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RESUMO 

O propósito do presente trabalho de conclusão de curso é trazer à tona um 

problema que assola parte dos conflitos familiares no contexto de desfazimento do grupo 

familiar. Pretende, ainda, analisar as possíveis formas de lidar com o fenômeno. Buscou-se 

tratar do contexto histórico e social em que a prática começou a ser observada, além das 

consequências que podem ser geradas pela prática deste tipo de abuso contra menores. 

Em uma perspectiva legislativa, observou-se a regulamentação sobre alienação 

parental trazida pela lei nº 12.318/2010, além de tentativas legislativas de lidar com o 

fenômeno, como a possibilidade de criminalizar a conduta, que já constava no texto final do 

projeto da Lei de Alienação Parental (PL nº. 4.053/2008) e, atualmente, com o PL nº. 

4.488/2016, que está em trâmite na Câmara dos Deputados. Por outro lado, debruça-se sobre 

outra perspectiva que seria a utilização de métodos alternativos de resolução de conflitos, 

como a mediação, hipótese que foi prevista no texto final do PL nº. 4.053/2008, mas que foi 

vetado pelo Poder Executivo. 

 

Palavras chaves: Alienação parental; Campanha de descrédito; Melhor interesse da criança e 

do adolescente; Criminalização; Método alternativo de solução de controvérsia; Mediação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a análise de uma situação cada 

vez mais recorrente no seio da sociedade brasileira, resultante de conflitos familiares, 

conhecidos como alienação parental, que ocorrem, especificamente, nos casos de 

desfazimento de entidade familiar.  

Pretende-se analisar duas formas específicas de lidar com este verdadeiro 

problema social, quais sejam, tanto a criminalização da conduta, quanto a aplicação da 

mediação como forma alternativa de resolução de conflitos no direito de família e meio 

inibidor da consumação futura da alienação parental. 

Não é difícil observar a atuação de um dos pais ou responsáveis do menor, com 

intuito de prejudicar a relação da criança/adolescente com o outro e o grupo familiar dele 

decorrente. Em alguns casos, o afastamento pode ser uma consequência natural, pela qual os 

indivíduos que faziam parte da entidade familiar acabam por se submeter, embora seja direito 

do menor à convivência com ambos os pais. Contudo, o que se tem percebido é o real 

propósito de um dos adultos em consumar a marginalização do outro, dando ensejo à 

alienação parental. 

Nesse contexto pretende-se analisar a alienação parental e duas formas 

específicas de lidar com o fenômeno. Inicialmente pretende-se apresentar alguns princípios 

que são importantes no direito de família como um todo e, especialmente, nos casos de 

alienação parental. São eles o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da 

afetividade, o princípio da convivência familiar e o princípio do melhor interesse da criança e 

do adolescente.  

É de elevada importância ter uma noção sobre esses princípios, tendo em vista 

que, muitas vezes, os conflitos no direito de família são resolvidos por meio da aplicação e 

ponderação de princípios.  

A presente análise considera o contexto de surgimento da alienação parental, os 

movimentos sociais e mudanças no direito de família, que influenciaram na difusão do 

fenômeno. Procurou-se demonstrar os fundamentos básicos da Teoria da Síndrome da 
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Alienação Parental, desenvolvida por Richard Gardner e, ainda, ao final, tecer uma análise da 

lei nº. 12.318/2010 – Lei de Alienação Parental. 

Considerando a criminalização da alienação parental como tentativa de 

solucionar o problema, foram examinadas as tentativas anteriores de criminalização, já 

presentes no projeto de lei da Lei de Alienação Parental, mas que não chegaram a ser 

aprovadas pelo Poder Executivo e o atual PL nº 4.488/2016 que pretende criminalizar a 

conduta que está em trâmite na Câmara dos Deputados. 

É sabido que o fim dos relacionamentos afetivos entre pais ou responsáveis de 

crianças e adolescentes nem sempre se dá de forma pacífica e harmônica. Os conflitos gerados 

na dissolução de uma entidade familiar, por si só, já têm o condão de perturbar as relações de 

filiação, quando em detrimento do melhor interesse da criança/adolescente se privilegia os 

interesses dos adultos em conflito. 

Nesse contexto, foram estudados os motivos que levam o Estado a criminalizar 

uma conduta e as consequências diretas que esse ato pode ter no grupo familiar e, 

especialmente na vida dos menores, que são os indivíduos que mais se procura proteger em 

nome do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Por fim, na tentativa de procurar outras saídas menos danosas para resolver os 

conflitos que envolvem o direito de família e, especialmente os casos de alienação parental, 

analisou-se a aplicação da mediação aos casos em comento. Parte-se, assim, da conceituação 

do instituto, além da analise da tentativa de regulamentar o uso do procedimento na própria 

Lei de Alienação Parental, mas que foi vetada pelo então Presidente da República. 

Derradeiramente, demonstram-se os benefícios de se recorrer a uma forma alternativa de 

solução de conflito e como a pacificação social pode ser alcançada. 
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I. PRINCÍPIOS NOTEADORES DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

Antes de entrar de fato no estudo sobre a alienação parental e a proposta de sua 

criminalização, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre princípios julgados de 

grande importância para a análise dos casos de alienação parental. Esclarece-se que não se 

pretende fazer um apanhado exaustivo de todos os princípios que embasam o direito de 

família, mas tão somente analisar aqueles que serão reiteradamente tratados no presente 

trabalho. 

O princípio “vem a ser a fonte, o ponto de partida que devemos seguir em todo 

o percurso; ao mesmo tempo em que é o início, também é o meio a ser percorrido e o fim a 

ser atingido.”
1
 

Os princípios alcaçaram uma importância muito grande no ordenamento 

jurídico com a Constituição Federal de 1988, de forma que lhes foi reconhecida força 

normativa, tanto no que se refere aos princípios explícitos no texto normativo, assim como 

àqueles implícitos. 

Luís Roberto Barroso estabelece a diferença entre princípios e regras da 

seguinte forma:  

“Normalmente, as regras contêm relato mais objetivo, com incidência restrita às 

situações específicas às quais se dirigem. Já os princípios têm maior teor de 

abstração e uma finalidade mais destacada no sistema. Inexiste hierarquia entre 
ambas as categorias, à vista do princípio da unidade da Constituição.”2 

 

O princípio tem uma natureza indeterminada e aberta, de forma que sua 

incidência depende de uma atividade interpretativa que utiliza como base a equidade. Nesta 

seara, os princípios limitam-se mutuamente, de forma que um princípio deixa de incidir 

quando outro passa a fazê-lo. 

É importante ressaltar que os princípios não respeitam uma ordem hierárquica, 

todos possuem a mesma importância e a mesma força, de forma que quando houver um 

conflito entre duas normas principiológicas, a depender do caso concreto, um princípio 

                                                             
1 VILAS-BÔAS, Renata Malta. Hermenêutica e Interpretação Jurídica – Hermenêutica 

Constitucional. Brasília: Universa, 2003, p. 21. 
2 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro. 

Disponível em:  <http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf>. Acesso 
em: 30/03/2017. P. 34. 
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deixará de ser aplicado ou será aplicado em escala menor, em detrimento de outro(s). Essa é a 

técnica da ponderação de princípios. 

Devido a essas características citadas, percebe-se que os princípios tem um 

grande poder de adaptação, eles não causam exclusão um dos outros, na verdade eles se 

moldam ao momento histórico que se está vivendo, o que pode fazer com que em dois 

momentos distintos, duas decisões discrepantes estejam embasadas em um mesmo princípio.  

A eficácia normativa dos princípios, segundo Gustavo Tepedino
3
, está 

intimamente ligada à abertura do sistema jurídico, de forma que eles funcionam como 

conexões axiológicas e teleológicas entre o ordenamento jurídico e o dado cultural e a 

Constituição e a legislação infraconstitucional. 

Para arrematar tudo que foi dito até o presente momento, Mateus Bertoncini
4
 

cita lição esclarecedora de Canotilho, que explica que um ordenamento exclusivamente 

composto por regras não acompanham as mudanças sociais, em razão da rigidez característica 

desse sistema. Já em um ordenamento composto apenas por princípios, devido ao elevado 

grau de abstração desses, as decisões seriam objeto de grande insegurança jurídica. Nesta 

toada, a melhor técnica a se adotar é a combinação entre regras e princípios, o que se observa 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

Sendo assim, são estudados no presente trabalho o princípio da dignidade da 

pessoa humana que é um dos princípios fundamentais do direito, além de outros que não 

gozam desse status, como o princípio da afetividade, o princípio da convivência familiar e o 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

 

1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

Com a evolução do ordenamento jurídico brasileiro e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, surgiu uma nova forma de interpretação e aplicação das 

normas, tendo os princípios como base da hermenêutica. Em razão da constitucionalização do 

                                                             
3 TEPEDINO, Gustavo. Problemas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. P. 13-14. 
4 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. Princípios de Direito Administrativo Brasileiro. 1. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002. P. 78. 
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Direito Civil, o primado fundamental para lidar com qualquer relação jurídica passou a ser a 

Dignidade da Pessoa Humana, prevista já no art. 1º, III da Constituição Federal
5
. 

Ainda hoje é difícil definir com precisão o conteúdo do princípio em estudo, 

mas Paulo Lobo
6
 traz, de forma esclarecedora, uma lição em que Kant procurou distinguir o 

que é dotado de um preço daquilo que é dotado de dignidade. Sendo assim, as coisas, por 

exemplo, são disponíveis, pois podem ser substituídas por coisa que equivalha a seu preço. Já 

as pessoas são guarnecidas de dignidade, ou seja, algo inestimável e intocável. 

Sendo a dignidade um atributo das pessoas, é necessário observar que sendo 

pessoa, independente da capacidade ou da posição ocupada na sociedade, haverá dignidade. 

Esse pretende ser um valor de cunho universal, comum a todos os Estados Democráticos de 

Direito. 

Nesta toada, com o desenvolvimento da ideia de dignidade da pessoa humana, 

se desenvolveram os direitos da personalidade.  

Destaca-se que do princípio da dignidade da pessoa humana irradiam os 

valores de liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade. O homem 

deixou de ser visto como mero instrumento a serviço do Estado, na verdade é este último que 

passa a servi-lo. 

Com a mudança do foco de proteção do direito que era patrimônio e passou a 

ser a personalidade, a dignidade da pessoa humana é, ao mesmo tempo, uma limitação à 

atuação estatal e também orientador dessa mesma atuação. O Estado passa a ter o dever de 

promover a dignidade, além de não praticar atos que possam desgastá-la.  

No ramo do direito de família, há um cenário especial para concretização da 

referida dignidade, já nos art. 226, §7
7
, art. 227

8
 e art. 230

9
 da Constituição Federal, é possível 

                                                             
5 Art. 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 
6 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: Famílias. 4º ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 60. 
7 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 

familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
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notar o seu tratamento explícito. Além de outras situações em que se observa a expressão da 

dignidade da pessoa humana, como no respeito e igual tratamento ofertado a todos os tipos de 

entidades familiares, assim como na impossibilidade de diferenciação entre filhos e na 

igualdade entre homem e mulher nas relações familiares. 

 

2. Princípio da Afetividade 

O princípio da afetividade também ganhou muita importância com a 

Constituição Federal de 1988, apesar de se tratar de um princípio implícito, ou seja, não se 

encontram as expressões “afetividade” ou “afeto” no texto constitucional e também não há 

menção ao “princípio da afetividade” no Código Civil de 2002, mas seus fundamentos podem 

ser encontrados em vários artigos. 

Inicialmente, é importante pontuar o cenário que fez com que florescesse o 

interesse do direito pela afetividade. Com as mudanças ocorridas na sociedade e no direito de 

família como um todo, hoje é possível observar fenômenos que seriam impensáveis em outras 

épocas.  

A mudança de paradigmas que caracteriza o Direito Civil exerceu forte 

influência nas relações familiares, modificando suas formas de organização e 

desenvolvimento. Desse modo, ideias patrimonialistas e biológicas foram deixadas um pouco 

de lado, passando a ganhar força a socioafetividade. O grande cerne do direito de família 

deixou de ser a consanguinidade. 

