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Resumo 

 

ZYSZKIEWICZ, Natacha Aquere. A atuação do poder judiciário em casos de 
alienação parental: da aplicação da multa e outras medidas previstas no art. 6º 
da lei 12.318/10 nas decisões do TJ/RS. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio Grande- FURG. Rio Grande. 

O presente trabalho tem por objetivo a análise das decisões proferidas pelo Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul no sentido de ter como resposta quais medidas são 
aplicadas pelo Judiciário em casos de Alienação Parental, em especial a aplicação 
da multa prevista pela lei 12.318/2010. Uma análise do tema será realizada, através 
de conceitos doutrinários e da exposição da lei que dispõe sobre a Alienação 
Parental. Com o tema relativamente novo para a sociedade e regulamentado pela lei 
da Alienação Parental em 2010, se buscará ver se após 5 anos da promulgação da 
lei, esta vem sendo aplicada e suscitada no Poder Judiciário nos litígios de família 
envolvendo crianças e adolescentes.  

Palavras-chave: Família. Poder familiar. Alienação Parental. Agente alienador. 
Menor alienado. Atuação do TJ/RS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

  

ZYSZKIEWICZ, Natacha Aquere. The role of the judiciary in cases of parental 
alienation: the application of penalties and other measures provided for in art. 
6 of Law 12,318 / 10 in the decisions of TJ / RS. 2015. Work Completion of course. 
Law School. Federal University of Rio Grande-FURG. Big River. 
 
This paper aims at analyzing the judgment given by the Court of Rio Grande do Sul 
Justice in order to have an answer which measures are applied by the judiciary in 
cases of parental alienation, in particular the application of the fine provided for by 
Law 12,318 / 2010 . A subject of analysis will be performed through doctrinal 
concepts and exposition of the law which governs the Parental Alienation. With the 
relatively new issue for society and regulated by the law of Parental Alienation in 
2010, seek to see if after five years of enactment of the law, this has been applied 
and raised in the judiciary in family disputes involving children and adolescents. 
 
Keywords: Family. Family power. Parental alienation. Alienating agent. Less 
alienated. TJ/RS performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A família certamente é um dos bens mais importantes na vida de uma pessoa. 

É ela quem ensina, incentiva, acolhe, educa, prepara para a vida. Toda pessoa 

deveria ver na família um lar seguro, um lugar para onde correr, saber que existe um 

referencial a seguir. 

Claro também que não é o que acontece em muitas famílias, vezes por falta 

de amor, de cumplicidade, de pessoas que não estão mais presentes e também o 

que acontece com os filhos quando os pais se separam muitas vezes, perdendo o 

significado da família. 

Aquele lar seguro e amoroso dá lugar a brigas, xingamentos, depreciações a 

que os filhos não deveriam ser submetidos. É o que acontece em muitos lares 

brasileiros, em que os filhos são expostos a vários tipos de traumas quando os pais 

não se entendem após um rompimento, expondo os menores a um conflito insano 

que não deveriam presenciar. 

É a chamada Alienação Parental, quando um dos genitores tenta por vários 

meios afastar o outro progenitor do convívio com os filhos. Muitas vezes, 

inconformados com o fim do relacionamento, veem nos menores um instrumento de 

vingança contra o ex-companheiro(a). 

O problema é que os mais prejudicados e os que mais sofrem com a situação 

são os menores que podem levar consigo traumas por toda a vida. No intuito de 

combater ou minimizar essa situação em que frequentemente crianças e 

adolescentes são vítimas que a lei 12.318 de 2010 foi criada, dispondo 

especificamente sobre a Alienação Parental. 

A lei prevê desde a definição da alienação, passando pelas formas em que se 

apresenta nos menores até as medidas judiciais cabíveis aos alienadores em que se 

constate a prática da Alienação Parental. 

Neste sentido que o presente trabalho se dispõe a analisar as decisões do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no sentido de evidenciar quais as medidas 

contra o alienador previstas no artigo 6º da lei 12.318/2010 estão sendo aplicadas 
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em casos de Alienação, em especial a aplicação da multa prevista no inciso III do 

referido artigo. 

