318 para resguardar direitos inerentes à criança e 
o adolescente, agregados a princípios constitucionalmente estabelecidos e reafirmados 
por legislação infraconstitucional, dito o Princípio da Proteção Integral (marco do Estatuto 
da Criança e o Adolescente), o Princípio da Solidariedade Familiar, da Função Social da 
Família e da Dignidade da pessoa Humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante o exposto foi possível verificar que a alienação parental consiste em um pro-
cesso no qual um dos genitores coordena os (as) filhos (as) para que crie entejo a aquele 
que não detém a guarda, desencadeando uma síndrome em que o menor passa a ter 
uma relação de dependência, instituindo um pacto de fidelidade inconsciente com o alie-
nador, desvinculando os laços afetivos para com o genitor alienado e confundindo as no-
ções de realidade e fantasia. 

Ressalte-se ainda que a alienação parental viola vários direitos da personalidade do 
menor e do genitor alienado. Dentre eles estão os direitos à convivência familiar e à afeti-
vidade, cruciais na formação da personalidade da criança ou adolescente. Também atinge 
a integridade psíquica e a dignidade destes, além de desarmonizar a afetividade e a soli-
dariedade intrínsecas as relações familiares. 

O presente artigo buscou revelar uma problemática que vagarosamente está conse-
guindo ser frisada e estudada com maior frequência, mas que, ainda assim são poucas as 
jurisprudências achadas. Portanto deve-se pensar e refletir nas graves questões envol-
vendo família, laços afetivos, alienação parental, e a síndrome da alienação parental nas 
disputas de guarda, com o objetivo de proteger o menor.  

Em razão disso é que surgiu a natural necessidade da normatização da lei que 
aborda a alienação parental no ordenamento jurídico, em uma integração jurídica aos 
preceitos de proteção já asilados em nossa Constituição Federal, Código Civil e Estatuto 
da Criança e do Adolescente, dentre outros normativos. 

Todo esse aparato tem como alvo a efetiva proteção não somente a criança ou 
adolescente, mas também, ao genitor alienado, vítima maior das lides conjugais de 
genitores, a fim de respeitar sempre o princípio do melhor interesse da criança e do 
adolescente. 
 
NOTAS: 
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1 Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
 
2 Poder Familiar consiste no exercício de direitos e deveres referentes ao cuidado, guarda, 
educação, manutenção, responsabilidade conjunta, etc dos filhos até que eles atinjam a 
maioridade (ALVES, 2009) 
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