Uma grande expressão do princípio da afetividade está no art. 226, § 4
10

 da 

Constituição Federal que garante o status de entidade familiar, em condições de igualdade 

com as demais, à família monoparental, formada por qualquer dos pais e seus filhos, 

independentes de serem ou não adotados. 

                                                                                                                                                                                              
8 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
9 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
10 Art. 226. [...] 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. 
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Ainda pode-se notar o princípio da afetividade na consagrada igualdade entre 

irmão, independente de serem filhos “biológicos” ou “adotivos”, ou ainda de serem 

“legítimos” ou “ilegítimos”. Essas diferenciações, baseadas nos laços de sangue e 

patrimoniais, respectivamente, não se sustentam hodiernamente. Isso está presente no art. 227, 

§§ 5 e 6
11

 da Constituição Federal e no art. 1596
12

 do Código Civil. 

A afetividade, segundo Paulo Lôbo, é dever imposto aos pais em relação aos 

filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles
13

. Nesse 

sentido, ainda que não haja afeto, que é um fato psicológico ligado aos sentimentos, os 

integrantes do grupo familiar têm os deveres impostos pelo princípio da afetividade para com 

os outros. Conforme o que foi exposto, em relação a pais e filhos, a afetividade só desaparece 

com a morte ou a destituição do poder familiar, já em relação a cônjuges ou companheiros, 

ela deixará de existir quando desfeita a entidade familiar. 

O princípio da afetividade tem como pilar os princípios da dignidade da pessoa 

humana e o da solidariedade. É comum observar que na seara do direito de família, muitas 

vezes as decisões são embasadas em princípios, pois acompanham mais de perto as mudanças 

sociais do que propriamente as leis. Isso pode ser observado em decisões paradigmáticas que 

já foram tomadas pelos tribunais superiores brasileiros, como no caso de reconhecimento da 

união homoafetiva como entidade familiar e a possibilidade de indenização por abandono 

afetivo. 

Por tudo que foi exposto, percebe-se que o Direito Civil e, especificamente, o 

ramo de família, se desenvolve deixando de dar tanta importância aos laços de sangue e 

passando a dar supremacia aos laços de socioafetividade. A família que por vezes já foi vista 

como um mero instrumento, passando a ser na verdade um espaço de desenvolvimento de 

relações de convivência e de busca pela felicidade.  

                                                             
11 Art. 227. [...]  

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua 

efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
12 Art. 1596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
13 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: Famílias. 4º ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 71. 



13 

 

 

 

Com intima ligação com o princípio da afetividade, o princípio da convivência 

familiar pretende assegurar que as relações de afeto sejam duradouras em um grupo familiar. 

Por essa razão, serão tecidas mais algumas considerações em relação ao citado princípio no 

tópico seguinte. 

  

3. Princípio da Convivência Familiar 

O princípio da convivência familiar é expressamente tratado pelo art. 227 da 

Constituição Federal e pelo art. 19
14

 do ECA. De forma que, via de regra, às crianças e 

adolescentes deve ser assegurado o direito a uma convivência segura e duradoura com seu 

grupo familiar natural.  

Segundo Luís Otávio Furquim: 

“Os pais são responsáveis pela formação emocional e intelectual de seus filhos do 
momento do seu nascimento até a sua maioridade, quando, não por vezes, durante a 

vida toda. Através de seus exemplos e ensinamentos, os pais devem manter uma 

relação de amizade e carinho, tão necessária para o desenvolvimento humano de 

seus filhos.”15 

O reconhecimento dos menores como pessoas em desenvolvimento e a 

consequente elevação à condição de sujeitos de direitos foi um avanço muito importante na 

seara dos direitos humanos e da própria dignidade da pessoa humana, isso se deu em virtude 

do desenvolvimento da doutrina da proteção integral da criança. 

Primeiramente, é importante ressaltar que a convivência familiar não está 

necessariamente ligada à origem biológica da filiação, como visto no tópico que trata sobre o 

princípio da afetividade, atualmente são bem mais valoradas as relações afetivas do que as 

ligações sanguíneas. Nesse diapasão, pode ser que o grupo familiar em que está inserido um 

menor tenha relações tão somente afetivas e ainda assim esteja sendo respeitado o princípio 

da convivência familiar. 

                                                             
14 Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que 

garanta seu desenvolvimento integral. 
15 FURQUIM, Luís Otávio Sigaud. Os filhos e o divórcio. In: Revista IOB de Direito de Família. Porto Alegre: 
Síntese, IBDFAM, v.9, n.47, abri.-maio, 2008, P.77. 
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A convivência familiar não se confunde com coabitação, por questões de 

trabalho, estudo ou outras circunstâncias específicas, pode ser que os membros de um mesmo 

grupo familiar não vivam sob o mesmo teto e nem por isso pode se constatar de logo o 

desrespeito ao princípio em comento. Atualmente, tecnologias nos sistemas de transportes e 

comunicações conseguem suprir o fato de não existir a coabitação, principalmente quando a 

situação se dá de forma transitória. 

A convivência familiar muitas vezes tratada de maneira geral, não se limita a 

pai(s), mãe(s) e irmãos. Também deve ser assegurado o convívio com a família extensa, que a 

depender dos valores da sociedade pode incluir avós, tios, primos e afins.  

 Uma forte expressão do princípio da convivência familiar é o instituto da 

guarda compartilhada e o regime de visitas, de forma a tentar manter, sempre que possível, os 

laços afetivos. 

Contudo, não se pode observar esse princípio de forma absoluta. Assim como 

todo princípio, a depender do caso concreto, a convivência familiar vai ser mais ou menos 

aplicada em um jogo de preponderância com os demais princípios. De forma que em situações 

de conflitos familiares em que esteja em risco a segurança e a integridade das crianças e 

adolescentes, deverá ser mitigado o convívio com algum familiar ou até mesmo com todo o 

tronco familiar decorrente, desde que isso seja uma manifestação do melhor interesse da 

criança. 

  

4. Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente 

Por fim, chega-se ao último princípio que será analisado com destaque no 

presente trabalho, o melhor interesse da criança e do adolescente. 

Conforme já falado, o menor é o objeto fundamental da doutrina da proteção 

integral, merecendo destaque o lugar por ele ocupado no seio da sociedade, tendo em vista 

que ocupam uma posição de vulnerabilidade:  
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“são portadores de uma desigualdade inerente, intrínseca, o ordenamento confere-
lhes tratamento mais abrangente como forma de equilibrar a desigualdade de fato e 

atingir a igualdade jurídica material e não meramente formal”16. 

Nesse sentido, a repersonalização do Direito Civil e o abandono de ideais 

predominantemente matrimoniais e patriarcalistas, fez com que a criança e o adolescente 

galgassem uma posição de destaque nas relações familiares, pois se antes eles eram 

observados como meros instrumentos que viviam sob a sombra do “pai de família”, e tinham 

seus interesses mitigados pelos dos adultos e, especialmente, dos homens, com o supracitado 

princípio, os menores passaram a ocupar uma posição central, em torno da qual passaram a 

girar os atos e interesses dos adultos. 

No próprio caput do art. 227 da Constituição Federal pode-se notar a alusão a 

esse princípio quando trata que os direitos devem ser assegurados com absoluta prioridade à 

criança, ao adolescente e ao jovem. 

Essa guinada no Direito Civil deu-se em razão do respeito à dignidade da 

pessoa humana e aos direitos humanos, o que gerou uma preocupação do legislador com o 

bem estar de todos os membros que compõe o grupo familiar. Foi como expressão da 

proteção integral do menor que foi criada a lei nº. 8.069/1990 mais conhecida por Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, que tem, inclusive, um capítulo específico sobre medidas de 

proteção. 

Situações corriqueiras em que se observam a aplicação do princípio estudado 

são os conflitos que envolvem adoção e guarda. Para Edson Fachin
17

, o melhor interesse do 

menor deve ser o critério significativo na decisão e na aplicação da lei, de forma que os filhos 

devem ser tratados com prioridade, não apenas dentro da instituição familiar, mas também na 

relação que se estabelece diretamente entre pai/mãe e filho. 

Ressalta-se, mais uma vez, que nenhum princípio é absoluto e, por isso, 

havendo conflito entre eles, deve haver a ponderação para que se chegue a melhor resolução 

do conflito. Assim como nos outros princípios estudados, essa sistemática também abrange o 

melhor interesse da criança. 

                                                             
16 NERY JÚNIOR, Nelson & MACHADO, Martha de Toledo. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

novo Código Civil à luz da Constituição Federal: princípio da especialidade e direito 

intertemporal. Revista de Direito Privado. São Paulo, v.3, n.12, p.18, 2002. 
17 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, P. 98. 
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II. NOÇÕES SOBRE ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

 

1. Mudanças no direito de família e o aparecimento da alienação parental 

A evolução é o caminho natural de tudo, desde os primórdios com a evolução 

natural dos seres vivos, até todos os outros aspectos vivos ou não. Com o Direito não poderia 

ser diferente, o desenvolvimento do homem enquanto sujeito de direitos e as modificações 

resultantes do progresso da sociedade, são dois vetores de suma importância para o progresso 

jurídico. 

No sentido dessa evolução que foi anteriormente introduzida, é necessário 

observar dois fenômenos que foram responsáveis por profundas mudanças no âmbito do 

direito de família. 

Em meados do século XX foi possível notar um movimento de saída das 

mulheres do ambiente doméstico, para que passassem a ocupar de forma mais ativa o mercado 

de trabalho e os espaços sociais. As mulheres foram galgando novas funções e atribuições, os 

postos que antes eram de “cunho feminino”, a citar os cuidados com a casa e com os filhos, 

foram paulatinamente deixando de ser definidos por meio do gênero. 

Nessa mesma direção, as “funções masculinas”, a citar o trabalho fora de casa 

para sustentar a família e o papel de decidir em nome da prole, passaram a ser também de 

responsabilidade das mulheres. 

No Código Civil de 1916, a mulher era tratada como relativamente incapaz e 

integralmente submetida ao marido. Com o passar do tempo, avanços foram alcançados na 

posição jurídica ocupada pela mulher, tendo como marco o Estatuto da Mulher Casada – lei nº 

4.121/1962, e também com a Lei do Divórcio – lei nº 6.515/1977. 

O advento da Constituição Federal de 1988 garantiu a igualdade entre gêneros 

no art. 3, IV
18

 e art. 5, I
19

, e entre cônjuges no art. 226, § 5º
20

. Essa tendência que foi seguida 

                                                             
18 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

(...) 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 
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pelo Código Civil de 2002, assegurou o exercício do poder familiar a ambos os gêneros, além 

de igualdade de direitos e deveres em relação aos filhos e às entidades familiares.  

Essas mudanças foram muito importantes para romper com os primados do 

machismo e do patriarcalismo que por muito tempo rondaram o direito de família. 

 De outra sorte, uma mudança também significativa se deu com a legalização 

do divórcio. Quebrando a hegemonia do matrimônio e dando hegemonia aos valores da 

afetividade, o divorcio possibilitou que novas formas de arranjo familiar fossem se formando, 

a citar casais que se divorciavam e que davam origens grupos monoparentais ou novas 

organizações formadas por pessoas que já tinham se divorciado e estavam constituindo novas 

famílias. 

Essas realidades sociais posteriormente foram reconhecidas pelo direito, que 

resultou na admissão da pluralidade de entidades familiares no ordenamento brasileiro e a 

igualdade de tratamento destinado a elas, conforme lição de Paulo Lôbo: 

“Sob o ponto de vista do melhor interesse da pessoa, não podem ser protegidas 

algumas entidades familiares e desprotegidas outras, pois a exclusão refletiria nas 

pessoas que as integram por opção ou por circunstâncias da vida, comprometendo a 

realização do princípio da dignidade humana.”
21

 

Com o desenvolvimento do Direito, situações que até então não eram 

observadas começaram a aflorar no seio da sociedade. Mudanças das estruturas familiares, a 

diminuição da hegemonia masculina e de relações baseadas no patrimônio, além da 

prevalência da afetividade, fez com que as disputas pela guarda dos filhos fosse um conflito 

comum quando se observa o fim de uma entidade familiar. Explica-se. 

Isso se deu porque até algumas décadas atrás era a função da mulher cuidar dos 

filhos, sendo usual que após o fim da entidade familiar, a guarda dos menores coubesse às 

mães.  

