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RESUMO 

 

CABRAL, Camila Buarque. Alienação parental: a necessária interlocução entre as medidas 

judiciais e extrajudiciais para uma efetiva proteção no ambiente familiar. 2014. 120 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. 

 

 

Quando os pais são incapazes de distinguir as relações de conjugalidade e parentalidade, os 

filhos podem se tornar importantes instrumentos de retaliação contra o parceiro. Valendo-se 

de falsas acusações e manobras para dificultar o convívio dos filhos com um dos pais, o 

alienador ignora os deveres inerentes ao exercício da autoridade parental, em um verdadeiro 

“abuso moral” contra os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Neste ponto, 

desponta de grande relevância analisar a efetividade das medidas judiciais frente a essa 

situação, já que o legislador brasileiro atribuiu ao magistrado a função de adotar todas as 

medidas necessárias para preservação da integridade psicológica do filho e assegurar sua 

convivência com seu genitor diante de indícios de condutas alienantes. Por outro lado, não 

basta impor o direito de visita ou de guarda, é necessário cuidar daquela família para que ela 

desenvolva-se em um lugar seguro, onde o filho seja protegido, resguardado e incentivado a 

uma convivência familiar efetivamente ampla, tornando-se imperiosa a análise da aplicação 

das medidas extrajudiciais da mediação familiar e do tratamento terapêutico compulsório nos 

litígios em que sejam detectados atos de alienação parental. Para tanto, foi realizada uma 

análise da bibliográfica nacional, de pesquisas realizadas nas varas de família do Poder 

Judiciário brasileiro e de julgados sobre o assunto. Após a coleta dos dados, constataram-se 

graves dificuldades na imposição isolada das medidas judiciais, sendo, então, proposta a 

intervenção conjunta com os meios extrajudiciais, como uma via mais efetiva para garantia da 

convivência familiar e do melhor interesse dos filhos diante das condutas alienantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Alienação Parental. Convivência Familiar. Medidas Judiciais e 

Extrajudiciais. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

CABRAL, Camila Buarque. Parental alienation: the necessary interlocution between 

judicial and extrajudicial measures for effective protection in the family environment. 2014. 

120 f. Dissertation (Master’s Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 

Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. 

 

 

When parents are unable to distinguish the conjugal relations and relations of parenting, 

children can become important instruments of retaliation against the partner. Making use of 

false accusations and maneuvers to hinder the interaction of children with a parent, alienating 

parent ignores the duties inherent in the exercise of parental authority, in a true "moral abuse" 

against the rights of children and adolescents. At this point, emerges the great importance of 

analyzing the effectiveness of judicial measures against this situation, because the Brazilian 

legislator has assigned to judge the function to take all necessary measures for maintenance of 

the psychological integrity of the child and to ensure their interaction with your parent in front 

of indications of alienating behaviors. On the other hand, it is not enough enforce the visiting 

or custody rights, but it is necessary care of that family so they can develop in a safe place 

where the child is protected, safeguarded and encouraged to a family life effectively wide, 

also becoming imperative to examine the application of extrajudicial measures of family 

mediation and compulsory therapeutic treatment in judicial disputes in which acts of parental 

alienation are detected. To this end, an analysis of national literature, a research in the family 

Brazilian courts and an analysis of judgments on the subject was carried out. After gathering 

the data, difficulties in using judicial measures it was found, and the joint intervention with 

extrajudicial measures, as a more effective way to ensure the family living and the best 

interest of the children in front of alienating behaviors being proposed. 
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1       INTRODUÇÃO  

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”.
1  

Quando um dos pais não consegue lidar adequadamente com as dores e a 

frustrações decorrentes do fim da união conjugal ou de uma alteração na dinâmica desse ex-

casal, como o surgimento de um novo relacionamento, e é incapaz de distinguir as relações de 

conjugalidade e parentalidade, os filhos tornam-se importantes instrumentos de retaliação 

contra o ex-parceiro e a situação acima descrita tornar-se realidade com a qual pais e mães 

deparam-se ao buscarem manter o vínculo e a convivência com os filhos oriundos desta 

relação desfeita.  

Nesse escopo de atingir o ex-parceiro, surgem falsas acusações, relatos 

inverídicos e obstáculos à realização das visitas, todas ações voltadas a dificultar ou impedir a 

manutenção do convívio do genitor com a prole. E quando essas condutas chegam ao 

conhecimento de advogados, juízes e promotores, a família e o menor exigem do Judiciário 

uma intervenção rápida e decisiva para restaurar a convivência e garantir a manutenção do 

afeto no ambiente peculiar e autêntico ao seu florescimento, a família.  

Nesse tom, o presente trabalho tem como intuito realizar um estudo sobre as 

intervenções diante da alienação parental, fenômeno que vem se tornando cada vez mais 

frequente nas disputas judiciais de guarda e regulamentação de visita, nas varas de família em 

todo o país, fazendo despontar como de relevância inigualável a atuação do Poder Judiciário.  

Detectados os indícios de condutas alienantes no início, uma simples decisão 

judicial poderá ter, por si só, o condão de desarticular os planos do alienador e inibir os efeitos 

nefastos da alienação. No entanto, “O grande desafio é que esses casos, eles têm como plano 

de fundo a questão afetiva e no afeto não se manda por decreto.”
2
  

                                                
1
 Relatório elaborado por equipe psicossocial e transcrito em Acórdão de Agravo de Instrumento. BRASIL. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento nº 70014814479, 7ª Câmara Cível. Relatora: 

Desembargadora Maria Berenice Dias. Porto Alegre, RS, 07 de junho de 2006. Diário de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul. Disponível em: <mariaberenice.com.br/pt/alienacao-parental.dept>. Acesso em: 19 jul. 

2014. 
2
 CABRAL, Camila Buarque. Alienação parental: morte em vida: uma análise da atuação do Poder Judiciário 

frente a essa problemática. 2011. 75 f. Monografia (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2011, p. 38.  
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Podem, dessa forma, ser de grande importância os meios extrajudiciais, tais como 

a mediação familiar e o acompanhamento terapêutico da família, para garantir que a família se 

desenvolva em um lugar seguro, onde o filho possa ser protegido e cuidado por ambos os 

pais, sem a oposição de ameaças e agressões, propício ao pleno florescimento da afetividade, 

intrínseca às relações paterno-filiais. 

Resta induvidoso, nesse sentido, a importância do estudo do tema, primeiro para 

compreender as nuances da alienação parental, subsidiando-se para seu adequado 

enfrentamento; e segundo, para analisar a efetividade das medidas judiciais e extrajudiciais 

para garantia da convivência familiar e a manutenção e o estabelecimento do afeto nas 

relações paterno-filiais frente à tão complexa situação.  

Para compreender, entretanto, as implicações e os liames do tema, faz-se 

necessário, antes, abordar os atuais contornos do poder familiar, que ultrapassando o conceito 

de pátrio poder transfigurou-se em um múnus, no qual pais e mães detêm os mesmos poderes 

e deveres, mas que passam a ter seu exercício condicionado ao melhor interesse daquelas 

pessoas em especial fase de desenvolvimento de suas personalidades, as crianças e os 

adolescentes. Fator este, portanto, que passa a definir as diretrizes da responsabilidade 

parental sobre a prole que, como se verá, não pode afastar-se da garantia de uma convivência 

familiar plena e efetiva com ambos os genitores.  

Definidos esses parâmetros acerca dos contornos atuais do poder familiar, passar-

se-á ao estudo do tema da alienação parental. Primeiro, definindo seu conceito e distinguindo-

a da denominada síndrome da alienação parental; para, então, demonstrar-se os graves 

descumprimentos dos deveres inerentes ao poder familiar e a violação aos direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes encetados com as condutas alienantes com 

nefastas consequências para o menor e para a manutenção das relações familiares.  

Focar-se-á, no capítulo seguinte, nas intervenções judiciais previstas na legislação 

pátria, perquirindo-se as modalidades, sua natureza e buscando-se identificar os desafios e 

dificuldades dos operadores do direito na atuação diante dos casos de alienação parental. 

Diante disso analisar-se-á a efetividade concreta dessas medidas para resguardar a família e 

reestabelecer à convivência familiar, perquirindo-se em que medida podem conter, em si 

mesmas, a coerção necessária para impor-se diante de uma questão que mais que um simples 

conflito, envolve dores e frustrações por uma relação desfeita.  
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Isso porque, não basta somente impor o direito de visita ou de guarda, é 

necessário cuidar dessa família em conflito para que ela possa desenvolver-se em um lugar 

seguro onde o filho possa receber de ambos os seus pais o afeto necessário ao seu pleno 

desenvolvimento e ser incentivado a uma convivência familiar efetivamente plena.  

Sob esse enfoque é que se passará à análise das medidas extrajudiciais para 

solução dos conflitos, especificamente a mediação familiar e o tratamento terapêutico ou 

psicológico compulsório. Perquirindo-se, quanto à primeira, se sua utilização configurar-se-ia 

em afronta à indisponibilidade dos direitos fundamentais da criança e do adolescente ou ao 

princípio da intervenção mínima previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou se, ao 

revés disso, ambas, ao possibilitarem as partes dialogar e chegar ao nascedouro do conflito, 

teriam a eficácia desejada diante dos casos de alienação parental, dissipando, além do conflito 

judicial, também o grave conflito emocional existente, já que no Direito de Família, em 

especial, o conflito emocional é subjacente ao jurídico.3  

Essa complexa problemática requer, pois, uma abordagem detalhada, delimitando 

suas características, identificando suas consequências para analisar se os mecanismos legais 

postos à disposição da sociedade estão efetivamente a serviço da salvaguarda da criança e do 

adolescente alienados, em situação crescente e latente de risco
4
 ou se demandam esforços 

conjuntos com outras medidas para garantirem que aquela família seja ainda terreno propício 

à realização do afeto e à proteção dos seus entes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 CEZAR-FERREIRA, Verônica A. da Motta. Mediação familiar. In: OSÓRIO, Luiz Carlos; VALLE, Maria 

Elizabeth P. do (Orgs.). Manual de terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 191-201. v. 2. 
4
 MADALENO, Rolf; MADALENO, Ana Carolina. Síndrome da alienação parental: a importância da 

detecção com seus aspectos legais e processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 67. 
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2 CONTORNOS ATUAIS DO PODER FAMILIAR  

 

À família foram atribuídas funções variadas, de acordo com as mudanças 

históricas e culturais operadas na sociedade. Com essas transformações, modificavam-se 

também as prerrogativas atribuídas e exigíveis dos pais em relação aos filhos e desses para 

com seus genitores5.  

Constituiu-se, inicialmente, com base em um modelo patriarcal, no qual se 

legitimou o exercício dos poderes masculinos sobre a mulher e a prole, poder marital e pátrio 

poder, respectivamente, salientavam-se as funções religiosas e políticas que a família detinha 

perante seus componentes. Nesse sentido, o Código Civil de 1916 retratava a família da época 

da sua promulgação: o homem como chefe da família, o tratamento desigual da filiação, 

voltado à proteção patrimonial da família6. 

Essa estrutura, entretanto, sofreu profundas mudanças, sobretudo com a 

emancipação gradativa da mulher casada e o advento do Estado Social, ao longo do século 

XX. À medida que a mulher foi deixando de ser alieni iuri, restringiram-se os poderes 

domésticos dos homens, a hierarquização e a desigualdade entre os componentes da família. 

Nesse passo, como bem esclarece Waldyr Grisard: 

[...] começa-se a questionar o denominado instinto maternal, quando a mulher 

notadamente a partir da segunda metade do século XX, reconhece para si outras 

inquietações e possibilidades, ao mesmo tempo em que o homem descobre seu 

instinto paternal, sem perder sua masculinidade, tornando-se mais responsável e 

mais envolvido no exercício cotidiano da parentalidade.
7
  

O Estado, por sua vez, agora intervencionista, além de interferir no destino da 

economia passa a intervir nas relações privadas, a fim de proteger os mais fracos, inclusive no 

seio das famílias, consagrando a inclusão e a equidade dos seus membros. No Brasil, desde a 

primeira Constituição social, a de 1934, a família é destinatária de normas crescentemente 

                                                
5
 No presente trabalho as expressões pai(s) e genitor(es) serão utilizadas como sinônimos, apesar das distinções 

conceituais quanto a um e outro, já que trata o primeiro de um conceito mais amplo que pode ou não incluir o 

segundo. Sendo, no entanto, as diferenças nas definições das palavras sem relevância determinante para a 

matéria enfrentada no presente trabalho, posto que não se pretende realizar qualquer distinção quanto ao 

fenômeno da alienação parental para os pais que são ou não genitores de seus filhos, as palavras serão utilizadas 

indistintamente, fazendo-se a distinção quando, e se, necessário. 
6
 ROSA, Conrado Paulino da. Desatando nós e criando laços: os novos desafios da mediação familiar. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2012. p. 30-31. 
7
 FILHO, Waldyr Grisard. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009. p. 123. 
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tutelares, que asseguram a liberdade e a igualdade material entre seus membros, nesse sentido 

é que Eugênio Facchini afirma: 

[...] ao contrário de uma concepção liberal, que vislumbrava na Constituição apenas 

um limite ao poder político, sem afetar as relações privadas, regidas pela legislação 

infraconstitucional, o constitucionalismo contemporâneo atribui à Constituição a 

função de modelar também as relações sociais e econômicas.
8
 

Assim, o que antes era matéria restrita ao interesse privado, passa a ser alvo da 

intervenção do Estado, seja ele legislador, judiciário ou administrador, com o fito de garantir a 

igualdade e legitimidade nas relações jurídicas interprivadas, sobretudo com o fenômeno da 

Constitucionalização dos direitos privados. Abandona-se a rígida distinção legislativa, 

projetada na dicotomia entre a constituição estatal – a Constituição Federal, e a constituição 

dos particulares – o Código Civil, sobretudo com a Carta Magna de 1988, que trouxe em suas 

disposições diversas matérias antes restritas ao interesse privado.  

Os diversos institutos do Direito Civil passam, pois, a ser alvo da intervenção 

estatal, o que de modo algum, retirou-lhes a natureza de direito privado e não público, haja 

vista que a intervenção, como realizada, tinha o evidente escopo de lhes garantir a plena 

eficácia. Nesses termos, a rigorosa separação entre Público e Privado desintegra-se em 

influências mútuas, sem, no entanto, ambos perderem suas características próprias e a 

independência de seus objetos, conservando-se as naturezas de direito público e privado.  

Situação que se consumou com a Constituição de 1988, que reduziu, ou mesmo 

eliminou, ao menos no plano jurídico, o elemento despótico existente no seio da família 

brasileira.9 Assim, institutos que eram matéria restrita aos códigos privados ganham status 

constitucional, como resultado da consolidação do Estado Democrático Brasileiro e o 

fenômeno da constitucionalização, inaugurando uma ótica, na qual,  

O significado mais importante é o da aplicação direta das normas constitucionais, 

máxime os princípios, quaisquer que sejam as relações privadas [...]. Portanto, as 

normas constitucionais sempre serão aplicadas em qualquer relação jurídica privada, 

seja integralmente, seja pela conformação das normas infraconstitucionais.
10

 

                                                
8
 NETO, Eugênio Facchini. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: 

SARLET, Ingo Wolfgang. (Org.). Constitucionalização, direitos fundamentais e direito privado. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 46.   
9
 LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 4. 

10
 LÔBO, Paulo. Direito Civil: parte geral. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64. 



15 
  

 
 

O marco histórico pode ser atribuído à Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, votada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, quando esclareceu em seu artigo 16.3 

que “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado.”11 No mesmo caminhar, seguiu a Constituição Federal Brasileira, no 

seu artigo 226, ao definir que “A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado.”12 

As relações entre os membros da família passam a ser definidas, portanto, não 

com base em critérios patrimoniais, mas em princípios como o da solidariedade e afetividade. 

O seio familiar ganha ares de ambiente de realização pessoal e afetiva de seus componentes. 

Marca-se o deslocamento definitivo da função econômica-política-religiosa para essa nova 

atribuição, fenômeno intitulado por Paulo Lôbo como repersonalização, que “[...] valoriza o 

interesse da pessoa humana mais do que suas relações patrimoniais. É a recusa da coisificação 

ou retificação da pessoa, para ressaltar sua dignidade.”13 

Os contornos do poder familiar adstrito ao poder do pai sobre a prole, nesse 

ínterim, dissolve-se para fixar-se no exercício da autoridade de ambos, pai e mãe, sobre os 

filhos e adstrito ao interesse dos menores. Solidifica-se, então, a atual configuração familiar, 

na qual cabem a ambos os genitores o exercício do poder familiar sobre seus filhos, como 

garantia da manutenção material, do afeto e do cuidado na construção de suas personalidades 

e identidades. 

 Não se tratou, entretanto, de um mero deslocamento de centro de poder, do pai 

para ambos os genitores, foi-se além e condicionou-se o exercício do poder familiar ao melhor 

interesse dos filhos. Configurando-se, assim, atualmente, mais como deveres que poderes, 

propriamente ditos, conforme consagrado na Constituição Federal, nos seus artigos 227 e 229, 

ao delimitar expressamente as obrigações exigíveis, com absoluta prioridade, dos pais para 

com seus filhos.  

Também o Código Civil de 2002 consagra, em seus dispositivos, o exercício do 

poder familiar, como um conjunto de deveres inerentes aos pais para com sua prole, 

desconstruindo por completo a ideia de direitos e poderes dos pais sobre seus filhos, o que 

                                                
11 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 1948. Declaração Universal dos Direitos do Homem. 1948. 

Disponível em: <unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2014. 
12 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial: República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 5 jan. 

1988. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

20 jul. 2014.  
13

 LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 11-12. 
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nota-se, sobretudo, no capítulo XI, denominado “Da Proteção da Pessoa dos Filhos”, com 

normas visando unicamente resguardar a pessoas dos filhos após o fim da união conjugal dos 

pais, consagrando a proteção integral dessas personalidades em formação independente do 

interesse de seus genitores. 

Percebe-se, além disso, que os deveres constitutivos do poder familiar não se 

restringem a obrigações de manutenção material dos filhos ou em um dever meramente 

alimentar, mas abrange o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito “[...] 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 [...]”14. Trata-se, portanto, também de deveres de cunho existencial a possibilitar o 

pleno desenvolvimento humano dessas pessoas em formação, consagrando-se o princípio 

maior da Carta Magna, o da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição 

de 1988).  

Assim, não sendo mais a família pautada somente em ditames patrimoniais ou 

econômicos, também os deveres dos pais para com seus filhos não devem a isso se restringir, 

abraçando, definitivamente, a ideia da família enquanto centro realizador das personalidades 

de seus membros: “[...] a responsabilidade dos pais consiste principalmente em dar 

oportunidade ao desenvolvimento dos filhos, consiste principalmente em ajudá-los na 

construção da própria liberdade.”15  

Nesse passo é que tem se caracterizado e entendido a abrangência do poder 

familiar: voltado a garantir um desenvolvimento social, psíquico e físico pleno a essas pessoas 

em processo de formação de suas personalidades e que, portanto, gozam de prioridade 

absoluta na proteção de seus interesses; calcado numa parentalidade responsável, onde se 

incluam os deveres de cunho material, ligados à manutenção e sobrevivência da prole, mas, 

sobretudo, os deveres de cunho existencial ou moral; e ainda exercido de forma conjunta, sem 

a exclusão de um ou outro genitor, pois suas importâncias equivalem-se para a prole, com 

vistas a uma convivência familiar plena.  

                                                
14 

Art. 227. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial: República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF, 5 jan. 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

Acesso em: 20 jul. 2014. 
15

 HIRONAKA, Giselda Maria F. N. Responsabilidade civil na relação paterno-filial. Disponível em: 

<jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4192&p=2>. Acesso em: 18 nov. 2009. 
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Passa-se, pois, a análise de cada uma dessas características que compõem e 

definem os contornos atuais do poder familiar e sobre os quais devem pautar-se o exercício da 

parentalidade nos ditames do ordenamento brasileiro.   

 

2.1 DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

A importância da significação e da determinação de um melhor interesse da 

criança e do adolescente tem suas raízes nas mudanças havidas nas atribuições destinadas à 

família, quando, como visto alhures, abandonou-se um paradigma eminentemente econômico-

patrimonialista e o ambiente familiar passou a definir-se com bases em critérios de 

afetividade. A família, enquanto instituição, perdeu sua importância, prevalecendo como 

“locus do amor, sonho, afeto e companheirismo”16, importando como ambiente de valorização 

de seus membros. Nesta toada, o menor, pessoa em processo de desenvolvimento de sua 

personalidade, sem autonomia para dirigir-se, ganha especial destaque, carecendo que lhe 

sejam garantidos direitos e fixadas diretrizes mínimas para sua educação, saúde e bem-estar. 

Assim, a ordem jurídica brasileira também consagrou, mormente com a 

Constituição Federal de 1988, com a valorização da pessoa humana em seus diferentes 

campos, inclusive no ambiente familiar, garantindo sua nova função de centro realizador da 

personalidade de seus membros, merecendo a criança e o adolescente, neste cenário, proteção 

prioritária, com normas e princípios específicos. Lançou mão, então, para essas pessoas em 

formação de uma nova diretriz, a Doutrina da Proteção Integral, amparada no Princípio do 

Melhor Interesse da Criança e do Adolescente.  

O princípio do melhor interesse da criança tem respaldo internacional, haja vista 

integrar a Declaração Universal dos Direitos da Criança17
,  proclamada pela Resolução da 

Assembleia Geral, em 20/11/1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança18, adotada pela 

                                                
16

 VILLELA, João Batista apud PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a 

organização jurídica da família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2004. p. 90. 
17

 Declaração Universal dos Direitos da Criança - PRINCÍPIO 2º: A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão 

proporcionadas oportunidade e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Na 

instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, os melhores interesses da criança. 
18

 Convenção sobre os Direitos da Criança - Artigo 3º: 1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito 

por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 

legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 
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Assembleia das Nações Unidas em 20/11/1989 e ratificada pelo Brasil em 26/11/1990, através 

do Decreto Legislativo nº 28, de 14/09/1990 e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 

99.710, de 21/11/1990. No entanto, mais importante é destacar que ele integra um sistema de 

proteção muito mais abrangente, no qual as crianças e adolescentes são reconhecidos como 

sujeitos de direitos e não meros objetos de intervenção no mundo adulto. Nesse sentido: 

Os direitos fundamentais sugerem a idéia de limitação e controle dos abusos do 

próprio Estado e de suas autoridades constituídas, valendo, por outro lado, como 

prestações positivas a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana. Esta 

compreensão incide, igualmente, sobre os direitos fundamentais de criança e 

adolescente, os quais sustentam um especial sistema de garantias de direitos, sendo a 

efetivação desta proteção dever da família, da sociedade e do Estado.
19

 

 Sob a ótica da família, na medida em que o poder dos genitores sobre a prole 

afastou-se de um monopólio patriarcal para transformar-se em poder exercido por ambos os 

genitores, foi-se além, e condicionou-se o seu exercício ao melhor interesse dos filhos. Nesse 

sentido é que se configura mais como deveres que poderes, propriamente ditos, conforme 

consagrado na Constituição Federal, nos seus arts. 227 e 229, ou nas palavras de Fabíola 

Albuquerque: “[...] diz respeito a um poder-dever, a um múnus público incumbido aos pais, 

porém seu exercício é no interesse dos filhos.”20. 

Entretanto, conforme alerta Eduardo de Oliveira Leite, o significado de “melhor 

interesse das crianças e adolescentes” não é tão fácil de identificar, por ser conceituação que 

sofre influência das contingências das diferentes estratégias empregadas por cada um dos 

meios chamados a intervir no meio familiar: judiciário, psicólogos, assistentes sociais, 

psiquiatras21. Assim, pode-se dizer que o critério do melhor interesse do menor só adquire 

eficácia quando diante da situação de fato e de acordo com as diretrizes preconizadas por cada 

uma desses atores envolvidos.   

Não seria excesso de casualidade afirmar que o conceito do que, ou de onde reside 

o melhor interesse da criança e do adolescente não pode ser predefinido. Isso porque os 

                                                
19 

MULLER, Crisna Maria. Direitos Fundamentais: a proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil. 

Disponível em: <www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9619>. 

Acesso em: 08 nov. 2011. 
20

 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. As perspectivas e o exercício da guarda compartilhada na separação 

consensual e litigiosa. In: DEL’OLMO, Florisbal de Souza; ARAÚJO, Luís Ivani de Amorim (Coord.). Direito 

de família contemporâneo e novos direitos: estudos em homenagem ao Professor José Russo. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. p. 23-34. 
21

 LEITE, Eduardo de Oliveira apud MADALENO, Rolf. Guarda Compartilhada. In: IBIAS, Delma Silveira 

(Coord.). Família e seus desafios: reflexões pessoais e patrimoniais. Porto Alegre: IBDFAM/RS, 2012. p. 114-

135. 
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princípios, diferentemente das normas, não trazem em seu conteúdo conceitos 

predeterminados, ao revés disso, por serem standards de justiça e moralidade, os princípios 

devem ter seu conteúdo preenchido em cada circunstância da vida, com as concepções 

próprias dos contornos que envolvem o caso em análise22. Com conteúdo aberto, portanto, o 

conceito de “melhor interesse” pode, e deve, sofrer variações no tempo e no espaço, sob pena 

de ver-se fadado a não garantir o que, no caso concreto esboça-se como melhor para a criança 

ou adolescente envolvido. 

No entanto, diferentemente, as diretrizes para nortearem a percepção do melhor 

interesse da criança e do adolescente encontram-se, sim, consolidadas. Primeiro, nos 

princípios definidos na Declaração Universal dos Direitos da Criança quando outorgada a 

todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação, todos os direitos e 

proteções ali enunciados23. Segundo, na Constituição Federal, nas normas que disciplinam 

especificamente sobre essas pessoas em formação, a exemplo do artigo 227, bem como nos 

princípios ali também consagrados, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade. 

Terceiro, também o Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente, quando prevê os 

princípios e regras que devem direcionar o entendimento do melhor interesse dos menores, 

fixando-lhes os direitos e garantias fundamentais. 

Nesse pisar, disciplina a norma estatutária que além de detentores dos direitos 

fundamentais aplicáveis a toda e qualquer pessoa, são as crianças e adolescentes detentoras 

também de direitos específicos, consoante o artigo 3º, ostentando ainda a proteção integral e 

“[...] todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.” 24. Adiante o 

artigo 4º, corroborando, consolida não apenas como dever do Estado e da Sociedade em geral, 

mas, especificamente, da comunidade e da família, assegurar com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, no que se refere “[...] à vida, à saúde, à 

                                                
22

 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. p. 

91. 
23

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração dos Direitos da Criança. Assembleia das Nações 

Unidas de 20 nov. 1959. Disponível em: <www.direitoshumanos.usp.br/index. php/Crian%C3%A7a/declaracao-

dos-direitos-da-crianca.html> Acesso em: 20 jul. 2014.  
24

 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade. 

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 20 jul. 2014. 
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alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” 25. 

Infere-se desses dispositivos, portanto, três determinações ou paradigmas que 

deverão dirigir o melhor interesse da criança ou do adolescente: primeiro, que eles são 

detentores de todos os direitos fundamentais assegurados à pessoa humana; segundo, gozam 

da proteção integral previstas nas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente; e terceiro, 

são-lhe garantidos todos os meios necessários para um desenvolvimento pleno, em situação 

de liberdade e dignidade.  

Tais dispositivos, pois, nortearão a interpretação dos contornos do melhor 

interesse da criança e do adolescente, em cada caso concreto posto à apreciação do Poder 

Judiciário, além de servir de norte para a compreensão do Ordenamento Jurídico pátrio e para 

dirigir a atividade legislativa. Tal tratamento diferenciado às crianças e aos adolescentes, não 

fere, por outro lado, o princípio da igualdade, também constitucionalmente assegurado (art. 

5º, da Constituição Federal de 1988), haja vista que a doutrina de proteção integral da criança 

e do adolescente, como visto, encontra respaldo na própria condição desses entes, pessoas em 

formação que exigem do Estado, da sociedade e da família um sistema especial de proteção a 

assegurar seu pleno desenvolvimento e a consolidação de suas personalidades, como forma de 

equilibrar a desigualdade de fato e garantir-se uma igualdade não apenas formal, mas 

material.  

Não obstante as fincadas diretrizes legislativas a nortear o entendimento das 

nuances do melhor interesse da criança e do adolescente, não é tarefa de fácil deslinde fixá-lo 

em meio às contingências de um litígio judicial, sobretudo em disputas de guardas e fixação 

de visitas, na qual, dos dois lados da demanda, litigam partes a priori igualmente legitimadas 

a conduzir os interesses do menor. Evidente, no entanto, que deve o magistrado priorizar os 

interesses dos filhos acima de qualquer objetivo dos pais, inclusive com a possibilidade de 
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fixar a guarda em favor de terceiros (Código Civil, art. 1.584, §5° e art. 1.586), sobrelevando 

o melhor interesse do menor, sua segurança e os laços de afetividade estabelecidos.  

Isso porque “[...] a autoridade parental se afastou inteiramente de um poder dos 

pais e de um dever dos filhos, dirigindo-se para uma relação onde os genitores devem tutelar a 

personalidade dos rebentos e trabalhar para a construção da autonomia e responsabilidade 

[...]”26.  