Para isso, primeiramente se fará uma breve exposição acerca do Direito de 

Família, seu significado e os princípios que regem este ramo do direito. Em seguida, 

será abordado o tema poder familiar, que é inerente a todos os pais e possuem o 

dever de criar, educar e proteger sua prole.  

O que se pretende é ver como o judiciário tem enfrentado a questão do ponto 

de vista prático, através de seus acórdãos proferidos em sede recursal. Analisar se a 

questão tem sido suscitada pelas partes e aplicada na vida real com a garantia da 

preservação do interesse da criança e do adolescente.  
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2 CONCEITO DE DIREITO DE FAMÍLIA 

O ramo do direito que administra as relações de afeto e as 
consequências patrimoniais daí decorrentes, estabelecendo um 
processo de repersonalização destas relações, mediante um 
ordenamento ético- jurídico que se aplica a todas as pessoas 
relacionadas pelos diversos tipos de representações sociais da 
família, pelo parentesco e pelo vínculo assistencial. 

1
 

Este conceito pode ser entendido tendo em vista a Constituição Brasileira de 

1988 e também o Código Civil de 2002 que trouxeram grandes mudanças para o 

ordenamento jurídico brasileiro, antes marcado pela exclusão, em que somente o 

casamento era meio válido de se constituir família e seu objetivo era o da 

procriação, por exemplo. 

O direito de família busca estudar as relações das pessoas que contraíram 

matrimônio, aquelas que vivem em união estável, os filhos e suas relações com seus 

pais, a tutela e a curatela dos incapazes e ainda as relações patrimoniais 

decorrentes destas relações pessoais. Pode-se dividir o direito de família em quatro 

grupos: o direito matrimonial, o direito convivencial, o direito parental e direito 

assistencial 2.   

Pode-se entender como o conjunto de normas que regulam todos os institutos 

relativos à família. A matéria vem disciplinada no novo Código Civil de 2002, dos 

artigos 1511 ao 1783 3.   

O Direito de Família encontra-se no livro IV da Parte Especial do Código Civil. 

O Título I regula o direito pessoal trazendo as regras do casamento, como os 

impedimentos, celebração, eficácia, dissolução do vínculo conjugal e a proteção dos 

filhos, bem como as relações de parentesco, como a filiação, adoção e poder 

familiar. 

O Título II chamado Direito Patrimonial traz os regimes de bens entre os 

cônjuges, o usufruto e administração dos bens dos filhos menores, os alimentos e o 

bem de família. 

                                                      
1
 PENNA JR, Moacir Cesar. Direito das pessoas e das famílias: doutrina e jurisprudência. São 

Paulo: Saraiva, 2008. Pg. 03. 
2
 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5: direito de família. 25 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. Pg. 06.  
3
 BRASIL. Código Civil de 2002. São Paulo: Saraiva,2015.  
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O Título III é o da União Estável e por último o Título IV diz respeito à Tutela e 

Curatela.     

Certamente, o direito de família é um dos ramos do direito que vem sofrendo 

mais alterações ao longo dos anos. Deve-se levar em consideração que o Estado 

deve buscar se atualizar frente a novas relações, novas tecnologias, novos 

costumes e conceitos, justamente para saber como resolver conflitos que possam 

decorrer destas novas relações com uma linguagem acessível a todos através do 

Judiciário, bem como de métodos alternativos como a mediação e a conciliação 4.   

É sabido que os conflitos envolvendo família são os mais sensíveis, não 

sendo uma simples sentença a solução do problema, tendo em vista que regula a 

relação particular entre pessoas, o que acontece dentro de cada lar, devendo o 

Estado fornecer toda a assistência, com profissionais especializados, como 

psicólogos e assistentes sociais atuando em conjunto com o Judiciário em uma 

tentativa de melhor resolver tais situações 5.   

Entre as inovações trazidas a partir de 1988 deve-se citar a igualdade entre 

homens e mulheres, o reconhecimento da união estável como entidade familiar, 

igualdade entre os filhos e etc., previstas nos artigos 226 e 227 da Constituição 

Federal 6.   