                                                                                                                                                                                              
19 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
20 Art. 226.  

(...) 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
21 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do numerus clausus. 

Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf>. Acesso em: 
07/04/2017. P. 6. 
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Já aos pais ficava reservado o direito de visita. Em razão do tempo de contato 

limitado e pré-determinado, era ordinário observar um distanciamento natural dos filhos com 

o elo paterno. E assim, o que era para ser a continuidade de uma relação familiar afetiva, por 

vezes se tornava uma mera obrigação do pai e um martírio para a criança. 

Com a evolução das lutas feministas e a mudança da posição da mulher na 

sociedade, os homens passaram a ter que participar de forma mais ativa no cuidado dos filhos 

e nas tarefas do lar, o que deu espaço à filiação afetiva. Devido a essa modificação da posição 

do homem na família, se intensificaram as lutas pelas guardas dos filhos e junto a isso um 

fenômeno motivado pelo sentimento de vingança ou luto da separação, conhecido por 

“alienação parental”, passou a ser observado com certa frequência. 

Maria Berenice Dias conceitua alienação parental da seguinte forma: 

“Muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera sentimentos de abandono, de rejeição, 

de traição, surgindo forte tendência vingativa. Quem não consegue elaborar 

adequadamente o luto da separação geralmente desencadeia um processo de 

destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge. Se quem assim se sente, 

fica com a guarda dos filhos, ao ver o interesse do outro em preservar a convivência 

com a prole, quer vingar-se e tudo faz para separá-los. Cria uma série de situações 

visando a dificultar ao máximo, ou a impedir, a visitação. Os filhos são levados a 

rejeitar o genitor, a odiá-lo. Tornam-se instrumentos da agressividade direcionada ao 

parceiro.”
22

 

Em geral é natural que o ser humano demore certo tempo a se desapegar das 

coisas que perdeu, com o divórcio ou separação não é diferente. É um processo lento e 

gradual de habituação com a perda e a nova realidade em que as pessoas estão inseridas, com 

o tempo o luto está concluído e as pessoas envolvidas no processo de desfazimento da 

entidade familiar seguem suas vidas com novos planos e interesses. 

O problema se dá quando esse processo de aceitação e luto não acontece como 

esperado. O apego exacerbado ao outro pode mexer com aspectos psicológicos e mentais de 

quem está inserido na separação, é nessa conjuntura que aparece a alienação parental. 

Muitas vezes com a ideia de que está fazendo o melhor para a prole ou com o 

intuito vingativo, a pessoa abandonada passa a dificultar o contato dos filhos com o outro, 

                                                             
22 DIAS, Maria Berenice. Alienação Parental – um abuso invisível. Disponível em: < 

http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_501)4__alienacao_parental_um_abuso_invisivel.pdf>. 

Acesso em: 07/04/2017. P. 1. 
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assim como deixar de informa-lo sobre fatos importantes que acontecem na vida dos filhos ou 

até mesmo inventar coisas com a finalidade de afastamento. 

Observa-se que a alienação parental pode ter dois germens, no primeiro deles, 

o alienador tem distúrbios psicológicos e realmente acredita que está fazendo o melhor para 

seus filhos, ele não tem uma noção real das consequências dos seus atos. Já na segunda, o 

alienador tem única e exclusivamente a finalidade de afastar o alienado de forma maliciosa e 

consciente, nesse caso a prole é reduzida a um instrumento de vingança.  

Os sentimentos e desejos das crianças são deixados de lado, o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente é completamente mitigado nesses casos. Os 

menores se encontram inseridos em um conflito, sem saber ao certo no que acreditar ou a 

quem recorrer. Na maioria dos casos, a prole se alia ao alienador por uma questão de lealdade, 

pois em regra é quem detêm a guarda e o maior contato com a criança. Esse é um terreno 

fértil para que a alienação parental floresça e traga consequências ainda mais severas.  

Ressalta-se que é extremamente preconceituoso pensar que a alienação parental 

é uma prática realizada apenas por mulheres, que seria consequência característica desse 

gênero, por serem mais propicias a desenvolver sentimentos de traição e vingança, pois que 

ela se apresenta na prática por ambos os ex-cônjuges.  

A alienação parental causa efeitos negativos tanto no alienador quanto no 

alienado e, principalmente, na criança que na maioria das vezes não consegue perceber que 

está sendo inserido em um hemisfério de fantasias cruéis, e de tantas repetições, acaba 

acreditando na campanha de descrédito. Essa situação pode acabar trazendo consequências 

irremediáveis para o quadro psicológico de todo o grupo familiar. 

É importante observar que os atos de alienação parental, na grande maioria das 

vezes, são praticados pelos cônjuges que estão em conflito com a finalidade de desfazer a 

entidade familiar. Contudo, é perfeitamente possível que outros indivíduos também realizem 

esses atos, como avós e avôs ou até mesmo tias e tios. 

A alienação parental não é um fenômeno novo, ela existe há muito tempo, no 

entanto com o aumento dos divórcios litigiosos e disputas pelas guardas dos filhos, se tornou 
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um fenômeno mais observado nas últimas décadas. Isso despertou o interesse de estudiosos 

das áreas da psicologia e do direito. 

Diante do aumento de casos de alienação parental no Brasil, o fenômeno foi 

regulamentado legalmente pela lei nº. 12.318/2010 que busca conceitua-lo, além de devotar-

se sobre a construção da figura do alienador e do alienado, tratar das medidas judiciais que 

devem ser aplicadas aos casos e outros aspectos. 

Esses dois últimos aspectos serão tratados de forma mais detalhada nos tópicos 

seguintes. 

 

2. A Síndrome da Alienação Parental - SAP  

O psiquiatra norte-americano Richard Gardner foi um dos primeiros a se 

debruçar sobre o assunto. Ele criou o termo “Síndrome da Alienação Parental – SAP” para se 

referir às possíveis consequências psicológicas desse fenômeno. Contudo, é importante 

observar que alienação parental e SAP não são as mesmas coisas. 

Para o psiquiatra: 

“Uma síndrome, pela definição médica, é um conjunto de sintomas que ocorrem 

juntos, e que caracterizam uma doença específica. Embora aparentemente os 

sintomas sejam desconectados entre si, justifica-se que sejam agrupados por causa 

de uma etiologia comum ou causa subjacente básica.”
23

 

Ressalta-se que o ambiente em que se desenvolveu a tese criada por Gardner, 

foi para ser utilizada perante os conflitos judiciais pela custódia das crianças nos tribunais 

norte americanos. A teoria era utilizada para defender, em regra, clientes do sexo masculino 

que supostamente estavam sofrendo por uma campanha de descrédito engendrada pelas mães. 

Para o estudioso, a prática de atos alienadores sempre era consciente e seria um gatilho para 

contribuições vindas da própria criança. Ele defendia que o alienador deveria ser punido por 

seu agir e afastado do convívio com a criança. 

Gardner listou os sintomas que seriam sempre perceptíveis em casos de SAP: 

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

(SAP)? Tradução para o português por Rita Rafaeli, 2002. Disponível em: < 

https://pt.scribd.com/document/6155591/Sindrome-da-Alienacao-Parental-Richard-Gardner#>. Acessado em 
09/04/2017. P.2. 
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“1. Uma campanha denegritória contra o genitor alienado.  
2. Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a depreciação.  

3. Falta de ambivalência.  

4. O fenômeno do “pensador independente”.  

5. Apoio automático ao genitor alienador no conflito parental.  

6. Ausência de culpa sobre a crueldade a e/ou a exploração contra o genitor 

alienado.  

7. A presença de encenações ‘encomendadas’.  

8. Propagação da animosidade aos amigos e/ou à família extensa do genitor 

alienado.”
24 

Esses sintomas sempre estariam presentes nos casos de SAP moderada ou 

severa. Nas primeiras podem estar presentes apenas alguns dos sintomas, mas nas últimas o 

ordinário é que todos eles sejam notados. Já nos casos de SAP leves, é mais difícil de 

observar com nitidez tais traços, mas quando a síndrome se desenvolve para outro nível 

superior, certamente eles estarão presentes. 

É importante observar que os conceitos de alienação parental e da SAP não se 

confundem. 

A alienação parental, conforme já assentado, se conforma como uma campanha 

de descrédito do alienador contra o alienado, com a finalidade de dificultar ao máximo a 

convivência dele com o menor. O que se observa é que a criança é utilizada como um mero 

instrumento no conflito travado pelos adultos, sendo completamente mitigados seus interesses 

e dizimados os princípios do melhor interesse da criança e o da dignidade da pessoa humana. 

Dentro desse jogo de manipulações, o objetivo primordial é afastar o alienado a 

qualquer custo, e por vezes o alienador se utiliza de artifícios como a obstrução da 

comunicação e até mesmo a implantação de falsas memórias. Desde coisas menos danosas 

como a afirmação de que o alienado “não gosta do filho”, que o “abandonou”, até relatos 

ilegítimos de violência física ou sexual.   

Já a SAP analisa as consequências psicológicas, emocionais e comportamentais 

que são encaradas pelas crianças que se encontram no universo criado pelo alienador. Essa 

distinção é eminentemente técnica, uma vez que para a medicina, o termo síndrome deveria 

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

(SAP)? Tradução para o português por Rita Rafaeli, 2002. Disponível em: 

<https://pt.scribd.com/document/6155591/Sindrome-da-Alienacao-Parental-Richard-Gardner#>. Acessado em 
09/04/2017. P.3. 
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ser utilizado para tratar transtornos psicológicos causados na criança em razão dos 

sentimentos que ela cria para com o alienado. 

Nas palavras de Gardner: 

“Como é verdadeiro em outras síndromes, há na SAP uma causa subjacente 
específica: a programação por um genitor alienante, conjuntamente com 

contribuições adicionais da criança programada. É por essas razões que a SAP é 

certamente uma síndrome, e é uma síndrome pela melhor definição médica do 

termo. Ao contrário, a AP não é uma síndrome e não tem nenhuma causa subjacente 

específica. Nem os proponentes do uso do termo AP alegam que seja uma síndrome. 

Realmente, a AP pode ser vista como um grupo de síndromes, que compartilham do 

fenômeno da alienação da criança de um genitor. Referir-se à AP como um grupo de 

síndromes levaria necessariamente à conclusão de que a SAP é uma das sub-

síndromes sob a rubrica da AP e enfraqueceria desse modo o argumento daqueles 

que alegam que a SAP não é uma síndrome.”25 

Em contrapartida à teoria criada por Richard Gardner, há muitas críticas que 

colocam em cheque o seu caráter científico. A maior delas é devido ao não reconhecimento da 

SAP como doença nem pela Associação de Psiquiatria Americana (DSM-IV) nem, tão pouco 

pela OMS (CID-10). Além disso, também não há o referido reconhecimento pela Associação 

Médica Americana.   

 

3. Lei nº. 12.318/2010: a regulação da alienação parental no Brasil 

Por diversas vezes se notou que os atos de alienação parental eram 

impunemente observados pelo Direito. As crianças e adolescentes, apesar de não gozarem de 

plena capacidade, são pessoas reconhecidas pelo Direito Civil, e por isso devem ter 

respeitados seus direitos mais singelos, como a dignidade da pessoa humana e a convivência 

familiar, que são de suma importância para o desenvolvimento dos menores como pessoas e 

para a formação de seu caráter. 

Nesse diapasão, em razão da impunidade observada no âmbito jurídico, em 

outubro de 2008 o então Deputado Federal Regis de Oliveira (PSC-SP) propôs um anteprojeto 

de lei para regulamentar a matéria (PL 4.053/2008), que pretendia coibir todo ato atentatório à 

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

(SAP)? Tradução para o português por Rita Rafaeli, 2002. Disponível em: 

<https://pt.scribd.com/document/6155591/Sindrome-da-Alienacao-Parental-Richard-Gardner#>. Acessado em 
09/04/2017. P.3-4. 
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perfeita formação e higidez psicológica e emocional dos menores
26

. A lei foi sancionada em 

agosto de 2010, sob a forma de lei ordinária nº. 12.318/2010. 