Assim é que o Princípio do Melhor interesse do menor, o bem-estar da criança ou 

do adolescente, deverá ser o critério definidor da guarda dos filhos após o fim da união afetiva 

entre seus pais, mas também o fim visado para dar efetividade ao regime de convivência 

estabelecido, visando-se resguardar e garantir a proteção e os direitos fundamentais da prole, 

antes e acima dos interesses de seus genitores. 

Disto posto é que se pode definir o interesse do menor também como critério de 

controle, isto é, instrumento que permite vigiar o exercício da autoridade parental visando à 

preservação do menor antes dos interesses e direitos dos seus genitores; mas também como 

critério de solução, no sentido de que, em caso de disputa de guarda ou regulamentações de 

visitas, a atribuição da autoridade parental e do exercício de suas prerrogativas depende da 

apreciação feita pelo magistrado da efetiva realização do interesse do menor27. 

Trata-se não somente de estabelecer uma diretriz para se fixar as soluções dos 

conflitos judiciais, mas implica numa efetiva busca de mecanismos eficazes para tornar 

concretos os melhores interesses dos menores envolvidos, ao que também se denomina 

aspecto “adjetivo” do princípio do melhor interesse28 e aonde reside o poder/dever dos 

magistrados diante de demandas que tolham os interesses dos menores envolvidos. 

Nesses termos, para se atender ao melhor interesse da criança, como princípio que 

é, vazio de conceitos pré-determinados, é preciso lançar fora conceitos pré-constituídos, 

priorizando-se unicamente a proteção e garantia dos direitos fundamentais do menor 

envolvido, com base na Doutrina da Proteção Integral preconizada no Ordenamento Brasileiro 

e, ainda, lançar mão de todo e qualquer mecanismo para assegurar um desenvolvimento, 

                                                
26

 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado apud MADALENO, Rolf. Guarda Compartilhada. In: IBIAS, Delma 

Silveira (Coord.). Família e seus desafios: reflexões pessoais e patrimoniais. Porto Alegre: IBDFAM/RS, 2012. 
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físico, mental e social efetivamente pleno a essas pessoas em especial fase de formação suas 

personalidades.  

Atender ao melhor interesse da criança e do adolescente ressalta-se ainda com 

maior relevância quando é seu sentido que dá contornos e justificativa a outro importante 

princípio norteador dos atuais contornos do poder familiar, definindo o alcance e do exercício 

de uma paternidade efetivamente responsável.  

 

2.2 DO EXERCÍCIO DE UMA PARENTALIDADE RESPONSÁVEL 

   

As responsabilidades dos genitores sobre a prole, nos ditames do atual 

Ordenamento Jurídico Pátrio, passa pela compreensão do princípio da paternidade 

responsável, um desdobramento dos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

responsabilidade e da afetividade29, mas que detém a condição de princípio autônomo. Com 

evidente cunho político e social, o princípio da paternidade responsável define os liames das 

responsabilidades dos genitores com os filhos, diante da sobrelevada importância das funções 

parentais para o adequado desenvolvimento da criança e do adolescente, pessoas em especial 

fase de desenvolvimento e detentoras de absoluta prioridade consoante visto no item anterior. 

Inicialmente, cabe a ressalva de que mais adequado para definir o princípio da 

paternidade responsável seria a expressão “parentalidade responsável”, tendo em vista que o 

termo “paternidade” indica somente a condição ou qualidade de pai ou o tipo de parentesco 

que vincula pais e filhos, enquanto que “parentalidade” consegue englobar todo o alcance do 

princípio, que se destina aos pais, ou seja, ao homem e à mulher e ao casal que, no exercício 

do projeto parental tem deveres de cuidado para com os filhos.30 

Diferentemente da concepção de pátrio poder, nos quais se acentuava o escopo 

formal da autoridade parental sobre os filhos, de representação ou assistência dos menores e 

do dever de obediência dos filhos e estava embasada numa evidente desigualdade paterno-

filial, a atual configuração do poder familiar modificou-se, porque se transformaram também 

os ditames primordiais no ambiente familiar, abandonando-se o autoritarismo pelo afeto e a 
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solidariedade. A entidade familiar pressupõe laços de afetividade e ambiente harmonioso 

indispensáveis ao desenvolvimento sadio dos menores, a fim de contribuir para sua formação 

digna.
31  

O Código Civil de 2002, acompanhando a hodierna orientação, abandonou o 

termo pátrio poder, para adotar, no artigo 1630, poder familiar e o artigo 1.634, por sua vez, 

trouxe discriminados os nortes desses poderes, sem, no entanto, o necessário enfoque aos 

deveres parentais que a Constituição Federal o fez, especificamente no artigo 227 e 229, este 

último fazendo recair sobre os pais o dever de criar, educar e assistir os filhos menores. No 

mesmo sentido, nos artigos 21 e 22 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90) encontram-se regulados esses mesmos deveres e as diretrizes do exercício do poder 

familiar.  

Sobretudo nas disposições constitucionais e estatutárias, deixa-se saliente que 

“[...] o relacionamento entre os genitores e o filho passou a ter como objetivo maior tutelar a 

sua personalidade e, portanto, o exercício dos seus direitos fundamentais, para que possa, 

neste contexto, edificar sua dignidade enquanto sujeito.”32. Lança-se por terra, portanto, a 

perspectiva do poder familiar enquanto poder/dever, para abranger sua função de instrumento 

de construção das autonomias dos filhos e de realização de suas personalidades. Nesse sentido 

é que se deve apreender os Princípios da Paternidade e Maternidade Responsáveis, com 

assento na Doutrina da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, ambos com sede 

constitucional, sob fundamento de serem pessoas em desenvolvimento, o que lhes assegura 

prioridade absoluta.  

Considerando-se que os filhos são sujeitos de direitos e não meros objetos da 

intervenção do mundo adulto, não podem, pois, ser sujeitos passivos da relação com os pais e, 

sim, sujeitos ativos de suas próprias histórias, resultado do seu direito fundamental à 

liberdade, consoante os artigos 15 e 16, do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Sob essa ótica é que devem ser entendidos, portanto, os deveres de assistência, de 

criação e de educação dos pais para com os filhos menores. Amparados em parâmetros 

eminentemente existenciais e não somente patrimoniais em que o menor revela-se não apenas 
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como sujeito de direito, mas em primeiro plano como pessoa, detentora de personalidade e 

autonomia, ainda que em processo de formação.  

No mesmo pisar, a doutrina italiana é bastante instrutiva ao disciplinar que, na 

educação dos filhos, os pais devem buscar os reais interesses dos menores, independente de 

suas vontades próprias, considerando-os como um potencial portador de valores pessoais 

conexos à formação de um homem livre.33 

E os liames do exercício de uma parentalidade efetivamente responsável tornam-

se latentes após o fim da união afetiva entre os genitores, posto que para os filhos a separação 

de seus genitores sempre terá um significado negativo, ainda que detenham maturidade 

suficiente, porque significa uma espécie de traição à ideia de que os pais permaneceriam 

sempre juntos
34

. Diante deste cenário, o papel dos genitores, no exercício de suas funções de 

criação, educação e assistência aos filhos, é minimizar os danos à prole e tornar a vivência da 

separação conjugal o menos prejudicial que seja possível.  

O exercício da parentalidade responsável, diante da separação entre os genitores, 

está, pois, intrinsecamente relacionado a forma como os ex-casal irá conduzir a comunicação 

entre eles e na garantia da manutenção  do afeto dos filhos com ambos. Nesse sentido é que a 

legislação brasileira prevê que para o exercício da guarda verificar-se-á qual dos genitores 

revela melhores condições para exercê-la, para propiciar aos filhos afeto nas relações com o 

genitor e com ambos os grupos familiares (artigo 1.583, §2º, inciso I), configurando-se o 

direito dos pais de ter os filhos sob sua guarda, direito que se submete à proteção dos filhos, 

enquanto direito primordial dos menores e dever de cada um dos genitores.  

É, pois, a guarda atributo do poder familiar, competindo aos pais ter os filhos em 

sua companhia e custódia, mas não se trata somente da convivência diária, física, mas da 

efetiva participação na vida dos filhos, a fim de exercer verdadeiramente os deveres inerentes 

a uma paternidade efetivamente responsável.  

Assim é que o exercício do poder familiar, pautado no princípio de uma 

paternidade efetivamente responsável, deve ter em vista o interesse da criança e do 
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adolescente, os pais não exercem poderes e competências privados, mas direitos vinculados a 

deveres cujos titulares são os filhos.  

Enquanto estreitamente funcionalizado ao interesse do menor e à formação de sua 

personalidade, o exercício do poder familiar evolui no curso da formação da sua 

personalidade35, pois o desenvolvimento sadio de uma criança ou adolescente pressupõe mais 

que sustento material, necessita de afeto e a participação efetiva em sua vida de ambos os 

genitores, com quem adquirirão o conhecimento teórico e empírico para construção plena da 

sua personalidade.  

Ou nas palavras de Leonardo Boff: 

Pertence ao pai fazer compreender ao filho que a vida não é só aconchego, mas 

também trabalho, que não é só bondade, mas também conflito, que não há apenas 

sucesso, mas também fracasso, que não há tão-somente ganhos, mas também 

perdas.
36

 

É, por outro lado, como visto, inerente e indissociável ao princípio da 

responsabilidade parental, o dever de garantir ao menor uma convivência familiar plena, 

independente do fim da relação amorosa entre seus genitores, o que se passa a detalhar no 

item seguinte, apesar da íntima relação com o exposto no presente ponto, como opção para 

melhor didática do tema. 

 

2.3 DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

Como pontuado alhures, a Constituição de 1988 representou a derrocada de 

qualquer resquício de um padrão patrimonialista e hierarquizado para as famílias brasileiras, 

as relações entre seus membros passaram a ser definidas com base na solidariedade e 

afetividade e o seio familiar ganhou ares de ambiente de realização pessoal e afetiva de seus 

componentes. Nesse sentido, consagrou-se, entre o homem e a mulher, a igualdade de direitos 

e deveres referentes à sociedade conjugal (art. 226, §5º, da Constituição Brasileira), 
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destituindo-se, por completo, os poderes exclusivos à figura masculina, na condução da 

família e dos filhos.  

De encontro à função natural feminina para criação dos filhos, cuja guarda 

caberia, naturalmente, à mãe, e dos pais como meros provedores, a quem restavam as visitas 

em dias determinados37, embalados com a igualdade formalizada nos textos legais, começa a 

haver uma maior disputa pela guarda da criança, quando da dissolução da sociedade conjugal, 

fato que era impensável até pouco tempo atrás. 

Entretanto, seja qual for a modalidade sobre a qual aquela família tenha sido 

constituída, se as expressamente previstas na Constituição ou não, os filhos dela oriundos e a 

relação paterno-filial ali construída perpetua-se, mesmo após a dissolução conjugal, tanto no 

tocante ao provimento material quanto, e principalmente, aos aspectos afetivos. As relações 

não se confundem, nem se anulam.  

Também, nesse sentido, acertadamente prevê a legislação brasileira, quando 

estabelece que não se perde o poder familiar pelo fim da união entre os pais38, isso porque “A 

relação paterno-filial não é marcada pela transitoriedade – como, de resto, é a característica 

intrínseca das relações de conjugalidade [...]”39. A relação entre pais e filhos é perpétua, o que 

a distingue, indubitavelmente, de qualquer outra forma de relação abrangida pelo Direito de 

Família. 

Isso porque, conforme preestabelece a Declaração Universal dos direitos das 

Crianças, a criança necessita de compreensão para o desenvolvimento pleno e harmonioso de 

sua personalidade, devendo crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, em 

um ambiente de afeto e segurança moral e material40.  

Com vistas a assegurar a continuidade da relação familiar e o melhor interesse da 

criança, foi que a Constituição Federal garantiu como direito fundamental da criança e do 
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adolescente a convivência familiar, e o fez oponível não apenas ao Estado ou à sociedade, 

mas a cada um dos membros da própria família (art. 227).  

Aqui, vale trazer à colação os ensinamentos de J. J. Gomes Canotilho, quando 

citado por Rolf Madaleno, que explicita que os direitos fundamentais são aqueles que 

consolidam os valores orientadores da ordem jurídica democrática e essenciais à 

concretização da situação jurídica essencial à realização da pessoa humana41. A família urge, 

assim, nesta sistemática, como instrumento para promoção dos direitos fundamentais e 

concretização da tutela do existencialismo e da própria dignidade da pessoa humana.  

E compreendendo a importância de referida disposição constitucional o legislador 

infraconstitucional incorporou ao Estatuto da Criança e do Adolescente o Capítulo III, 

denominado de “Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária”, em que assegura o 

direito à convivência familiar e comunitária. Especifica, ainda, no artigo 25, que se entende 

como família natural a comunidade formada pelos pais e seus ascendentes, ampliando ainda 

no parágrafo único para todos os parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 

conviva e mantenha vínculos de afinidade e afetividade.  

No mesmo sentido fora, inclusive, a Lei nº 12.398/11 ao incluir ao art. 1589, do 

Código Civil o paragrafo único que estende aos avós o direito de visita disciplinado aos pais.  

Não obstante, a legislação brasileira ainda demonstra, em alguns pontos, 

indesejado acanhamento ao disciplinar o direito de convivência da criança e do adolescente 

com os pais e demais familiares, mormente, após a dissolução da união entre os genitores, 

quando a garantia da plena convivência familiar com ambos os afluentes familiares torna-se 

imprescindível, com a fixação do regime de guarda e convivência.  

O Código Civil brasileiro disciplina que a guarda não afeta o poder familiar dos 

pais em relação aos filhos, somente quanto ao direito desses de terem a prole em sua 

companhia (art. 1.632), definindo em contrapartida o regime de visitas do não-guardião (art. 

1.589). Apreende-se, pois, que a legislação brasileira ainda tem lançado mão da expressão 

“visitas” para falar de convivência familiar.  

O Código Civil de 1916 não se referia ao direito de visitas, somente inserido com 

o Decreto-Lei nº 9.701, de 03/09/1946, que ao disciplinar sobre a guarda dos filhos no 

                                                
41

 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 43.  



28 
  

 
 

desquite litigioso, tratou do direito de visitas ao genitor não guardião42.  O Código Civil de 

2002, ao seu turno, ao tratar da proteção dos filhos, após o fim da união conjugal, garantiu ao 

genitor não detentor da guarda, o direito de visitas e fiscalização, no seu art. 1.589: 

Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e 

tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. 

A redação legal que definiu o direito de visita previsto ao genitor não guardião, 

adveio com a Lei 11.112, de 13/05/05, que alterou o art. 1.121 do Código de Processo Civil 

para incluir, como requisito à petição da separação consensual, o acordo entre os cônjuges 

relativo ao regime de visitas dos filhos menores, incluindo também o parágrafo 2º, nos 

seguintes termos ainda vigentes: 

Art. 1.121. [...] § 2º Entende-se por regime de visitas a forma pela qual os cônjuges 

ajustarão a permanência dos filhos em companhia daquele que não ficar com sua 

guarda, compreendendo encontros periódicos regularmente estabelecidos, repartição 

das férias escolares e dias festivos. (Incluído pela Lei nº 11.112, de 2005) 

O que a leitura isolada dos dispositivos supra descritos poderia gerar era a ideia de 

que o direito de visitas seria uma prerrogativa do genitor não guardião que deveria ser 

observado pelo guardião, ao qual a prole estaria submetida incontinenti, como mais um dos 

poderes inerentes ao poder familiar e não um dever, como de fato deve ser encarado e 

disciplinado o tema.  

A Lei nº. 11.698/2008, entretanto, ao instituir e disciplinar o instituto da guarda 

compartilhada, como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres 

concernentes ao poder familiar dos filhos, que será aplicada, sempre que possível, diante do 

fim da união dos pais, afastou-se dos termos visitas para consagrar o termo “períodos de 

convivência” além de derrubar, por definitivo, a ideia da guarda ou do período de convivência 

como um direito dos pais, dando-lhes a necessária conotação de obrigações que deverão ser 

exercidas na estrita observância do melhor interesse da prole, consagrando-se, por definitivo, 

o seu direito fundamental à convivência familiar43.  
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O lema da guarda é, assim, o interesse do filho, sua integral proteção, e os 

períodos de convivência têm a finalidade concreta de favorecer as relações humanas e de 

estimular os vínculos afetivos entre pais e filhos, após o fim do vínculo conjugal entre os 

genitores, sempre no melhor interesse da criança. Trata-se se um direito “[...] dos filhos 

manterem rotineira comunicação com ambos os pais [...]”.44 

Há, pois, clara distinção entre “visitas” e “convivência”, nem mesmo o significado 

dos termos se confundem: visitar é ir ver (alguém) em casa ou em outro lugar onde esteja, por 

cortesia, dever, afeição; enquanto que conviver, significa viver em comum com outrem em 

intimidade, em familiaridade45. A criança ou o adolescente não tem o simples direito de visitar 

seu genitor, com o qual não reside, ou com os demais familiares, posto que o encontro não se 

dá por cortesia, mas para manterem ou estreitarem os laços de afetividade que os une, para 

possibilitar ao genitor contribuir com a educação e formação de sua prole e garantir ao menor 

um desenvolvimentos psíquico, emocional e social pleno. 

O direito à convivência familiar é “[...] direito fundamental de toda pessoa 

humana de viver junto à família de origem, em ambiente de afeto e cuidado mútuos, 

configurando-se como um direito vital quando se tratar de pessoa em formação [...]”46, 

independente da constituição dessa rede familiar, se com pais residente em um mesmo local 

ou em casas diferentes, ou até países diferentes.  

E correlato ao direito de convivência assegurado à criança e ao adolescente 

assenta-se o dever dos genitores de propiciar à prole a convivência familiar, plena, 

harmoniosa e ampla. Trata-se de obrigação imposta aos genitores em face dos demais 

parentes do menor, como os avós, tios e primos e exigível também entre os genitores, 

independente do regime de guarda estabelecido, sempre que houver períodos de convivência 

fixados, de modo que a omissão importa em forma de negligência e afronta direta aos direitos 

fundamentais e o melhor interesse da criança e do adolescente, como se passará a analisar. 
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DF, 16 jun. 2008. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11698.htm>. 

Acesso em: 20 jul. 2014. 
44

 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 355. 
45

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio: século XXI. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999.  
46

 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade apud CARVALHO, Dimas de Messias. Direito à Convivência 

Familiar. In: IBIAS, Delma Silveira (Coord.). Família e seus desafios: reflexões pessoais e patrimoniais. Porto 

Alegre: IBDFAM/RS, 2012. p. 99-113. 

 

 



30 
  

 
 

3 A ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

O termo Alienação remete à etimologia latina, alienatio ou alienationis, que 

significa: transmissão legal de uma propriedade, alienação, cessão, venda; desvio de conduta, 

alienação (do espírito), loucura; distanciamento, defecção, desafeto, desinteligência, desunião, 

separação, ruptura, divisão, aversão47. Afastando-se das noções atribuídas ao termo no que se 

refere à propriedade, é possível apreender-se o sentido, que se pretende entoar quando se faz 

menção à expressão Alienação Parental: “se tornar estranho a” ou “animosidade em relação à 

outra pessoa”.  

Enquanto fenômeno social, a alienação parental é antiga, mas há autores, como 

François, que remonta sua origem à instituição da guarda compartilhada, com a Lei nº. 

11.698, de 13 de junho de 2008, quando se passou a ver de forma equânime a importância do 

pai e da mãe na vida da criança ou do adolescente e que primordial seria o interesse do menor 

para se decidir o regime de guarda.48 

Sob esse argumento, apesar do inegável avanço trazido com a lei que disciplinou a 

guarda compartilhada, os pais, incapazes de entrarem em consenso após o fim, muitas vezes 

conflituoso, da relação conjugal, levam o conflito aos tribunais, onde se inicia uma verdadeira 

guerra, na qual cada um procura demonstrar que o outro é um mau genitor, utilizando-se das 

armas mais cruéis e denegritórias. O foco da disputa, pois, distancia-se do bem estar do filho e 

este se torna um eficaz instrumento de barganha e vingança pela relação desfeita.  

Outros, autores, no entanto, a exemplo de Antonio Batista, apontam que o 

fenômeno apenas tornou-se recorrente, devido ao aumento de separações e divórcios, em 

decorrência da Emenda Constitucional nº 66, de 13/07/201049.  

A literatura, entretanto, é uníssona quanto ao grande aumento dos casos de 

alienação, nos últimos anos, já que só agora esse fenômeno antigo ganhou denominação 

científica e visibilidade jurídica50. 
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Lançando mão de dados, tem-se na França uma estimativa de que em 5 (cinco) a 

10% (dez por cento) dos divórcios são identificadas situações de Alienação Parental, do quais 

2/3 (dois terços) estão em estágio grave. A mesma pesquisa indica ainda que depois de 02 

(dois) anos a metade das crianças deixam de ver o genitor com o qual não residem51. Outras 

pesquisas apontam que quase 90% dos filhos de pais divorciados ou em processo de 

separação já sofreram algum tipo de alienação parental e que, em todo mundo, mais  de 25 

milhões de crianças sofrem este tipo de violência52. 

Foi, entretanto, identificado academicamente pela primeira vez em 1985, nos 

Estados Unidos, pelo professor de Psiquiatria Clínica do Departamento de Psiquiatria Infantil 

da Universidade de Columbia, Richard Gardner, que o definiu como um processo que consiste 

em programar uma criança para que odeie um de seus genitores, sem justificativa.53 

Quando um dos cônjuges não consegue elaborar adequadamente o luto da 

separação ou quando, anos depois, surge uma modificação na dinâmica desse ex-casal, como 

novo casamento, ganham espaço sentimentos como o de abandono, rejeição e traição, que 

podem desencadear uma pretensão de destruição e desmoralização do ex-cônjuge54. Esses 

sentimentos vêm à tona, principalmente, quando se avista o interesse do outro em preservar a 

convivência com o filho, tentando-se, então, afastá-los como uma forma de castigo.   

O genitor, responsável pelas condutas alienantes, passa a ter no seu filho um 

instrumento de agressividade contra o ex-parceiro, fazendo com que a criança ou o 

adolescente o odeie e rejeite, dificultando ao máximo a convivência entre eles. Pretende 

realizar uma verdadeira “lavagem cerebral”, introduzindo falsas memórias, desenvolvendo 

pensamentos e sentimentos de ódio e raiva contra o outro genitor e privando-os da 

convivência familiar, como uma verdadeira morte em vida.  
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Busca-se, com a alienação, enfraquecer o vínculo ou, até mesmo, excluir o outro 

da vida dos filhos do ex-casal, controlando os encontros e visitas, criando obstáculos para que 

elas ocorram, queixando-se para a criança ou o adolescente do outro genitor, colocando-se 

como vítima fragilizada e o outro como o cruel destruidor do lar familiar e pai/mãe indolente.  

E o tema alcançou o Poder Judiciário, nas disputas de guarda e regulamentações 

de visitas, deparando-se o magistrado com denominações, conceitos e significados, muitas 

vezes emprestados das outras áreas do conhecimento, como a psiquiatria ou a psicologia, para 

os quais a legislação brasileira não possuía uma solução pronta ou sequer conceitos jurídicos.  

Assim, na busca de formalizar os aspectos discutidos em torno do tema, o 

legislador brasileiro promulgou, em 26 de agosto de 2010, a Lei nº. 12.318, que trata 

expressamente, pela primeira vez, no âmbito legal, sobre a matéria. E logo no artigo 2º do 

referido diploma legal, apresenta um conceito para o ato de alienação parental, definindo-o 

como 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.
55

 

Ao disciplinar e denominar a conduta de induzir uma criança ou adolescente a 

denegrir a imagem de seu genitor, a legislação permitiu, à primeira vista, afastar, em 

definitivo, a pretensão de que a alienação parental é questão estranha ao Estado de Direito, 

formalizando-a como demanda atinente, sim, ao Poder Judiciário e a qualquer operador do 

Direito.  

Possibilitou, outrossim, de um lado, a disseminação da matéria, sobretudo, entre 

os profissionais do Direito; bem como, por outro lado, trouxe consigo o respaldo necessário 

aos julgadores e advogados para valer-se de conceitos como alienação parental e genitor 

alienador e alienado. 

Neste tom, o escopo educativo da legislação já restou alcançado com a estipulação 

de um conceito legal para uma conduta, há muito conhecida das famílias, mas que só agora 
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recebeu reconhecimento jurídico e valoração nos conflitos familiares postos à apreciação do 

Poder Judiciário56. 

Noutra senda, críticas foram lançadas à positivação da lei de alienação parental, 

amparadas no argumento da mínima intervenção estatal como barreira necessária à 

preservação da intimidade do ambiente familiar. Alegam os críticos que ao repassar para o 

Estado a responsabilidade na resolução desses conflitos íntimos estar-se-ia retirando da 

família a possibilidade e responsabilidade de solucioná-los57. Ao lado disso, apontam ainda 

que a proteção à criança e ao adolescente poderia ser resguardada por outras legislações já 

existentes, sendo desnecessária uma lei específica sobre o tema.  

Não obstante a importância das críticas para a discussão e o enfrentamento da 

matéria, é inequívoca a importância da legislação ao disciplinar juridicamente, pela primeira 

vez, sobre um tema ainda muito restrito às penumbras do Direito, sobretudo por sua inegável 

interface com outras áreas do conhecimento, como a Psicologia. De tal modo a legislação 

cumpriu, de logo, seu escopo educativo e instrutivo ao trazer ao mundo positivado um 

conceito jurídico para a alienação parental e, em consequência, um novo olhar ao tema, mais 

atento tanto dos profissionais do Direito quanto e, sobretudo, dos pais e mães brasileiros. 

Quanto à intervenção estatal na intimidade familiar e a possibilidade da proteção à 

criança e ao adolescente por outros meios apontados pelos críticos, essas são discussões que 

remetem à análise detalhada das medidas judiciais de enfrentamento à alienação, previstas na 

legislação, exigindo, por conseguinte, considerações próprias e cautelosas, que serão objeto 

do próximo capítulo deste trabalho.  

Trouxe ainda a legislação, em referência, no seu art. 2º, parágrafo único, formas 

exemplificativas de condutas alienantes, tais como realizar campanha de descrédito, dificultar 

o exercício da autoridade parental ou impedir o contato do menor com o genitor. Não se 

pretendeu com isso restringir o magistrado àqueles casos específicos, mas, ao revés, 

possibilitou-se, expressamente, que fosse declarado qualquer outro ato como tal. Mais uma 

vez, entoa o caráter educativo da norma, exemplificando condutas que podem dificultar a 

convivência do menor com seus familiares, como espécies de limites éticos que devem ser 
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respeitados em um conflito conjugal, com vistas a preservar os filhos e a autoridade parental 

de ambos os genitores.  

Ponto que merece destaque no conceito em análise e supra transcrito, foi a 

consolidação, por definitivo, da ideia de que não apenas de um genitor podem partir condutas 

alienantes, mas também de qualquer parente do menor, como os avós ou qualquer outro que 

detenha a criança ou adolescente sob sua autoridade. Possibilitando, assim, a 

responsabilização de qualquer um que inicie condutas alienantes com vistas a prejudicar a 

convivência familiar do menor com seu genitor, e não somente o genitor, alcançado pelas 

responsabilidades inerentes ao exercício do poder familiar. 

Era esse um entendimento já enfrentado pela jurisprudência pátria, sobretudo, no 

caso dos avós e avôs, que criam fortes vínculos com a criança, com o cuidado diário, surgindo 

um sentimento de posse que não suporta, nem aceita, que os pais determinem a criação e a 

educação dos próprios filhos. Também o inverso tem sido visto, pais que alienam os avós e 

outros parentes do ex-cônjuge, afastando-os do convívio e do relacionamento com a criança. 

Nesse sentido foi, inclusive, o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, abaixo transcrito: 

O agravante, para justificar o pedido de realização de novo estudo social e 

psicológico, refere [...] que o avô C. afirma para a menor que o avô paterno já 

falecido foi para o inferno; que a mãe e o avô C. vivem aterrorizando a menor, 

dizendo que 'Vão matar toda a família dela, que o pai dela vai morrer, juntamente 

com todos de sua família. 

[...] 

Há anotação no laudo psicossocial de que o agravante sofre da síndrome da 

alienação parental, por não haver superado a situação imposta pela separação 

judicial, utilizando-se da menor como meio de atingir a ex-consorte. 

Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
58

 

É oportuno trazer à baila, ainda, a possibilidade da alienação se iniciar, mesmo 

antes da dissolução da vida conjugal, dentro do seio familiar, quando ainda todos convivem 

no mesmo lar. Nesses casos, a atuação do alienador concentra-se numa campanha de 

descrédito do companheiro, forçando os filhos a optarem por um ou outro dos genitores. 

Importante destacar que não serão todas as situações de resistência do filho à 

convivência com um dos seus genitores que caracterizarão como alienação parental, haja vista 

que há casos de efetivos maus tratos que não podem ser ignorados ou, ainda, de situações em 
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que a própria conduta do genitor justifica e motiva o afastamento do menor, como situações 

de pais que se ausentam voluntariamente longos anos do convívio familiar e depois desejam 

retomar o vínculo com a imposição de suas presenças.  