 Atualmente o pensamento é de inclusão, devendo-se respeitar todas as 

pessoas e suas escolhas sem nenhum tipo de discriminação. Neste sentido o Direito 

deve se ater em dar proteção a todos, acompanhando a evolução social. A 

jurisprudência deve vir como resposta aos anseios da sociedade, mas para isso o 

jurista deve conhecer bem o meio social em que vive para poder ser adequado em 

seus julgados. 

 

 

 

                                                      
4
 PENNA JR, Moacir Cesar. Direito das pessoas e das famílias: doutrina e jurisprudência. São 

Paulo: Saraiva, 2008. Pg. 01.  
5
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. V. 6. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2011. Pg. 

09. 
6
 PENNA JR, op. Cit.,Pg. 02-03.  
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2.1 Objeto do direito de família 

Pode-se dizer que o objeto do direito de família, é a família em si. É o estudo 

das relações entre pessoas que vivem em estado de família. 

Maria Helena Diniz fala sobre três acepções sobre o vocábulo família, sendo 

a amplíssima, a lata e a restrita 7.   

Como sentido amplíssimo se tem as pessoas que possuem uma relação de 

sangue ou afinidade. A acepção lata abarca além de cônjuges ou companheiros e 

filhos, os parentes em linha reta ou colateral bem como os afins que são os parentes 

do outro cônjuge ou companheiro. 

Em sentido restrito a família é formada pelas pessoas unidas pelo matrimônio 

e filiação, somente os cônjuges e os filhos. E entidade familiar, que é formada por 

pais que vivem em união estável e também pelas chamadas famílias monoparentais, 

formadas por somente um dos pais e seus descendentes. 

É válido ressaltar que para vários fins, o termo família é empregado de forma 

distinta. Como por exemplo, para fins sucessórios são considerados aptos a herdar 

ascendentes e descentes, cônjuges ou companheiros e colaterais até 4º grau 

(Código Civil, arts. 1790, 1829 e 1839), já para o fim alimentar são considerados 

família, como obrigados a prestar alimentos, ascendentes, descendentes e os 

irmãos (Código Civil, arts. 1694, 1696 e 1697) 8.   

Mais do que isso, deve-se ter em mente que a família é muito mais do que 

conceitos ou classificações, como bem leciona Maria Helena Diniz: 

Uma possibilidade de convivência, marcada pelo afeto e pelo amor, fundada 
não apenas no casamento, mas também no companheirismo, na adoção e 
na monoparentalidade. É ela o núcleo ideal do pleno desenvolvimento da 
pessoa. É o instrumento para a realização integral do ser humano.

9
  

       Como se percebe no texto acima, a família é a estrutura para o 

desenvolvimento humano, a base para a pessoa atingir suas aspirações e inserir-se 

de forma homogênea ao convívio social. 

                                                      
7
 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5: direito de família. 25 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. Pg. 09-11.  
8
 BRASIL. Código Civil de 2002. São Paulo: Saraiva, 2015.  

9
 DINIZ, op. Cit., Pg. 13.  



14 
 

2.3 Princípios do Direito de Família 

Vários são os princípios presentes no direito de família, visto que dispõem 

principalmente de direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira, valores 

máximos expressos objetivando o desenvolvimento e realização do ser humano. 

Com toda a evolução dos costumes nos últimos tempos é necessário que se dê a 

família um tratamento condizente a realidade social, trazendo respostas as suas 

necessidades, sempre lembrando que o direito deve constantemente acompanhar o 

pensamento atual de sua sociedade, merecendo destaque um dos princípios mais 

abrangente na constituição brasileira, o princípio da dignidade humana.   

       Princípio da dignidade humana – princípio supremo na esfera do Direito, 

fundamental no estado democrático, este princípio constitucional previsto no artigo 

1º, III da CF serve de base para todos os outros princípios seja qual for o ramo 

jurídico e especialmente para a esfera familiar 10.   

Conforme Moacir Cesar Pena Jr: 

Sendo a dignidade um valor moral e espiritual inerente à pessoa humana, é 
inconcebível que haja supremacia das concepções estatais, em prejuízo da 
liberdade individual. O Estado deve simplesmente assegurar proteção 
integral para o exercício desta liberdade, não permitindo em hipótese 
alguma a violação deste direito da pessoa humana.