No art. 2º está conceituado o que é a alienação parental. Os casos de abuso 

devem ser analisados de forma cuidadosa, pois cada um tem suas peculiaridades. Contudo, há 

condutas que já são lugar comum em casos de abuso familiar, tais como desvalorizar ou 

insultar o alienado, obstar o contato do alienado com o filho, não dar informações importantes 

da vida da criança e a implantação de falsas memórias. 

É importante se debruçar de forma um pouco mais aprofundada nos casos de 

inserção de falsas memórias na cabeça do menor, muitas vezes o alienador ultrapassa todos os 

limites, chegando ao absurdo de implantar a falsa ideia de abuso sexual. Essa forma de 

alienação é mais demorada, tendo em vista que se trata de um processo sistemático de 

repetição que introduz ideias na cabeça da criança, de forma que muitas vezes o menor não 

tem capacidade de discernir o que é verdade e o que não é. 

Já no art. 3º se estabelece que a alienação parental fere o direito fundamental à 

convivência familiar e que constitui ato de descumprimento dos deveres inerentes à 

autoridade parental, da tutela ou da guarda. É importante pontuar que está em trâmite na 

Câmara dos Deputados, o projeto de lei (PL) nº. 4.488/2016 que pretende criminalizar a 

alienação parental. Caso aprovada, a inovação legislativa modificará esse art. 3º da lei nº. 

12.318/2010. Esse assunto será especificamente abordado no próximo capítulo. 

No art. 4º está assegurada à tramitação prioritária para os processos que tratem 

dos casos de alienação parental, além da possibilidade de aplicação de medidas provisórias, 

com a finalidade de preservar a integridade psicológica dos menores, assegurar a convivência 

com o genitor ou viabilizar a reaproximação entre ambos.  

Caso essa conjuntura chegue ao conhecimento de autoridades, diante da 

gravidade das denúncias de violência e até mesmo abuso sexual intrafamiliar, em nome da 

proteção da criança, é aceitável que sejam aplicadas medidas liminares para afastar o perigo, 

tais como o monitoramento dos encontros com o alienado ou até mesmo a suspensão do 

direito de visitas. Essa última acaba por afastar um dos pólos do convívio com os menores, 

                                                             
26 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Dispõe sobre Alienação Parental. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/601514.pdf>. Acessado em 16/03/2017. 
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nesse caso estaria consagrada a vitória para o alienador, pois até que se descubra que se trata 

de mentiras e falsas memórias, o objetivo de afastar o alienado já foi alcançado. 

O art. 5º da lei de alienação parental determina que caso haja indícios do abuso, 

o juiz deve determinar uma perícia psicológica e social que deve ser realizada por um 

profissional ou equipe multidisciplinar.  

Há, conforme José Manoel Aguilar
27

, uma série de fatores que demonstram que 

a situação observada se trata de alienação parental e que podem ser facilmente desmistificados 

na perícia, tais como quando o menor não se lembra ao certo do que ocorreu e é necessário 

que alguém o recorde; quando as informações prestadas pelo menor não tem uma grande 

riqueza de detalhes; quando não há indicadores físicos ou sexuais do abuso denunciado, entre 

outros.  

Muitas vezes os procedimentos judiciais são extremamente demorados, em 

parte devido ao abarrotamento da justiça como já é de conhecimento geral, e por outro lado 

devido a falta de preparo do pessoal que trata com situações tão delicadas. O que se nota, em 

muitos dos casos, é o despreparo técnico e profissional dos agentes que lidam com esses tipos 

de conflitos familiares. 

Nesta toada, quando o quadro de alienação parental é constatado, a medida 

mais urgente a ser tomada é que cesse o abuso por meio do alienador para isso, no art. 6º, 

estão elencadas algumas medidas de cunho preventivo e protetivo que não estão livres de 

críticas em razão dos paradoxos observados na lei que está sendo presentemente analisada, 

mas cuja discussão não constitui objetivo do presente trabalho.  

Sobre as medidas cita-se a advertência, a multa, o acompanhamento 

psicológico do menor ou de todo o grupo familiar, a modificação da guarda e até mesmo a 

suspensão do poder familiar. Assim, a depender da gravidade do caso o juiz poderá escolher 

qual medida aplicar, podendo inclusive aplicar mais de uma delas de forma cumulativa. Além 

disso, o alienador não fica isento de eventual responsabilidade cível ou criminal. 

                                                             
27 APASE. Comparação dos sintomas de alienação parental com os sintomas de abuso sexual. Disponível 
em: <http://www.apase.org.br/94009-comparacao.htm>. Acessado em 19/03/2017. 
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Todas essas medidas pretendem desencorajar o alienador de continuar com 

suas práticas, além de reestabelecer imediatamente o contato do menor com o alienado, antes 

que danos irreparáveis se perpetuem. 

Quando se observa um caso de alienação parental, pode-se afirmar que a maior 

vítima é a criança que poderá apresentar quadros depressivos, transtornos comportamentais ou 

de identidade e, em casos mais extremos, até desenvolver tendências suicidas. Também é 

comum notar sintomas como agressividade, nervosismo e ansiedade. 
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III. A CRIMINALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

 

1. Análise da Lei de Alienação Parental: propostas de criminalização 

Atualmente está em trâmite na Câmara dos Deputados, mais especificamente 

na Comissão de Seguridade Social e Família e na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, o projeto de lei (PL) nº. 4.488/2016, de autoria do Deputado Federal Arnaldo Faria 

de Sá (PTB-SP) e relatoria da Deputada Federal Shéridan Oliveira (PSDB-RR), que pretende 

criminalizar a alienação parental. 

Antes de analisar o PL citado, faz-se necessário observar que essa não é a 

primeira vez que se tenta criminalizar a conduta. Por isso, parece ser necessário realizar um 

estudo um pouco mais profundo sobre tal questão. 

No texto original
28

 do PL nº. 4.053/2008 - que foi convertido na Lei de 

Alienação Parental - de autoria do Deputado Federal Rêgis de Oliveira (PSC-SP), não estava 

prevista a possibilidade de criminalizar a alienação parental. 

Contudo, em dezembro de 2008, enquanto o projeto tramitava na Comissão de 

Seguridade Social e Família, o Deputado Federal Dr. Pinotti (DEM-SP), então relator, 

apresentou parecer que pugnava pela provação do projeto de lei, na forma de substitutivo por 

ele apresentado. 

No referido substitutivo, havia sido modificado o art. 8 e 9 do texto original 

para a seguinte redação: 

“Art. 8º A Seção II do Capítulo I do Título VII do Estatuto da Criança e do 

Adolescente aprovado pela Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com o 

seguinte acréscimo: 

“Art.236..............................................................................................................  

Parágrafo único. Incorre na mesma pena, se o fato não constitui crime mais grave, 

quem apresenta relato falso a agente indicado no caput ou a autoridade policial cujo 

teor possa ensejar restrição à convivência de criança ou adolescente com genitor.” 

Art. 9º A Seção II do Capítulo I do Título VII do Estatuto da Criança e do 
Adolescente aprovado pela Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com o 

seguinte acréscimo:  

                                                             
28 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Texto Original. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=601514&filename=PL+4053/2008>. 
Acesso em 12/04/2017. 
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“Art.236-A. Impedir ou obstruir ilegalmente contato ou convivência de criança ou 
adolescente com genitor.  

Pena – detenção de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais 

grave.””29 

Explica-se. A modificação inserida no PL nº. 4.053/2008 pretendia criminalizar 

a conduta de apresentar falsos relatos a autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou 

representante do Ministério Público, que pudesse inibir a convivência do menor com o 

genitor. Um bom exemplo seriam as situações de falsa denúncia de abuso sexual, caso 

constatado, de acordo com o substitutivo apresentado, à conduta do genitor alienador estaria 

cominada pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Em maio de 2009, o Deputado Federal Acélio Casagrande do (PMDB-SC) que 

assumiu a relatoria do projeto, apresentou um novo parecer da Comissão de Seguridade Social 

e Família, tendo em vista que o parecer do Deputado Federal Dr. Pinotti (DEM-SP) não 

chegou a ser apreciado na sessão legislativa anterior. 

No novo parecer, veio proposto também um substitutivo ao texto original do 

projeto de lei que continha também o novo art. 8º e 9º com o mesmo conteúdo daquele já 

apresentado pelo Deputado Federal Dr. Pinotti (DEM-SP). A justificativa para a mudança foi 

a seguinte: 

“Considerada a possibilidade de eventual controvérsia acerca da aplicação de 

instrumentos penais específicos previstos na Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente - aos casos definidos como de alienação parental, julga-se necessária 

a sistematização do ordenamento jurídico, também neste passo, reconhecendo 

expressamente como ilícitos a apresentação de falsas denúncias em contexto de 
alienação parental e o óbice deliberado à convivência entre criança ou adolescente e 

genitor.”30   

Em julho de 2009 o parecer foi aprovado pela unanimidade da Comissão de 

Seguridade Social e Família, sendo o PL remetido à Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania. 

                                                             
29 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família. Disponível 

em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=627879&filename=PRL+1+CSSF+

%3D%3E+PL+4053/2008>. Acesso em 12/04/2017. P. 9-10. 
30 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família. Disponível 

em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=657661&filename=PRL+2+CSSF+
%3D%3E+PL+4053/2008>. Acesso em 12/04/2017. P. 4. 
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No parecer de relatoria da Deputada Federal Maria do Rosário (PT-RS) 

apresentado em outubro de 2009, no que concerne à criminalização da alienação parental, foi 

retirado o art. 9 do substitutivo anterior, de forma que a alienação parental não deveria ser 

criminalizada em uma nova tipificação, mas nos casos de falsos relatos prestados a 

autoridades públicas, essa conduta poderia ser equiparada a outros crimes já existentes, como 

a calúnia ou o falso testemunho. Também foi alterada a numeração do artigo no substitutivo 

anterior, passando o assunto a constar no art. 10º, com a seguinte explicação: 

“No que concerne a pena do artigo 8º do citado Substitutivo aprovado na comissão 

que nos antecedeu, cabe apenas um pequeno reparo para suprimir a expressão “se o 

fato não constitui crime mais grave”. Isso porque, não se trata da criação de um 

novo tipo penal, mas a especialização de tipos já existentes em nosso Código Penal, 

quais sejam: calúnia e falso testemunho. Assinalamos, outrossim, que há o 
abrandamento das penas dos tipos penais citados - principalmente o falso 

testemunho – deixando-os consoantes as penas dos ilícitos penais previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais se demonstram mais equânimes ao 

tipos de relações tratadas na proposição.”31 

A Deputada defendeu que não deveria ser mantida a disposição do art. 9 do 

primeiro substitutivo, em razão de haver outros mecanismos para obstar a alienação parental, 

por considerar exagerada a criminalização. Arrematou dizendo que a criminalização 

dificultaria a proteção dos menores que era o objetivo da lei. 

 O referido parecer foi aprovado pela unanimidade da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. Constando na redação final do PL nº. 4.053/2008: 

“Art. 10. O art. 236 da Seção II do Capítulo I do Título VII da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescido do 

seguinte parágrafo único:  

“Art. 236. ...........................................................................................................  

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem apresenta relato falso ao agente 
indicado no caput ou a autoridade policial cujo teor possa ensejar restrição à 

convivência de criança ou adolescente com genitor.”(NR)”32  

Observa-se que no projeto de lei em estudo não se pretendia criminalizar todo e 

qualquer ato que ensejasse alienação parental, mas tão somente aqueles que em consequência 

                                                             
31 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Parecer da Comissão de Constitucionalidade e Justiça e de 

Cidadania. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=703150&filename=PRL+1+CCJC+

%3D%3E+PL+4053/2008>. Acesso em 12/04/2017. P. 6. 
32 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Redação Final. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=743412&filename=RDF+1+CCJC+
%3D%3E+PL+4053/2008>. Acesso em 12/04/2017. P. 5. 
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de um relato falso prestado à autoridade pública, resultasse na quebra da convivência do 

menor com algum dos genitores. Já os casos de relato falso prestado ao próprio menor, 

mecanismos para tentar impedir a convivência dele com o grupo familiar do outro genitor 

como obstar a comunicação, não prestar informações importantes e outra coisas, são 

exemplos de condutas que não seriam criminalizadas pelo PL em estudo.  