Nessas situações, o desejo do menor é relevante e poderá ser considerado na 

fixação do regime de convivência, sobretudo porque no direito à convivência familiar o 

interesse e a proteção do menor devem prevalecer, em conformidade com a doutrina da 

proteção integral e da absoluta prioridade dos interesses das crianças e dos adolescentes, 

nesses termos são, inclusive, as considerações dos julgados que ora se transcreve nos seus 

ementários:  

DIREITO DE VISITAS - FILHA ADOLESCENTE - MANIFESTAÇÃO DE 

VONTADE CONTRÁRIA À REGULAMENTAÇÃO - PREVALÊNCIA DO 

INTERESSE DO MENOR - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - A 

regulamentação do direito de visitas deve atender não somente ao interesse dos pais, 

mas, principalmente, ao interesse e à vontade do menor de idade. Contando a filha 

adolescente já com dezessete anos de idade, não pode ser desprezada sua 

manifestação no sentido de repudiar a imposição de tolerar as visitas do pai ausente 

desde sua tenra infância, sob pena de invasão de sua privacidade, intimidade e, 

ainda, agressão à sua dignidade humana. Não se mostra saudável nem benigno 

forçar a filha a conviver com o pai que a renegou por longos anos, visto que o afeto, 

o carinho, o respeito e o amor não podem ser impostos, mas devem ser 

conquistados.
59

  

 

DIREITO DE VISITA - JUSTIFICÁVEL RESISTÊNCIA DO FILHO - 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO - Havendo uma grande resistência do 

filho à visitação, decorrente da postura da genitora que impunha de forma agressiva 

sua companhia, conforme constatado pelos estudos levados a efeito, imperioso 

respeitar a vontade do menor e suspender a visitação face a possibilidade de 

sobrevirem danos psicológicos ao mesmo. Cabível a aplicação de ofício de medida 

protetiva, de acompanhamento psicológico a todos os integrantes da família, face o 

estado de beligerância existente. Recurso provido, por maioria, com aplicação de 

medida protetiva.
60

 

Percebe-se, portanto, que o tema exige uma análise acurada e uma investigação 

minuciosa, fixando-se seus conceitos e delimitando-se seus significados, como se realiza nos 

itens seguintes, primeiro distinguindo-o da síndrome de alienação parental, ao lado da qual 
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tem sido equivocadamente utilizado como se sinônimos fosse; e, em seguida, enquadrando-o 

como o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar e afronta direta aos direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes, que exige intervenção efetiva do Poder 

Judiciário. 

 

3.1  DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO: ALIENAÇÃO PARENTAL E SÍNDROME DA    

ALIENAÇÃO PARENTAL (SAP) 

 

Distinção importante para uma adequada compreensão da matéria em estudo é 

entre a alienação parental e sua síndrome, sobretudo para o correto entendimento das 

disposições e implicações previstas na Lei 12.318/2010. A alienação parental não se confunde 

com sua síndrome, sendo, na verdade, esta decorrência daquela, pois quando a síndrome está 

presente, a criança contribui, ela mesma, na destruição e desmoralização do genitor alienado. 

A alienação é o processo iniciado por um dos genitores, ou outro parente da 

criança que o tenha sob sua guarda ou autoridade, objetivando o afastamento entre o filho e o 

ex-companheiro, normalmente, como uma forma de retaliação pelo fim da relação conjugal. 

Enquanto que a síndrome refere-se a uma verdadeira desordem psíquica, com sequelas 

emocionais na criança que passa a rejeitar, ela própria, qualquer contato com o genitor 

alienado, repetindo as mesmas ideias do alienador.  

Assim também é o entendimento de Priscila Corrêa ao diferenciar os conceitos: 

[...] enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho que se recusa terminantemente 

e obstinadamente a ter contato com um dos progenitores e 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.
61

 

No mesmo sentido, Cristiana Sanchez define a nítida distinção entre os termos 

“alienação parental” e “síndrome de alienação parental”, este último com uma nítida 

conotação psiquiátrica e o primeiro como um estado de alheamento do menor a um dos seus 

genitores como decorrência de uma prática desonrosa do outro genitor sem qualquer motivo 

concreto: 
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O termo "síndrome", com explícita conotação psiquiátrica, constitui-se no somatório 

de sintomas surtidos nos indivíduos alienados quando vitimados por atitudes dos 

"alienadores", os quais geralmente são aqueles que detêm a guarda dos infantes, 

perpetrando atitudes no sentido de desqualificar o outro genitor, repudiando-o e 

causando prejuízos imensuráveis ao plano desenvolvimento da criança ou 

adolescente e, bem assim, à relação afetiva entre as partes alienadas. 

O termo "alienação" por seu turno, é, na presente acepção, o estado de verdadeiro 

alheamento à realidade afetiva outrora vivenciada, quando genitores e infantes, 

paulatinamente, como decorrência de dita prática desonrosa por parte dos 

alienadores, distanciam-se nas searas física e espiritual, sem qualquer motivo 

concreto que não as falsas ideias infligidas na mente dos rebentos por aqueles que as 

perpetram, com o fito de fazer fenecer a admiração recíproca e carinho entre o outro 

genitor e a prole.
62

 

Gardner define que na síndrome não há somente “[...] a programação (lavagem 

cerebral) da criança por um genitor para denegrir o outro, mas também contribuições criadas 

pela própria criança em apoio à campanha denegritória do genitor alienador contra o genitor 

alienado [...]”63.  

Uma síndrome é um conjunto de sintomas que surgem juntos e que, apesar de 

aparentemente desconexos, têm uma causa etiológica comum, caracterizando uma doença 

específica. É o caso, por exemplo, da Síndrome de Down que possui uma série de sintomas, a 

primeira vista díspares, como o retardo mental, a face mongoloide e os olhos em formato 

enviesado, mas que estão conectados pela mesma causa, qual seja, uma anomalia 

cromossômica.  

E assim foi que Gardner identificou os sintomas comuns da Síndrome de 

Alienação Parental, aparentemente desconexos, mas que possuíam a mesma origem: a 

programação por um genitor alienante, aliada as contribuições da criança para denegrir o 

genitor alienado. O conjunto de sintomas que aparecem na criança ou no adolescente, 

geralmente concomitantemente, e que, segundo o referido autor, identificam a SAP, são: 

a) Uma campanha denegritória contra o genitor alienado, que pode ser tanto 

verbal como comportamental. 

b) Justificativas fúteis e absurdas para explicar as atitudes de descrédito contra o 

genitor alienado. 

                                                
62

 FERREIRA, Cristiana Sanchez Gomes apud GONÇALVES, Antonio Batista. Síndrome da Alienação 

Parental. Revista Síntese Direito de Família, São Paulo, v. 15, n. 80, p. 118-149, out./nov., 2013. p. 122. 
63

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

Parental (SAP)? Tradução para o português: Rita Rafaeli. Disponível em: 

<www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso em: 19 jul. 2010. 



38 
  

 
 

c) Ausência de dúvidas quanto ao sentimento que tem pelo genitor alienado que 

é simplesmente o ódio. 

d) O fenômeno do pensador independente, afirmando que chegou sozinho 

àquelas conclusões e que ninguém o influenciou. 

e) Defesa deliberada em favor do genitor alienador no conflito parental. 

f) Ausência de culpa pela forma como denigre ou explora o genitor alienado. 

g) Conta casos que manifestamente não viveu ou somente ouviu alguém falar. 

h) Propaga a animosidade aos amigos e/ou a família do genitor alienado.64 

Percebe-se, pois, que, na síndrome, as emoções do alienador, suas ideias e suas 

frustrações passam a ser espelhadas na criança, que age como se dela fossem tais sentimentos. 

Isso é possível porque a compreensão que uma criança tem do mundo em sua volta é formada 

não somente das percepções que capta diretamente, mas também das percepções que os 

adultos que cuidam dela, em geral, pai e mãe, as passam. A dependência que existe entre uma 

criança e seus genitores vai além dos cuidados e do afeto, estende-se ao campo cognitivo, 

necessitando deles para desenvolverem suas próprias experiências e habilidades.   

No entanto, apesar de ser esse o entendimento que se pretende seguir no presente 

trabalho, vale trazer à colação o entendimento de outros doutrinadores acerca da questão, a 

exemplo de Rolf Madaleno, para o qual a diferença entre a Síndrome da Alienação Parental e 

a alienação parental reside no fato de que esta última pode ser fruto de uma situação de abuso, 

de negligência, de maus-tratos ou de conflitos familiares, ou seja, situações justificadoras do 

alijamento do genitor do menor, que não se confundem com comportamentos normais do 

genitor que são exacerbados na Síndrome de Alienação Parental como munição para as 

injúrias injustificadas. Assim, para essa corrente, a alienação parental é um termo geral, que 

define apenas o afastamento justificado de um genitor, não se tratando de uma síndrome que 

somente se confirma na verificação do conjunto de sintomas que aparecem simultaneamente65.  
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Fato incontroverso, no entanto, é que na Síndrome da Alienação Parental, a 

imposição de falsas memórias na criança, atinge o condão de, causando-lhe séria confusão 

mental, não conseguir distinguir o verdadeiro do inventado, levando-a a crer que foi rejeitada 

pelo seu pai ou sua mãe com quem quer e necessita estar perto.  

Assim, é que a SAP se instala e produz seus efeitos nefastos na criança e no 

adolescente. Os filhos passam a compartilhar as percepções distorcidas do alienador e as 

tomam como suas próprias experiências e vivências, já que são privados das experiências e 

contribuições do outro genitor, potencialmente corretivas, e que lhes propiciariam outra 

percepção dos fatos.   

A criança ou o adolescente, prorrogando-se até mesmo a fase adulta, por sua vez, 

vê-se preso àquelas percepções que lhe foram incutidas cotidianamente, por aquele de quem 

recebeu todos os cuidados e que aprendeu ser o único que o cuidava e protegia 

verdadeiramente. Reproduzem, pois, fielmente as condutas do alienador e são incapazes de 

decepcioná-lo agindo de outro modo, instalando-se, inegavelmente, a Síndrome de Alienação 

Parental: a criança ou o adolescente é levado a rejeitar o pai ou a mãe sem qualquer razão que 

lhe justifique. 

Importante destacar que o conceito exarado no artigo 2º, da Lei 12.318/10, que 

trata da alienação parental enquadra-a como “ [...] a interferência na formação psicológica da 

criança ou do adolescente [...]”66, ou seja, serão suficientes para classificar como alienação ou 

indícios dela, tão somente a percepção da existência ou não de condutas alienantes e não a 

presença da síndrome. Essa distinção, que pode soar simples, traz consequências 

determinantes para a compreensão da legislação e da aplicação de seus demais artigos.  

Ao limitar-se a positivar a alienação parental e não sua síndrome, o legislador 

afastou-se da necessidade de perquirir os resultados das condutas perpetradas pelo alienador 

no infante, que podem desemborcar numa síndrome de alienação parental, na qual a criança, 

por si mesma, passa a denegrir a imagem de seu genitor e repudiar o contato com ele; ou nos 

casos em que, não obstante o afinco das campanhas demeritórias do alienador e apesar de 

interferir indubitavelmente da formação psicológica da criança ou do adolescente, não atinge 

seu ápice inescrupuloso com a instalação da síndrome e o menor não reproduz essas 

imposições. 
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Em outras palavras: para a lei não é determinante que o menor apresente o efetivo 

repúdio contra seu genitor alienado, situação em que se caracterizaria já a instalação de uma 

Síndrome de Alienação Parental, é suficiente a comprovação de que esteja ocorrendo 

prejuízos à manutenção ou ao estabelecimento do vínculo parental, o que reforça o traço 

preventivo da legislação67.  

Outros autores vão mais além e pontuam que o alienador pode ou não ter a 

consciência de que está prejudicando a relação do outro genitor, sendo desnecessário 

averiguar se o faz de forma consciente ou inconsciente68.   

Neste toar, andou bem o legislador, haja vista que a conduta que merece repudio e 

o olhar atento dos profissionais é, desde logo, as condutas alienantes, que se destinam a 

macular a imagem do genitor e obstaculizar a manutenção de uma convivência familiar plena, 

independentemente de alcançarem seus objetivos nefastos. Ademais, essa campanha processa-

se muitas vezes de forma lenta e paulatina, de modo que se afrontaria a própria proteção 

integral da criança e do adolescente, preconizada na legislação pátria, aguardar para que a 

alienação parental produzisse seus efeitos, muitas vezes irreversíveis. 

  

3.2 DO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR 

  

As causas que motivam o alienador a iniciar a alienação são as mais variadas, 

normalmente, inicia logo após a separação, como decorrência da dificuldade em lidar com ela, 

o que explica o desejo de vingança e retaliação contra o ex-parceiro.  

Além dos ressentimentos decorrentes da união desfeita, pode ser também causa 

que desencadeia a alienação parental quando um dos cônjuges constrói nova relação amorosa 

ou até nova família, fazendo surgir sentimentos como a raiva e o ciúme desmedido. Até 

mesmo, fatores econômicos ou a frustração por perdas de certos benefícios são suficientes 

para desencadear as condutas alienantes. 
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De uma forma ou de outra, todas as forças e ações do alienador destinam-se a 

vingar-se e propagar a campanha de destruição e desmoralização do outro genitor, usando 

para isso os filhos. Ele não é capaz de distinguir a relação conjugal da parental, ou seja, o 

marido ou a esposa ruim é, na mente do alienador, também um pai ou uma mãe incompetente. 

Também não individualiza, nem reconhece os filhos como independentes e autônomos, mas 

como uma continuidade dele, passando, com o tempo, a dividirem os mesmos sentimentos e 

frustrações. 

O alienador é incapaz de ver a situação sob outro ponto de vista que não o seu, por 

isso, nunca se apercebe errado ou sujeito a correções, mas sempre vítima da atitude do outro 

cônjuge. Nesse mesmo sentido, não respeita regras ou submete-se às ordens judiciais, pois as 

regras são somente para os outros e não para ele, “vítima” de toda a situação69. Elabora falsas 

memórias e cria falsos acontecimentos, ao ponto de, após incessantes repetições, não 

distinguir mais a verdade da mentira, o que é transmitido incontinenti aos filhos.  

São convincentes e sedutores, quando se trata de relatar sua situação, conseguindo 

persuadir outras pessoas a acreditarem nele e nas suas falsas narrativas. Isso desponta com 

relevante preocupação, já que, frequentemente, esses outros indivíduos são juízes, advogados, 

psicólogos, terapeutas de família e assistentes sociais envolvidos no caso e com importantes 

poderes decisórios sobre a situação e a condução do futuro da família.  

São inescrupulosos os artifícios de que se vale um alienador para atingir o seu ex-

parceiro, desconsiderando o bem-estar do filho, agindo em direta afronta aos direitos dos 

menores envolvidos como verdadeiros instrumentos de barganha ou vingança, o que fere de 

morte os princípios de uma paternidade efetivamente responsável. Valem-se da imposição de 

falsas memórias na criança de modo a causar-lhe séria confusão mental ao ponto de não 

conseguirem distinguir o verdadeiro do inventado; criam encontros que nunca foram 

ajustados, para a criança ou o pai crerem que estão sendo rejeitados um pelo outro; chegam 

até a narrativas de episódios de abusos físico, psicológico e sexual. 

É suficiente a narrativa de um episódio que possa configurar indícios de uma 

aproximação incestuosa durante uma das visitas. A criança é levada a acreditar que aquele 

fato realmente aconteceu, chegando a relatá-lo facilmente perante um juiz ou um assistente 

social.  
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As falsas denúncias de abuso têm sido, inclusive, o meio preferível pelos 

alienadores para verem concretizados seus interesses de punição e afastamento do filho do ex-

cônjuge, por serem difíceis as provas em contrário e alcançarem, muitas vezes, total êxito. 

Ainda que venha a ser provada a falsidade da denúncia, após intermináveis perícias, o vínculo 

já haverá sido rompido entre genitor e filho e dificilmente será reconstruído como antes.  

Além disso, com exames prolongados e uma decisão de afastamento imediato da 

convivência entre o genitor acusado e a criança ou o adolescente, o alienador tem a 

oportunidade ideal para aprofundar ainda mais a síndrome, tornando-se o quadro cada vez 

mais irreversível e com consequências cada vez mais graves. 

O alienador se mostra extremamente controlador, de forma que somente ele sabe o 

que é o melhor para os seus filhos, e ninguém é bom o suficiente para cuidar deles como ele 

faz, em um disfuncional vínculo simbiótico70. Ele tem um forte desejo de exclusividade 

naquela relação, impedindo que a criança possa confiar em outro adulto que não ele.  

Outros têm sido também os mecanismos dos quais se vale o alienador para sabotar 

a relação e a convivência entre o filho e o ex-parceiro, como as elencadas abaixo: 

a) Organizar várias atividades com os filhos durante o período que o outro 

genitor deve normalmente exercer o direito de visita. 

b) Recusar-se a passar as chamadas telefônicas aos filhos. 

c) Recusar-se a dar informações sobre as atividades cotidianas da criança, tais 

como atividades escolares e esportes.  

d) Tomar decisões importantes a respeito dos filhos sem consultar o outro 

genitor, como a escolha da nova escola. 

e) Impedir o acesso às informações escolares e médicas dos filhos. 

f) Criticar os presentes dados pelo ex-cônjuge e até proibir a criança de usá-los. 

g) Apresentar o novo cônjuge aos filhos como o novo pai ou a nova mãe. 
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h) Culpar o outro genitor pelo mau comportamento dos filhos. 71 

Assim, são diversas e cruéis as condutas de que se utiliza o alienador para 

denegrir a imagem do ex-cônjuge com vistas a destruir a relação entre a criança ou o 

adolescente e o genitor, afrontando gravemente os direitos fundamentais dos filhos a uma 

convivência familiar plena, configurando-se com verdadeiro abuso dos direitos constitutivos 

do poder familiar.  

 

3.3 DA GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

  

As consequências das campanhas alienantes para o menor são nefastas ao seu 

desenvolvimento e ao estabelecimento ou a manutenção do afeto com o outro genitor, além da 

possibilidade da instalação de uma síndrome, na qual o menor passará a contribuir numa 

campanha denegritória contra seu próprio genitor.  

O filho, após a intensa exposição às campanhas denegritórias, passa a acreditar 

que foi abandonado e compartilha ódios e ressentimentos com o alienador, transformando-se 

em verdadeiro defensor abnegado do guardião, repetindo as mesmas ideias contra o “inimigo 

comum”72.  É comum também a constituição de um ciclo de alienação, no sentido de que a 

criança vítima da Síndrome da Alienação Parental tem grandes chances de, se não 

desconstituída toda aquela programação, recriar nos seus futuros relacionamentos os mesmos 

padrões, reproduzindo a mesma patologia psicológica73.  

Não obstante os inequívocos e graves danos advindos de uma Síndrome de 

Alienação Parental quando instalada e produzindo seus efeitos, também os atos alienantes 

produzem consequências nefastas aos menores. A criança que nutre verdadeiro afeto por seu 

pai ou sua mãe é induzida a afastar-se daquele de quem também recebia real afetividade, 
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proteção e cuidado, acarretando numa contradição de sentimentos e a destruição, muitas vezes 

definitiva, do vínculo entre pais e filhos.  

As consequências são graves danos ao desenvolvimento psíquico da criança, 

tendo em vista que a ausência injustificada de um dos pais na vida de uma criança traz-lhe 

evidentes prejuízos à formação da personalidade, decorrente não só da falta de afeto, mas do 

cuidado e da proteção. Isso pode levar ainda ao que, na psicologia, denomina-se fenômeno da 

parentalização74, onde os papéis se invertem e o filho vê-se compelido a cuidar do genitor que 

se mostra mais frágil e vitimizado.  

Apontam-se ainda como consequências nas crianças vítimas de alienação parental 

danos no seu desenvolvimento social, externadas na forma de um isolamento dos que a 

rodeiam, apresentando, como decorrência, um baixo rendimento escolar, depressão, 

melancolia e condutas antissociais, reproduzindo em terceiros os danos a que tem sido 

submetida75.  

Ademais, pode surgir ainda, na criança ou no adolescente submetido às 

campanhas alienantes, quando adulto, um sentimento incontrolável de culpa, pois, longe da 

programação e independente para elaborar suas próprias percepções do mundo, percebe o 

tamanho da injustiça com o genitor alienado, por sua cumplicidade com o alienador, mesmo 

que inconsciente.  

O genitor alienado, ao seu turno, é privado do direito ao exercício da paternidade 

plena. O alienador, ao destruir a relação entre pai/mãe e filho, assume o controle total sobre a 

criança ou o adolescente e, enquanto estreita sua aliança com a criança, o alienado tornar-se 

um estranho, um invasor que deve ser afastado a qualquer preço. O alienador priva o outro 

genitor não somente da convivência com o filho, mas da participação na sua vida, não lhe 

informa detalhes importantes sobre a vida da criança, impede-o de tomar decisões importantes 

que competiria aos dois como pais.  

A alienação parental configura-se, pois, como afronta direta aos princípios da 

primazia do melhor interesse da criança e de uma paternidade efetivamente responsável, 

ambos com assento nos princípios constitucionais norteadores do Direito de Família. Ofende-
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se o direito da criança à convivência familiar, seu direito de conhecer, de conviver, “[...] de 

ser cuidado, alimentado e instruído, de colocar-se em situação de aprendizado e de apreensão 

dos valores fundamentais da personalidade e da vida humana.”76. 

Assim, embora o alienador acuse, muitas vezes, o outro genitor de falta de 

cuidados, desinteresse e maus tratos contra o filho é ele quem mais danos causa à criança ou 

ao adolescente, pois quando se iniciam os atos de alienação parental, opera-se um verdadeiro 

abuso psicológico77 nesses filhos, que são chantageados e induzidos a rejeitar um dos seus 

pais, sem qualquer motivo legítimo que lhe dê justificativa. 

Assim a alienação constitui verdadeiro “abuso moral”, nos termos da legislação 

atinente à matéria (art. 3º, da Lei 12.318/10) ou como preferem outros autores “abuso 

afetivo”78 e, inequívoco, descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental. 

Advertem ainda os ensinamentos da área médica que se trata de um abuso emocional de 

consequência tão devastadora quanto de um abuso sexual e justifica: 

Na verdade, acobertado pelo amor, é um processo destruidor que se instaura, um 

verdadeiro estupro psíquico. O lugar da criança não é mais respeitado, suas 

necessidades fundamentais, isto é, a necessidade de um pai E uma mãe (convenção 

dos direitos da criança) lhe é negada. Pior ainda, a criança aprende a negar suas 

necessidades e a participar do processo de denegrimento. A criança é literalmente 

atada dentro de uma relação com o genitor alienante e fica sem espaço próprio para 

desenvolver sua identidade. Ela está permanentemente sob pressão.
79

 

Como apontado alhures, a criança e o adolescente, por serem pessoas em especial 

estágio de desenvolvimento, reclamam seja o poder familiar de seus pais exercido com a 

estrita observância do seu melhor interesse. Neste tom, o afastamento de um dos seus 

genitores ou de outro parente do menor, bem como qualquer conduta perpetrada para esse 

fim, fere o direito da criança ou do adolescente à convivência familiar, prejudica a realização 

do afeto do ambiente familiar, atingindo de morte a dignidade dessa pessoa em 

desenvolvimento, implicando em indesejada interferência na formação psicossocial do 

infante. Isto porque “[...] uma vez fecundado os laços afetivos de mútua convivência, rompê-
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los bruscamente causa danos à personalidade do ser em desenvolvimento e, muitas, vezes, 

irreparáveis [...]”80. 

Como visto, os deveres dos pais para com a prole incluem muito mais que 

obrigações de mera manutenção material, abrangendo as necessidades psíquicas, que está 

vinculada com a orientação moral, o apoio psicológico e todo o necessário para acompanhá-

los no processo de formação de suas personalidades, o que inclui, indubitavelmente, a 

garantia a uma convivência familiar plena com todos os parentes de ambas os afluentes 

familiares.  

De tal modo é que a negligência, omissão ou abuso de direito dos genitores sobre 

a prole impõe ao Estado lançar mão dos mecanismos, necessários e suficientes, para garantia 

dos direitos fundamentais da prole e, mais que isso, autoriza a imediata efetivação das 

medidas previstas para tutela dos interesses dos menores e o afastamento dos prejuízos à 

personalidade do menor. Noutras palavras: 

Os pais que se omitirem quanto ao direito dos filhos, sobretudo, à convivência 

familiar, estão descumprindo com a sua obrigação legal, acarretando sequelas ao 

desenvolvimento moral, psíquico e socioafetivo dos filhos. Uma vez caracterizada a 

ofensa aos direitos fundamentais da criança, os pais ou qualquer outro que detenha a 

guarda de uma criança ou adolescente, estão sujeitos às penalidades de natureza 

preventiva e punitiva.
81

 

Noutro ponto, a luta constante do pai alienado pelo seu filho é a maneira mais 

eficaz de se destruir toda a programação e todas as falsas memórias que foram incutidas, pois, 

com o tempo e o amadurecimento da criança ou adolescente, ou com o apoio dos profissionais 

adequados, será possível confrontar as falsas memórias com os fatos, fazendo emergir a 

verdade sobre os acontecimentos. Assim foi que o psiquiatra Gardner concluiu: 

O genitor alienado não deve esquecer que uma relação baseada no amor verdadeiro é 

mais sólida que uma relação baseada no medo. Deve-se proporcionar ao filho um 

ambiente no qual ele sinta que pode manifestar todas as suas impressões e 

sensações, positivas e negativas, com relação a seus dois genitores. Um ambiente 

oposto ao do genitor alienador.
82
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Caberá, pois, ao pai ou à mãe alienado(a) proporcionar à criança ou ao 

adolescente um ambiente em que possa demonstrar todos os seus verdadeiros sentimentos por 

ambos os pais, em que não precise escolher somente um deles ou ser usado como barganha 

num conflito mal resolvido entre o casal. No entanto, essa realidade só será viável se 

garantida um mínimo de convivência entre o genitor alienado e o menor, no que reside de 

importância inigualável a atuação efetiva do Poder Judiciário. 

Configurada, pois, a Alienação Parental como evidente afronta aos direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, resultado de uma conduta abusiva, impetrada por 

um de seus genitores ou outro parente do menor, que o detenha sob seus cuidados, o Estado 

tem o dever e interesse em intervir e, mais que isso, valer-se de todas as medias cabíveis para 

resguardar aquele indivíduo em processo de desenvolvimento, seja para paralisar 

imediatamente as condutas alienantes ou para restaurar a convivência familiar. 

Neste ponto é que residirá a análise dos capítulos seguintes do presente trabalho, 

com vistas a enfrentar de que forma as medidas previstas na legislação pátria têm o condão de 

cessar as condutas alienantes e restaurar a convivência familiar para o menor em situação de 

abuso moral, dando plena efetividade aos princípios do melhor interesse do menor, da 

convivência familiar plena e aos ditames preconizados na constituição brasileira para uma 

paternidade efetivamente responsável. 
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4 INTERVENÇÃO JUDICIAL DIANTE DAS CONDUTAS DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

  

Consoante determina a legislação pátria é dever do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais dos menores e dentre esses, o 

direito à convivência familiar e comunitária83 
e essa garantia de prioridade compreende a 

primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias84, cabendo, pois, ao Poder 

Judiciário coibir e fazer cessar imediatamente qualquer afronta injustificada ao convívio 

familiar pleno do menor com seus genitores e demais familiares.  

Nesse tom, as intervenções judiciais ganham destaque determinante diante das 

condutas alienantes de abuso moral aos direitos fundamentais dos menores, privando-os do 

convívio familiar e impedindo a realização do afeto no ambiente familiar. Desponta também o 

enfoque e a importância do presente trabalho: determinar o alcance da intervenção judicial e 

das medidas impostas diante das condutas alienantes na sua função primordial de estabelecer 

ou reestabelecer o convívio familiar, definindo as nuances do enfrentamento das condutas 

alienantes nos casos concretos que abarrotam o Judiciário. Isso porque graves consequências 

podem decorrer, em uma disputa judicial entre casais, de uma conduta alienante não 

identificada e combatida a tempo de evitar que sua intenção última concretize-se: a separação 

entre o genitor alienado e o filho.  

Na primeira década desse século, a sociedade brasileira deparou-se com a 

crescente de movimentos e organizações de pais e mães separados85 na busca de ver 

garantidos seus direitos, sobretudo de convivência familiar com os filhos, após a separação. 

Organizados, muitas vezes, na forma de Associações ou Organizações não governamentais, 

passaram a hastear a bandeira da defesa dos direitos dos genitores não guardiões, na forma de 
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cartilhas, informativos e panfletos, veiculados em espaços públicos e principalmente, no 

maior de todos os meios de divulgação, a internet, através de websites e fóruns de discussão.  

Numa dessas frentes de defesa dessas organizações, estava a questão da Alienação 

Parental, como importante tema de debate para a legitimação de suas lutas e como uma 

primeira denominação para aquele fenômeno vivenciado por muitos dos genitores, após a 

dissolução da vida conjugal, que se viam privados do convívio com seus filhos.  

Partindo de uma intensa campanha de difusão do tema, essas organizações 

chamaram a atenção dos meios de comunicação e da sociedade, que passaram a clamar do 

Estado um posicionamento de responsabilização frente àquelas condutas de grave violação 

aos direitos das crianças e dos adolescentes. 

A visibilidade do tema da alienação parental, encabeçada por essas entidades, fez 

com que ele chegasse também ao Poder Judiciário, através dos pedidos de guarda e 

regulamentações de visitas e, então, às decisões judiciais e dos Tribunais de Justiça, no que o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teve importante posição de inciativa, trazendo o 

tema como ponto de discussão de forma pioneira do Poder Judiciário brasileiro86.  