11
  

Trazendo este princípio, especificamente, para o direito de família, Maria 

Helena Diniz, “constitui base da comunidade familiar (biológica ou socioafetiva), 

garantindo, tendo por parâmetro a afetividade, o pleno desenvolvimento e a 

realização de todos os seus membros, principalmente da criança e do adolescente 

(CF, art. 227)” 12, assegurando desta forma o exercício pleno deste princípio. 

       Princípio da afetividade – princípio norteador das relações familiares, sendo 

indispensável para relações bem-sucedidas, tornando famílias sólidas e felizes. O 

princípio da afetividade não é expressamente descrito pela constituição federal, mas 

pode-se concluir que está implícito nos artigos 226 e 227 com a igualdade dos filhos 

independente de sua origem, o reconhecimento da família monoparental fundada em 

                                                      
10

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: Saraiva, 2015.  
11

 PENNA JR, Moacir Cesar. Direito das pessoas e das famílias: doutrina e jurisprudência. São 

Paulo: Saraiva, 2008. Pg. 10.  
12

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5: direito de família. 25 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. Pg. 23.  
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paternidade afetiva, a adoção como fonte de afetividade com a igualdade de direitos 

em relação aos filhos biológicos e o direito à convivência familiar à criança e ao 

adolescente como prioridade 13.   

       Princípio do pluralismo das entidades familiares – como já mencionado 

anteriormente uma das inovações trazidas pelo novo Código Civil de 2002 foi o 

reconhecimento da união estável como entidade familiar, atribuindo-lhe alguns 

efeitos jurídicos, felizmente a Constituição Federal em seu artigo 226 faz o 

reconhecimento da família formada a partir do casamento, da união estável e da 

família formada por somente um dos genitores e sua prole, mas este rol é 

exemplificativo e não há prejuízo ao reconhecimento de outros tipos de família, visto 

que em seu caput é utilizado somente o termo “família” sem especificar qual tipo. 

       Princípio da igualdade jurídica dos filhos – princípio positivado no Código Civil 

(art. 1596 e seguintes) e na Constituição federal (art. 227, § 6º), “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” 

14.  

       Princípio da igualdade jurídica entre os cônjuges e companheiros – de acordo 

com esse princípio se abandonou a ideia do homem ser o provedor da família e 

somente o responsável por ela, dando fim ao patriarcalismo. Hoje os direitos e 

deveres em relação à sociedade conjugal ou convivencial são conjuntos, as 

decisões devem ser tomadas de comum acordo, ambos com poder de decisão tanto 

nas relações pessoas como nas patrimoniais. Esta igualdade vem prevista na Carta 

Maior, no artigo 226, § 5º 15.   

       Princípio da liberdade - este princípio está intimamente ligado ao princípio da 

dignidade humana, sendo papel do Estado garantir a liberdade individual no seio da 

família. Ao falar em liberdade no direito de família, Moacir Cesar Pena Jr. exemplifica 

dizendo que: 

O princípio da liberdade se faz presente em várias fases da vida das 

                                                      
13

 PENNA JR, Moacir Cesar. Direito das pessoas e das famílias: doutrina e jurisprudência. São 

Paulo: Saraiva, 2008. Pg. 11-16.  
14

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: Saraiva, 2015. 
15

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família. 12 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. Pg. 23.  
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pessoas: na escolha da unidade familiar, bem como na sua extinção; na 
escolha do regime de bens, por intermédio do pacto antenupcial e na sua 
posterior alteração (arts. 1.639, caput e § 2º, e 1.640, parágrafo único, todos 
do CC/2002); no planejamento familiar (art. 226, § 7º, da CRFB/88); na 
educação da prole; na administração dos bens da família; nos direitos da 
criança e do adolescente (arts. 3º, 15, 16 e 45, § 2º, todos do ECA (Lei n. 
8.069/90); 1.614 do CC/2002 e 227 da CRFB/88), entre outros.