Da análise do PL pelo Poder Executivo, em agosto de 2010, o então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou o art. 10º do PL nº. 4.053/2008 por entender que a 

disposição contrariava o interesse público. Entendeu que o ECA já possuía mecanismos 

suficientes para coibir e punir a alienação parental, não devendo levar a discussão sobre 

alienação parental para a esfera criminal
33

. 

Finalmente, nota-se uma falta de técnica no texto da lei nº. 12.318/2010, pois 

na ementa consta “Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990”, e na verdade não houve essa alteração em razão do veto presidencial. 

Após essa tentativa de criminalização relativa da alienação parental, está em 

trâmite uma nova proposta, corresponde ao citado PL nº. 4.488/2016 que pretende alterar o 

art. 3º da lei nº. 12.318/2010
34

 acrescentando-lhe 5 (cinco) parágrafos. Conforme transcrito: 

“O Art. 3.º da Lei 12.318/2010 passa a vigorar com os seguintes parágrafos e 

incisos:  

Art. 3.º – .........................................  

§ 1.º - Constitui crime contra a criança e o adolescente, quem, por ação ou omissão, 

cometa atos com o intuito de proibir, dificultar ou modificar a convivência com 

ascendente, descendente ou colaterais, bem como àqueles que a vítima mantenha 

vínculos de parentalidade de qualquer natureza.  
Pena – detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos  

§ 2.º O crime é agravado em 1/3 da pena:  

I – se praticado por motivo torpe, por manejo irregular da Lei 11.340/2006, por falsa 

denúncia de qualquer ordem, inclusive de abuso sexual aos filhos;  

II – se a vítima é submetida a violência psicológica ou física pelas pessoas elencadas 

no § 1.º desse artigo, que mantenham vínculos parentais ou afetivos com a vítima;  

III – se a vítima for portadora de deficiência física ou mental;  

§ 3.º Incorre nas mesmas penas quem de qualquer modo participe direta ou 

indiretamente dos atos praticados pelo infrator. 

                                                             
33 BRASIL. Mensagem nº. 513 de 2010. Razões do Veto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-513-10.htm>. Acesso em 12/04/2017. 
34 Art. 3

o  A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de 

convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, 

constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade 
parental ou decorrentes de tutela ou guarda.  
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§ 4.º provado o abuso moral, a falsa denúncia, deverá a autoridade judicial, ouvido o 
ministério público, aplicar a reversão da guarda dos filhos à parte inocente, 

independente de novo pedido judicial.  

§ 5.º - O juiz, o membro do ministério público e qualquer outro servidor público, ou, 

a que esse se equipare a época dos fatos por conta de seu ofício, tome ciência das 

condutas descritas no §1.º, deverá adotar em regime de urgência, as providências 

necessárias para apuração infração sob pena de responsabilidade nos termos dessa 

lei.”35 

 

Neste sentido, percebe-se que a nova proposta de criminalização da alienação 

parental é bem mais ampla que a anterior, incluindo não só as falsas denúncias, mas qualquer 

ato que pretenda proibir, dificultar ou modificar a convivência não só com o outro genitor, ora 

alienado, mas também com todo seu grupo familiar. Ressalta-se que se aprovado o PL, as 

falsas denuncias de qualquer ordem servirão para agravar a pena estabelecida inicialmente. 

Até o presente momento, não há como saber qual será o desenrolar legislativo 

desse novo projeto, tendo em vista que nenhuma das comissões apresentou seus pareceres. 

 

2. Consequências da criminalização da conduta para o grupo familiar 

O desenvolvimento da sociedade e a complexa formação de arranjos humanos, 

fez com que fosse necessária a criação de regras e normas que estabelecessem diretrizes e 

limites para que se alcance um bom convívio em grupo. 

Dentre os ramos do direito que possuem essa função de determinar as diretrizes 

sociais, talvez um dos que desempenhe tal finalidade de forma mais nítida seja o Direito 

Penal. Sua função precípua de proteger bens jurídicos essenciais, por meio da criação de 

normas compostas pela tipificação de uma conduta e cominação de uma sanção, funciona 

como um instrumento cristalino de controle social. 

Neste sentido, o ato de criminalizar uma conduta, ou seja, definir uma ação ou 

omissão como típica e cominar-lhe uma sanção, deve refletir diretamente os anseios sociais. 

As motivações que levaram o legislador a definir o tipo penal devem ter grande relevância 

social por atingirem algum bem jurídico essencial. 

                                                             
35 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.488 de 2016. Texto Original. Disponível em: < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1435286&filename=PL+4488/2016>. 
Acesso em 12/04/2017. 
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É importante observar que o Direito Penal deve ser a ultima ratio de um 

ordenamento jurídico. Ora, as sanções penais são as mais gravosas possíveis, a citar a 

privação de liberdade prevista no ordenamento jurídico brasileiro, que mitiga um dos direitos 

mais singelos que está previsto na Constituição Federal, a liberdade. Por isso, o Direito Penal 

só deve ser aplicado quando não houver outros institutos capazes de regular a situação ou 

quando eles forem falhos. Nesse sentido: 

“O Direito Penal deixa de ser necessário para proteger a sociedade quando isso 

puder ser obtido por outros meios, que serão preferíveis enquanto sejam menos 
lesivos aos direitos individuais. Trata-se de uma exigência de economia social 

coerente com a lógica do estado social, que deve buscar o maior benefício possível 

com o menor custo social.”36 

Assim, a função simbólica do Direito Penal de garantir um estado de bem estar 

social, serve para dar uma sensação de segurança que algumas vezes não passa de uma ilusão. 

Isso foi demonstrado por Callegari e Wermuth
37

, pois muitas das intervenções penais 

punitivas, antes de tentar solucionar o problema da criminalidade, se prestam a diminuir as 

inquietações de população em busca de segurança.  

Ao invés de tentar entender a matriz do problema, estudando as razões que 

fazem com que uma determinada conduta seja cometida e, assim, poder combate-las. O que 

acontece na verdade, é que há uma reprimenda posterior, ou seja, depois que a conduta já foi 

cometida, isso funciona como um verdadeiro “placebo” social. 

Neste diapasão, a criminalização de uma conduta deve seguir um restrito 

caminho de estudos e análises, com a finalidade de averiguar se as consequências trazidas 

pela criminalização são aceitáveis, ou seja, deve-se ponderar se os prejuízos serão menores 

que os benefícios.  

Em relação criminalização da alienação parental, especificamente, é necessário 

observar alguns efeitos que afetariam diretamente o grupo familiar e o menor que pretende se 

proteger. 

Primeiramente é preciso pontuar as péssimas condições do sistema carcerário 

brasileiro, é notório que atualmente os estabelecimentos prisionais são marcados pela 

                                                             
36 SANTIAGO, Mir Puig. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Trad. Claudia Viana Gacia, José 

Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: RT, 2007. P. 93. 
37 CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Sistema penal e política criminal. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010. P. 75. 
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superlotação e a falta de estrutura. Estabelecimentos em que deveriam ser cumpridos os 

regimes semiaberto e aberto são uma fantasia, tendo em vista que praticamente não existem 

Colônias Agrícolas, Industriais ou similares e Casas de Albergado. 

Sabe-se que em decisões recentes, a jurisprudência tem entendido que é 

constrangimento ilegal manter uma pessoa em condições de regime mais gravoso do que o 

que lhe foi determinado, por falta de estrutura carcerária, contudo essa é uma infeliz realidade 

ainda observada no Brasil. 

Além disso, é cristalino que caso o alienador seja recolhido a estabelecimento 

prisional, isso terá consequências diretas na vida dos menores. Principalmente porque, ainda 

que as crianças e adolescentes sejam usadas com instrumento de vingança ou na campanha de 

descrédito, o ordinário é que o alienador seja a pessoa com quem os menores têm mais 

contato. 

Nesta senda, diminuir o contato entre alienador e filho de forma drástica pode 

agravar mais os problemas psicológicos a que este estará sujeito.  

É importante pontuar também o estigma social que uma condenação penal traz 

não apenas para o condenado, mas para toda sua família. A sociedade brasileira ainda é 

marcada por uma visão preconceituosa onde se observa que antes mesmo que os processos 

acabem com o trânsito em julgado, as pessoas que estão sendo criminalmente processadas já 

são consideradas culpadas. É uma mitigação completa do princípio da presunção da 

inocência. 

Esse preconceito acaba reverberando para a família, se uma criança ou 

adolescente é estigmatizado por ser “filho de condenado ou presidiário”, isso acaba trazendo 

muitos efeitos no contexto de convívio social, a citar a discriminação e exclusão. Tais fatos 

também agravam a situação do menor que já está psicologicamente instável. 

Nesse contexto, o que se observa é uma transposição dos limites impostos pelo 

princípio da personalidade da pena, pois os estigmas alcançam o próprio réu, os menores e 

também reverberam para todo o grupo familiar que está interligado. 

Outro aspecto que deve ser lembrado é que uma condenação criminal traz 

muitos efeitos para a vida do condenado, podendo atingir negativamente seu emprego ou 
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dificultar caso ele esteja procurando um novo emprego. Isso se dá, na maioria das vezes, pelo 

preconceito que já foi citado acima, mas também a depender da pena cominada, pode haver 

pena de cargo, função pública ou mandato eletivo. 

Esse efeito também pode atingir diretamente o menor, tendo em vista o dever 

de assistência do alienador para com ele. Caso o alienador, condenado criminalmente, perca 

seu emprego, sua capacidade financeira de arcar com as despesas para um bom crescimento e 

desenvolvimento dos filhos fica completamente dizimada. 

Por tudo que se falou nesse tópico, observa-se que a criminalização da 

alienação parental traz efeitos negativos e diretos para a vida dos menores que estão inseridos 

nessas situações fáticas. Assim, é preciso cautela para aprovar medidas como essa, tendo em 

vista que a pedra de toque do direito de família, qual seja o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, seria completamente condensado, caso a mudança legislativa seja 

aprovada. 

Por fim, é importante tratar de outro aspecto a respeito do Direito Penal e a 

criminalização de condutas. O Direito Penal deve seguir as diretrizes do princípio da 

intervenção mínima, ou seja, sua aplicação tem um caráter subsidiário, esse ramo do Direito 

só entra em ação quando se averiguar a insuficiência e ineficácia dos demais. Conforme 

defendido por Olivé e Roxin: 

“o princípio da ultima ratio (também chamado subsidiariedade) indica-nos que a 
pena é o último recurso de que dispõe o Estado para resolver os conflitos sociais. 

Em outras palavras, que somente pode recorrer ao Direito Penal quando fracassado 

as outras instâncias de controle social que tenham capacidade para resolver o 

conflito é cada vez mais frequente a denúncia de utilização do direito penal, não 

como ultima ratio senão como sola ou prima ratio para solucionar os conflitos 

sociais.”38 

A alienação parental se trata de um fenômeno não apenas jurídico, mas 

também psicológico. Sendo assim, além de institutos puramente jurídicos, para buscar uma 

solução efetiva para as situações em que se constata a campanha de descrédito, é necessário 

que haja uma atuação conjunta do Direito e da psicologia, bem como de outras áreas do 

conhecimento que possam socorrer a situação familiar, a lograr resultados adequados e mais 

efetivos na garantia dessa convivência e do melhor interesse da criança e do adolescente. 

                                                             
38 OLIVÉ, Juan Carlos Ferré; ROXIN, Claus. Direito penal brasileiro: parte geral: princípios fundamentais e 

sistema. São Paulo: RT, 2011. P. 94-95. 
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Sendo assim, entende-se que a criminalização da alienação parental, no atual 

cenário da sociedade brasileira, seria um desrespeito ao princípio da intervenção mínima do 

Direito Penal, tendo em vista que não estariam sendo respeitados os outros mecanismos de 

soluções de conflitos capazes de serem aplicados a essas situações.  

Nesta toada, a própria lei nº. 12.318/2010 já prevê uma série de instrumentos 

que devem ser utilizados na luta contra a alienação parental, a citar as sanções estabelecidas 

no art. 6º. No entanto, foi vetado o art. 9º do PL nº. 4.053/2008, que pretendia estabelecer a 

mediação como método alternativo de solução de conflitos.  