Nessa toada, em 2006, surgiu o primeiro Projeto de Lei sobre o tema, que deu 

origem a Lei 12.318, promulgada em 26 de agosto de 2010. Diante deste cenário, muitos 

creditaram a promulgação da lei e das medidas de responsabilização, nela previstas, a esse 

levante social sobre o tema, que demandava do Estado uma resposta muito mais direcionada 

às demandas e os litígios judiciais instaurados em torno da alienação parental, que ao próprio 

cuidado e preservação da família ou da criança e adolescentes envolvidos. E, por isso, 

segundo os críticos da legislação em tela, ela não contextualizou o fenômeno sobre o qual diz 

                                                
86

 Como exemplo os julgamentos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre a matéria, proferidos no 

ano de 2006, tendo a lei somente sido promulgada em 2010: 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. Evidenciada o 

elevadíssimo grau de beligerância existente entre os pais que não conseguem superar suas dificuldades sem 

envolver os filhos, bem como a existência de graves acusações perpetradas contra o genitor que se encontra 

afastado da prole há bastante tempo, revela-se mais adequada a realização das visitas em ambiente terapêutico. 

Tal forma de visitação também se recomenda por haver a possibilidade de se estar diante de quadro de síndrome 

da alienação parental. Apelo provido em parte. (TJ/RS. Apelação Cível nº 70016276735. Sétima Câmara Cível. 

Relatora: Des. Maria Berenice Dias. Julgado em: 18 de outubro de 2006). 

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. (TJ/RS. Agravo de Instrumento nº 70014814479. Sétima Câmara Cível. 

Relatora: Des. Maria Berenice Dias. Julgado em: 07 de junho de 2006). 



50 
  

 
 

respeito, desconsiderando suas especificidades e as motivações que levam ao surgimento da 

alienação parental.87  

No mesmo sentido, em recente estudo de revisão da literatura sobre o tema da 

alienação parental, realizado na Universidade de Brasilía, constatou-se que não há 

contribuições nacionais feitas a partir de estudos científicos metodologicamente 

comprometidos com a acurácia e a validade das informações e conhecimento que são 

divulgados88, isso porque grande parte da literatura recente sobre o assunto tem somente 

corroborado, incontinenti, as ideias e preceitos definidos por Richard Gardner sem debruçar 

sobre elas questionamentos quanto à validade e pertinência das hipóteses e teses 

desenvolvidas por aquele psiquiatra. 

Ao lado disso, ferrenhas críticas têm surgido aos pressupostos da teoria de 

Gardner acerca da alienação parental, a maioria delas com fundamento na ausência de 

metodologia científica que possa confirmar a validade de seus pressupostos e conclusões.  

As autoras americanas, Moses e Towsend, por exemplo, apontam que, embora os 

conceitos possam fazer sentido, eles não têm sido aceitos como uma síndrome pela 

comunidade de saúde mental e jurídica dos Estados Unidos da América, por lhe faltarem 

validade e confiabilidade científica89. Nesse mesmo país, o Conselho Nacional de Juízes do 

Tribunal de Menores e Família tem recomendado que os conceitos de Alienação Parental e 

Síndrome de Alienação Parental não sejam considerados ou utilizados em casos de disputa de 

guarda por ser essa uma “síndrome desacreditada pela comunidade científica”, que “[...] 

conduz os tribunais a assumir que os comportamentos e atitudes das crianças em relação ao 

progenitor dito ‘alienado’ não têm fundamento na realidade [...]”90.  

A ressalva que pode ser feita nas concepções iniciadas por Gardner e afirmadas ao 

longo dos estudos posteriores é o grave erro que se pode chegar de afirmar que toda situação 

de alegada alienação parental é de fato uma conduta alienante, impetrada por um genitor com 

vistas a afastar o outro do convívio com a prole, sem justo motivo. Ou ainda, que o único 
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agente responsável pela dificuldade de estabelecimento do convívio familiar, após a separação 

dos pais, seja somente um dos genitores, quando a situação pode ser decorrente de um 

divórcio destrutivo vivenciado e desencadeado por ambos os genitores. 

E nesse ponto reside a grande dificuldade que perpassa o Poder Judiciário: atuar e 

impor as medidas judiciais adequadas diante da complexidade de fatores, muitos dos quais de 

cunho subjetivo, que permeiam esses casos de alegada alienação parental. Em verdade, a 

própria realidade humana e os fenômenos sociais que emergem das inter-relações entre os 

indivíduos são marcadas por esse caráter complexo que também é projetada no campo 

jurídico, o que evidencia na Justiça o desafio que é lidar com as realidades humanas e 

desenvolver uma prática que dê continência às complexidades que se apresentam91.  

Assim, questiona-se como lidar de maneira objetiva como uma situação que tem 

seu cerne na subjetividade dos seus litigantes, ademais disto, como mensurar e julgar questões 

que não tem seu nascedouro na objetividade fática, mas sim na subjetividade e singularidade 

das dores, frustrações e sentimentos que permeiam as disputas de divórcio e guarda? 

Nesse tom é que se mostra de grande importância analisar, primeiro, os 

parâmetros e diretrizes da atual intervenção judicial sobre os casos de alienação parental e as 

medidas previstas no disciplinamento legal brasileiro com vistas a averiguar se têm a 

possibilidade de atingir o escopo da legislação: “[...] 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.”92. Ou se, por outro lado, essas 

intervenções judiciais somente promoveriam um acirramento ainda maior no conflito, já 

vivenciado entre os genitores, em detrimento da garantia dos direitos fundamentais da criança 

e do adolescente, triangulados nessa relação litigiosa. 
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4.1 DA NECESSIDADE DE UMA INTERVENÇÃO IMEDIATA E EFETIVA 

 

O legislador, ao logo da redação legal, da já citada Lei 12.318/10, que dispõe 

sobre a alienação parental, deixa evidente a importância do Poder Judiciário e da atuação do 

magistrado diante das condutas alienantes, como ao permitir que seja declarada de ofício, no 

decurso de uma ação, a existência de indícios de alienação parental, devendo o juiz 

determinar 

[...] 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.
93 

 

Cabe, pois, ao juiz determinar as medidas que forem necessárias e suficientes para 

preservar à criança ou ao adolescente seu direito à convivência familiar plena com ambos os 

genitores, sendo de caráter determinante a atuação do magistrado, de tal modo que a 

legislação chama-lhe à responsabilidade para frear os efeitos de uma conduta alienante. “A 

efetiva reaproximação entre criança e genitor passa a ser o poder-dever do magistrado [...]”
94

.  

De inestimável importância tal inovação, tendo em vista as ardis manobras de que 

se vale um genitor imbuído do escopo de denegrir e desqualificar o ex-parceiro. E, como dito, 

o responsável pelas condutas alienantes não se enxerga como tal, mas como um genitor ou 

tutor efetivamente zeloso e preocupado com o bem-estar de sua prole e vítima dos 

comportamentos abusivos e reprováveis que imputa ao outro genitor.  

Neste cenário, somente um terceiro com poder decisório sobre a situação poderá 

ter o condão de efetivamente preservar o bem estar e o melhor interesse dos menores 

envolvidos, garantindo-lhes a convivência familiar com ambos os genitores e seus parentes e 

averiguando a plausibilidade das acusações lançadas de parte a parte, bem como as medidas 

efetivamente cabíveis, necessárias e suficientes, a resguardar o interesse dos entes familiares. 

Além disso, o mesmo diploma legal supramencionado foi mais enfático, em seu 

artigo 4º, declarando que o processo, após a declaração de existência de indícios de atos 
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alienantes, por ação autônoma ou incidente, terá tramitação prioritária, a fim de que seja 

assegurada a convivência do menor com o seu genitor ou viabilizada a efetiva reaproximação.  

E não poderia ser outra a previsão legal para as condutas alienantes ou os seus 

meros indícios, diante da grave violação ao direito fundamental do menor à convivência 

familiar e do abuso do poder parental caraterizada.  De tal modo que somente os indícios da 

ocorrência de condutas alienantes, já demandam a imediata e efetiva intervenção judicial, no 

intuito de impedir que a alienação crie coro com a involuntária colaboração judicial95. 

Acentuou a legislação o poder discricionário do juiz na determinação das medidas 

provisórias de urgência, em qualquer momento processual, dando efetividade ao comando da 

Constituição brasileira que impõe ao Estado assegurar a assistência da família, na pessoa de 

cada um dos seus membros, valendo-se de mecanismos para coibir os atos de violência no 

âmbito das relações96.  

A atuação do magistrado deverá ser direcionada no sentido de proporcionar aos 

genitores e à prole a manutenção do regime de visitação que vinha ocorrendo e, se necessária, 

a intervenção para uma visitação assistida, mas sempre uma visitação mínima, impedindo-se a 

quebra do vínculo afetivo e o afastamento do convívio sem razões suficientes para tanto. 

Deste modo a regra passa a ser a manutenção do convívio e, somente, excepcionalmente o 

afastamento e a separação97.  

Assim, logo que identificados quaisquer indícios de uma conduta de alienação 

parental, a imediata e efetiva aplicação de medidas preventivas, livre de um rigor formal e um 

rito processual moroso, terá o condão de evitar ou minimizar as consequências dessa conduta. 

Como ao revés, a má aplicação desse dispositivo ou aplicação tardia permitirá que as condutas 

de alienação surtam seus efeitos nefastos, afastando os filhos do convívio com seus genitores, 

sobretudo nos sucessivos decursos de prazos e ritos processuais, que somente dão tempo ao 

alienador para solidificar seus objetivos. 

Partindo-se desse enfoque, da necessidade de uma atuação imediata e efetiva, 

impõe-se, por conseguinte, a análise das medidas previstas na legislação específica para 
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subsidiar os operadores jurídicos nessa intervenção, perquirindo-se acerca das suas 

modalidades e efetividade na garantia do melhor interesse do menor e na efetiva garantia ou 

reestabelecimento da convivência familiar.  

 

4.2 DAS SOLUÇÕES PREVISTAS NA LEI 12.318/10 

 

Do exposto no item anterior, pode-se inferir que o cerne do disciplinamento legal, 

consubstanciado na Lei 12.318/10, é a garantia da convivência familiar ao menor, só a 

afastando em casos excepcionais que deverão ser atestados por profissionais indicados pelo 

próprio juízo, após ainda a tentativa de visitações realizadas de formas assistida (art. 4º).  

Devendo ser esse, portanto, também o escopo das medidas de intervenção 

previstas no mesmo diploma legal, especificamente em seu artigo 6º, que serão aplicadas de 

acordo com a gravidade do caso para inibir ou atenuar os efeitos dos atos alienantes ou 

qualquer conduta que dificulte a convivência do menor com seu genitor.  

De tal modo que as medidas podem ser impostas da forma gradativa, cumuladas 

ou não, mas também, valer-se o juiz das medidas mais extremadas diante da gravidade da 

conduta alienante detectada, desde que seja a medida necessária e suficiente a inibir ou 

atenuar os efeitos dos atos típicos de alienação parental, com vistas a reestabelecer ou garantir 

a manutenção da relação entre o menor e seu genitor.  

A exemplo do inciso I, a simples declaração pelo magistrado da ocorrência da 

alienação parental seguida de uma advertência ao alienador no curso de uma demanda, poderá 

ter o condão de impedir os efeitos de condutas alienantes detectadas, ainda no início e de 

forma leve, tendo em vista que o juiz  esclarecerá aos litigantes os prejuízos da alienação 

parental, advertindo, inclusive, das demais medidas judiciais cabíveis em caso de não cessada 

as condutas. 

Por outro lado, a mesma medida se mostra insuficiente em situações em que o 

vínculo entre o menor e seu genitor já foi cortado. Nesses casos caberá ao magistrado declarar 

a ocorrência de atos de alienação parental, advertindo o alienador, mas juntamente ampliar o 

regime de convivência do genitor alienado com o menor, como uma forma de reestabelecer 

imediatamente o convívio familiar. 
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A medida supra narrada poderá ser cumulada com a estipulação de multa ao 

alienador, prevista no inciso III, para o caso de descumprimento das regras de convivência 

fixadas, com vistas a dar-lhe o caráter coercitivo necessário para seu estrito cumprimento. 

Prestando-se, portanto, como incentivo para que seja reacendida a obrigatoriedade do 

cumprimento das regras de convivência estabelecidas ou retomado o contato dos filhos com o 

genitor alvo das alienações, removendo os obstáculos injustificados impostos para o 

cumprimento das regras de convivência98. 

No entanto, críticas têm sido disseminadas quanto à imposição da referida medida 

no âmbito do conflito familiar, por não enfrentar o cerne da questão, mantendo filhos e 

genitor sob as consequências das condutas alienantes, aliado ao fato de que a expropriação de 

eventual numerário trará indesejado tumulto ao orçamento familiar em prejuízo da própria 

criança ou adolescente99.  

Aduzem os críticos, ainda, que a imposição de multa por descumprimento atenta 

ao próprio Direito de Família, pois a infração às normas diretoras das relações familiares têm 

sanções específicas, que não se confundem com as previstas no direito obrigacional, que se 

resolvem em perdas e danos100. 

Não obstante as críticas, entende-se que a fixação de multa com o escopo 

coercitivo não tem a finalidade de monetarizar as relações familiares, mas sim exigir o 

cumprimento de um dever legal parental, especificamente o de garantir o amplo convívio 

familiar à prole, de inestimável influência na formação e desenvolvimentos psíquicos e 

emocionais das crianças e adolescentes. 

Vale frisar que a possibilidade de tutela cominatória no direito de família, com 

emprego de multa diária para forçar os genitores a observarem o regime de convivência com 

os filhos não era estranha à doutrina e à jurisprudência brasileiras, antes da promulgação da 

lei, sob o entendimento de que no poder de julgar do magistrado está o poder de fazer cumprir 

suas decisões, sob o risco de completo desprestígio da autoridade judiciária101.  
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Dessa forma, o valor da multa imposta deverá ter peso coercitivo suficiente para 

impor-se diante dos genitores e induzi-los ao estrito cumprimento das regras de visitação 

estabelecidas, ponderando o magistrado o montante de sua fixação com a capacidade 

econômica dos genitores.  

Com a denominação de medida cautelar, prevê a legislação, ainda, a possibilidade 

de fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Por evidência que se trata de 

medida necessária quando o menor tem seu domicílio legal com o genitor responsável pelas 

condutas alienantes, fazendo a medida indispensável à proteção do filho e o cumprimento das 

regras de convivência, impedindo as mudanças injustificadas de domicílio, com vistas 

unicamente a dificultar a convivência com o outro genitor e seus familiares.  

Sendo insuficientes a simples advertência ou a ampliação do regime de 

convivência em favor do genitor alienado, diante dos crescentes e reiterados atos alienantes 

perpetrados, poderá o magistrado lançar mão ainda da alteração do regime de guarda.  

A mudança poderá ser de uma guarda unilateral para compartilhada ou da guarda 

unilateral de um dos genitores em favor do outro, medida esta última de extrema interferência 

na vida da criança ou adolescente, que deverá, pois, ser adotada somente quando necessária 

para afastá-lo de prejuízos iminentes e realizada mediante acompanhamento de profissionais 

habilitados a ajudar o menor a lidar com tamanha alteração em sua rotina. 

 Mudança que não necessariamente dar-se-á em favor do genitor alienado, 

sobretudo se diante de acusações de abuso contra o menor, aduzidas pelo alienador contra o 

genitor alienado, que necessitarão da competente investigação; ou se diante de casos da 

síndrome de alienação parental já instalada no menor, na qual ele já rejeita, por si mesmo, o 

genitor. Pode-se ter, portanto, a alteração da guarda provisória do menor em favor de um 

terceiro, como outro parente, avós ou tios, que se dispostos, funcionarão como um “terreno 

neutro” onde as regras de convivência estipuladas para ambos os genitores serão 

necessariamente observadas e a criança estará protegida dos induzimentos perpetrados pelo 

alienador.  

Como media última, há ainda a possibilidade de suspensão da autoridade parental, 

em situações de grave alienação, única capaz de coibir os abusos do alienador e proteger a 

segurança e integridade do menor. Vale frisar que essa era medida já prevista no Código Civil 

Brasileiro, mas trazida na nova legislação de forma mais branda. Na forma que dispõe o art. 

1.635, inciso V e os artigos 1.637 e 1.638, do Código Civil, o legislador autoriza a perda do 
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poder familiar, por decisão judicial, para o pai ou mãe que, reiteradamente, abusar de sua 

autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes. 

Assim, nos casos em que nenhuma das medidas mostrarem-se eficazes, a 

suspenção do poder familiar é determinação que se impõe ao genitor responsável pelas 

condutas alienantes, para fazer cessar a interferência psicológica na criança ou adolescente, 

capazes de intervir, irremediavelmente, no seu desenvolvimento psíquico e emocional.  

O que se pode inferir, portanto, no rol descritivo das medidas cabíveis diante das 

condutas alienantes é que o escopo da legislação não é o de estigmatizar o alienador ou adotar 

medidas violentas e vingativas, mas buscar a preservação do direito fundamental do menor à 

convivência familiar102. 

Tratam, reitere-se, de providências que visam à preservação da convivência 

familiar, com o (r)estabelecimento do equilíbrio das relações entre os genitores, afastando-se 

de um cunho punitivo, que poder-se-ia concluir numa primeira leitura. De tal modo é que a 

intervenção de maior gravidade é a suspensão do poder familiar, ou seja, medida de caráter 

transitório com o único intuito de, afastando-se a ingerência do genitor alienador, cessar a 

interferência psicológica e viabilizar a reaproximação entre filho e o genitor alvo da 

alienação.  

Há, pois, mecanismos legais de que pode se valer o magistrado quando deparar-se 

com condutas características da alienação parental e sua síndrome, a fim de preservar o 

melhor interesse da criança e o direito à convivência familiar. Indispensável é que haja uma 

rápida intervenção dos profissionais envolvidos com uma família vítima da alienação 

parental, principalmente do Judiciário, quando provocado, sob pena de o vínculo entre a 

criança e o genitor alienado ser irremediavelmente destruído. 

Dois fatores, no entanto, têm sido apontados como dificuldades práticas na 

aplicação das soluções previstas na Lei 12.318/2010 na forma como pretende o legislador: o 

primeiro se relaciona com a própria dificuldade intimista da realidade familiar; o segundo é 

relativo às dificuldades enfrentadas pela realidade da justiça brasileira para proporcionar real 

acesso aos profissionais mencionados da lei103. 
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4.2.1 Do grave conflito emocional condutor dos comportamentos alienantes 

 

O primeiro ponto traz questionamento importante acerca dos efeitos reais das 

medidas judiciais aplicadas no âmbito das relações familiares, sobretudo numa situação de 

alienação parental, em que as questões que subjazem o conflito são, verdadeiramente, 

atinentes ao casal e não à guarda da criança, que sequer é, de fato, o objeto central da 

demanda de seus pais. Assim, um afastamento temporário do genitor condutor da alienação 

parental, ou outra medida semelhante, não terá o condão de solucionar a raiz do conflito, que 

são demandas atinentes a um fim conturbado da relação afetiva entre os genitores.  

As críticas fundam-se, ainda, no fato de que, diante do caráter intimista do 

conflito, somente a punição dos comportamentos dos genitores seria insuficiente, pois essas 

condutas derivam do sofrimento e da angústia comuns à situação, muitas vezes, de grandes 

mudanças vivenciadas por essas famílias, na qual todos os integrantes sofrem suas 

consequências. Justificam, ademais, que a criança e seus pais encontram-se em relação 

recíproca dentro do sistema familiar, nas interações e troca de sentidos e significados que 

possam dali decorrer104, de modo que qualquer intervenção nesse ambiente deverá englobar 

todos os indivíduos. 

Nesse sentido, em estudo realizado por pesquisador da Universidade de Brasília, 

acerca dos olhares dos profissionais jurídicos que atuam nos casos de disputa de guarda 

envolvendo Alienação Parental, nas Varas de Família do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios, identificaram-se importantes dicotomias nas concepções e 

percepções desses profissionais acerca da problemática, sobretudo no que concerne à 

aplicação da lei e das medidas judiciais nela previstas para conter as condutas alienantes. 

De um lado a pesquisa detectou profissionais para os quais a positivação dessas 

medidas judiciais muniu o Judiciário com subsídios suficientes a resguardar a criança e seu 

melhor interesse diante do conflito parental, conforme os seguintes trechos das entrevistas: 

É excelente. É uma lei boa, veio em boa hora e ela, tecnicamente atende às 

necessidades Jz01  

Eu acho importante que tenha essa lei. Jz02  
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A Alienação Parental existe e está aí. Pr01  

Ela [a lei] foi feita pra proteger a criança Jz02  

Ela [a lei] protege a criança Dfs  

Eu acho positivo porque eu acho que a lei ela atua muito na questão cultural Pr01
105

 

Noutro turno, entretanto, outros profissionais, atuantes das Varas de Família do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, demonstraram um posicionamento 

mais crítico quanto à lei e as medidas previstas para enfrentamento da alienação parental 

apontando tal disciplinamento como um instrumento ineficiente, pois não prevê qualquer 

forma de cuidado daquela família, somente punições que perpetuam o conflito e reduzem a 

complexidade da questão em discussão a apenas a responsabilização ou não de um dos 

genitores, nesse sentido foram os excertos da pesquisa, ora transcritos:  

Eu acho que [a lei] não é adequada. Não é adequada porque ela prevê punição, 

menos auxílio. Pr02  

Geralmente, são pessoas que estão precisando de auxilio, e lá [na lei 12.318/2010] 

fala de punição, generaliza situações também, coloca situações comuns como se já 

fossem Alienação Parental, dando margem a certas picuinhas. Pr02  

Não acredito que criminalizar uma pessoa por ela ter atitudes inadequadas, em 

relação ao filho e contra o seu ex-cônjuge, vá resolver a situação.  

Tem um lado perverso no sentido de tentar reduzir a complexidade das dinâmicas 

dessas famílias e responsabilizar apenas um dos genitores. AS02  

É como se tivessem descoberto a fórmula mágica pra representar ‘o meu 

sofrimento’, ‘finalmente descobriram o que eu sofro’ e a pessoa acaba tendo 

dificuldade de ver a participação dela naquela questão. AS02  

Eu vejo a Justiça sendo utilizada como instrumento, às vezes, não para melhorar a 

Alienação Parental, mas para piorar. Pr02  

A Alienação Parental ela vem pra ferir, para atingir, entendeu? Para provocar 

mesmo: Você não está permitindo, a lei tá aqui agora, quero ver se você não vai 

Psi02
106

 

Sob a luz desses posicionamentos, a aplicação das medidas previstas na Lei de 

Alienação Parental impulsionaria ainda mais o conflito, à medida que a aplicação da punição 

em desfavor de um dos genitores, desencadearia no outro a sensação de superioridade, que 

seria, então, o novo alvo destrutivo do genitor acusado de alienação, distanciando-se, 

completamente, a proteção judicial da tutela da criança ou do adolescente envolvido, restando 

rechaçada a proteção dos seus interesses ao embate dos interesses de seus genitores.  
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Com efeito, em outra pesquisa, agora nas Varas de Família do Recife-PE, junto 

aos juízes, assessores, psicólogos e assistentes sociais, que atuam nos litígios de direito de 

família, quando questionados quanto à eficácia das medidas previstas na Lei 12.318/10, 

afirmaram que isoladamente as medidas ali previstas não teriam o condão de desinstalar ou 

coibir os atos de alienação parental, só poderão ter uma eficácia plena se conciliada com: 

- a atuação dos próprios genitores, no sentido de conscientizarem-se dos males 

causados à criança; 

- uma ação em conjunto dos profissionais das diversas áreas envolvidas nesses 

casos, os operadores de direito, psicólogos e assistentes sociais; e 

- um tratamento específico para aquela família, por meio da terapia familiar, já que 

nem a lei, nem o Judiciário são capazes de solucionar as questões afetivas 

envolvidas nesses casos;
107

 

Percebe-se, portanto, uma aclamação a uma maior contextualização do conflito, 

considerando-se toda a historicidade das relações ali encetadas, afastando-se de uma 

triangulação ainda mais acentuada do conflito, fato que não são considerados nos limites de 

um conflito judicial, não por descuido do julgador ou por limitação legal, mas por não ser o 

Poder Judiciário o locus adequado para tanto, que deve ter em foco garantir a proteção aos 

direitos dos menores envolvidos e coibir os abusos morais que possam ocorrer no seio 

familiar.   

Ao julgador cabe analisar as medidas cabíveis diante da afronta a direito 

fundamental menor do perpetrada, que devem ser necessárias e suficientes para reestabelecer 

e preservar o exercício do direito atacado, a convivência familiar.  

Assim, é que, como visto, a legislação específica determina que as medidas ali 

prescritas devam ser aplicadas face ao indício de uma conduta alienante, que “[...] fere direito 

fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável [...]” e “[...] 

constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente [...]”108, visando à “[...] preservação da 
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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.”109. 

 

4.2.2   Das dificuldades na intervenção do Judiciário diante dos casos de alienação 

parental 

 

Outra preocupação acerca da efetividade das medidas de intervenção, previstas na 

legislação específica para enfrentamento das condutas de alienação parental, recaí sobre as 

dificuldades enfrentadas pelo próprio Poder Judiciário de atuar diante desses casos.  

O primeiro desses estorvos reside na grave dificuldade de identificação das 

condutas de alienação parental nos casos postos à apreciação do Judiciário, que se delineiam 

no restrito mundo dos autos, sobretudo quando o tema é utilizado somente como uma saída 

argumentativa ou uma forma de prolongar o conflito em favor de um genitor. 

A criança, vítima de uma alienação parental, desenvolve uma relação 

excessivamente dependente do genitor, incapaz de fazer ou agir autonomamente, sempre se 

reportando ao alienador. Suas falas são sempre muito bem ensaiadas, mas sem qualquer 

justificativa coerente, sem qualquer substrato fático, já que, quando instalada a síndrome, 

somente reproduz as verdades do alienador.  

A partir de uma conduta super protetora e uma exclusão da participação de 

quaisquer outros da vida da criança, o alienador tenta ser o único adulto em que a criança 

pode confiar. Qualquer um que, de algum modo, tente apresentar uma nova versão à criança, 

ou somente proponha-se a questionar a consistência e a coerência dos fatos e depoimentos, 

serão prontamente incluídos no rol daqueles a serem excluídos da vida da criança.  

Além disso, é conduta comum, em um alienador, a total despreocupação com a 

preservação da criança. A fim de recrutar novos aliados a sua causa de destruição do ex-

parceiro, o alienador não tem qualquer pudor em divulgar os supostos relatos de abuso, entre 

os familiares, colegas comuns do ex-casal e, até mesmo, nos lugares que a criança frequenta 

cotidianamente. Ganhando força, assim, a campanha de desmoralização do outro genitor. 

                                                
109

 Art. 4º da Lei nº. 12.318. BRASIL. Lei nº. 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre a alienação 

parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 27 

ago. 2010. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em: 

20 jul. 2014. 



62 
  

 
 

Quanto ao genitor alienado, há de observar-se cuidadosamente a fim de evitar 

tratar casos de negligência paterna ou materna como alienação parental. Quando um genitor é 

de fato descuidado, despreocupado com a formação dos filhos ou capaz de atitudes abusivas, 

normalmente, tais condutas vêm acompanhadas de falta de responsabilidade e compromisso 

quanto ao sustento dos filhos, alimentação, vestuário, lazer; eles não cumprem e desprezam as 

obrigações familiares.  

Exige-se cautela no enfrentamento dos casos de alienação, afastando-se do grave 

erro que se pode chegar de classificar todos os casos, em que existam alegações de condutas 

alienantes como necessariamente indícios de alienação parental, desconsiderando graves 

situações de abuso que possam também advir do suposto genitor-alienado.  

Um caso bem exemplificativo é o da criança Joanna Marcenal de 5 anos, 

intensamente veiculado na mídia brasileira, no segundo semestre de 2010110. Depois de uma 

denúncia do pai de que a mãe, que detinha a guarda da criança, estaria impedindo e 

dificultando a convivência com a filha, a juíza do caso, baseada em um laudo psicológico que 

“comprovou” a alienação parental, determinou a inversão da guarda e expediu mandado de 

busca e apreensão da criança em favor de seu genitor.  

Mesmo após reiteradas petições e recursos da mãe, alegando que nunca haveria 

interferido na relação entre a criança e o genitor, mas que, ao revés disso, esse poucas vezes 

teria mostrado o real interesse em participar da vida da menor, a decisão foi mantida. 

Ocorre que, menos de 2 meses após a entrega da criança ao genitor, a criança deu 

entrada no Hospital Amiu, no Rio de Janeiro, já em estado de coma e foi a óbito no dia 13 de 

agosto de 2010, após quase 1 mês de internamento. Após as investigações, o Ministério 

Público denunciou o pai e a madrasta da criança pela prática dos crimes hediondos de tortura, 

em continuação delitiva (art. 1.º inciso II e § 4.º, inciso II da Lei 9.455/97, na forma do art. 71 

do Código Penal), e homicídio qualificado pelo meio cruel, em sua forma omissiva. 

E esta dificuldade de identificação, nos casos concretos, da existência de condutas 

alienantes fora destacada pelos magistrados, assessores jurídicos, assistentes sociais e 

psicólogos atuantes nas 12 (doze) Varas de Família da Comarca de Recife-PE, em pesquisa 

realizada em 2011, logo após a promulgação da lei que dispõe sobre a alienação parental, 
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diante do questionamento de quais seriam as dificuldades e desafios de atuar diante desses 

casos, conforme resultado abaixo discriminado: 

1. A falta de capacitação do Poder Judiciário para atuar diante desses casos. Faltam 

aos operadores do direito, de maneira geral, segundo os entrevistados, a preparação 

suficiente para identificar condutas alienantes, nos conflitos que lhe são postos à 

apreciação. Além disso, suscitou-se também a morosidade com que os ritos 

procedimentais sucedem-se em um processo judicial, o que, atua em favor do 

alienador, pois esse terá tempo para sedimentar na criança ou no adolescente as 

falsas memórias. 