16
  

 

       Princípio do superior interesse da criança e do adolescente - o texto 

constitucional em seu art. 227 consagra o princípio do superior interesse da criança 

e do adolescente ao assegurar 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 serem colocados a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 17.   

Como consolidador das normas constitucionais o Estatuto da Criança e do 

Adolescente veio a contribuir e muito para as questões ligadas a estes seres em 

desenvolvimento que são mais frágeis e vulneráveis, merecendo total proteção 

estatal.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente normatizou os direitos e deveres 

desses indivíduos em formação, através de normas materiais e processuais, 

abrangendo as esferas civil e penal 18.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16

 PENNA JR, Moacir Cesar. Direito das pessoas e das famílias: doutrina e jurisprudência. São 

Paulo: Saraiva, 2008. Pg. 15.  
17

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
18

 PENNA JR, op. Cit., Pg. 16-17.  
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3 PODER FAMILIAR 

A Constituição Federal de 1988 prevê tratamento igual entre homens e 

mulheres, logo ambos detêm o chamado Poder Familiar. Antes chamado de pátrio 

poder pelo código de 1916, o poder da família como a própria expressão já diz, 

pertencia somente ao pai que era o chefe da sociedade conjugal. 

Os tempos são outros, logo acertadamente a expressão mudou, porém ainda 

há muitos que criticam a nova denominação que conota ainda a ideia de “poder”, 

defendendo uma outra denominação, a chamada autoridade parental.  

Maria Berenice Dias em seu manual destaca a crítica: “A expressão que goza 

da simpatia da doutrina é autoridade parental. Melhor reflete a profunda mudança 

que resultou da consagração constitucional do princípio da proteção integral de 

crianças, adolescentes e jovens” 19
.   

Em uma tentativa de compreender o poder familiar Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama observa que: 

O poder familiar resulta de uma necessidade natural, eis que todo ser 
humano precisa, durante sua infância, de alguém que tenha a regência de 
sua pessoa e de seu patrimônio. E, inelutavelmente, as pessoas mais 
indicadas ao exercício dessa missão são os pais. Os pais são os cuidadores 
naturais de seus filhos, os titulares e depositários da autoridade delegada 
pela sociedade civil pelo Estado, mas sempre controlado. 

20
  

O artigo 1.630 do Código Civil de 2002 traz que os filhos estão sujeitos ao 

poder familiar enquanto menores, a partir disso, pode-se entender como poder 

familiar o que Maria Helena Diniz define como: 

Conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor 
não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por ambos os pais, 
para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes 
impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho. 

21
  

A respeito dos pais como já mencionado, ambos detêm o poder familiar, as 

decisões devem ser tomadas em conjunto, devendo haver a concordância de 

ambos. 
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O exercício do poder familiar é em relação a ambos os pais, mesmo que 

sejam divorciados ou tenham desfeito a união estável e não convivam mais sob o 

mesmo teto os direitos e deveres em relação aos filhos persistem.  

Havendo discordância sobre decisões que envolvam os menores, os pais 

devem recorrer ao Judiciário que decidirá segundo o melhor interesse da criança ou 

adolescente conforme o art. 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente 22.  

Os filhos são submetidos ao poder familiar enquanto menores, isso quer dizer 

que ao completarem a maioridade, 18 anos completos, ou forem emancipados, 

cessa o poder familiar onde se tornam aptos ao exercício de todos os atos da vida 

civil.  

As características sobre a autoridade parental segundo Maria Helena Diniz 

podem ser percebidas como: múnus público, irrenunciável, indisponível, 

imprescritível, incompatível com a tutela e com uma relação de autoridade 23.  

Acompanhando a explicação de Maria Helena Diniz, tem-se que o múnus 

público deve ser entendido como se fosse uma função de cargo privado, sendo um 

direito- função e um poder-dever imposto pelo Estado. 

Irrenunciável, porque não se pode abrir mão dele. Indisponível ou inalienável, 

pois não pode ser transferido a outrem. Imprescritível, pois mesmo que não o 

exerçam não o perdem, somente nos casos previstos em lei. 