Esse assunto será especificamente abordado no capítulo seguinte, contudo foi 

citado aqui com a finalidade de ratificar que criminalizar a conduta no atual momento da 

sociedade e o direito de família brasileiro, se caracteriza como uma omissão ao caráter 

subsidiário do Direito Penal.  
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IV. MEDIAÇÃO COMO FORMA ALTERNATIVA DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

 

 

1. Mediação: breve conceituação 

Embora já tenha sido tratado por algumas vezes nesse estudo a evolução 

humana e as mudanças no seio da sociedade. Mais uma vez é necessário olhar o passado para 

que possa ser entendido o instituto da mediação. 

O aumento de interações sociais fez com que surgissem conflitos entre os seres 

humanos, em razão das diferenças entre interesses, desejos e opiniões. Ao longo de toda a 

história humana, existiram muitas formas de resolução de conflito, desde métodos que se 

utilizavam da força, passando por aquelas em que as próprias partes eram responsáveis por 

solucioná-los, até se chegar a formulações triangulares em que um terceiro, que está fora da 

relação conflituosa, é responsável por solucionar a controvérsia. 

Para Fabiana Spengler o conflito é uma forma de construir o espaço social, no 

qual as pessoas e o meio se influenciam mutuamente: 

“o conflito é uma forma social possibilitadora de elaborações evolutivas e 

retroativas no concernente a instituições, estruturas e interações comunitárias, 

possuindo a capacidade de se constituir num espaço em que o próprio confronto é 

um ato de reconhecimento produzindo, simultaneamente, uma transformação nas 

relações daí resultantes. Desse modo, o conflito pode ser classificado como um 

processo dinâmico de interação humana e confronto de poder no qual uma parte 

influencia e qualifica o movimento da outra, enquanto outras são influenciadas e 

influenciam o meio (comunidade) no qual se encontram inseridas.”39 

  Quando observado os referidos conflitos sociais, devem-se buscar meios de 

solucioná-los. Talvez o mais disseminado na sociedade brasileira seja o judicial, que se 

materializa por meio da sentença judicial.  

Contudo, atualmente tem se percebido uma grande limitação ao acesso à 

justiça, isso se dá por vários aspectos, a citar a falta de estrutura física do poder judiciário e 

órgãos auxiliares no Brasil, pois ainda hoje se percebe uma capilarização precária de órgãos 

como o Ministério Público, a Defensoria Pública e até mesmo varas e juízos. Além disso, a 

morosidade e o alto custo financeiro são dois aspectos que também mitigam o acesso à 

justiça. Pode-se citar ainda a falso sentimento de justiça ao fim da resolução do conflito, pois 

                                                             
39 SPENGLER, Fabiana M. Fundamentos Políticos da Mediação Comunitária. Ijuí: Unijuí, 2012. P. 110-111. 



36 

 

 

 

ainda que se chegue ao fim, em alguns casos pode-se observar que as partes não têm o 

sentimento de que houve uma pacificação com justiça.  

Diante desse breve cenário que se pretendeu comentar acima, tem-se a 

mediação como uma forma alternativa de resolução de conflitos sociais que além de colocar 

fim a controvérsia, pretende reestabelecer o diálogo e a relação social existente entre os 

indivíduos, isso é importante porque pode servir como inibidor de conflitos futuros. 

A lei nº. 13.140/2015
40

, conhecida como Lei da Mediação, veio regulamentar 

esse meio de solução de controvérsias entre particulares, trazendo no parágrafo único do art. 

1º, o conceito legal de mediação:  

“Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem 

poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a 

identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.”  

Assim, a mediação se caracteriza como um meio autocompositivo e alternativo 

de resolução de conflitos, em que há um terceiro, o mediador, que não possui poder decisório, 

e tem a função precípua de estimular e desenvolver o diálogo entre as partes para que ambas, 

em conjunto, cheguem à melhor solução possível. Na mediação não se busca quem está certo 

ou errado, nem quem é culpado ou inocente, como ocorre na sentença judicial, mas sim a 

melhor forma de pacificar a situação. 

A mediação é fundamentalmente utilizada para solucionar conflitos em que as 

partes já possuíam uma relação de interação anterior, pois se busca uma volta ao status quo 

anterior em que se observava uma convivência harmônica. A decisão da mediação não é 

imposta pelo mediador, ele não possui esse poder nem essa função, se trata de um acordo 

mutuo entre as partes, como expressão de sua autonomia e solidariedade. 

“Na etapa de mediação fica evidenciado que o que se busca, sobretudo, é que as 

próprias partes cheguem à solução. Por isso, diz-se que a mediação é um mecanismo 

autocompositivo, isto é, a solução não é dada por um terceiro. Difere, também, pela 

informalidade. De fato, na mediação o processo vai se amoldando conforme a 

participação e interesse das partes. Isto é, vai se construindo segundo o 

                                                             
40 BRASIL. Lei nº. 13.140 de 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/Lei/L13140.htm>. Acesso em 22/04/2017. 
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envolvimento e a participação de todos interessados na resolução da 
controvérsia.”41  

A mediação é um meio de resolução de conflitos mais célere e menos oneroso 

financeiramente. Além de que as soluções são, na maioria das vezes, efetivamente cumpridas, 

tendo em vista que foram as próprias partes que produziram o acordo, não teria sentido que 

elas se ocupassem na resolução de um conflito, se não tivessem dispostas a colocar isso em 

prática. 

É importante observar que para que ocorra a mediação é necessário que haja 

aceitação de ambas as partes. Essa aceitação não as vincula, pois é possível que no decorrer 

do processo de mediação, alguma delas ou ambas desistam e recorram a outras formas de 

solução.  

O mediador pode ser designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes, 

independente da forma de escolha, o mais indicado é que ele tenha conhecimento técnico 

sobre o tema de que trata a mediação e conhecimento jurídico. É importante ressaltar que o 

mediador não pode ter nenhum tipo de interesse no conflito, estando sujeito às mesmas causas 

de impedimento e suspeição dos juízes. Além disso, o ideal é que o mediador esclareça para 

as partes que ele não tem nenhum interesse em uma determinada solução ou em outra, sua 

única finalidade é reestabelecer a paz social. 

A mediação segue as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil e tem 

força executiva de título extrajudicial. No caso da mediação versar sobre direitos 

indisponíveis que podem ser transigíveis, é necessário que o acordo seja homologado em 

juízo e que haja oitiva do Ministério Público. 

Pode haver certa estranheza o fato de “indisponível” e “transigível” se 

encontrar na mesma frase, por se tratar de dois conceitos que poderiam ser entendidos como 

contrários em uma análise apressada.  Segundo Calmon de Passos
42

, a indisponibilidade 

divide-se entre absoluta ou relativa. Na primeira não se admite transação, que seriam os casos 

em que o próprio bem, que é o conteúdo do direito, não admite disposição, esse bem é 

                                                             
41 AZEVEDO, André G. Manual de Mediação Judicial. 3. ed. Brasília: Ministério da Justiça,  2012. Disponível 

em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/dpn_manualmediacaojudicialandregomma.pdf>. Acesso em: 

22/04/2017. P. 97. 
42 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, vol. III: arts.270 a 331. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 408-409. 

http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/dpn_manualmediacaojudicialandregomma.pdf


38 

 

 

 

indissociável do sujeito. Já a indisponibilidade relativa é aquela que deriva da limitação da lei 

ou de convenções. 

Nesse sentido, os direitos indisponíveis que admitem transação seriam 

incluídos no segundo grupo, a indisponibilidade relativa. Nesses casos, para que haja a 

transação, é necessário que sejam observados os requisitos estabelecidos pelo ordenamento 

jurídico. A título de exemplo tem-se a cessão dos direitos de imagem e o direito a alimentos. 

De acordo com o art. 2º da Lei de Mediação, o instituto se fundamenta em oito 

princípios básicos. A imparcialidade do mediador, de forma que toda sua interferência deve 

se embasar em traços de neutralidade; a isonomia entre as partes; a oralidade porque se preza 

pela celeridade e pela informalidade; a informalidade tendo em vista que não há um 

procedimento regrado e estrito a ser seguido; a autonomia de vontade das partes, pois elas 

podem escolher se querem se submeter ao procedimento, além do momento de inicia-lo ou 

termina-lo; a busca pelo consenso; a confidencialidade que se aplica em grande parte ao 

mediador, que não pode divulgar as informações que surgem ao longo do procedimento de 

mediação; e a boa-fé. 

A mediação pode ser judicial ou extrajudicial, além de que, ainda que já tenha 

sido instaurado o processo, as partes podem requerer que seja iniciado o procedimento de 

mediação, desde que o processo em curso fique suspenso até o fim da mediação. 

É importante salientar que para ocorrer à mediação, é necessário que as duas 

partes tenham o mesmo intuito de resolver o conflito, pois caso uma das partes manifeste nos 

autos o desinteresse em que ela ocorra ou mesmo na mediação, ou caso uma das partes 

manifeste a ausência de vontade de continuar, o procedimento será encerrado. 

Caso o conflito seja complexo, pode ser mais indicado à participação de mais 

de um mediador para solucioná-lo, podendo, cada um deles ter conhecimento técnico em 

áreas diferentes, o que ajudará na tentativa de encontrar a melhor solução para o conflito. 

O Código de Processo Civil – lei nº. 13.105/2015 - também garantiu maior 

importância aos meios alternativos de solução de controvérsias tendo em vista que prima pela 

celeridade e economia processual. Há um tratamento específico na Seção V que trata dos 
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conciliadores e mediadores judiciais, no Capítulo V que trata da audiência de conciliação ou 

de mediação e no Capítulo X que trata das ações de família. 

Contudo, se observa que ainda que o referido Código de Processo Civil tenha 

tido um período razoável de vacância, as modificações que deveriam ter sido introduzidas no 

sistema judiciário para que as grandes mudanças propostas pelo novo Código, como a 

implantação de Câmaras de Conciliação ou Mediação e o preparo de conciliadores e 

mediadores, não ocorreu. Assim, a estrutura física e de pessoal ainda é muito precária para 

que as previsões do Código se apliquem da forma como foram pensadas.  

 

2. A tentativa de aplicar à mediação aos casos de alienação parental: Projeto de Lei nº. 

4.053/2008 

Conforme já realizado anteriormente, volta-se a fazer uma análise legislativa 

do projeto de lei que pretendia regulamentar a alienação parental, de autoria do Deputado 

Federal Rêgis de Oliveira (PSC-SP), mas dessa vez sob a ótica da utilização da mediação.  

No caso da mediação, já vinha previsto no texto original do PL nº. 4.053/2008 

a possibilidade de aplicação do procedimento aos casos de alienação parental, conforme 

segue: 

“Art. 7º 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 3 cadastros de mediadores 

habilitados a examinar questões relacionadas a alienação parental.  

§ 3º O termo que ajustar o procedimento de mediação ou que dele resultar deverá ser 

submetido ao exame do Ministério Público e à homologação judicial.”43  

Da passagem do PL pela Comissão de Seguridade Social e Família, tanto no 

parecer do Deputado Federal Dr. Pinotti (DEM-SP)
44

 que não chegou a ser apreciado pela 

                                                             
43 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Texto Original. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=601514&filename=PL+4053/2008>. 
Acesso em 24/04/2017. 
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comissão, quanto no parecer posterior apresentado pelo Deputado Federal Acélio Casagrande 

(PMDB-SC)
45

, o posicionamento foi o mesmo. Entendeu-se que a referência ao procedimento 

de mediação deveria ser excluída do referido projeto, por se tratar de matéria complexa, o 

assunto deveria ser tratado em outros projetos mais amplos que já estavam tramitando naquela 

casa. 

A Comissão de Seguridade Social e Justiça aprovou o segundo parecer 

unanimemente. 

Já na passagem pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em 

que a relatoria ficou a cargo da Deputada Federal Maria do Rosário (PT-RS), acerca da 

mediação, opinou: 

“No tocante à mediação, excluída do Substitutivo aprovado pela Comissão de 

Seguridade Social e Família, por já existirem projetos mais amplos sobre a matéria a 

tramitar nesta Casa, cremos que é necessário reincluí-la na proposição que estamos a 

examinar, pois nada garante que os citados projetos sejam aprovados, ou mesmo 

venham a ser considerados na atual legislatura.”46 

 No substitutivo foi reinserido o texto que já havia sido proposto no texto 

original do PL em comento. Sendo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania aprovado por unanimidade. Ou seja, a possibilidade de aplicação de mediação aos 

casos de conflitos que envolvessem alienação parental estava prevista no texto final do PL nº. 