2. A deficiência de pessoal no CAP, acarretando um grande atraso na entrega dos 

relatórios conclusivos às varas.  

3. Alcançar a conscientização dos pais quanto aos males que as condutas alienantes 

podem causar a seus filhos. Fazer com que consigam separar a parentalidade da 

conjugalidade e possam focar-se no interesse maior, que é o bem estar da criança ou 

adolescente.  

4. Identificar a medida a ser adotada, a que traga o menor prejuízo à criança ou 

adolescente.  

5. Obter a verdade dos fatos, a verdade real, diante das alegações das partes. Mais 

que somente pontos de vistas diferentes sobre uma mesma situação, as alegações dos 

litigantes podem trazer também falsos relatos.  

6. Conseguir a reaproximação da criança com o genitor alienado e restabelecer a 

convivência, depois que a alienação já produziu seus efeitos devastadores. 

7. O fato de que essas situações de alienação parental e, de um modo geral, os casos 

de Direito de Família, têm como plano de fundo o afeto, e este não pode 

simplesmente ser determinado por meio de decretos e decisões judiciais.  

8. A falta de informação dos profissionais que atuam diante das famílias sobre a 

alienação parental. 

9. O comprometimento da saúde mental do alienador, que, segundo os psicólogos do 

CAP, pode ser um complicador, nesses casos.
111 

 

Observa-se, pois, que, além da dificuldade de identificação, muitos foram os 

desafios e dificuldades indicados e com que se deparam os profissionais que atuam com as 

famílias vítimas da alienação parental.  

Pode-se, apreender dos itens listados na pesquisa, que os indicados nos pontos “1, 

2, 4 e 8” relacionam-se, diretamente, à deficiência do próprio Judiciário, como a falta de 

preparo dos operadores para identificar os indícios de condutas alienantes e as medidas 

aplicáveis, a morosidade dos ritos processuais e a deficiência da equipe do setor do 

psicossocial.  
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Noutra banda, foram indicados obstáculos que se relacionam com a complexidade 

intrínseca ao fenômeno da alienação parental, nos itens “3, 5, 6, 7 e 9”, como o grande entrave 

de conseguir conscientizar os próprios genitores dos malefícios das condutas alienantes, os 

falsos relatos de que se vale o alienador e a dificuldade para reestabelecer a convivência 

familiar quando a síndrome já está instalada. 

Assim é que, na mesma pesquisa, quando os entrevistados foram questionados 

quanto aos mecanismos mais eficazes para identificação das situações de alienação parental, 

nos casos concretos, foram diversos os mecanismos suscitados, consoante gráfico abaixo, 

tendo destaque considerável, o estudo psicossocial realizado por uma equipe interdisciplinar, 

composta por profissionais habilitados para, debruçando-se sobre o contexto da família em 

litígio, opinar se existe alienação e as medidas adequadas a serem adotadas112.  

49%
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4% 4%

Apoio de uma equipe interdisciplinar
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Entrevistas com as crianças ou adolescente

Capacitação do Juiz

Depoimento das partes

Falta de justa causa para a restrição de visitas

História do casal

 

Ressalte-se que foram unânimes os juízes e assessores das 12 (doze) varas de 

família do Recife entrevistados quanto à necessidade de se encaminhar à família a uma equipe 

interdisciplinar para realização de estudo.  

Situação semelhante foi identificada também em pesquisa realizada no Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no qual os profissionais entrevistados, entre 

eles magistrados, promotores, psicólogos, advogados, defensores públicos, psicólogos e 

assistentes sociais, todos com atuação em varas de família, constataram a importância desse 

serviço para o deslinde das demandas que envolvem acusações de alienação parental, 

conforme constatado pelo pesquisador e consoante trechos de suas entrevistas: 
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A única coisa que a gente usa nesse caso é ir no psicossocial, tentar convencer, 

forçar um pouco a barra para os pais passarem a frequentar psicólogos. Pensar sobre 

o assunto. Adg02  

 O profissional tem que fazer e esperar que o psicossocial e as provas convençam o 

juiz de que aquilo não seja a melhor saída. Dfs  

Geralmente, a gente faz uma audiência antes aqui, de tentativa de conciliação e 

quando vê que tá muito forte a gente manda para o psicossocial, tenta resolver por 

lá́. Jz02  

Eu sempre peço para o psicossocial para ver o que está acontecendo, porque tudo 

tem que ser investigado. Pr01
113

 

Assim, através de técnicas próprias a cada uma das áreas de atuação, que 

compõem essas equipes multidisciplinares, é feito o estudo com os entes da família e, em 

seguida, encaminhado o parecer ao magistrado que o solicitou. Sobressaí, portanto, a 

importância relegada à atuação do serviço psicossocial forense nos de alienação parental.  

Não obstante a credibilidade e a confiança que esse tipo de serviço possa ter junto 

aos Tribunais em que atuam, fato é que tem-lhes sido atribuídos grande responsabilidade na 

solução dos conflitos nas varas de família, em muitos casos são vistos como única solução 

para a questão. Apesar da desejada ingerência de equipes interdisciplinares nas soluções das 

demandas de direito de família, sobretudo as que envolvem alegações de alienação parental, a 

problematização reside no fato de que essas equipes exercem atuação somente de cunho 

avaliativo e não resolutivo, intervindo pontualmente para apreender as demandas emocionais 

envolvidas no litígio posto à apreciação do Poder Judiciário. 

Observa-se, pois, que muitos são os desafios e dificuldades com que se deparam 

os profissionais do direito que atuam com as famílias diante das alegações de alienação 

parental, alguns inerentes à própria deficiência do Judiciário e outras correlacionadas à 

complexidade das demandas de alienação parental, que demandam intervenção 

interdisciplinar para além da simples elaboração de laudos ou relatórios, como ressaltado 

neste item e verificado no item anterior. 

Nesse passo é que despontam como de inestimável importância as medidas 

extrajudiciais, tais como a mediação familiar e a terapia familiar, que pelo tipo de intervenção 

realizada sobre o conflito familiar permitirá uma atuação mais abrangente, levando-se em 

consideração não apenas a composição do conflito judicial, mas também do grave conflito 

emocional ali vivenciado e ensejador de toda a grave crise, possibilitando cuidar daquela 
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família para que se desenvolva em um ambiente efetivamente saudável para cada um dos seus 

membros.  

 

4.3    QUANDO O JUDICIÁRIO SERVE DE ESTEIO À ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Após a discussão acima esboçada, surge a preocupação de em que medida a 

propositura de novos incidentes ou ações processuais promovem um acirramento ou 

prolongamento do conflito nas relações paterno-filiais e em que proporção as medidas 

judiciais impostas pelo Juiz não podem atuar na consolidação do afastamento entre pai/mãe e 

filhos. Isso porque “[...] uma nova norma legislativa não tem a força que dela se espera 

quando vem desacompanhada de uma maior conscientização acerca dos papéis assumidos 

pelos adultos que resolveram se lançar na maternidade e na paternidade [...]”114. 

As medidas judiciais, já analisadas, para enfrentamento de condutas alienantes, ou 

simplesmente de condutas voltadas a prejudicar a realização do afeto e a manutenção da 

convivência familiar entre o menor e um dos seus genitores, como a ampliação da 

convivência familiar ou a modificação de guarda, apesar de indispensáveis para assegurar ou 

reestabelecer o convívio, por si só podem não ter o condão de dissipar o conflito. 

Ao revés, as medidas judiciais podem permitir consolidar e acirrar ainda mais o 

embate entre os genitores onde o menor permanece prejudicado e com seus direitos e 

interesses relegados ao conflito de seus genitores. Sobretudo diante da ressalva de que “[...] o 

progenitor que provoca a alienação de tipo grave em filho é extremamente manipulador e com 

traços intensos de paranoia, sendo muito propenso a enganar terceiros, e a lei fria não 

significa nada para ele.”115. 

Neste tom, as Ações de Guarda, Regulamentação de Visitas ou específicas de 

Alienação Parental chegam ao Poder Judiciário por uma alteração na dinâmica relacional 

composta pelos genitores e a prole, que os impedem de compor por si só tais alterações. E o 

Poder Judiciário, na figura do juiz, surge como o terceiro que irá mensurar quais dos dois 

                                                
114

 EGAS, Fábio Botelho apud SELONK, Rafael; OLTRAMARI, Fernanda. Síndrome de Alienação Parental e a 

mediação como caminho possível. Revista Síntese Direito de Família, São Paulo, v. 14, n. 75, p. 97-105, 

dez./jan., 2013. p. 100. 
115

 MADALENO, Rolf; MADALENO, Ana Carolina. Síndrome da alienação parental: a importância da 

detecção com seus aspectos legais e processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 57. 



67 
  

 
 

genitores apresenta melhores condições de garantir o bem-estar dos filhos, acirrando-se ainda 

mais, no sistema processual de troca de petições entre autor e réu, o conflito pré-existente. 

Apesar de, como visto alhures, com fundamento nos princípios da continuidade 

das relações familiares e de uma paternidade efetivamente responsável, a detenção da guarda 

não signifique qualquer privilégio entre os genitores, nem necessariamente uma incapacidade 

do outro para exercê-la, quando o conflito entre os genitores chega ao Judiciário ganha 

dimensão de verdadeira disputa de cunho moral, onde cada um tenta demonstrar que é melhor 

genitor que o outro. Nesse tom, a guarda unilateral ou a regulamentação de visitas ganham 

contornos de verdadeiras medalhas ou troféus afastando-se por completo do seu verdadeiro 

intuito – o melhor interesse dos filhos.  

Isso porque nos processos judiciais que envolvem relações familiares a grande 

dificuldade reside no fato de que os conflitos emocionais/relacionais entre os litigantes, 

frequentemente, dão substrato à disputa e mais que isso, os “[...] conflitos emocionais não 

elaborados da dupla parental tendem a comandar a ação.”.116 Assim, a disputa da guarda dos 

filhos transfigura-se em somente mais um instrumento de litígio entre os genitores 

transformando, por consequência, o Judiciário em um campo de batalha.  

Assim, pertinente é o coerente alerta de Verônica Motta: 

Em casos de separação, mais importante do que a modalidade da guarda, de quem 

detém a guarda ou é visitador, é a maneira como os pais lidam com sua própria 

interação no que diz respeito ao filho. [...] O que acarreta prejuízos emocionais à 

criança, vindo, por vezes, a afetar sua vida adulta afetiva e relacional, é o 

desentendimento entre os pais e o fato de usá-las como ‘arma de combate’ [...]
117

 

Diante das contingências, sobretudo de cunho emocional, que encerram as 

demandas com indícios ou acusações de alienação parental, aliadas às dificuldades e 

limitações enfrentadas pela realidade da Justiça Brasileira, pode a aplicação isolada das 

medidas judiciais servir de esteio ao alienador dando azo à conclusão do seu escopo de 

cercear a relação paterno-filial.  

Nesse tom é que sobressaem a validade e a necessidade de se perquirir a utilização 

de meios extrajudiciais de resolução do conflito nos casos de alienação parental, para que, 

além do litígio judicial, dá-se termo, igualmente, ao conflito emocional, possibilitando àquela 
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família desenvolver-se em um ambiente efetivamente seguro para a proteção e garantia dos 

direitos de seus membros, sobretudo dos filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
  

 
 

5 MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS NO COMBATE À INSTAURAÇÃO DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL OU A SUA CONTINUIDADE 

  

5.1 DA MEDIAÇÃO FAMILIAR 

  

Toda organização social prima pela pacificação dos seus integrantes e a garantia 

do convívio harmonioso impondo-se como, consequência, a resolução efetiva dos conflitos de 

interesses que surgem, como forma de garantir a própria manutenção da estrutura 

organizacional. Nesta senda, ao longo da história, muitos foram os métodos para dizimar 

esses litígios, desde a autotutela, passando pela autocomposição e chegando à 

heterocomposição, onde um terceiro impunha a solução aos envolvidos.  

 A conciliação, como uma dessas formas de autocomposição, remonta, na 

história do Direito do Brasil, às Ordenações Filipinas, nas quais era possível enxergar a 

faculdade do juiz de conciliar às partes, antes de impô-las uma decisão
118

. Atualmente, é 

medida expressa no Código de Processo Civil, sendo incentivada sua utilização ao longo de 

todo rito processual.  A mediação, também incluída entre as modalidades de composição dos 

conflitos sem a imposição de uma decisão, por sua vez, ainda não foi objeto de 

regulamentação específica pelo legislador brasileiro, apesar de existir desde 2002 um projeto 

de lei sobre a matéria.  

Paralelamente, o Poder Judiciário, a cada dia, mostra-se mais incapaz de 

responder, eficazmente e brevemente, às demandas que lhes são impostas. O Estado tomou 

para si um sem número de atribuições, mas não investiu, simultaneamente, em meios e 

instrumentos para correspondê-las de forma eficiente. Os métodos autocompositivos de 

solução dos conflitos, como a mediação e a conciliação despontam, nesse cenário, justamente, 
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como maneiras de universalização do acesso a uma justiça, muitas vezes, mais justa e efetiva.

  Isso porque na sucessão de incidentes processuais, notificações e recursos, que 

marcam o processo judicial, a questão principal do conflito perde-se e ao fim ter-se-á uma 

solução imposta, uma ordem, com base no acolhimento ou rejeição do pedido autoral, de 

modo que, inevitavelmente, haverá um ganhador e um perdedor. Nas modalidades de 

autocomposição dos conflitos, no entanto, as partes, por elas próprias, comunicando-se, é que 

chegam à solução. Tem-se, pois, um resultado não-adversarial, onde ambos ganham.  

A mediação é, pois, um equivalente jurisdicional, no sentido de ser um método 

alternativo de solução dos conflitos de interesses. Há um terceiro, neutro, que através de 

atuação colaborativa, mas sem qualquer intervenção decisória, assiste às partes a fim de que 

elas mesmas entrem em acordo. Trata-se também de um procedimento, no sentido de que 

corresponde a uma série de ritos com vistas a obter o resultado específico que é a composição 

do conflito. Mas é também um método, enquanto que aponta a direção pela qual se atinge o 

objetivo pretendido. Como corresponde, ainda, a uma técnica, pois prevê as estratégias e 

táticas para o desenvolvimento desse meio alternativo.  

Em suma pode-se definir como uma ferramenta de pacificação de conflitos que 

através de um processo próprio visa transformar antagonismos em convergências, não 

obrigatoriamente em concordâncias, no qual se leva em consideração as particularidades dos 

casos e indivíduos envolvidos na formulação das opções, permitindo, inclusive, que 

conteúdos emocionais estejam presentes na composição da solução119.  

 Noutras palavras, constitui método para transformar os conflitos e as relações e 

não apenas impor uma solução para afastá-los, permitindo a continuidade dos 

relacionamentos ali desenvolvidos e a manutenção ou estabelecimento de um vínculo de 

confiança entre as partes, minimizando os custos e os danos emocionais, seu objetivo 

principal é estabelecer ou restabelecer a comunicação. Assim: 

Ao se utilizar esse procedimento, busca-se alinhar uma nova visão obtida de um 

redirecionamento de observação analítica muito mais voltada para as relações 

interpessoais. Essa nova visão possui como premissa básica o futuro pós-

controvérsia, sem a visão mais comum do processo judicial em si, que visa, 

sobretudo, ao passado e, com isso, realiza um exercício muito mais aprofundado da 
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controvérsia em si mesma [...] sem qualquer preocupação, ou mesmo preocupação 

menor, com aquela própria relação em que a controvérsia foi gerada.
120

 

E são essas características que fazem da mediação um importante instrumento nas 

searas do direito de família. A simples instauração de um processo judicial, no seio familiar, 

já traz consigo um acirramento de ânimos, que agrava ainda mais o conflito e uma decisão 

judicial representa um estranho impondo à família uma ordem que deve ser aceita. Assim, a 

mediação, além de evitar o grande volume de ações que se acumulam nas varas, propiciaria 

uma reflexão mais profunda e detalhada sobre a questão, que muitas vezes tem início de 

forma imatura.   

As relações intersubjetivas são compostas de um emaranhado de fatos e 

impressões que compõem não somente a história individual dos envolvidos, mas também a 

própria história dos relacionamentos, nas quais estão, indubitavelmente, inseridos os conflitos, 

de forma que a maneira como os indivíduos lidarão como ele poderá ser determinante para a 

continuidade da relação ou não. Destarte, um conflito não superado ou não trabalhado faz 

cessar a comunicação entre os envolvidos, sendo o seu restabelecimento ou o seu 

estabelecimento o principal objetivo da mediação.  

Tal é a importância da comunicação das relações intersubjetivas que quando ela 

recuperada, as partes chegam à conclusão de que o conflito não existiu, mas apenas um mau 

entendido decorrente da compreensão distinta que cada um processa da realidade. 
 Mas para 

tanto, é necessário chegar ao nascedouro ou às raízes do conflito e o exercício que tem o 

poder de revelar a verdadeira face do conflito é a escuta. Eis, pois, a mais importante 

ferramenta do mediador.121
 

E no Poder Judiciário, no tempo restrito das audiências, a escuta das emoções, 

angústias, medos e intenções dos envolvidos não tem espaço ou tempo para o qual na 

mediação encontra terreno fértil e propício para não só ouvi-las, mas com elas chegar-se ao 

nascedouro do embate e iniciar um via de comunicação para compor o ponto de atrito ou 

divergência naquela relação. 

Nesse viés, Eduardo José Cárdenas identifica, no direito de família, quatro 

situações em que a mediação familiar poderá demonstrar plena eficácia, são elas: divergências 
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quanto aos filhos e os bens, após a dissolução da sociedade conjugal; conflitos decorrente da 

formação de um novo casal, no caso das famílias recompostas; ainda, diante dos conflitos nas 

relações paterno-filiais, em geral no que tange à convivência; e nos casos de violência entre o 

casal122. Dessas, somente a última situação não é vista à unanimidade pela doutrina, pela 

necessidade de uma intervenção mais veemente do mediador o que colocaria à prova sua 

equidistância dos mediados, além da necessidade de medidas mais enérgicas para cessar os 

atos de violência. 

Vale ressaltar também que, diferentemente, de uma demanda judicial, na qual as 

decisões ficam restritas às partes ali envolvidas, a mediação permite a inserção no 

procedimento e, até mesmo no acordo a ser produzido, de outros sujeitos, como os avós, e os 

atuais companheiros ou cônjuges dos genitores, que podem favorecer a solução da questão e, 

pelo caráter familiar da disputa, têm interesse e influências na formação e extinção do 

conflito.  

A importância da mediação familiar sobressai nos conflitos paterno-filiais ou nos 

decorrentes da dissolução da vida conjugal quanto às questões pertinentes à prole, haja vista a 

irremediável necessidade da continuidade dessas relações entre pais e filhos e entre os 

genitores, no que se refere aos cuidados com aqueles. Independente das demandas advindas 

da conjugalidade do ex-casal, é indispensável a manutenção da coparentalidade de ambos, 

garantindo-se a perpetuação da relação paterno-filial. 

Assim, a mediação aplicada ao direito de família possui características 

condizentes com essas particularidades das relações familiares. Nesse pisar, Águida Arruda 

Barbosa define a mediação familiar com base na concepção adotada pelo artigo 1º, da lei 

francesa sobre a matéria definindo-a como “[...] atividade que facilita a comunicação, 

exercida por terceira pessoa, neutra, que escuta e orienta as partes, permitindo que encontrem 

uma solução consensual para o conflito que as opõem, ou que previna o litígio [...]” e ainda 

complementa a definição pontuando que “[...] é uma atividade humana, que lida diretamente 

com o sofrimento humano, que é objeto desta prática, enquanto instrumento com a finalidade 

de conter a angústia e recuperar a adequada comunicação entre os mediandos.”.123 
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5.1.1 Da mediação familiar nos casos de alienação parental 

 

Não obstante os benefícios acima elencados para a utilização da mediação familiar 

na seara dos conflitos familiares, um dos artigos da redação original da Lei nº. 12.318/2010, 

que dispõe sobre a alienação parental, o artigo 9º, recebeu veto e previa que as partes 

poderiam, por iniciativa própria ou sugestão do juízo, valer-se do procedimento da mediação 

para solução da lide, nos termos abaixo transcritos: 

Art. 9º  As partes, por iniciativa própria ou sugestão do juiz, do Ministério Público 

ou do Conselho Tutelar, poderão utilizar-se do procedimento da mediação para a 

solução do litígio, antes ou no curso do processo judicial.  

§ 1º  O acordo que estabelecer a mediação indicará o prazo de eventual suspensão do 

processo e o correspondente regime provisório para regular as questões 

controvertidas, o qual não vinculará eventual decisão judicial superveniente.  

§ 2º  O mediador será livremente escolhido pelas partes, mas o juízo competente, o 

Ministério Público e o Conselho Tutelar formarão cadastros de mediadores 

habilitados a examinar questões relacionadas à alienação parental.  

§ 3º  O termo que ajustar o procedimento de mediação ou o que dele resultar deverá 

ser submetido ao exame do Ministério Público e à homologação judicial.
124

  

No entanto, como dito, essa disposição legal recebeu veto da Presidência da 

República, sob a razão da indisponibilidade do direito da criança e do adolescente à 

convivência familiar, que exigiria a intervenção estatal nos casos de indícios de condutas 

alimentantes e obstáculos à convivência familiar plena, e do princípio da intervenção mínima, 

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, por sua vez, sustenta que a intervenção 

deve se realizar apenas pelas instituições cuja atuação seja indispensável125
.  

Percebe-se, portanto, que a questão central do veto fora a intervenção estatal no 

ambiente familiar, que, por sua vez, consubstancia-se na discussão entre, de um lado, os 
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limites da Intervenção do Estado, que o mantém adstrito e obrigado a intervir no seio familiar 

na defesa dos direitos fundamentais, e, de outro, da autonomia privada, que garante à família a 

possibilidade de autodeterminar-se sem a ingerência estatal.  

Não obstante o grau de intervenção estatal ou de limitação da autonomia das 

partes e da predominância das normas cogentes ou de ordem pública, vale ressaltar que o 

Direito de Família tem contornos verdadeiramente de Direito Privado, pois trata-se, por 

excelência, de uma relação jurídica encetada entre pessoas privadas. Ou, noutros termos, 

trata-se de um grupo social ordenado e organizado segundo disciplina própria, mas que se 

encontra suscetível às mudanças da sociedade, o que dá vazão à presença do Estado na 

disciplina de suas relações jurídicas.126 

Diante de situações, como a que ora se analisa, em que se pode, na ausência da 

intervenção judicial, permitir à família compor seus próprios conflitos, sem que se abra 

oportunidade ao início de um campo de batalha judicial, onde acusações e alegações de parte 

a parte serão utilizadas para atingir-se o fim almejado do deferimento do pleito judicial, é que 

se mostra importante a análise acerca dos limites e liames da intervenção do Estado sobre a 

autonomia privada no seio familiar. No entanto, a ausência do Estado-Juiz e da sua 

intervenção na garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, poderá ser, 

também, o fator determinante à instalação da alienação parental.  

Como dito alhures, na passagem do paradigma Liberal para o Social, o Estado de 

protetor-repressor passou a ocupar uma posição de protetor-provedor-assistencialista, 

trazendo como marca intrínseca a legítima intervenção nos atos, antes, restritos ao âmbito da 

autonomia dos entes privados, com o fito de garantir a efetiva igualdade e legitimidade nessas 

relações jurídicas.  A intervenção do Estado, pois, no ambiente familiar, seja através de 

normas de ordem pública ou pela interferência do Judiciário, tem o condão de tutelar a própria 

família, permitindo-lhe as condições favoráveis à manutenção dos vínculos afetivos ali 

desenvolvidos.  

Noutra banda, o Código Civil Brasileiro recepciona a autonomia privada como 

princípio fundamental do Direito de Família, no seu art. 1.513, sendo vedado a qualquer 

pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família.  

De tal modo, deverão os membros da família definir, por si mesmos, as regras de convivência, 
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sendo a intervenção do Estado dirigida para, inclusive, garantir a ampla manifestação de 

vontade de seus membros. 

Tem-se, portanto, de um lado como pressuposto fundamental o respeito à 

autonomia privada dos membros daquele grupo em definirem seus padrões de auto-

organização, que pode ser estampado por um direito individual de respeito pela vida privada e 

familiar, e de outro o direito-dever do Estado de tomar as medidas necessárias para proteger 

os interesses da comunidade em geral e de cada um dos componentes da família. 

Esses preceitos fazem pender sobre o Estado obrigações de caráter negativo, que 

se consubstanciam num dever de abstenção de ingerência na vida privada e familiar, mas 

também originam obrigações positivas, que se traduzem num dever de adotar as medidas 

razoáveis e adequadas para proteger os direitos reconhecidos pela Constituição Federal 

brasileira.  

O desafio, dessa forma, reside em harmonizar a autonomia da vontade dos 

particulares com os interesses de ordem pública, que se concretizam na intervenção estatal. 

Essa composição passa por uma leitura dos dispositivos legais sob a ótica da privacidade de 

autorregulamentação dos indivíduos, no seio da vida familiar, desconsiderando, por outro 

lado, tudo que os coloque em posição de indignidade, em situação desprotegida e sem 

garantias ou de subordinação a outrem sem qualquer justo motivo. 

Nesses termos, não andou em compasso com o ordenamento brasileiro o veto 

presidencial a justificar a impossibilidade de utilização da mediação familiar, na 

indisponibilidade dos direitos das crianças e adolescentes à convivência familiar, haja vista 

que a mediação apresenta-se como instrumento importantíssimo na preservação do melhor 

interesse da criança ao viabilizar a desjudicialização e o não prolongamento do conflito.  

E, ao contrário da razão do veto, proporcionaria uma intervenção mínima, tendo 

em vista que a questão resolver-se-ia entre as partes, sem a necessidade de um sem número de 

processos e procedimentos e todo o corpo de pessoal envolvido, numa ação judicial, 

garantindo-se aos seus membros a autonomia de suas vidas privadas. 

Ademais, trata-se a mediação de um método de pacificação de conflitos, não 

permitindo que em virtude dela as parte escusem-se ao cumprimento das regras previstas no 

ordenamento brasileiro ou que pactuem acordo que afronte as regras e garantias 
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constitucionais, sob pena de ser considerado inválido127. Nesse sentido, o próprio parágrafo 3º, 

do artigo vetado, trazia a exigência que o acordo da mediação deveria ser submetido ao exame 

do Ministério Público e à homologação judicial, lançando, mais uma vez, por terra, os 

argumentos para o veto. 

Noutro turno, o princípio da intervenção mínima permite ser mitigado face ao 

princípio da prioridade absoluta, cuja previsão tem sede constitucional, consoante previsão do 

art. 227, que dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem os direitos e garantias fundamentais, com absoluta prioridade. 

Desta forma, a Constituição encarrega também à família, sob o respaldo do 

Estado, buscar as formas de solução de conflitos que sejam mais benéficas para todos os seus 

componentes, o que ressaltaria a impossibilidade de afastar o uso da mediação nos conflitos 

familiares e mesmo nos de alienação parental.  

Corroborando, o Estatuto da Criança e do Adolescente ao discriminar os 

princípios norteadores da proteção da criança e do adolescente, ao lado do princípio da 

intervenção mínima, elenca outros que, ressaltam a importância da participação efetiva da 

família para o desenvolvimento dos menores: 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das medidas:   

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender 

prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo 

da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da 

pluralidade dos interesses presentes no caso concreto; [...] 

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais 

assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;   

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do 

adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem 

na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua 

integração em família substituta.
128

  

Não obstante todos os argumentos supra esposados, vale ressaltar, ainda, que no 

Brasil, cresce a corrente doutrinária, encabeçada pela mediadora Águida Arruda Barbosa, que 
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disciplina a mediação familiar como um dos princípios norteadores do direito de família, 

como verdadeira norma de conduta integrante do ordenamento brasileiro e não somente mera 

diretriz de entendimento129.  

Para a referida corrente a mediação figura no ordenamento pátrio desde o advento 

da Carta Magna atual, conforme se pode inferir já do seu preâmbulo quando a Assembleia 

Constituinte, ao promulgar a Constituição de 1988, instituiu um Estado Democrático fundado 

na harmonia social e comprometido, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 

das controvérsias.  

Apesar do entendimento firmado no Superior Tribunal Federal de que o 

preâmbulo não é preceito central da Constituição e, por isso, carece de força normativa130, não 

há que se olvidar que o preâmbulo de uma Constituição Nacional reproduz os princípios e 

diretrizes que se pretende produzir com a ordem jurídica e estatal ali estabelecida131 e que, 

portanto, não pode ser desprezado pelos operadores do direito.  

Neste tom, a referida doutrina, corroborando sua tese, afirma que é conclusão 

insofismável que “a solução pacífica dos conflitos” é uma diretriz a indicar de que forma as 

regras devem ser entendidas e aplicadas e, mais que isso, indica um verdadeiro norte a ser 

seguido diante das situações concretas e na consolidação dos escopos constitucionais de um 

Estado Democrático, o que perpassa a implementação de políticas públicas, a atividade 

legislativa e, sobretudo, a atividade do Estado junto aos jurisdicionados.  
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Ao lado disso apontam, ainda, que as normas constitucionais acolhedoras da 

mediação familiar como um princípio de direito de família seriam as cláusulas da dignidade 

da pessoa humana – art. 1º, III, da CF, e da solidariedade, que assola ao longo de toda a malha 

normativa aplicada ao direito de família – art. 3º, art. 226, §7º; art. 227 e art. 230 e da 

proteção à família – art. 226.  