Incompatível com a tutela, não podendo ser nomeado tutor para menor cujo 

pai ou mãe não tenha sido suspenso ou destituído do poder familiar. Existe ainda a 

relação de autoridade, pelo vínculo de hierarquia entre pais e filhos, em que os pais 

têm o poder de mando sobre os filhos.   

 

 

 

                                                      
22

 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 2015.  
23

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5: direito de família. 27 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. Pg. 602-603.  



19 
 

3.1 Sujeitos do Poder Familiar 

Até a Constituição de 88, o pátrio poder era exercido pelo marido somente 

com a colaboração da mulher, havendo divergência a decisão do homem prevalecia 

restando à esposa recorrer ao juiz para solução da divergência. Esta construção 

caiu com o artigo 226, § 5º que estabelece a igualdade entre homens e mulheres 

nos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 24.   

       Lembrando que ambos os pais devem exercer o poder familiar, mesmo que 

estejam divorciados ou separados, e se houver divergência entre eles, devem 

recorrer ao juiz para solução do problema em consonância com o artigo 21 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente 25.   

O artigo 1.631 do Código Civil refere o casamento e a união estável como 

meios de exercer o poder familiar, sendo silente em relação às demais entidades 

familiares, tuteladas pela Constituição. Por isso, deve-se se entender que a norma 

se estenda a elas também.  

Maria Helena Diniz com base nas lições de Carbonnier, faz uma análise da 

titularidade do poder familiar separando a hipótese padrão da anormal 26.  

Como hipótese de situação padrão, temos pai e mãe casados ou em união 

estável, sendo ambos capazes. Assim, a autoridade parental é exercida 

simultaneamente e o exercício é de ambos os cônjuges ou conviventes. Atentando-

se que em caso de divergência podem valer-se do Judiciário para solução do litígio. 

As situações anormais podem ocorrer de várias formas. Na família 

matrimonial, advinda do casamento, ou convivencial, oriunda da união estável, o 

poder será exercido por somente um dos pais se outro estiver impedido de exercê-lo 

por ter sido suspenso ou destituído, ou por não poder devido à doença mental por 

exemplo. 

Os pais sendo divorciados ou separados, o exercício do poder familiar pode 

ser alterado pela atribuição do direito de guarda a um deles, ficando o outro com o 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família. 12 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. Pg. 423-424.  
25

 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 2015.  
26

 CARBONNIER,v.2, pag 643, apud, DINIZ, 2012, pág. 603.  



20 
 

de visitar os filhos. Importante ressaltar que os dois são titulares do poder familiar 

sendo deslocado somente o exercício direto do poder familiar ao que detiver a 

guarda. Isso significa que se o genitor não guardião discordar de alguma decisão do 

outro poderá recorrer ao magistrado para sua modificação. Em caso de guarda 

compartilhada, o exercício do poder familiar caberá ao casal parental já que o 

conjugal não existe mais. Ainda se guarda pertencer aos avós paternos, por 

exemplo, o poder familiar continuará sendo dos pais. 

Quando ocorre o falecimento de um dos pais, o poder familiar será exercido 

agora somente pelo sobrevivente e o conservará ainda que case novamente ou 

forme união estável. Segundo o artigo 1.636 do Código Civil, o mesmo se aplica 

para pais solteiros que casarem ou passarem a viver em união estável, o “poder” 

continua sobre seus filhos menores sem qualquer intromissão do cônjuge ou 

companheiro sobre educação, representação e assistência àqueles filhos. 

Os filhos que não são reconhecidos pelo pai, ficarão sob poder familiar da 

mãe, sendo a maternidade certa. O artigo 1.633 do CC traz a possibilidade da mãe 

ser desconhecida ou incapaz por estar em estado de interdição ou por ter sido 

suspensa ou destituída do poder familiar, ou ainda se não for reconhecido por 

nenhum dos pais, será nomeado um tutor ao menor. 

Na família civil ou socioafetiva, quando o filho for adotado pelo casal, aos pais 

adotivos caberá o poder familiar. Se o filho adotivo for adotado somente pelo homem 

ou somente pela mulher caberá a este que adotou o exercício exclusivo do poder 

familiar. 