4.053/2008.  

Da análise do texto pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi 

vetado o artigo que tratava sobre a mediação, em razão de tratar-se de direito indisponível, 

não cabendo apreciação por mecanismos extrajudiciais, conforme transcrito: 

                                                                                                                                                                                              
44 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família. Disponível 

em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=627879&filename=PRL+1+CSSF+

%3D%3E+PL+4053/2008>. Acesso em 24/04/2017. P. 4. 
45 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família. Disponível 

em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=657661&filename=PRL+2+CSSF+

%3D%3E+PL+4053/2008>. Acesso em 24/04/2017. P. 4. 
46 BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Parecer da Comissão de Constitucionalidade e Justiça e de 

Cidadania. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=703150&filename=PRL+1+CCJC+
%3D%3E+PL+4053/2008>. Acesso em 24/04/2017. P. 5. 
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“O direito da criança e do adolescente à convivência familiar é indisponível, nos 
termos do art. 227 da Constituição Federal, não cabendo sua apreciação por 

mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos.  

Ademais, o dispositivo contraria a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que prevê a 

aplicação do princípio da intervenção mínima, segundo o qual eventual medida para 

a proteção da criança e do adolescente deve ser exercida exclusivamente pelas 

autoridades e instituições cuja ação seja indispensável.”47 

Assim, diante do exposto, quando aprovada a lei nº. 12.318/2010, não estava 

prevista a possibilidade de aplicação da mediação aos casos de alienação parental. 

Entendimento legislativo que não foi formalmente modificado até o presente momento. 

 

3. Aplicação da mediação aos casos de direito de família 

De acordo com o que foi explanado acima, a mediação é um instrumento de 

resolução de conflitos em que um terceiro imparcial e sem poder decisório, diferentemente do 

juiz, trabalha com a finalidade de (re)estabelecer o diálogo entre as partes em conflito para 

que elas possam chegar a uma solução equilibrada.  

Na mediação, o acordo é gerado por concessões de ambas as partes, de forma 

que não há imposição por meio de uma autoridade verticalizada, o que não gera o sentimento 

de “ganhador” ou de “perdedor” nas partes. 

Por o acordo ser fruto do entendimento direto das partes, é comum perceber 

que as consequências da mediação são bastante positivas, tendo em vista que já que as 

pessoas envolvidas no conflito se propuseram a conversar e chegar a uma solução, da mesma 

forma estarão dispostas a cumprir o que foi acordado. A regra é que os acordos de mediação 

sejam cumpridos sem que haja a necessidade de intervenção de um fator externo, como a 

execução em sede judicial. 

No entanto, ainda que exista um panorama propício para a aplicação da 

mediação nos mais diversos tipos de conflitos existentes na sociedade, o que se nota é que 

ainda há uma resistência da população a recorrer aos meios alternativos de solução de 

controvérsia. A grande massa das pessoas tem a falsa ideia de que só terão seus conflitos 

resolvidos e direitos assegurados, se recorrerem ao judiciário. A sentença judicial seria a única 

                                                             
47 BRASIL. Mensagem nº. 513 de 2010. Razões do Veto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-513-10.htm>. Acesso em 24/04/2017. 
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forma efetiva e eficaz de resolução de controvérsias, o que faz com que muitas vezes as partes 

deixem de lado outros meios autocompositivos por não terem noção de sua eficácia e 

benefícios. 

Diante do cenário que foi explanado, pode-se afirmar que a mediação é um 

meio de resolução de controvérsias que ainda é subutilizado na sociedade brasileira. E é 

preciso perceber que os conflitos que envolvem direito de família precisam de um tratamento 

cuidadoso e especial, já que envolvem mais do que questões de cunho jurídico, mas, 

especialmente, questões existenciais e sentimentais. 

O que tem se notado é que os conflitos que chegam ao judiciário, na maioria 

das vezes, passam anos para serem solucionados em razão da superlotação dos juízos. Essa 

demora, muitas vezes faz com que as situações de aflição e desconforto se perpetuem no 

tempo, o que pode trazer danos irreparáveis para as relações familiares.  

A exemplo dos casos de abuso psicológico cometido por um dos pais contra os 

menores, quanto mais tempo aquele conflito levar para ser resolvido, mais o abuso irá se 

enraizar no seio da família e na mente dos filhos, isso pode trazer danos irreversíveis. 

Esse é um ponto positivo da aplicação da mediação aos conflitos do direito de 

família, tendo em vista que o procedimento tende a ser bem mais célere, principalmente se as 

partes estiverem dispostas a solucionar o problema. Além de ser financeiramente menos 

oneroso. 

A mediação pode se dar a qualquer tempo, tanto antes da judicialização do 

conflito como após a instauração do processo, o que demonstra o intuito de prevenir que 

problemas mais complexos ocorram. Ora, se um casal resolve se divorciar e em razão da 

decisão adotam a mediação para resolver as questões problemáticas do processo de 

desfazimento da entidade familiar, são grandes as chances de que problemas futuros não 

ocorram, a citar a alienação parental. 

Os laços familiares, sejam eles biológicos ou afetivos, passam por um processo 

muito doloroso e perturbador para serem quebrados, pois essas situações conseguem atingir 

os níveis de relação mais íntimos que as pessoas podem estabelecer. Desta forma, sempre que 

possível, devem ser buscados mecanismos e procedimentos que protejam ao máximo as 
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relações interpessoais e tragam o menor grau de antagonismo entre as partes, o que não se 

observa no processo judicial, já que as partes ocupam a posição de adversários. 

Por o processo judicial ser um meio adversarial de resolução de conflitos, em 

que as partes são representadas por advogados, não tendo a possibilidade de falar diretamente 

e com liberdade acerca das situações e seus contextos, onde aos fatos é dada maior 

importância do que à conjuntura subjetiva em que está inserido o conflito. Percebe-se que 

muitas vezes as sentenças acabam sendo “desalmadas ou frias”, pois aplicam a lei, mas em 

compensação não levam em contas os sentimentos humanos. 

O juiz pretende, a partir da análise dos fatos, chegar a um juízo de quem está 

certo e quem está errado no conflito que lhe foi apresentado, procurando a forma mais justa de 

aplicar o ordenamento jurídico. Essa solução imposta por um terceiro pode causar um 

sentimento de insatisfação para as partes, o que dificulta no alcance da pacificação social. 

Por outro lado, a mediação procura estabelecer o diálogo entre as partes, para 

que se chegue a uma solução, é necessário que se discuta quais os problemas, quais os 

interesses de cada um e qual a melhor forma de solucionar a controvérsia. Dificilmente as 

partes se sentirão injustiçadas com o acordo alcançado na mediação, já que elas influenciaram 

diretamente naquela solução. Por tais razões, é possível observar que a pacificação social é 

alcançada de forma natural, principalmente no que concerne aos conflitos que envolvem o 

direito de família. 

Além disso, percebe-se que o diálogo estabelecido pela mediação, via de regra, 

perdura pelo resto das vidas das pessoas envolvidas, pois os pontos de divergências que antes 

existiam foram solucionados e se estabeleceu um espaço amistoso para que se desenvolvam as 

relações futuras. Esse é outro ponto bastante positivo que a mediação traz à seara familiar. 

O ideal é que a mediação familiar seja instaurada antes mesmo da 

judiscialização do conflito, tendo em vista que muitas vezes o processo judicial agrava os 

conflitos já existentes. Mas, caso isso não seja possível, não há óbices para que a mediação 

seja iniciada após o processo judicial, ficando esse suspenso até que se chegue ao fim daquele 

procedimento. 
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No caso de separação ou divórcio, caso seja instaurada uma mediação familiar 

previamente, isso pode diminuir significativamente a ocorrência de casos de alienação 

parental, como já citado. Tendo em vista que o contato entre os adultos é estabelecido de uma 

forma saudável, não havendo muito espaço para que seja arquitetada uma campanha de 

descrédito. 

 Conforme tudo que foi tratado no presente tópico, percebe-se que a utilização 

da mediação na resolução dos conflitos familiares é extremamente benéfica. Ela traz agilidade 

e assegura uma boa relação futura para as partes envolvidas. Nesta senda, entende-se que o 

veto presidencial ao artigo que regulamentava a possibilidade da aplicação da mediação para 

os casos de alienação parental foi um retrocesso no âmbito do direito de família. 

Claramente o mais indicado é que a mediação familiar seja utilizada não só nos 

conflitos que envolvem alienação parental, mas em qualquer outro na seara do direito de 

família. As modificações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 garantiram um 

maior grau de generalidade à aplicação da mediação que serão comentadas abaixo. Caso fosse 

aprovada a Lei de Alienação Parental com o artigo que possibilitava a utilização de mediação 

a esses casos, possivelmente haveria posicionamento que defenderiam que a mediação só 

poderia ser utilizada nos casos previstos em lei. 

Atualmente, com o Código de Processo Civil de 2015, já se percebe um apoio 

explícito à aplicação da mediação para a solução de conflitos familiares, de acordo com o art. 

694
48

 que está inserido no Capítulo que trata das Ações de Família: 

“Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a 

solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de 

profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. 

Parágrafo único.  A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do 

processo enquanto os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a 

atendimento multidisciplinar.” 

 É importante observar que ainda que as ações de família tratem de direitos 

indisponíveis, a solução da controvérsia pode se dar por um meio alternativo, pois ainda que 

seja extrajudicial, aplica as disposições e regulamentos da Constituição Federal, do Código 

                                                             
48 BRASIL. Lei nº. 13.105 de 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 22/04/2017. 
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Civil e do Código de Processo Civil e das demais leis brasileiras, não há espaço para 

mitigação dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Na verdade pretende-se que as soluções sejam capazes de aproximar as pessoas 

que estão inseridas no grupo familiar que está se desfazendo, garantindo uma boa convivência 

entre elas, tudo embasado em diálogo e consenso. Além disso, a celeridade é um ponto crucial 

nos conflitos familiares, pois se nota que quando as situações fáticas de abuso psicológico se 

protraem no tempo, os efeitos tendem a ser nefastos e irreversíveis.  

A realidade é que o poder judiciário é um instrumento de resolução de conflitos 

que não consegue abarcar todos os anseios da sociedade brasileira, sendo necessário achar 

outras saídas para questões mais delicadas e urgentes.  

Ainda pontua-se que o Código de Processo Civil de 2015 previu que em caso 

de acordo que envolva interesse de incapaz, é necessária a homologação pelo Ministério 

Público. 

“Art. 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando 

houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de 

acordo.”49 

Entendimento nesse mesmo sentido foi esposado no art. 3 da Lei de Mediação: 

“Art. 3o Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis 

ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação.  

§ 1o A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele.  

§ 2o O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve 

ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público.”50  

De acordo com os artigos citados, caso haja a aplicação da mediação aos 

conflitos que envolvem direito de família, é imprescindível que o acordo passe pelo crivo 

homologatório do Ministério Público, isso garante ainda mais segurança jurídica ao 

procedimento. 

Por fim, no que concerne ao princípio da intervenção mínima citado no veto 

presidencial, entende-se que assim como os demais princípios, a ele se aplicam as regras de 

                                                             
49 BRASIL. Lei nº. 13.105 de 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 22/04/2017. 
50 BRASIL. Lei nº. 13.140 de 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/Lei/L13140.htm>. Acesso em 22/04/2017. 
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ponderação. Nesse sentido, nos conflitos que envolvem menores, deve-se buscar com 

prioridade o melhor interesse das crianças e adolescentes. Assim, esse princípio estará 

observado quando se constatar a solução célere e eficaz do conflito, com garantia da 

convivência familiar saudável com ambos os pólos e o bom desenvolvimento do ser humano 

em formação. 