Apesar da plausibilidade da inciativa da doutrina que entende a mediação familiar 

como um princípio norteador do direito de família, prefere-se extrair dela o sentido de que “a 

solução pacífica dos conflitos” é uma diretriz a ser seguida na ordem jurídica prevista na 

Constituição Federal, não apenas pela previsão expressa em seu preâmbulo, mas, sobretudo, 

pela sua plena recepção pelos princípios maiores da dignidade da pessoa humana e da 

solidariedade, que, inequivocamente, regem as relações familiares, sobremaneira as relações 

paterno-filiais.  

Tudo o que apenas corrobora o entendimento antes lançado quanto à possibilidade 

e, mais que isso, à importância da utilização da mediação também para a solução dos conflitos 

familiares, ainda que existam indícios de alienação parental, demonstrando-se o equívoco do 

veto posto à legislação, pela sua dissonância com as diretrizes preconizadas no ordenamento 

jurídico vigente para a solução dos conflitos.  

Haverá, com a mediação familiar, a efetiva preservação e garantia do melhor 

interesse da criança ou do adolescente envolvido ao ter a questão pacificada sem a necessária 

intervenção do corpo do Judiciário, garantindo-lhe, efetivamente, uma intervenção mínima e, 

ainda, preservando o ambiente familiar de um maior acirramento do conflito já existente ou 

do seu prolongamento, ao permitir-lhes chegar às raízes do conflito posto, dissipando junto ao 

conflito jurídico também o emocional que lhe foi substrato, garantindo-se, consequente e 

efetivamente, uma convivência familiar plena.  

Ademais, tem-se que o veto da Lei nº 12.318/10 quanto à utilização da mediação 

familiar nos casos de alienação parental, além de não estar condizente com os 

disciplinamentos do Ordenamento brasileiro, não tem o condão de proibir sua prática nas 

Varas de Família, mesmo nos casos de alienação parental, haja vista que as partes possuem 
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legitimidade para realizar acordo e submetê-lo à homologação judicial, valendo-se para tanto 

da mediação para ultrapassar os pontos controversos132. 

No entanto, não é suficiente somente a possibilidade de as partes valerem-se da 

mediação no curso da demanda é necessário haver um incentivo e estímulo a sua utilização, 

para o que seria de extremada valia o referido artigo que recebeu veto na Lei 12.318/2010, 

como no caso da guarda compartilhada, com o que se pode fazer um paralelo. Diante da 

sobrelevada importância do regime de guarda compartilhada para a garantia do melhor 

interesse dos menores, o magistrado deve buscar sua aplicação sempre que possível, cabendo-

lhe valer-se de todos os meios cabíveis para possibilitar sua aplicação antes de renunciá-la, 

para o que a mediação familiar seria a primeira etapa de extrema importância, a propiciar a 

extirpação do litígio entre as partes133. 

Assim, nos mesmos moldes, a utilização da mediação familiar, nos casos de 

alienação parental, no curso dos processos judiciais, deve ser sempre buscada, incentivada e 

assegurada com vistas a garantir a realização dos direitos e garantias fundamentais do menor, 

preservando-o de um sem número de conflitos e medidas judiciais entre seus genitores que 

somente afrontam seus interesses aos quais a Constituição Federal garante prioridade 

absoluta.  

 

5.1.2      Da alienação parental e a necessária intervenção de um terceiro 

 

Questão, no entanto, que permeia a utilização da mediação familiar nos casos de 

alienação parental é a advertência da necessária intervenção de um terceiro para garantia da 

convivência familiar e da desconstituição da alienação, como aponta Lamontagne: 

Determinar que ambos genitores decidam juntos o bem estar dos filhos é ignorar a 

amplitude do problema. De um lado é necessário deixar de acreditar na boa vontade 

do alienador e do outro lado deve-se parar sua ação nefasta utilizando o único poder 
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que tem a sociedade, ou seja, recorrer a uma “terceira função” (recorrer a uma força 

externa aos genitores, o tribunal, por exemplo).
134

 

Como visto, a mediação desenvolve-se em número limitado de encontros e 

costuma ser um procedimento rápido e apesar de atuar em diversas interfaces do conflito, 

inclusive o emocional135, não visa a uma prática terapêutica para tratamento específico das 

disfunções encetadas do seio familiar, isso porque o mediador não atua como terapeuta 

visando ao tratamento, nem tampouco como juiz, decidindo a questão, mas como um 

favorecedor e promotor da realização do acordo entre os mediandos. 

Nesse sentido, a mediação não pode ser vista como panaceia para a solução de 

todo e qualquer conflito familiar indistintamente. Essa preocupação ressalta-se com clareza 

nos casos com indícios de alienação parental, nos quais há, consoante própria definição legal, 

situação de abuso moral perpetrado por um dos genitores contra o menor, com o intuito de 

prejudicar a realização do direito fundamental do menor à convivência familiar, causando, 

evidente danos à personalidade do filho. 

Existem casos que, por suas próprias características, a mediação não é 

instrumento recomendado, uns pela impossibilidade de o conflito ser mediável e outros pela 

situação de grave violação de direitos que exige a intervenção judicial imediata. São, por 

exemplo, as situações que envolvem violência, como os casos de violência conjugal, que uma 

das partes tornar-se tão atemorizada que não pode ser considerada capaz de dispor de seus 

interesses. 

Há também as situações, indicadas pela própria doutrina sobre o tema, cuja 

intervenção do mediador não é aconselhável, como nas situações em que um dos litigantes 

sente-se que não está sendo atendido em suas reivindicações ou que se enraivece e perde o 

controle emocional quando não é atendido em seus desejos, sendo considerados pessoas que 

não podem ser mediadas e a intervenção do juiz é indispensável136. 

Assim, em síntese, além dos casos de violência a mediação é instrumento 

contraindicado para resolução do conflito quando há uma discrepância emocional muito 

acentuada entre as partes ou há a indisposição de uma delas para a negociação, pois ainda que 
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a lei impusesse tal instrumento a falta de colaboração entre as partes inviabilizaria a 

concretização da pacificação do conflito. 

No caso da alienação parental, é indiscutível que a mediação é capaz de diminuir 

ou até mesmo findar o estado beligerante entre os pais, o que poderá, por consequência direta, 

diminuir drasticamente a possibilidade de novas condutas alienantes por um ou outro dos 

genitores. Isso porque, tendo eles dialogado, discutido e feito ponderações e concessões, 

estarão mais aptos para lidar com o fim da união e não submetendo a prole a sentimento de 

ódio e frustração. 

No entanto, nos casos graves de alienação parental, em que o bem-estar da criança 

é renegado em favor do prolongamento do conflito, a mediação pode tornar-se inviável, diante 

da disparidade de valores entre o mediador e os pais137. Este perfil de litigantes torna 

dificultoso instaurar um consenso, já que as partes encontram-se imbuídas por um escopo de 

beligerância que é diametralmente oposto ao da mediação. 

“Algumas vezes não basta separar as pessoas de seus problemas, pois elas 

próprias são o problema e não conseguem vislumbrar o que há de errado na situação [...]”138, 

nesse sentido as estratégias da mediação, como descritas, não terão qualquer efeito, mormente 

se já estiverem rompidos os laços entre a criança e um dos seus genitores, exigindo-se 

medidas mais drásticas para que se reverta a situação.  

Nesse cenário, a família ainda demanda uma intervenção mais abrangente e com 

vistas a compreender e contextualizar o conflito desenvolvido, visando cuidar para que a 

família, de fato, desenvolva-se como um ambiente adequado ao desenvolvimento dos 

menores, despontando, pois, a importância da utilização de um tratamento psicológico ou 

terapêutico.   
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5.2   DO TRATAMENTO PSICOLÓGICO OU TERAPÊUTICO COMPULSÓRIO NAS 

RELAÇÕES PATERNO-FILIAIS 

 

Nas situações de grave conflito entre os genitores, marcada por graves acusações 

que perpassam por situações de abusos sexuais ou maus tratos contra os filhos, a imposição 

das medidas judiciais fazem-se necessárias, primeiro para resguardar a integridade do menor 

e, segundo, para garantir o convívio familiar até que sejam apuradas a veracidade de tais 

acusações ou quando constatada a improcedência delas. 

E, como visto, nos casos mais graves de condutas alienantes, caberá ao juiz 

determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou, até mesmo, sua inversão total. 

Além disso, é possível ainda determinar a fixação cautelar do domicílio do menor e, em 

medida extrema, suspender a autoridade parental (art. 6º, incisos V ao VII). 

No entanto, a simples inversão da guarda ou a ampliação do convívio com o outro 

genitor são condutas que se aplicadas isoladamente poderão não atingir o escopo almejado, 

haja vista a grave animosidade entre os genitores e a situação de acusações e embates entre 

seus genitores a que o menor está exposto. Isso porque não basta somente impor as medidas 

judiciais previstas na legislação, é necessário garantir que aquela família possa desenvolver-se 

em um lugar seguro onde o filho seja respeitado, protegido e cuidado e incentivado a conviver 

com ambos os pais, sem ter que escolher por um ou outro.  

Soma-se o fato de que um genitor alienador, e aqui entenda como um genitor 

dedicado a atividade de afastar ou criar embaraços ao estabelecimento do afeto e da 

convivência familiar com o outro genitor, é incapaz de ver a situação sob outro ponto de vista 

que não o seu e, por isso, nunca se apercebe errado ou sujeito a correções, mas sempre vítima 

das atitude do outro cônjuge. Nesse mesmo sentido, não respeita normas ou submete-se às 

ordens judiciais, pois as regras são somente para os outros e não para ele, que se vê “vítima” 

de toda a situação139.  

Assim, diante dos casos mais complexos é que se discute também a validade da 

mediação na solução dos litígios que envolvem a alienação parental, pois essa, como visto, 

visa modificar estruturas comportamentais dos envolvidos e não tem por objetivo de 
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modificar estruturas intrapsíquicas, como de regra são as modalidades de psicoterapia140. Por 

isso, muitos profissionais são incisivos ao afirma que a família deve ser encaminhada para 

uma terapia familiar141, que permitirá a cada um dos membros da família melhor compreender 

a si mesmos e a seus vínculos para, então, solucionarem os conflitos relacionais existentes. 

Nesse sentido é que Verônica Cezar Ferreira explica: 

[...] o conflito jurídico é conflito de interesses submetido à Justiça, enquanto o 

conflito emocional é de ordem íntima, relacional. Isso significa que o acordo judicial 

resolve o conflito jurídico, mas, frequentemente, não resolve o emocional. No 

Direito de Família, em especial, o conflito emocional é subjacente ao jurídico.
142

 

Note-se que as medidas judiciais, seja a ampliação da convivência familiar, a 

inversão da guarda ou até mesmo uma medida de busca e apreensão, continuam sendo de 

extremada importância para dar cumprimento ao direito de convivência do menor com ambos 

seus genitores, mas não resolvem o conflito que deu azo a elas ou ao dano psicológico 

causado no menor. 

Por outro lado é de ressaltar-se ainda a importância da escuta psicoterapeuta para 

a resolução dos conflitos emocionais/relacionais nas disputas familiares. Não se pode exigir 

que juízes tenham uma escuta psicoterápica das partes, bem como não se pode olvidar que a 

escuta judicial é insuficiente para capturar todas a contingência emocional envolvidas nos 

casos de direito de família. Nesse sentido fora, inclusive os depoimentos de magistrados 

quando questionados sobre a questão, em entrevista realizada nas Varas de Família: 

Teria que haver uma mudança de estrutura. Poderia estabelecer-se uma estrutura 

legal com a presença da terapeuta para conversar com o juiz sobre suas impressões, 

porque todo envolvimento humano tem um lado emocional que o afeta. 

Seria ótimo ter um terapeuta de família para fazer um escuta psicológica e depois 

conversar com o juiz, que teve um escuta judicial. 

Seria fantástico, muito enriquecedor, ter uma terapeuta assistindo à audiência, para, 

depois, conversar com o juiz, numa espécie de confronto entre a escuta judicial e a 

escuta psicológica.
143
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Como visto, a conduta de interferir no estabelecimento ou na manutenção do 

vínculo entre o filho e um dos genitores ou de interferir na formação psicológica do menor 

para que o repudie é prática que fere direito fundamental da criança ou do adolescente de 

convivência familiar saudável, prejudicando a realização de afeto nas relações com genitor e 

com o grupo familiar, constituindo verdadeiro abuso moral contra a criança ou o adolescente e 

descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental. 

Diante de tamanha agressão à saúde psicológica de menor e da doutrina da 

proteção integral à criança e ao adolescente, com assento na Legislação brasileira, que 

preconiza a defesa de seus direitos e interesses com absoluta prioridade, é dever do Estado, 

nos moldes do artigo. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurar a efetivação dos 

direitos dos menores, inclusive, à saúde, à dignidade e à convivência familiar, e mais que isso, 

prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos deles144. E essa garantia passa pela 

primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias (inciso a, do parágrafo 

único, do art. 4º, do ECA). 

Ao lado disso, a legislação processual civil, preleciona que nas ações que tenham 

por objeto cumprimento de obrigações de fazer, o juiz poderá conceder a tutela específica ou 

determinar as providências que assegurem o resultado prático equivalente, tais como a 

imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e 

impedimento de atividade nociva145. 

Nestes termos, poderá o Estado-Juiz valer-se de todos os meios para assegurar a 

efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, e, não sendo a medida 

judicial, prevista na legislação, a adequada e suficiente para garantir ao menor, inserido numa 

disputa judicial entre seus pais, a proteção de seus direitos, poderá, sim, o magistrado lançar 
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mão de todas as medidas necessárias, inclusive a determinação de um acompanhamento 

terapêutico ou psicológico para todo núcleo familiar. 

Sob tais fundamentos e em cumprimento à primazia absoluta do interesse do 

menor, pode o magistrado determinar a realização de terapia compulsória aos pais para que, 

com o apoio dos profissionais adequados, debrucem-se sobre as motivações de suas condutas, 

seja de alienar ou de deixar-se alienar, cuidando daquele núcleo familiar para que ele 

desenvolva-se como um ambiente efetivamente saudável ao pleno desenvolvimento dos 

filhos. Nesse sentido preleciona, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em um dos seu 

julgados, quando define que  

[...] a prevalência do melhor interesse da criança impõe o dever aos pais de pensar 

de forma conjugada no bem estar dos filhos, para que possam os menores usufruir 

harmonicamente da família que possuem, tanto a materna, quanto a paterna, sob a 

premissa de que toda a criança ou adolescente tem o direito de ter amplamente 

assegurada a convivência familiar.
146

 

A ajuda especializada prestada por especialistas em conflitos 

relacionais/emocionais é um instrumento que difere da mediação, por suas características e 

objetivos específicos e que, conforme orientação doutrinária147, também merece acolhida da 

lei como mais uma possibilidade de auxílio na dissolução de conflitos emocionais, nos casos 

de família. 

Não se trata de uma busca pela reconciliação dos genitores, mas uma medida para 

levá-los ao entendimento da diferenciação dos papéis parentais e conjugais, onde todos os 

indivíduos da família poderão compreender suas funções, identificando que cada um, pai, 

mãe, filhos, avós, tem sua importância e seus sítios de atuação, sobretudo para um adequado 

desenvolvimento psicológico e emocional do menor. 

E o caráter compulsório do tratamento pode ser ratificado com a imposição de 

multa pecuniária diante do descumprimento pelos genitores ao comparecimento nas sessões 

agendadas ou na recusa de levar os filhos, impondo-se, pois, a multa pelo reiterado 
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descumprimento para compelir o genitor a se submeter ao acompanhamento terapêutico ou 

psicológico148.  

A Lei 12.318/10 outorga essa possibilidade na regra contida em seu artigo 6º, 

especificamente inciso IV, quando disciplina que caracterizados atos típicos de alienação 

parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com 

genitor o juiz poderá determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial.  

Não obstante, essa é medida há muito prevista no Ordenamento brasileiro, tendo 

em vista que o Código de Processo Civil já outorgava tal tutela, em seu artigo 461, com o 

complemento do §5º, quando autoriza ao magistrado a determinar, de ofício ou a 

requerimento, todas as providências necessárias que assegurem a efetivação da tutela 

pleiteada. Ou ainda, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando dispõe que são medidas 

aplicáveis aos pais ou responsável o encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico 

(art, 129, inciso III). 

E, nesse ponto, vale a ressalva que não se trata no dispositivo legal 

supramencionado do encaminhamento da família para a submissão a um estudo psicossocial, 

como ocorre, em grande parte dos casos de disputas judiciais de guarda e visitas. O 

encaminhamento da família para a realização de um estudo psicossocial assemelha-se, na 

verdade, com a determinação de perícia psicológica ou psicossocial, também prevista na 

legislação citada, no seu artigo 5º, no qual se realiza uma ampla avaliação, compreendendo, 

dentre outros fatores, entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, 

histórico do relacionamento do casal e exame das manifestações da criança ou do adolescente, 

após os quais é elaborado relatório a ser remetido ao magistrado para subsidiá-lo no deslinde 

do feito.  

Trata-se, no caso da perícia ou do estudo psicossocial, de intervenção pontual com 

o fim específico de produzir documento para compor as provas dos autos e o convencimento 

do magistrado e deslinde da ação. Diferentemente do acompanhamento psicossocial, cujo 

objetivo é um procedimento que vá além de entrevistas pontuais e do conhecimento da 

história pregressa daquele ex-casal e dos entes envolvidos, permitindo uma reestruturação 

daquele sistema familiar, conhecendo-se a origem do conflito judicial e as situações 

emocionais que o subscrevem, remodelando aquele grupo para a nova realidade enfrentada e 

as futuras.  
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No transcurso desse acompanhamento, poderá o profissional, ou a equipe que se 

responsabilizar pelo acompanhamento, fornecer ao magistrado relatórios informativos da 

situação relacional dos indivíduos envolvidos, subsidiando-o na aplicação das medidas 

judiciais e, inclusive, na suspensão delas, de modo a garantir a plena convivência familiar do 

menor com ambos seus genitores. 

Também o Projeto de Lei da Câmara 94, de 2002, que versa sobre Mediação e 

outros meios de Pacificação apresentou uma oportunidade para a inserção dessas reflexões 

interdisciplinares, em seu artigo 331, §3º, que acentuando outras formas de solução de 

conflitos poderão ser sugeridas pelo juiz, inclusive a avaliação neutra por um terceiro. No §4º, 

do mesmo artigo, pontua ainda que essa avaliação realizar-se-á de forma sigilosa, até mesmo 

para o juiz, e de forma não vinculante para as partes, deixando evidente o escopo exclusivo 

dessa intervenção de orientar as partes na composição amigável do conflito, buscando a 

dissipação do conflito relacional e emocional ali encetado.  

Assim, uma medida de inversão de guarda que se mostrasse imperativa diante de 

uma grave e reiterada situação de descumprimento de regras de convivência familiar, com o 

acompanhamento terapêutico ou psicológico, poderia ao sinal positivo da equipe que 

acompanhasse a família, ser convertida numa imposição de guarda compartilhada e aquele 

grupo familiar ser cuidado para adequar-se à nova estrutura.  

A imposição do acompanhamento terapêutico dos litigantes, nos casos em que 

existam indícios graves de alienação parental, já tendo sido rompido o convívio entre genitor 

e filhos ou que a mediação familiar não seja medida adequada, poderá ser necessária e 

indispensável para a efetivação da tutela específica, qual seja, a garantia à plena convivência 

familiar do menor que goza da primazia absoluta, inclusive sobre o interesse de seus 

genitores.  

 

5.3 DAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS NOS JULGADOS DOS TRIBUNAIS 

BRASILEIROS 

 

Pretende-se, no presente item deste trabalho, colacionar julgados dos Tribunais 

Brasileiros com intuito de demonstrar-se a possibilidade da interlocução das medias judiciais 



88 
  

 
 

e extrajudiciais nos casos de indícios de alienação parental identificados nas demandas 

judiciais, subsidiando-se para tecer conclusões amparadas na realidade do Judiciário.     

Ressalta-se, incialmente, importantes julgamentos que determinaram a inversão de 

guarda em virtude da identificação de graves condutas alienantes. 

CASO I 

Modificação de visita. Ação de conhecimento. Agravo retido. Cerceamento de 

defesa. Inocorrência. Não provimento. Mérito. Guarda de menor. Alegação de abuso 

sexual. Ausência de provas. Alienação parental. Indícios. Transferência da guarda ao 

genitor. Admissibilidade. Eficácia da sentença. Desnecessidade de trânsito em 

julgado. 1. Verificado que a prova oral vindicada não se mostra relevante para a 

solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento 

de defesa. 2. Deixando a genitora de apresentar provas de que as menores foram 

vítimas dos abusos de cunho sexual alegados na inicial da ação de modificação de 

visita e da ação cautelar, mostra-se correta a r. sentença que julgou improcedente o 

pedido inicial. 3. Diante da conclusão apresentada pela perita judicial que, após a 

realização de diversos estudos psicológicos, apontou a fundada suspeita de que as 

menores estejam sendo vítimas de alienação parental por parte da mãe, e havendo 

nos autos elementos de prova que revelam que o genitor possui melhores condições 

para cuidar das suas filhas, tem-se por acertada a transferência da concessão em seu 

favor. 4. Levando-se em consideração que eventuais recursos aos Tribunais 

Superiores não apresentam, em regra, efeito suspensivo, mostra-se impositivo 

afastar o condicionamento da eficácia da r. sentença ao seu trânsito em julgado. 6. 

Agravo retido não provido. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada, no 

mérito não provido. Recurso adesivo conhecido e provido
149

 

Na origem, a genitora ajuizou ação cautelar em desfavor do genitor, afirmando que 

as partes, separadas desde 2007, possuem duas filhas menores. Asseverou que as 

menores relataram que, por ocasião das visitas paternas, foram vítimas de abusos 

sexuais. Assim, a autora requereu que as visitas paternas sejam realizadas sob a 

supervisão de pessoa de sua estrita confiança. 

O Ministério Público oficiou pelo deferimento da liminar e a d. Juíza de 1º grau 

deferiu o pedido da autora, restringindo o direito de convivência do genitor com as 

filhas menores. 

O genitor também ajuizou ação de conhecimento em desfavor da genitora, 

afirmando que desde sua separação judicial encontra-se privado de exercer 

plenamente seu direito de visita às suas filhas, em razão de atitudes irresponsáveis 

da ré. 

O autor pugnou pelo reconhecimento de incapacidade da ré de continuar a ser 

responsável pela guarda das filhas e requereu a guarda em seu favor, ficando a 

genitora/ré autorizada a visitá-las apenas aos sábados, acompanhada de pessoa de 

sua confiança. 

O Ministério Público oficiou pelo restabelecimento das visitas homologadas em 

favor do autor quando de sua separação da ré (fls. 376/379). 

O serviço psicossocial deste eg. Tribunal de Justiça exarou parecer, opinando pela 

transferência da guarda das filhas das partes ao genitor. 

A ré interpôs agravo retido, contra a decisão interlocutória, que indeferiu a produção 

de prova oral e abriu prazo para alegações finais. 
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A genitora, então, ajuizou ação de modificação de cláusula de visita em desfavor do 

genitor, requerendo a suspensão das visitas paternas às menores, sob o fundamento 

de que estas estariam sendo vítimas de abusos sexuais. 

O réu ofertou contestação, atacando os argumentos vertidos pela autora e pugnando 

pela designação de perito para acompanhamento de avaliação a ser realizada pelo 

psicossocial forense. 

A d. Magistrada de 1º grau sentenciou simultaneamente os feitos, julgando 

improcedentes os pedidos formulados pela genitora, nos autos da ação cautelar e da 

ação de modificação de cláusula. 

O pedido formulado pelo genitor na ação de conhecimento, foi julgado procedente, 

oportunidade que lhe foi concedida a guarda e responsabilidade das menores, com 

direito de visita da genitora/ré nos termos estabelecidos pela d. Juíza sentenciante. 

Irresignada, a genitora interpôs recurso de apelação em todos os processos, 

suscitando preliminar de nulidade da r. sentença em razão de cerceamento de defesa, 

matéria também alegada em sede de agravo retido cujo conhecimento e exame foi 

requerido. 

No mérito, a apelante atacou os fundamentos da r. sentença e impugnou os laudos 

psicológicos produzidos no curso das demandas, destacando a inexistência de 

motivos para a substituição da guarda fixada monocraticamente e suscitando 

contradições e inconsistências do julgado recorrido. 

O Ministério Público ofertou parecer, opinando pelo não provimento do agravo 

retido e do recurso de apelação interposto pela genitora das menores, e pelo 

provimento do recurso adesivo interposto pelo genitor das menores. 

O TJDFT negou provimento aos agravos retidos e ao recurso de apelação interpostos 

pela genitora das menores e deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo 

genitor, para reformar a r. sentença recorrida, a fim de afastar o condicionamento da 

eficácia da r. sentença ao seu trânsito em julgado. 

No mais, manteve a íntegra a r. sentença hostilizada. 

O Relator assim asseverou: 

"A meu sentir, não houve parcialidade por parte da psicóloga que atuou como perita 

no presente feito. Suas observações, pautadas na série de entrevistas individuais, 

questionários, testes psicológicos, visitas domiciliares, ida à escola das crianças e 

reunião com psicólogos e assistentes das partes, demonstram esmero no exercício de 

seu mister e genuína preocupação com todos os envolvidos no caso. 

Tenho que o desabono da conduta da genitora e as sugestões feitas quanto à guarda 

das menores não representam ofensa aos limites do dever ético e profissional da 

perita, uma vez que estão umbilicalmente ligadas à importante questão ora em 

análise."
150

 

CASO II 

Síndrome da alienação parental. Ato praticado pelo pai. Estudo social e psicológico. 

Comprovação. Guarda materna. Direito de visita a filho. Apelação cível. Civil. 

Família. Ação de guarda. Alegação de prática de alienação parental por parte do 

genitor. Estudos social e psicológico indicando a existência de sequestro psicológico 

pelo pai sobre os filhos menores, através do ataque e afastamento da imagem 

materna. Elementos de convicção dos autos que indiciam a confusão emocional 

paulatina da madrasta com a figura da genitora perante os menores. Sentença de 
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procedência. Deferimento da guarda à genitora com visitação regulamentada para o 

pai. Manutenção do julgado. Improvimento ao apelo.
151

 

O que se pode perceber desses casos é a determinação de uma inversão de guarda, 

uma em favor da mãe e outra em favor do pai, fundada em evidentes indícios de alienação 

parental, tendo sido identificado, em um dos casos, a grave situação de uma substituição da 

figura materna pela a da madrasta, mas ambos os casos sem qualquer menção a uma tentativa 

de mediação ou determinação de acompanhamento psicológico. E mais que isso, não se 

vislumbrou a alteração da guarda unilateral para a compartilhada, ainda que houvesse a 

modificação da residência da prole, com vista a resguardá-los das intervenções alienantes.  

Surge, neste interim, a preocupação de como ficará para esses menores a relação 

com o genitor declarado “alienador”, diante de uma inversão de guarda efetuada sem qualquer 

acompanhamento psicológico ou terapêutico. Assume-se o risco de um litígio infindável entre 

os pais, sobretudo, após a decisão judicial, que declarou um genitor como alienado e o outro 

como alienador, perpetuando-se um padrão de conflito entre os genitores.  

Em ambos os casos, percebe-se ainda que pela numeração do processo e pela data 

do julgamento, tiveram-se processos judiciais que perduraram por mais de três anos. Isso 

significa tempo demasiadamente prolongado, tratando-se de menores, em pleno processo de 

desenvolvimento de suas personalidades, em que esses filhos estiveram em meio a um litígio 

judicial entre seus pais, com graves acusações, inclusive de abuso sexual, para ao final, serem 

submetidos a uma mudança drástica de suas residências, sem qualquer acompanhamento 

psicológico. 

CASO III 

Em outro julgado, ao contrário, é possível observar a determinação de 

acompanhamento psicológico para os avós, após identificado que teriam lançado mão de 

falsas acusações contra a figura paterna, juntamente à advertência de que a não cooperação 

poderá significar em restrições de visitação ao neto.  

APELAÇÃO CÍVEL - MÃE FALECIDA - GUARDA DISPUTADA PELO PAI E 

AVÓS MATERNOS - SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

DESENCADEADA PELOS AVÓS - DEFERIMENTO DA GUARDA AO PAI - 1. 

Não merece reparos a sentença que, após o falecimento da mãe, deferiu a guarda da 

criança ao pai, que demonstra reunir todas as condições necessárias para 
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proporcionar à filha um ambiente familiar com amor e limites, necessários ao seu 

saudável crescimento. 2. A tentativa de invalidar a figura paterna, geradora da 

síndrome de alienação parental, só milita em desfavor da criança e pode ensejar, 

caso persista, suspensão das visitas aos avós, a ser postulada em processo próprio. 

Negaram provimento. Unânime.  

Para mitigar os efeitos sensíveis do processo de alienação, instaurado pela mágoa e o 

rancor, inicialmente da mãe, e depois dos avós maternos, [omissis] já está recebendo 

acompanhamento psicológico. Contudo, para que o tratamento seja realmente 

efetivo, imperioso que também os avós se submetam a tratamento especializado, 

para que seu imenso amor pela neta reverta puramente em favor dela, despido dos 

sentimentos negativos remanescentes dos rancores da filha falecida, até então não 

tratados. Desde logo, porém, convém que fiquem advertidos de que, caso persistam 

no comportamento alienante, poderão ter as visitas suspensas, por meio de processo 

próprio.
152

 

CASO IV 

Outro julgado que merece destaque e que se detalha, pela riqueza das 

informações, é a decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara de Família, Sucessões e 

Cível de Goiânia/GO, em Ação de Modificação de Cláusula Contratual para obtenção de 

guarda proposta pelo genitor em face da genitora dos dois filhos comuns do ex-casal. Quando 

da extinção do vínculo matrimonial, acordaram os genitores que a guarda dos filhos ficaria 

com a mãe e ao pai caberia ter a companhia dos filhos em finais de semanas alternados, além 

dos períodos de férias e festividades.  

Inicialmente, a genitora, ingressou com ação para que fossem suspensas as visitas 

do pai ou que elas ocorressem apenas de forma vigiada alegando que os menores haviam sido 

vítima de maus tratos e abuso sexual, tendo sido realizadas perícias judiciais, que concluíram 

que o genitor não representava nenhum risco aos filhos e que a requerida havia implantado 

falsas memórias nos filhos. 

Em razão disso, o genitor ingressou com Ação de Alteração da Cláusula a fim de 

que a guarda dos filhos lhe fosse deferida diante da conduta da genitora de criar constantes 

obstáculos para o estabelecimento do convívio com os filhos, tendo a juíza se manifestado nos 

termos que abaixo transcreve-se em seus pontos mais relevantes, mas que ora anexa-se na sua 

inteireza (Anexo I): 

2. Fundamentação: [...] 

Quando tomei conhecimento dos fatos narrados pela genitora, nos Autos nº 

200602360778, logo concluí: um dos genitores (pai ou mãe) sofria de grave 

patologia. Poderia ser o pai, que abusava sexualmente e agredia os filhos; mas 
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poderia ser a mãe, num típico caso de síndrome de alienação parental. Uma coisa era 

certa: direitos básicos da criança previstos no art. 227 da CF estavam sendo 

desrespeitados. 

Também não tive dúvidas de que somente profissionais da área da psiquiatria e da 

psicologia poderiam chegar a uma conclusão segura. Obviamente, este Juízo não 

poderia fazê-lo ouvindo os menores - principalmente diante da hipótese da 

implantação de falsas memórias - como o próprio nome já sugere. Busquei me 

informar sobre os melhores profissionais para a análise dos envolvidos. Para tanto, 

nomeei a Dra. Valéria Machado Ávilla, Psiquiatra Clínica, com especialidade em 

Psiquiatria forense, integrante da Junta Médica do Tribunal de Justiça há mais de 

dez anos, além de ser membro fundador do Comitê de Ética e Medicina Legal da 

Associação Brasileira de Psiquiatria, professora convidada da Escola Superior do 

Ministério Público de Goiás, professora convidada da banca para título de 

especialista em Psiquiatria Forense da Associação Brasileira de Psiquiatria. 

Para realizar os trabalhos na área do comportamento humano, nomeei a Dra. 

Vannuzia Leal Andrade Peres, Psicóloga, Especialista em Psicodrama de Crianças, 

Especialista em Terapia de Casais e Família, Doutora em Psicologia do 

Desenvolvimento e Professora Pesquisadora da Universidade Católica de Goiás. 

Veja o que essas profissionais constataram. Primeiro o laudo elaborado pela 

Psicóloga, Dra. Vannuzia Leal Andrade Peres, cuja cópia foi juntada às fls. 78/92: 

'Os sentidos subjetivos de afetividade, gerados por M. e P. são claramente 

incompatíveis com a acusação de abuso dirigida ao pai; o centro da questão é a 

separação conflituosa do casal na qual M. e P. estão sendo implicados, 

especialmente pela mãe, de forma equivocada e irresponsável, o que poderá 

acarretar consequências irreparáveis ao desenvolvimento emocional de ambos; a 

ruptura do casal pode ser considerada um processo de subjetivação patológica de sua 

relação conflituosa ao longo do casamento, portanto impossível de ser compreendida 

e compartilhada emocionalmente pelas crianças; há indicadores de que a 

organização disfuncional do ex-sistema conjugal deveu-se a configurações de 

personalidade tanto do pai (sua impulsividade) quanto da mãe (sua insegurança 

afetiva e necessidade social de reconhecimento), não podendo ser atribuída a um ou 

a outro, mas a ambos; o fato da mãe não possuir outro espaço social constituído (um 

trabalho realizador, por exemplo) é hoje fonte de seus atuais conflitos que dificultam 

sua produção de emoções alternativas e de novos sentidos subjetivos da separação. 

Somente com sua conversão em sujeito da experiência poderá gerar novos sentidos 

da separação e produzir ações saudáveis e benéficas para os filhos e para ela própria, 

o que implica na sua disposição e compromisso com um processo de reflexão; há 

fortes e significativos indicadores de que a percepção que M. e P. têm do pai (um pai 

'mau') advém da representação constituída pela mãe, e não de suas experiências 

concretas com ele; E com base nessa representação da mãe sobre o pai que M. vem 

produzindo, constantemente, uma realidade sobre ele que é não apenas uma 

produção cognitiva, mas uma produção subjetiva, tendo, portanto, elementos de sua 

imaginação ou de sua fantasia; também há fortes indicadores de que a queixa contra 

o pai é uma expressão subjetiva da vida conflituosa dos ex-cônjuges, já que aparece 

no contexto do conflito (mesmo já estando separados) e em uma cultura que não dá 

a devida importância à convivência pacífica dos pais para que alcancem realizar sua 

tarefa de educação dos filhos; há indicadores, ainda, de que a acusação do pai como 

agressor pode estar implicada com as novas práticas da sociedade nos processos de 

separação dos casais ou com a uma nova patologia social com a qual ex-cônjuges 

tentam justificar reivindicações baseadas em suas necessidades e motivações 

particulares'. 

Por sua vez, o laudo elaborado pela Psiquiatra, Dra. Valéria Machado Ávilla, cópia 

às fls. 93/104, em sua parte conclusiva, dispôs que: 'Não há evidências psíquicas de 

abuso sexual por parte do genitor das crianças. Há evidências de alienação parental 

por parte da genitora'. [...] 

Vivenciamos um momento em que os principais estudiosos do Direito de Família 

fazem uma verdadeira campanha pela guarda compartilhada, a fim de que a criança 
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conviva o máximo possível com ambos os genitores. O tema foi tratado com 

insistência no V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Há projetos tramitando 

no Congresso Nacional no sentido de que a regra passe a ser a guarda compartilhada 

e não a unilateral. Veja ensinamento doutrinário neste sentido: 'Tanto o pai quanto a 

mãe, querendo e podendo, devem estar presentes no processo de formação do filho, 

e estão em igualdade de condições para exercerem esse munus, notadamente frente 

aos comandos constitucionais de igualdade previstos no art. 5º, inciso I, e art. 226, § 

5º'. 

Entretanto, no caso vertente, o que se constata é uma campanha sem limites por 

parte da mãe para impedir os filhos de conviverem com o pai. Importante observar o 

que ocorreu na 'Audiência Especial' feita perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Paraíba do Sul/RJ no dia 06.12.2007, ou seja, dias depois de julgado em primeira 

instância o processo que tramitava perante este Juízo, o que ocorreu em 30.11.2007. 

Na referida audiência, as crianças teriam narrado ao Juiz atos de agressões físicas 

contra eles e abuso sexual contra Marina. Consta do termo da 'Audiência Especial', 

cuja cópia foi juntada aos autos por intermédio do Provita, fl. 255: '[...] que a menor 

M. relata com dificuldade o fato de que seu pai já ter mexido [sic] em partes que 

aponta o dedo indicador, como sendo seu órgão genital'. 

O que se conclui facilmente é que a mãe continua, nos dias atuais, inserindo nas 

crianças a crença de que o pai é mau (agressivo e praticante de abuso sexual) e que 

os filhos não podem com ele conviver. Sobre a situação verificada no texto acima 

transcrito, copiado do termo de 'Audiência Especial', no qual a criança aponta para o 

Juiz seu órgão genital, já havia manifestado a perita, fl. 136: 'Não é a nudez da 

criança que chama atenção desta perícia, mas sim a super-exposição da criança em 

ambientes públicos, o uso inescrupuloso de próprio corpo para fazer denúncias de 

situações não vividas com seu progenitor e impossíveis de serem reais'. [...] 

Somente através da concessão da guarda ao pai, as crianças poderão ficar livres da 

constante manipulação materna, que traz para os filhos transtornos psíquicos de 

extrema gravidade. Vale lembrar que as ações da mãe já causaram aos filhos vários 

distúrbios de ordem emocional, o que foi constatado por todos profissionais que os 

examinaram. 

No que tange ao pai - não obstante tantas denúncias feitas pela mãe - nada se apurou 

que desabonasse sua conduta. Pelo contrário, as provas trazidas aos autos revelam 

um profissional respeitado na Comarca onde atua, sem qualquer mácula. Até mesmo 

o assistente técnico indicado pela genitora - um dos profissionais mais respeitados 

deste Estado naquele ramo de atuação - concluiu pela inocorrência dos fatos 

imputados ao pai pela genitora. [...] 

Somente num primeiro momento, considero que a convivência com a mãe deve dar-

se acompanhada, visando evitar que ela dificulte o relacionamento com o pai. 

Entendo que o acompanhamento pode ser feito pelos próprios avós maternos, que 

por certo não iriam restringir a vivência da mãe com os filhos e também evitariam 

que ela continuasse manipulando os filhos contra o pai. É possível perceber que os 

avós maternos são figuras importantes para M. e P. e é importante utilizar isso como 

componente da rede de apoio para uma nova fase na vida dos filhos. 

Considero que a convivência com a mãe deve ser a mais ampla possível, a fim de 

evitar danos para os menores, afinal, durante muito tempo as crianças foram 

convencidas de que a mãe afastava o pai para beneficiá-las. Por certo, a dependência 

emocional materna é muito grande e isto não pode ser desconsiderado neste 

momento. [...] 

Determino ao pai que siga rigorosamente as recomendações de todos os psicólogos 

que atuaram no processo anterior, no sentido de manter acompanhamento 
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terapêutico aos filhos, a fim de proporcionar às crianças, sobretudo à M., o 

restabelecimento da saúde emocional o mais rápido possível.
153

 

Logrou êxito a magistrada ao, inicialmente, valer-se dos conhecimentos da 

psicologia e da psiquiatria para atuar diante do caso concreto, profissionais que com atuação 

cuidadosa puderam apreender o grave enredo em que estavam envolvidos, ambos os 

genitores. Como bem ressaltou a psicóloga, a desorganização disfuncional do sistema familiar 

deveu-se a ambos os genitores, e que a percepção que as crianças têm do genitor deve-se a 

representação constituída pela mãe, imbuída de suas experiências negativas com ele. 

O que merece ressalte é, no entanto, a atuação da magistrada de forma decisiva na 

proteção dos infantes e na manutenção do convívio familiar que não se poderia dar enquanto 

os menores continuassem sob a guarda exclusiva da genitora, para o que, então, a necessidade 

da inversão liminar da guarda, aliada a determinação de continuidade do tratamento 

terapêutico dos menores. Tomou o cuidado ainda de garantir a manutenção do contato dos 

menores com a genitora, com quem construíram forte dependência emocional. Observa-se, 

ademais, que não se tratou de uma decisão definitiva, mas uma liminar com vistas a remediar 

a grave situação vivenciada pelos infantes, inclusive reconhece a magistrada a importância da 

guarda compartilhada. 

CASO V 

Outro julgado, que merece atenção fora proferido antes mesmo da promulgação 

da lei 12.318/10, impondo o acompanhamento psicológico aos pais com vistas a propiciar o 

entendimento entre os genitores a garantir a manutenção do convívio dos filhos com ambos os 

genitores e evitar condutas alienantes, consoante julgado abaixo transcrito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE 

VISITAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR - ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO PELO RÉU À FILHA 

MENOR, DURANTE VISITAÇÕES FIXADAS JUDICIALMENTE. 

DEFERIMENTO DA LIMINAR SUSPENDENDO AS VISITAS DO RÉU À 

FILHA - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, 

DETERMINANDO O RETORNO DAS VISITAS PATERNAS DE FORMA 

GRADUAL - APELO DA GENITORA (AUTORA) ALEGANDO QUE AS 

PROFISSIONAIS INDICADAS PARA ACOMPANHAR AS VISITAS DO RÉU À 

FILHA NÃO PRESTAM TAL TIPO DE SERVIÇO E QUE, APESAR DE NÃO 
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TER SIDO COMPROVADO O ABUSO SEXUAL PELO GENITOR, MOSTRA-

SE PRUDENTE A MAJORAÇÃO, DE 3 MESES PARA 6 MESES, PARA CADA 

ETAPA DETERMINADA NA SENTENÇA, EM FACE DO DISTANCIAMENTO 

E DA RESISTÊNCIA DA FILHA AO PAI - Após detalhada instrução probatória, 

as provas produzidas nestes autos, acrescidas da conclusão da ação penal movida 

contra o ora apelado, em que a denúncia foi rejeitada por ausência de justa causa, 

correta mostra-se a sentença, ao concluir que não foi comprovada a prática imputada 

ao genitor, julgando improcedente o pedido exordial, determinando a retomada da 

visitação liminarmente suspensa, de forma gradual. Não se mostra necessário passar 

cada fase da retomada da visitação originária para um intervalo de seis meses, visto 

que, além das fotografias constantes dos autos não evidenciarem o alegado 

sofrimento da menor quando em convívio com o pai/apelado, diante do prolongado 

tempo de suspensão das visitas paternas, em prol do melhor interesse da criança, não 

deve o magistrado postergar a retomada de tal convívio, mas apenas determinar 

medidas de facilitação da reaproximação com segurança do pai com a filha, para o 

que mostra-se pertinente que ambos os genitores se submetam a acompanhamento 

psicológico, em tal período delicado, o que foi aceito por eles, conforme consignado 

no estudo psicológico. Para facilitar o entendimento dos genitores sobre a 

necessidade de garantirem a manutenção do convívio de ambos com os filhos, após 

a separação conjugal, evitando-se os sérios problemas causados pela alienação 

parental, o acompanhamento de profissional de psicologia afigura-se uma medida de 

proteção da criança e do adolescente. Deve ser reformada parcialmente a 

sentença, para determinar que as partes se submetam a tal acompanhamento 

psicológico, bem como para determinar que a genitora (apelante), no caso de 

não ser possível o acompanhamento da menor, no período estabelecido na 

sentença, pelas profissionais elencadas na sentença, indique pessoa de sua 

confiança, de forma a não inviabilizar ou retardar o cumprimento da sentença. 

Provimento parcial do recurso.
154

  

CASO VI 

Merece destaque, também, no julgado abaixo, a advertência às partes e, sobretudo, 

aos procuradores, quanto aos riscos da continuidade das condutas alienantes e, mais que isso, 

firmando a necessidade de não somente advertir como também impor as medidas: 

Alienação parental. [...] Caráter provisório da decisão agravada. Prova documental 

que dá contas da serenidade do juiz. Situação crítica que demanda equilíbrio e 

cautela. Enfrentamento que não se resolverá para o bem do menor tão apenas 

com o exarar de decisões judiciais. Conduta do Magistrado que merece ser 

prestigiada. Agravo a esta altura desprovido.
155

 

 [...] Cabe advertir novamente as partes e seus procuradores de que a utilização 

da disputa como forma de imposição de poder, resultando em prejuízo à saúde 

psíquica dos menores, será analisada, com imposição de penalidades e reflexos na 

definição tanto da guarda como das visitas. Pertinente alertar, ainda, sobre o perigo 

de instalação da chamada SAP (síndrome da alienação parental), que tem raízes nos 

sentimentos de orgulho ferido, desejo de vingança, além do sentimento de 

onipotência do alienador. Nesta patologia, a doença do agente alienador volta-se 

contra qualquer das pessoas que possam contestar sua "autoridade", mantendo-os 

num estado de horror e submissão, por meio de crescente animosidade. Essa 

desestruturação transforma-se em ingrediente da batalha judiciária, que poderá 
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perdurar por anos, até que a criança prescinda de uma decisão judicial, por ter 

atingido a idade madura ou estágio crônico da doença. 

[...] programar uma criança para que odeie um de seus genitores, enfatizando que, 

depois de instalada, contará com a colaboração desta na desmoralização do genitor 

(ou de qualquer outro parente ou interessado em seu desenvolvimento) alienado. 

[...] O juiz deve não só ameaçar como aplicar severas e progressivas multas e 

outras penalidades ao alienador.
156

 

CASO VII 

Em outro julgado, merece destaque a reforma da decisão de primeiro grau que 

havia determinado a proibição das visitas da avó ao neto por falsas denúncias enunciadas no 

curso do processo. No entanto, não deve servir a lei da alienação parental para criar um novo 

afastamento do menor a um dos seus genitores ou outro parente, ainda que imbuída de 

condutas alienantes, mas, ao revés disso, garantir a ampla convivência familiar.  

Assim, a decisão fora revertida em consonância com o melhor interesse da 

criança: 

Agravo de instrumento. Alienação parental. Menor. Alegações não comprovadas de 

abuso sexual. Inexistência de estudo social. Questões a serem esclarecidas. 

Conveniência de se manter a convivência da menor com sua avó materna. Nos 

litígios em que estejam envolvidos interesses relativos a crianças, notadamente 

naqueles que envolvam o direito de visita e sua regulamentação, o julgador deve ter 

em vista, sempre e primordialmente, o interesse do menor. De igual modo, nos casos 

de alienação parental, resguarda-se o maior interesse da menor ao se permitir que ela 

esteja em convívio com a sua avó materna, o que se recomenda, inclusive, em razão 

de inexistirem elementos que desautorizem a subsistência do relacionamento.
157

  

Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão proferida pela MM. 

Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Esmeraldas, em autos de ação de 

incidental de alienação parental que restou vazada nos seguintes termos: 

"Considerando que a avó quem deflagrou a falsa notícia de estupro e que submeteu a 

menor a uma verdadeira avalanche de exames por pessoas desqualificadas, proíbo-a 

de aproximar-se da criança até decisão final da ação, sob pena de pagamento de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Da mesma forma, defiro o 

afastamento das demais suplicadas da criança, sob pena de pagamento de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), se houver descumprimento".  

As agravantes e outras sustentam, na minuta do Agravo de Instrumento nº 

1.0241.11.001272-1/001, que, desde o falecimento de sua genitora, a menor foi 

educada pela avó. Asseveram que nos autos de incidental de alienação parental o pai 

da menor não apresentou provas contra as agravantes. Destacam a suspeita de abuso 

sexual envolvendo o agravado, relatado pelo Conselho Tutelar e sob investigação da 

Polícia Civil.  

Sustentou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na minuta do Agravo de 

Instrumento nº 1.0241.11.001272-1/002, que a r. decisão agravada deverá ser 
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reformada para resguardar o melhor interesse da menor. Destacou que, com base no 

depoimento das testemunhas ouvidas no inquérito policial, a fundamentação da 

Magistrada, acerca da idoneidade moral do gravado, não convence. Asseverou que 

não foram apontados nos autos fatos ou circunstâncias que desabonem a conduta da 

avó da menor.  

Os presentes recursos foram recebidos, ocasião em que deferi a suspensão parcial da 

decisão agravada, no sentido de autorizar a avó a estar com a menor, pelo menos nos 

finais de semana, em locais e horários a serem fixados pela Juíza da causa. 
158

 

CASO VIII 

Uma importante situação de tratamento compulsório é relatado por Conrado 

Paulino e Outros159 que fora determinada na Comarca de Florianópolis, em Santa Catarina, 

após anos de litígio entre os genitores que culminou numa grave desorganização dos papéis 

familiares. A situação era tal que o filho há dois anos não se encontrava com a mãe ou sequer 

mantinham contato verbal com ela, apoiando o genitor invariavelmente, enquanto que a filha, 

apoiando a mãe, recusava-se a manter contato com o pai. Tratava-se de uma situação de 

alienação parental provocada concomitantemente pelos dois genitores mas de forma cruzada 

com seus filhos, criando duas verdadeiras facções no seio familiar, com prejuízos até ao 

convívio entre os irmãos. 

Já havia a genitora regulada a seu favor a visitação com o filho, que residia com o 

pai e numa oportunidade lançou mão, até mesmo, de uma medida de busca e apreensão para 

concretizar sua convivência com o menor, ocasião em que o filho fugiu do Oficial de Justiça e 

suspendeu, definitivamente, o contato com a genitora.  Diante deste cenário, ajuizou a 

genitora pedido de imposição de tratamento compulsório a todo o núcleo familiar, que fora 

admitido pelo juízo e fixada multa para o caso descumprimento do genitor da medida.   

Dessa forma, consoante relato do psicólogo indicado para o acompanhamento,  

as primeiras sessões tanto com o genitor, como com a genitora, e, as crianças, 

isoladamente, não foram eficazes, mas apresentaram na evolução das sessões 

melhoras graduais, até que, antes mesmo de realizar as sessões conjuntas, já havia 

ocorrido a reconciliação familiar, tanto o genitor, quanto a genitora, embora ainda 

continuassem separados, passaram a conviver com aqueles filhos que não mais 

conviviam.
160
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E não houve a necessidade de uma sentença condenatória, havendo a composição 

da questão, após a decisão liminar do juízo determinando a terapia compulsória. Trata-se, 

pois, inequivocamente, de meio indicado para resolução do conflito entre as partes e, 

sobretudo, dos resquícios de divergências emocionais que impediam que cada ente daquela 

unidade familiar desenvolve-se afetivamente plenamente. 

O que se pode inferir dos julgados apresentados no presente item é, primeiro, a 

possibilidade da interlocução entre as medidas judiciais e extrajudiciais, como nos julgados 

em que o acompanhamento psicológico foi determinado em paralelo às medidas judiciais para 

reestabelecimento do convívio familiar; segundo, a frequência de situações em que medidas 

judiciais de elevada interferência na vida dos menores, como uma inversão de guarda, têm 

sido determinadas, independentemente de um acompanhamento psicológico ou terapêutico; 

terceiro, a ausência de menção à utilização da mediação familiar na resolução dessas 

demandas. 
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6       CONCLUSÃO 

 

Apesar de a separação do par conjugal caracterizar uma fase de grandes 

transformações no ambiente familiar, que pode ser acompanhada de grande ressentimento e 

mágoa, sendo muitas vezes difícil ou insuportável a convivência entre os ex-companheiros ou 

ex-cônjuges, a relação ou as funções parentais dos genitores para com a prole permanecem. A 

relação entre pais e filhos perpetua-se, independentemente, da relação conjugal e deve ir além 

de uma simples manutenção econômica e alimentar, compreendendo carinho, proteção e afeto 

de ambos os genitores, indispensáveis ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Uma conduta que dificulte a manutenção do afeto entre genitor e filhos ou crie 

obstáculos à continuidade da convivência familiar vai de encontro ao melhor interesse da 

criança e só prioriza o conflito do casal, consagrando o interesse egoísta dos genitores em 

prejuízo ao interesse da prole e ao convívio familiar.  

Os obstáculos ao pleno estabelecimento desse convívio é justamente o alvo da 

alienação parental, que afasta e nega à criança ou ao adolescente a convivência com um dos 

seus pais sem qualquer motivo que o justifique. Quando não se distinguem as funções 

conjugais das parentais, a criança serve de instrumento para um dos genitores denegrir e 

atingir o parceiro, cerceando à convivência familiar, como se o insucesso da relação amorosa 

representasse também a incapacidade de manterem-se as relações parentais.  

Lançando mão de manobras ardis, o genitor alienador inicia uma lavagem cerebral 

no filho, programando-o a odiar e desacreditar o outro genitor. A síndrome instala-se quando 

a criança ou o adolescente, por si só, reproduz a campanha de descrédito contra o pai ou a 

mãe alienado, comprometendo de forma determinante a relação entre pais e filhos. 

É preciso ter em mente que as funções maternas e paternas são complementares, 

de modo que ambos os pais devem incentivar os filhos a manter o convívio com o outro 

genitor, independente da relação entre eles. Devem garantir à criança ou ao adolescente o 

amplo acesso aos cuidados e ao convívio com ambos os pais, pois a convivência familiar, 

além de um direito constitucionalmente garantido às crianças, é indispensável ao seu pleno 

desenvolvimento emocional e social.  

E, neste ponto, desponta a importância da atuação do Poder Judiciário nos casos 

de alienação parental, que, na maioria das vezes, manifesta-se nas disputas judiciais de guarda 
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ou regulamentação de visita. Se verificado, no início, os indícios de condutas alienantes e 

realizada uma intervenção decisiva pelo magistrado, aquela alienação poderá, desde já, ser 

desinstalada ou coibida.  

Entretanto, tratando-se de um fenômeno complexo, como a alienação parental, 

que mais que simples questões legais, envolve afeto e ressentimentos por uma relação 

conjugal mal sucedida, os próprios operadores do Poder Judiciário têm reconhecido que a 

intervenção judicial isolada não tem o condão de, primeiro, identificar essas condutas no 

restrito mundo dos autos e, segundo, proporcionar um apoio pleno às famílias. 

Por isso a necessidade da intervenção de uma equipe interdisciplinar de 

profissionais, com a elaboração de parecer ou laudo preciso, para pontuar quanto à existência 

das condutas alienantes e do alcance de suas práticas sobre a formação psicológica dos filhos, 

subsidiando o magistrado para identificar quais das medidas judiciais, previstas no 

ordenamento brasileiro, são as cabíveis e suficientes para restaurar ou garantir a manutenção 

da convivência familiar. 

No entanto, somente a intervenção judicial não terá o condão de garantir que os 

laços familiares sejam recompostos, sem qualquer vestígio de novas manipulações, mas ao 

revés disso, poderá oferecer o cenário propício à continuidade do conflito familiar e à 

manutenção dos filhos em situação de submissão ao interesse dos adultos, sem qualquer 

garantia de um ambiente seguro ao seu pleno desenvolvimento. 

Nesse cenário é que despontam as medidas extrajudiciais de intervenção nesse 

conflito, seja a mediação familiar ou o tratamento terapêutico compulsório, com respaldos na 

legislação e princípios de proteção ao menor e à família que asseguram sua aplicação para 

impor um acompanhamento e tratamento adequados para aquela família em grave litígio. A 

alienação parental “[...] não pode ser vista por uma abordagem exclusivamente judicial, o que 

pode, inclusive, agravar o problema, pois deve ser feita uma abordagem multidisciplinar, em 

que sejam aplicadas medidas legais juntamente com terapia e mediação interligadas [...]”161.  

Assim, não são suficientes, por exemplo, somente determinações de multa, 

ampliação do regime de convivência familiar ou inversão de guarda pelo magistrado, posto 

que as medidas judiciais só atingirão o escopo previsto na legislação, qual seja, garantir e 

assegurar a realização do afeto no ambiente familiar e a manutenção da convivência familiar, 

                                                
161

 MADALENO, Rolf; MADALENO, Ana Carolina. Síndrome da alienação parental: a importância da 

detecção com seus aspectos legais e processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 57. 



101 
  

 
 

se conciliadas com um intervenção extrajudicial que dissipe além do conflito judicial, também 

o emocional ou relacional, com a restauração do diálogo e um mínimo entendimento entre o 

genitores, como a mediação, ou redefina os papéis e funções dos entes familiares, como 

alcança-se com a terapia familiar. 

Ocorre que, quaisquer dessas medidas extrajudiciais, por sua vez, também só terão 

o condão pretendido diante de uma intervenção imediata, decisiva e efetiva do Poder 

Judiciário, sobretudo diante das situações em que o convívio entre o genitor e o filho já 

tenham sido cessadas pela intervenção de condutas alienantes. Isso porque  

 Nos casos em que o estágio alienatório seja leve, o mais recomendável é a mediação 

[...]. Entretanto, se o menor apresentar um quadro clínico mais grave, é 

indispensável a intervenção judicial a fim de tentar reestruturar a relação do filho 

com o não guardião [...]
162

. 

Assim, mesmo quando haja somente meros indícios, a legislação garante e 

preceitua que o magistrado adote todas as medidas necessárias a garantir a manutenção ou 

restaurar o convívio familiar. E para isto, a inequívoca subjetividade que envolve a questão 

não pode servir de escusa a atuação judicial, posto que a legislação muniu os operadores do 

direito com conceitos, eminentemente objetivos, para nortear suas intervenções, sendo 

suficientes os meros indícios de condutas, induzidas por aqueles que tenham o menor sob sua 

guarda, para que repudie um dos seus genitores ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este. 

É imperativo, portanto, além de uma maior informação dos operadores do direito 

quanto às nuances e medidas de enfrentamento desse fenômeno, a atuação em rede com 

outros profissionais, numa necessária interlocução das medidas judiciais e extrajudiciais, 

tratando a alienação parental como uma violação dos direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes, na busca de garantir, além de uma convivência familiar ampla, uma efetiva 

proteção no ambiente familiar. 
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ANEXO 

 

Decisão Interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara de Família, Sucessões e Cível de 

Goiânia/GO em Ação de Modificação de Cláusula Contratual para obtenção de guarda dos 

menores M.T.C.R. e P.C.R proposta pelo genitor M. A. R. em face da genitora dos menores 

G. T. C., Processo nº 200705184158.
163

 

"1. Relatório: 

Trata-se de 'ação de modificação de cláusula contratual para obtenção de guarda, 

posse e responsabilidade dos menores impúberes de M. T. C. R. e P. C. R., com pedido de 

antecipação de tutela, cumulada com suspensão de alimentos e regulamentação de visitas 

acompanhadas e/ou vigiadas' proposta por M. A. R., qualificado, em face de G. T. C., também 

devidamente qualificada. 