Em relação especificamente ao ponto do princípio da intervenção mínima, 

nota-se que a outra saída enxergada por alguns, a criminalização da alienação parental, 

representa um completo desrespeito a esse princípio e uma mitigação das regras de 

ponderação dos princípios. Pois a criminalização de uma conduta é a solução mais graves que 

um Estado pode se utilizar para resolver um problema social, enquanto houver outros métodos 

possíveis e viáveis, eles devem ser buscados como expressão do princípio da intervenção 

mínima. Assim, a criminalização da alienação parental esbarra diretamente nesse argumento. 

Por tudo que foi demonstrado, sustenta-se que a aplicação da mediação a casos 

que envolvam direito de família é a solução mais viável para os problemas de celeridade e 

falta de eficácia que são observados nos processos judiciais.  

Além disso, o método utilizado pelos mediadores parece mais indicado para 

lidar com questões de ordem afetiva e existencial, pois além de levar em conta os fatos 

relatados, não deixa de lado os sentimentos e o âmbito subjetivo de cada pessoa envolvida na 

relação, pretendendo aproximar as partes que estão em conflito e chegar a um acordo que é 

proposto pelas mesmas. 
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com tudo o que foi demonstrado no presente trabalho, entende-se a 

alienação parental como um dos problemas mais graves a ser enfrentado pelo direito de 

família. As campanhas de descrédito e atos que pretendem denegrir a imagem do alienado 

podem ser silenciosas e causar danos irreversíveis para as crianças e adolescentes. 

 Com a inserção da mulher no mercado de trabalho e o desenvolvimento do 

direito de família, em que se galgou a igualdade entre gêneros no seio da família e a 

legalização do divórcio, fizeram com que situações que antes não eram notadas, como a luta 

pela guarda dos filhos e a manutenção da convivência familiar, passassem a ser objeto de 

conflitos. 

Foi nesse contexto que surgiu a alienação parental, que é quando o alienador se 

utiliza do menor como instrumento de vingança após o fim de uma entidade familiar, os 

interesses dos adultos são sobrepostos aos dos menores, em nítido desrespeito ao princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente. 

A alienação parental é um problema que está incrustado no seio da sociedade e 

por vezes passa até despercebido aos olhos do judiciário, mas que precisa ser combatido 

ferrenhamente. No que concerne a este combate, foram estudadas no presente trabalho duas 

possíveis soluções que estão constantemente em discussão no poder legislativo e judiciário 

brasileiro: a criminalização da alienação parental e a utilização de meios alternativos para 

solucionar conflitos na seara familiar. 

É sabido que criminalizar uma conduta é a ferramenta mais enérgica que um 

Estado pode utilizar para solucionar um problema social, pois se concretizada a condenação 

criminal, serão mitigados uma série de direitos do indivíduo, a citar o que é mais cruelmente 

tolhido, a liberdade. 

 Chegou-se a conclusão de que criminalizar a alienação parental traz efeitos 

negativos diretos não apenas à pessoa que foi condenada, mas também ao seu grupo familiar e 

à própria criança ou adolescente que é quem pretende se proteger com a medida. 
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Além disso, a instância criminal estaria sendo aplicada sem respeitar os 

primados do princípio da intervenção mínima e o princípio da subsidiariedade, que 

sucintamente defendem que até que haja outro meio menos oneroso para o indivíduo que 

possa ser utilizado para remediar a situação, assim deve ser feito, tendo em vista que o Direito 

Penal é a ultima ratio do Estado Democrático de Direito. 

Em contrapartida, há outra possibilidade que parece razoável para enfrentar os 

casos de alienação parental. É a aplicação da mediação como meio de solução alternativo de 

controvérsia aos conflitos familiares, incluindo os que versam sobre alienação parental. 

Infelizmente a grande massa da população ainda tem a falsa ideia de que seus 

direitos só serão assegurados caso se recorra ao judiciário. Os conflitos quando submetidos ao 

judiciário, em razão da morosidade com que os processos caminham, do seu alto custo, o 

precário acesso à justiça e, principalmente, o agravamento dos conflitos por meio da aplicação 

de uma técnica de resolução adversarial, não consegue, muitas vezes, imprimir o sentido de 

justiça na sentença judicial e tão pouco alcançar a pacificação social. 

   A mediação é um procedimento que pretende aproximar as partes que estão 

em conflito, pois o mediador tem a função precípua de reestabelecer o diálogo entre elas, 

aproximando-as e possibilitando que se chegue a um acordo consensual onde todas as partes 

fazem concessões e se alcança um equilíbrio. 

A aproximação das partes alcançada com a mediação é extremamente benéfica 

para a sociedade e para o direito de família, pois já que elas se dispuseram a conversar e 

resolver o problema, de igual maneira estarão abertas a cumprir o que foi acordado. Assim, 

percebe-se que a mediação cria um ambiente amistoso entre as pessoas que estavam em 

conflito e acaba inibindo a ocorrência de conflitos futuros. 

Por tais razões, entende-se que a criminalização da alienação parental não é a 

solução para o problema da alienação parental. Devendo haver uma conjugação de esforços 

das pessoas, dos operadores do direito e dos membros de órgãos auxiliares da justiça, a citar o 

Ministério Público, com o intuito de expandir a aplicação da mediação aos casos de direto de 

família e assim alcançar um bom nível de pacificação social. 

 



49 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

APASE. Comparação dos sintomas de alienação parental com os sintomas de abuso 

sexual. Disponível em: < http://www.apase.org.br/94009-comparacao.htm > Acesso em 

19/03/2017. 

AZEVEDO, André G. Manual de Mediação Judicial. 3. ed. Brasília: Ministério da Justiça,  

2012. Disponível em: 

<http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/dpn_manualmediacaojudicialandregomma.pdf>. 

Acesso em: 22/04/2017. 

BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito 

Constitucional brasileiro. Disponível em:  

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf>. 

Acesso em: 30/03/2017. 

BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. Princípios de Direito Administrativo 

Brasileiro. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 

BRASIL. Lei nº. 13.105 de 2015. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 

22/04/2017. 

BRASIL. Lei nº. 13.140 de 2015. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm>. Acesso em 

22/04/2017. 

BRASIL. Mensagem nº. 513 de 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-513-10.htm>. Acesso 

em 12/04/2017. 

BRASIL. Projeto de lei nº. 4.053 de 2008. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/601514.pdf>. Acesso em 16/03/2017. 

http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/dpn_manualmediacaojudicialandregomma.pdf


50 

 

 

 

BRASIL. Projeto de lei nº. 4.488 de 2016. Disponível em: < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1435286&filename

=PL+4488/2016>. Acesso em 12/04/2017. 

CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Sistema penal e política 

criminal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

COLMEIA, Zé. Família e Cárcere – Os efeitos da punição sobre a unidade familiar e a 

necessidade de inclusão. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-

penal/cnpcp-1/anexos-cnpcp/familia-e-carcere-2013-os-efeitos-da-punicao-sobre-a-unidade-

familiar-e-a-necessidade-de-inclusao.pdf>. Acesso em: 17/04/2017. 

DIAS, Maria Berenice. Alienação Parental – um abuso invisível. Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_501)4__alienacao_parental_um_abu

so_invisivel.pdf>. Acesso em: 07/04/2017. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Família. Disponível em: 

<https://pt.slideshare.net/AderbalNortWind/manual-de-direito-das-famlias-maria-berenice-

dias-2015>. Acesso em: 16/04/2017. 

DIAS, Maria Berenice. Síndrome da alienação parental, o que é isso? Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.br/uploads/1_-

_s%EDndrome_da_aliena%E7%E3o__parental,_o_que_%E9_isso.pdf>. Acesso em: 

16/04/2017. 

DORNELES, Tatiana Poltosi. Breves considerações sobre a mediação no Direito de 

Família. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9859>. Acesso 

em: 16/04/2017. 

FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1996. 

FALCÃO, João Henrique Santana. O Direito Penal – Função, a Criminalização e a 

Descriminalização. Disponível em: 



51 

 

 

 

<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/13372-13373-1-PB.pdf>. Acesso em: 

16/04/2017. 

FURQUIM, Luís Otávio Sigaud. Os filhos e o divórcio. In: Revista IOB de Direito de 

Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v.9, n.47, abri.-maio, 2008. 

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

Alienação Parental (SAP)? Tradução para o português por Rita Rafaeli, 2002. Disponível 

em: < https://pt.scribd.com/document/6155591/Sindrome-da-Alienacao-Parental-Richard-

Gardner#>. Acesso em: 09/04/2017. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: Famílias. 4º ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do 

numerus clausus. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf>. Acesso 

em: 07/04/2017. 

MARTINS, Gabriela Freire. “DIREITOS INDISPONÍVEIS QUE ADMITEM 

TRANSAÇÃO”: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI Nº 13.140/2015. Disponível 

em: < https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/viewFile/1198/718> 

Acesso em: 07/05/2017. 

NERY JÚNIOR, Nelson & MACHADO, Martha de Toledo. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o novo Código Civil à luz da Constituição Federal: princípio da 

especialidade e direito intertemporal. Revista de Direito Privado. São Paulo, v.3, n.12, 

2002. 

NETO, Nelson Antônio Santiago. Alienação parental: a mediação como forma de solução 

pacífica de conflitos. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/41347/alienacao-parental-a-

mediacao-familiar-como-forma-de-solucao-pacifica-de-conflitos>. Acesso em: 16/04/2017. 

OLIVÉ, Juan Carlos Ferré; ROXIN, Claus. Direito penal brasileiro: parte geral: princípios 

fundamentais e sistema. São Paulo: RT, 2011. 

OTERO, Cleber Sanfelici; BANA, Isabella. Dignidade humana: o papel do princípio 

constitucional nas relações privadas. Disponível em: 



52 

 

 

 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e3b259d82783ba2b>. Acesso em: 

16/04/2017. 

PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. Lei nº 

5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. III: arts.270 a 331. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

PERIPOLLI, Suzane Catarina. O princípio do melhor interesse da criança como 

fundamento para reconhecimento da paternidade socioafetiva. Disponível em: 

<http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14366&revista_caderno=14>. 

Acesso em: 16/04/2017.  

SANTIAGO, Mir Puig. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Trad. Claudia Viana 

Gacia, José Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: RT, 2007. 

SANTOS, Cícera Jércika Reinaldo; ALVES, Keyson Salviano; LIMA, Carolinne Pereira 

Gonçalves Rodrigues de Lima. A mediação no direito de família como parâmetro para 

minorar os efeitos da alienação parental. Disponível em: < 

https://jercika.jusbrasil.com.br/artigos/412802720/a-mediacao-no-direito-de-familia-como-

parametro-para-minorar-os-efeitos-da-alienacao-parental>. Acesso em 16/04/2017. 

SANTOS, Renata Sarmento; JÚNIOR, Roberto Freire Melo. Síndrome de alienação 

parental e mediação familiar – Do conflito ao diálogo. Disponível em: < 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/1410>. Acesso em: 16/04/2017. 

SPENGLER, Fabiana M. Fundamentos Políticos da Mediação Comunitária. Ijuí: Unijuí, 

2012. 

SOUZA, Fabiana de; OLIVEIRA, Flávio Luís de. O Princípio da dignidade da pessoa 

humana: pilar de sustentação das novas entidades familiares. Disponível em: 

<http://ojs.ite.edu.br/index.php/ripe/article/view/27>. Acesso em: 17/04/2017. 

TACQUES, Ana Paula Pizarro. A convivência familiar como direito fundamental: uma 

análise da complexidade das entidades familiares contemporâneas. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/conviv%C3%AAncia-familiar-como-direito-

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e3b259d82783ba2b
http://ojs.ite.edu.br/index.php/ripe/article/view/27


53 

 

 

 

fundamental-uma-an%C3%A1lise-das-complexidades-das-entidades-f>. Acesso em: 

17/04/2017. 

TARTUCE, Fernanda. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. Disponível 

em: <http://www.fernandatartuce.com.br/wp-

content/uploads/2016/02/Media%C3%A7%C3%A3o-no-novo-CPC-Tartuce.pdf>. Acesso 

em: 16/04/2017. 

TEPEDINO, Gustavo. Problemas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

VILAS-BÔAS, Renata Malta. Hermenêutica e Interpretação Jurídica – Hermenêutica 

Constitucional. Brasília: Universa, 2003. 

 

 

 

 