Narra a inicial que as partes foram casadas e da união nasceram os filhos M. T. C. 

R., nascida em 12.10.2000, e P. T. C. R., nascido em 05.10.2002. Quando da extinção do 

vínculo matrimonial havido entre as partes, acordaram que a guarda dos filhos ficaria com a 

mãe. O pai poderia ter a companhia dos filhos em finais de semanas alternados; na primeira 

quinzena dos períodos de férias escolares de janeiro e julho; no ano novo e dia dos pais; e 

livremente, nas oportunidades que o pai estiver nesta Capital, o que poderá ser feito mediante 

aviso prévio de 24 horas. 

Alega que as visitas nunca se efetivaram na forma acordada, pois a requerida 

(genitora) fazia todo o possível para dificultar ou impedir o convívio do pai com os filhos, 

tanto que o autor (pai) ingressou com ação de execução de sentença (200602330887), visando 

o cumprimento do acordo que lhe permitia conviver com os filhos. 

Com o objetivo de afastar os filhos do autor, a requerida ingressou com ação de 

modificação de cláusula contratual (Protocolo nº 200602360778), no qual pediu que fossem 

suspensas as visitas do pai ou que elas ocorressem apenas de forma vigiada. No curso do 

processo, a autora se incluiu, juntamente com os filhos, no Programa de Proteção a Vítimas e 

                                                
163

 Decisão transcrita em sua integridade no Acórdão do Superior Tribunal de Justiça em: 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº 94.723/RJ. Relator: Ministro Aldir 

Passarinho Junior, Autores: M. T. da C. R. e outro, Representado por: G. T. da C. R., Réu: M. A. R., Suscitante: 

Juízo de Direito de Paraíba do Sul/RJ, Suscitado: Juízo de Direito da 3ª Vara de Família Sucessões e Cível de 

Goiânia/GO. Revista Síntese, São Paulo, n. 62, out./nov., 2010, p. 82-98. 
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Testemunhas Ameaçadas, alegando que o autor era pessoa perigosa e danosa para os filhos. 

Por força da decisão do egrégio Tribunal de Justiça, concedida no referido processo, e porque 

a autora e os filhos estavam em local sigiloso em razão do programa de proteção, o autor 

deixou de ver ou ter qualquer contato com os filhos. 

Ainda no processo já mencionado, foram feitas perícias judiciais, tendo elas 

concluído que o autor não representava nenhum risco aos filhos e que a requerida havia 

implantado falsas memórias nos filhos, visando a prejudicar o autor em razão de não aceitar o 

fim do casamento. 

Em razão de a conduta da requerida ser prejudicial aos filhos, pede, liminarmente, 

a alteração da cláusula a fim de que a guarda dos filhos seja deferida ao autor, passando a 

requerida a conviver com os filhos apenas de forma vigiada, suspendendo a obrigação de o 

autor pagar alimentos aos filhos. 

A inicial está acompanhada de documentos, fls. 12/260. 

O autor juntou petição, fls. 264, para informar que a genitora continua 

impossibilitando o convívio paterno, tanto que o acordo referente à visitação paterna não está 

sendo cumprido, mesmo depois de julgado o Processo de Autos nº 200602360778 em 

30.11.2007. 

2. Fundamentação: 

Apensos a estes autos estão os autos do processo de execução de sentença 

(Protocolo nº 200602330887), protocolado em 09.08.1996, no qual o ora autor (M. A. R.) 

busca o cumprimento do acordo referente a seu direito de visitas. 

Também estão apensos os Autos nº 200602360778, no qual a requerida (genitora) 

pleiteava a suspensão de qualquer contato do pai com os filhos, alegando que ele havia 

praticado contra os próprios filhos abuso sexual e agressão física. 

No referido processo, concedi em parte a antecipação dos efeitos da tutela, a fim 

de que o acompanhamento paterno passasse a ocorrer de forma vigiada, ante as denúncias 

gravíssimas apresentadas pela genitora. Houve recurso contra a decisão, e o egrégio Tribunal 

de Justiça, em sede de agravo de instrumento, concedeu liminar a fim de afastar qualquer 

contato do pai com os filhos até que se concluísse pela ausência de risco para os menores. 

No curso do processo, foram nomeadas peritas (duas psicólogas e uma psiquiatra) 

para avaliar os pais e os filhos, tendo todas as peritas (e até o assistente técnico da genitora) 
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concluído pela ausência de risco por parte do pai. Concluíram também se tratar de evidente 

caso de Síndrome de Alienação Parental, patologia na qual um dos genitores (neste caso, a 

mãe) insere falsas memórias nos filhos, visando, quase sempre, prejudicar o ex-companheiro. 

Concluída audiência de instrução e julgamento, proferi sentença, em 30.11.2007, 

decidindo pela improcedência do pedido e retornando ao status quo, ou seja, à aplicação do 

acordo referente à guarda e acompanhamento paterno. 

Inicialmente, a genitora se negou a permitir o acesso do pai aos filhos e então foi 

expedida carta precatória de busca e apreensão dos menores, a fim de que o pai pudesse 

exercer o convívio com os filhos, como estabelecido no acordo homologado. A fim de 

acompanhar o processo de reaproximação dos filhos, indiquei a Psicóloga, Dra. Márcia 

Christovam S. Rocha - que havia atuado como assistente do pai desde a primeira perícia 

judicial - e o fiz por sugestão do próprio assistente técnico da genitora. 

Após a busca e apreensão dos menores, a genitora e os filhos foram desligados do 

Provita (Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas), conforme documento, 

cuja cópia está às fls. 258/260. Também após a prolação da sentença por este Juízo, a genitora 

ingressou com ação junto ao Juízo da Comarca de Paraíba do Sul/RJ, local onde estava por 

força do Provita, visando, segundo cópia da decisão constante de fls. 250/254 'a suspensão das 

visitas do genitor, até que seja providenciado o devido preparo psicológico dos menores e 

eventual restabelecimento do convívio com aquele'. Foi concedida a antecipação dos efeitos 

da tutela. 

Não obstante referida antecipação dos efeitos da tutela, os filhos vieram para 

Goiânia e passaram alguns dias com o pai, mediante acompanhamento da psicóloga indicada 

por esta juíza. 

Conforme cópia da petição de fls. 265, a genitora informou a este Juízo, em 

27.12.2007, que resolveu fixar residência em Paraíba do Sul/RJ, onde estava a cargo do 

Provita. 

Agora, neste autos, pretende o genitor a guarda dos filhos, ao argumento de que a 

mãe não tem condições psicológicas de continuar com a guarda. Fundamenta seu pedido, 

sobretudo, em todos as falsas denúncias que a mãe fez contra o pai no processo já mencionado 

e em outros procedimentos. 
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Primeiramente, reputo fundamental a narrativa acerca de tudo que envolveu as 

partes desde a propositura do processo por parte da genitora, visando afastar o pai dos filhos, 

por isso o fiz, ainda que pareça exaustivo. 

Antes de analisar o pedido de antecipação de tutela, também considero necessário 

tratar da questão da competência, ante a notícia de que a mãe fixou endereço residencial em 

Paraíba do Sul/RJ. Registro que a genitora postulou transferência do título eleitoral para 

referida Cidade e que o título foi emitido em 27.12.2007, conforme fl. 689 dos Autos nº 

200602360770, ou seja, no dia seguinte à propositura desta ação. 

Quando se iniciou o processo proposto pela autora, em 11.08.2006, ela morava em 

Goiânia, tanto que aqui ingressou com a ação. No curso do processo, foi inserida no programa 

de proteção à vítima e testemunha e, em razão disto, passou a morar em local sigiloso, cujo 

endereço não era conhecido nem por este Juízo. Suas intimações eram feitas por intermédio 

do responsável pelo Programa. Julgado o processo em primeira instância, e desligada do 

programa, a genitora informa que continuará a viver no local onde estava, antes 

sigilosamente, e ingressa com processo naquela localidade. 

A conexão do processo ora analisado com o Processo de Autos nº 200602360770, 

que aguarda prazo para apelação, é inquestionável. A causa de pedir deste processo é, 

principalmente, o fato de a mãe tentar a todo custo impedir o convívio paterno, como se 

apurou nos Autos nº 200602360770, tanto que seria impossível o julgamento do presente 

pedido sem o relatório acima para situar o grave problema no qual os filhos estão inseridos. 

Imprescindível, então, a análise do art. 147, I, do ECA e do art. 87 do CPC, a fim de verificar 

qual dos dois dispositivos terá aplicação ao caso vertente. Se entendermos pela aplicação do 

art. 147, I, do ECA, teríamos que remeter o processo à Comarca de Paraíba do Sul/RJ. 

Concluindo pela aplicação do art. 87 do CPC, este Juízo é competente para 

continuar analisando a questão da guarda e visita dos menores, mesmo diante da pretensão da 

mãe de morar em Paraíba do Sul/RJ. 

Ao receber o pedido ora analisado, fiz ampla consulta na jurisprudência do STJ e 

encontrei dois precedentes que se ajustam adequadamente à hipótese em questão. Trata-se dos 

conflitos de competências autuados sob os números CC 35.761/SP e CC 29.683/SP. Em 

ambos, aquela Corte entendeu que prevaleceria a regra do art. 87 do CPC. Em todos os 

julgados a respeito do tema, o STJ busca preservar ao máximo o interesse do menor. Somente 

encontrei um julgado no qual a competência foi deslocada em razão da mudança da genitora. 
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Tratava-se de uma situação em que o próprio Judiciário havia autorizado a mudança da mãe 

no curso do processo e o fazia com o fim de beneficiar o menor envolvido. A mesma consulta 

pode ser feita no site do STJ. 

No presente caso, a situação é inversa, pois a genitora somente ingressou com 

petição informando sua mudança de endereço depois do protocolo do pedido ora analisado. 

Ademais, evidente que a mudança de endereço deve estar diretamente relacionada ao desejo 

da mãe em afastar os filhos do pai. A autora não mede esforços para realizar tal vontade, tanto 

que: a) ingressou com o processo para afastar os filhos do pai (Autos nº 200602360770); b) 

fez denúncias contra o pai junto ao Ministério Público; c) pediu sua inserção no Programa de 

Proteção a Vítimas e Testemunhas; d) apresentou queixa crime contra o pai, na qual afirma 

que o pai teria abusado sexualmente dos filhos, transcrevendo relatos da maior gravidade 

como a de que o pai teria espancado os filhos e introduzido 'objetos na vagina e ânus (do tipo 

pau e prego) inclusive com sangramento local' (fl. 61 dos Autos nº 200602360778); e) 

ingressou com ação no Juízo de Paraíba do Sul para impedir o contado do pai com os filhos, 

mesmo depois da sentença deste Juízo, etc. 

Não é difícil concluir que a autora pretende se mudar de Estado para 

impossibilitar o convívio dos filhos com o pai, o que, por si só, contraria o princípio do 

melhor interesse das crianças: 'Com a separação, divórcio ou dissolução da união estável, é 

interessante manter, tanto quanto possível, um ambiente semelhante ao qual a criança estava 

habituado. Assim, a permanência da criança na mesma residência e na/mesma escola é sempre 

recomendável'. 

Por tudo isto, e considerando o teor das diversas decisões do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça acerca do tema, reputo necessária a aplicação do art. 87 do CPC, visando 

resguardar o interesse dos menores. Outro entendimento implica contribuir para dificultar o 

retorno das crianças vítimas da alienação parental ao genitor acusado e até mesmo aos outros 

familiares que estão em Goiânia. Vale lembrar que os avós maternos, residentes em Goiânia, 

representam importante rede de apoio aos filhos, o que é facilmente extraído da fala das 

crianças. 

Não se pode deixar de considerar que, diante das denúncias gravíssimas que a mãe 

faz contra o pai, a providência imediata de qualquer profissional ciente de suas obrigações é, 

realmente, afastar o pai do convívio com os filhos: assim eu própria o fiz em 2006, como 

também o fez, ainda com mais rigor que esta juíza, o eg. Tribunal de Justiça de Goiás. Agiu 
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igualmente o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, e mais 

recentemente o MM. Juiz de Paraíba do Sul/RJ adotou providência no mesmo sentido. Não se 

pode deixar de considerar, como bem ponderou a última perita, que até mesmo os 

profissionais da área de Psicologia não estão, muitas vezes, preparados para perceber de 

imediato que se trata de síndrome de alienação parental, e também eles acabam se tornando 

coadjuvantes da mãe no triste processo. Outrossim, a mudança de foro, depois de feita toda a 

instrução processual neste Juízo, somente fomenta a ação alienante da mãe. 

Também estou segura que este entendimento é o que melhor se coaduna à nossa 

Constituição da República, que consagrou o princípio do melhor interesse da criança de 

maneira mais ampla ao adotar a Doutrina da Proteção Integral. Dispõe o art. 227 da CF: 'É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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'. 

Superada a questão concernente à competência, passo agora a apreciar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, formulado pelo autor. Para tanto, verifico a presença dos 

requisitos do art. 273 do CPC. 

Quando tomei conhecimento dos fatos narrados pela genitora, nos Autos nº 

200602360778, logo concluí: um dos genitores (pai ou mãe) sofria de grave patologia. 

Poderia ser o pai, que abusava sexualmente e agredia os filhos; mas poderia ser a mãe, num 

típico caso de síndrome de alienação parental. Uma coisa era certa: direitos básicos da criança 

previstos no art. 227 da CF estavam sendo desrespeitados. 

Também não tive dúvidas de que somente profissionais da área da psiquiatria e da 

psicologia poderiam chegar a uma conclusão segura. Obviamente, este Juízo não poderia 

fazê-lo ouvindo os menores - principalmente diante da hipótese da implantação de falsas 

memórias - como o próprio nome já sugere. Busquei me informar sobre os melhores 

profissionais para a análise dos envolvidos. Para tanto, nomeei a Dra. Valéria Machado 

Ávilla, Psiquiatra Clínica, com especialidade em Psiquiatria forense, integrante da Junta 

Médica do Tribunal de Justiça há mais de dez anos, além de ser membro fundador do Comitê 

de Ética e Medicina Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria, professora convidada da 
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Escola Superior do Ministério Público de Goiás, professora convidada da banca para título de 

especialista em Psiquiatria Forense da Associação Brasileira de Psiquiatria. 

Para realizar os trabalhos na área do comportamento humano, nomeei a Dra. 

Vannuzia Leal Andrade Peres, Psicóloga, Especialista em Psicodrama de Crianças, 

Especialista em Terapia de Casais e Família, Doutora em Psicologia do Desenvolvimento e 

Professora Pesquisadora da Universidade Católica de Goiás. 

Veja o que essas profissionais constataram. Primeiro o laudo elaborado pela 

Psicóloga, Dra. Vannuzia Leal Andrade Peres, cuja cópia foi juntada às fls. 78/92: 'Os 

sentidos subjetivos de afetividade, gerados por M. e P. são claramente incompatíveis com a 

acusação de abuso dirigida ao pai; o centro da questão é a separação conflituosa do casal na 

qual M. e P. estão sendo implicados, especialmente pela mãe, de forma equivocada e 

irresponsável, o que poderá acarretar consequências irreparáveis ao desenvolvimento 

emocional de ambos; a ruptura do casal pode ser considerada um processo de subjetivação 

patológica de sua relação conflituosa ao longo do casamento, portanto impossível de ser 

compreendida e compartilhada emocionalmente pelas crianças; há indicadores de que a 

organização disfuncional do ex-sistema conjugal deveu-se a configurações de personalidade 

tanto do pai (sua impulsividade) quanto da mãe (sua insegurança afetiva e necessidade social 

de reconhecimento), não podendo ser atribuída a um ou a outro, mas a ambos; o fato da mãe 

não possuir outro espaço social constituído (um trabalho realizador, por exemplo) é hoje fonte 

de seus atuais conflitos que dificultam sua produção de emoções alternativas e de novos 

sentidos subjetivos da separação. Somente com sua conversão em sujeito da experiência 

poderá gerar novos sentidos da separação e produzir ações saudáveis e benéficas para os 

filhos e para ela própria, o que implica na sua disposição e compromisso com um processo de 

reflexão; há fortes e significativos indicadores de que a percepção que M. e P. têm do pai (um 

pai 'mau') advém da representação constituída pela mãe, e não de suas experiências concretas 

com ele; E com base nessa representação da mãe sobre o pai que M. vem produzindo, 

constantemente, uma realidade sobre ele que é não apenas uma produção cognitiva, mas uma 

produção subjetiva, tendo, portanto, elementos de sua imaginação ou de sua fantasia; também 

há fortes indicadores de que a queixa contra o pai é uma expressão subjetiva da vida 

conflituosa dos ex-cônjuges, já que aparece no contexto do conflito (mesmo já estando 

separados) e em uma cultura que não dá a devida importância à convivência pacífica dos pais 

para que alcancem realizar sua tarefa de educação dos filhos; há indicadores, ainda, de que a 

acusação do pai como agressor pode estar implicada com as novas práticas da sociedade nos 
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processos de separação dos casais ou com a uma nova patologia social com a qual ex-

cônjuges tentam justificar reivindicações baseadas em suas necessidades e motivações 

particulares'. 

Por sua vez, o laudo elaborado pela Psiquiatra, Dra. Valéria Machado Ávilla, 

cópia às fls. 93/104, em sua parte conclusiva, dispôs que: 'Não há evidências psíquicas de 

abuso sexual por parte do genitor das crianças. Há evidências de alienação parental por parte 

da genitora'. 

Mesmo diante destes laudos, a mãe insistia em outra perícia. Em audiência, depois 

de homologados os citados laudos e decorrido o prazo para agravo contra a decisão, 

possibilitei às partes a realização de mais uma perícia, já que a genitora achava tão importante 

a realização de testes, principalmente o 'Rorschach'. O genitor aceitou e foi feita a terceira 

perícia, na qual foram realizados os testes pretendidos pela genitora. 

Para realizar a perícia, nomeei a Dra. Ângela D. Baiocchi Vasconcelos, Psicóloga 

renomada, Professora e Pesquisadora na UCG - Universidade Católica de Goiás, Especialista 

em Psicodrama e Terapia Familiar Sistêmica, Mestre em Educação, Psicóloga Supervisora do 

GEAGO - Grupo de Apoio à Adoção de Goiás e Projeto Anjo da Guarda do Juizado de 

Menores. Ela concluiu, cópia às fls. 156/158: 'Não. A partir dos dados colhidos nesta perícia 

não se constata nenhum tipo de abuso sexual ou maus tratos contra os filhos por parte do pai. 

[...] Sim. De acordo com a avaliação e análise do caso aqui exposto houve Síndrome de 

Alienação Parental (SAP). De forma considerada grave e com consequências já manifestada 

por M. e P.'. 

Vivenciamos um momento em que os principais estudiosos do Direito de Família 

fazem uma verdadeira campanha pela guarda compartilhada, a fim de que a criança conviva o 

máximo possível com ambos os genitores. O tema foi tratado com insistência no V Congresso 

Brasileiro de Direito de Família. Há projetos tramitando no Congresso Nacional no sentido de 

que a regra passe a ser a guarda compartilhada e não a unilateral. Veja ensinamento 

doutrinário neste sentido: 'Tanto o pai quanto a mãe, querendo e podendo, devem estar 

presentes no processo de formação do filho, e estão em igualdade de condições para 

exercerem esse munus, notadamente frente aos comandos constitucionais de igualdade 

previstos no art. 5º, inciso I, e art. 226, § 5º'. 

Entretanto, no caso vertente, o que se constata é uma campanha sem limites por 

parte da mãe para impedir os filhos de conviverem com o pai. Importante observar o que 
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ocorreu na 'Audiência Especial' feita perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paraíba do 

Sul/RJ no dia 06.12.2007, ou seja, dias depois de julgado em primeira instância o processo 

que tramitava perante este Juízo, o que ocorreu em 30.11.2007. Na referida audiência, as 

crianças teriam narrado ao Juiz atos de agressões físicas contra eles e abuso sexual contra 

Marina. Consta do termo da 'Audiência Especial', cuja cópia foi juntada aos autos por 

intermédio do Provita, fl. 255: '[...] que a menor M. relata com dificuldade o fato de que seu 

pai já ter mexido [sic] em partes que aponta o dedo indicador, como sendo seu órgão genital'. 

O que se conclui facilmente é que a mãe continua, nos dias atuais, inserindo nas 

crianças a crença de que o pai é mau (agressivo e praticante de abuso sexual) e que os filhos 

não podem com ele conviver. Sobre a situação verificada no texto acima transcrito, copiado 

do termo de 'Audiência Especial', no qual a criança aponta para o Juiz seu órgão genital, já 

havia manifestado a perita, fl. 136: 'Não é a nudez da criança que chama atenção desta perícia, 

mas sim a super-exposição da criança em ambientes públicos, o uso inescrupuloso de próprio 

corpo para fazer denúncias de situações não vividas com seu progenitor e impossíveis de 

serem reais'. 

Em outras palavras, o objetivo da mãe em prejudicar o pai faz com que ela 

exponha sem limite os filhos, levando a menina a uma sala de audiência para agir como fez no 

excerto susotranscrito. Vale lembrar aqui quantos direitos das crianças estão sendo 

desrespeitados pela manipulação que a genitora vem fazendo nos filhos e pelas outras 

condutas já registradas no texto desta decisão: 'Toda criança ou adolescente tem o direito à 

convivência familiar (art. 19 do ECA), à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 

sociais, garantidos na Constituição e nas leis (art. 15 do ECA), assim como liberdade de 

opinião e expressão, participação na vida familiar e comunitária (art. 16 do ECA), além de 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, preservação da imagem, da identidade, 

da autonomia, dos valores, ideias e crenças (art. 17 do ECA), sendo dever de todos velar pela 

dignidade da criança e do adolescente (art. 18 do ECA)'. 

Também faz parte do texto da perita, fls. 152: 'Neste aspecto G. não percebe que a 

criança depois de ser obrigada a denunciar o pai em diferentes instâncias durante 6 meses. 

Apresentando graves sinais de ansiedade e estresse que não foram olhados por sua mãe que se 

dizia vítima de perseguição e ameaças, vai desenvolver medo e culpa pelo que causou no pai. 

Vai querer negar seu amor para não prejudicar a mãe. Mas em compensação vai desenvolver 

distúrbios psíquicos graves para realizar este esforço para a mãe' (grifo no original). 
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As consequências da síndrome da alienação parental são extremamente graves 

para os filhos. O tema já foi objeto de artigos e palestras ministrados pela Exma. 

Desembargadora do Rio Grande do Sul, Mana Berenice Dias. Também foi abordado com 

maestria pelo Advogado Paulo Lins e Silva (RJ) na palestra intitulada 'Síndrome da alienação 

parental e a aplicação da Convenção de Haia' durante o VI Congresso Brasileiro de Direito de 

Família, realizado em novembro/2007, em Belo Horizonte. 

Naquela oportunidade afirmou: 'A chamada Síndrome de Alienação Parental é 

uma das mais extremas consequências da litigiosidade advinda da dificuldade de distinção, 

por muitos, dos papéis da conjugalidade da parentalidade. Tal síndrome, na qual o guardião 

afasta não apenas a convivência da criança com o outro genitor, mas também qualquer chance 

da conexão emocional do menor com esse, é exacerbada e facilitada nos casos de sequestro 

internacional de crianças. A retirada unilateral por um dos pais do Estado onde se constituiu a 

família implica em um afastamento físico entre a criança e o outro guardião, tornando os 

efeitos da abdução quase irreversíveis' (grifos meramente enfáticos). 

Pelo que se verifica, a genitora vai continuar empregando todos os mecanismos 

para afastar os filhos do pai, pois conforme se vê na petição de fls. 264, a genitora não 

permitiu o convívio das crianças com o pai nas datas festivas e nem nas férias, como dispõe o 

acordo em vigência, desrespeitando os limites do poder familiar: 'A existência de limites 

configura o poder familiar não apenas como um poder (assim como era o pátrio poder), mas 

também como um dever dos pais'. 

Consta do relatório elaborado pela psicóloga que acompanhou o reencontro do pai 

com os filhos, nesta cidade, no dia 14 de dezembro de 2007: 'O Dr. Alexandre (responsável 

pelo Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas) que os conduziu (M. e P.) relatou uma 

viagem tranquila, onde as crianças brincavam, conversavam livremente chegando até a fazer 

planos sobre o fariam quando reencontrassem o pai. Tal relato se confirmou pela postura que 

presenciei e relatei em parte no parágrafo anterior. Assim, percebe-se que as crianças ainda 

mantém um discurso preparado do que deveriam falar ou fazer para demonstrar rejeição ao 

pai, entretanto a fala do corpo e da expressão facial, que não podem ser manipuladas, 

denunciam o desejo de estar com este pai e restabelecer com ele o contato, fala esta que até se 

torna verbal quando não há a censura delimitada pela mãe' (fl. 22). 

As fotos juntadas aos autos, fls. 30/52, tiradas, segundo afirma o autor, no período 

de 21 a 23 de dezembro de 2007, não deixam dúvidas quanto à felicidade estampada nos 
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rostos dos filhos na presença do pai e sem o controle da mãe. A alegria deles é contagiante. 

Por outro lado, ficou evidenciado que a genitora continuará utilizando todos os recursos para 

afastar os filhos do pai, prejudicando-os sobremaneira. 

Somente através da concessão da guarda ao pai, as crianças poderão ficar livres da 

constante manipulação materna, que traz para os filhos transtornos psíquicos de extrema 

gravidade. Vale lembrar que as ações da mãe já causaram aos filhos vários distúrbios de 

ordem emocional, o que foi constatado por todos profissionais que os examinaram. 

No que tange ao pai - não obstante tantas denúncias feitas pela mãe - nada se 

apurou que desabonasse sua conduta. Pelo contrário, as provas trazidas aos autos revelam um 

profissional respeitado na Comarca onde atua, sem qualquer mácula. Até mesmo o assistente 

técnico indicado pela genitora - um dos profissionais mais respeitados deste Estado naquele 

ramo de atuação - concluiu pela inocorrência dos fatos imputados ao pai pela genitora. 

Saliento que o pai é Promotor de Justiça na Comarca de Ceres/GO e afirma que 

também mantém apartamento em Goiânia/GO, detendo total condição física, emocional e 

material para exercer o papel de guardião dos filhos, assegurando a eles o ambiente saudável e 

compatível com as necessidades do ser em desenvolvimento: 'À convivência familiar apenas é 

possível em ambiente solidário, expressado na afetividade e no co-responsabilidade'. 

Por tudo isso, entendo que a alteração da guarda é medida que se impõe como 

forma de salvaguardar as crianças da prática manipuladora da mãe. 

Somente num primeiro momento, considero que a convivência com a mãe deve 

dar-se acompanhada, visando evitar que ela dificulte o relacionamento com o pai. Entendo 

que o acompanhamento pode ser feito pelos próprios avós maternos, que por certo não iriam 

restringir a vivência da mãe com os filhos e também evitariam que ela continuasse 

manipulando os filhos contra o pai. É possível perceber que os avós maternos são figuras 

importantes para M. e P. e é importante utilizar isso como componente da rede de apoio para 

uma nova fase na vida dos filhos. 

Considero que a convivência com a mãe deve ser a mais ampla possível, a fim de 

evitar danos para os menores, afinal, durante muito tempo as crianças foram convencidas de 

que a mãe afastava o pai para beneficiá-las. Por certo, a dependência emocional materna é 

muito grande e isto não pode ser desconsiderado neste momento. 

3. Dispositivo: 
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Posto isso, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a 

guarda de M. T. C. R. e P. T. C. R. ao pai M. A. R. 

A mãe (requerida) poderá conviver com os filhos nos finais de semana (pegando-

os aos sábados às 9 horas e devolvendo-os às 18 horas aos domingos). Entretanto, reservo ao 

pai dois (2) domingos por mês para lazer. Durante os três primeiros meses, a convivência 

materna deve ser acompanhada dos avós maternos, a fim de garantir que a genitora não 

continue implantando falsas memórias nos filhos. 

Encaminhe oficio ao Procurador Geral da Justiça do Estado de Goiás para que 

suspenda o desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento do autor, por ser medida 

consequencial da alteração da guarda. 

Determino ao pai que siga rigorosamente as recomendações de todos os 

psicólogos que atuaram no processo anterior, no sentido de manter acompanhamento 

terapêutico aos filhos, a fim de proporcionar às crianças, sobretudo à M., o restabelecimento 

da saúde emocional o mais rápido possível. 

Considerando que a decisão proferida pelo Juízo de Paraíba do Sul/RJ em 

06.12.2007 diverge da sentença de mérito proferida por este Juízo em 30.11.2007, e também 

não coaduna com esta decisão, determino o encaminhamento de cópia desta àquele Juízo para 

que suscite - caso assim entenda - o conflito de competência perante o órgão próprio. 

Intimem-se. Cite-se, podendo ser expedida carta precatória de busca e apreensão 

dos menores, a fim de que os filhos sejam entregues ao pai, se necessário for." (alguns trechos 

grifados pelo Relator). 

 

 

 

 