Os filhos gerados a partir de inseminação artificial heteróloga, consentida pelo 

marido de sua mãe, o poder familiar será de ambos, visto que há vontade 

procriacional e presunção de filiação matrimonial de acordo com o artigo 1.597, V do 

Código Civil. 
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3.2 Conteúdo do Poder Familiar 

       A respeito do conteúdo do poder familiar, deve-se lembrar que aos pais são 

impostos direitos e deveres em relação à seus filhos menores, o que constitui um 

complexo de normas que devem ser observadas. 

3.2.1 Quanto à pessoa dos filhos 

       O artigo 1.634 do Código Civil disciplina o que compete aos pais quanto à 

pessoa dos filhos menores. 

Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste 
em, quanto aos filhos:      
 
I - dirigir-lhes a criação e a educação;      
 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 
1.584;      
 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;      
 
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao 
exterior;     
 
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua 
residência permanente para outro Município;      
 
VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o 
outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o 
poder familiar;     
 
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) 
anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos 
em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;    
 
VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;      
 
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição. 

27
  

 

I - dirigir-lhes a criação e a educação – os pais devem fornecer os meios 

necessários para a subsistência e educação de seus filhos de acordo com sua 

posição social 28.  
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       Além da educação, devem criar a prole capacitando-a fisicamente, 

mentalmente, moralmente, espiritualmente, intelectualmente e socialmente em 

condições de liberdade e de dignidade, segundo o artigo 3º do ECA 29.  

 

II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584 – inovação 

trazida pela lei 13.058/14 que estabelece o significado da expressão guarda 

compartilhada 30.  

 

       Assim, ao se romper o vínculo afetuoso entre os pais do menor, estes devem 

estabelecer o tipo de guarda que será aplicada, ressaltando que mesmo na guarda 

unilateral, o poder familiar continua sendo de ambos os pais. 

 

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem – a partir dos 16 anos 

se considera que o menor atinge a idade núbil, a idade para casar. Mas para isso, é 

necessário o consentimento de ambos os pais ou de representante legal, com a 

hipótese de se recorrer ao magistrado para solução do desacordo, segundo o artigo 

1.517 e artigo 1.631, parágrafo único, ambos do Código Civil 31.  

 IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior – para 

que os filhos menores possam viajar acompanhados de somente um dos pais, ou 

acompanhados de outros adultos, ou ainda desacompanhados, uma autorização 

deve ser preenchida de acordo com a resolução 131/11 do CNJ. Na primeira 

hipótese a autorização deve ser preenchida pelo outro pai e nas outras hipóteses 

por ambos os pais 32.  

V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 

permanente para outro Município – nas hipóteses em que os pais são separados ou 

divorciados, para que possam mudar o Município de residência devem obter 

consentimento dos pais, dispositivo trazido também pela lei 13.058/14. 

VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 
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não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar – os pais são 

as pessoas mais indicadas a escolher a pessoa que ficará com a tutela de seus 

filhos menores caso algo venha a lhes ocorrer. 

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos 

da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-

lhes o consentimento - até os 16 anos, o menor é considerado absolutamente 

incapaz aos atos da vida civil de acordo com o artigo 3º do Código Civil, devendo ser 

representado por seu representante legal sob pena de nulidade de negócio jurídico 

eventualmente realizado. 

       Dos 16 aos 18 anos, o menor é relativamente incapaz de acordo com o artigo 

4º também do Código Civil, esta situação permite que o menor pratique os atos da 

vida civil desde que assistido por seu representante legal sob pena agora de 

anulabilidade do negócio 33.  

VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha – os pais podem valer-se da ação 

de busca e apreensão. O pedido deve ser feito judicialmente, caso em que o juiz 

analisará a ilegalidade da detenção do menor e ordenará a expedição de mandado 

liminar de busca do menor 34.  

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 

e condição - os filhos devem obedecer e respeitar seus pais e também participar da 

manutenção da família de acordo com sua idade e condição com pequenos 

trabalhos domésticos. 

       Em relação ao trabalho, o menor de 16 não pode trabalhar fora do lar de 

acordo com o artigo 403 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a não ser na 

atividade de aprendiz, a partir dos 14 anos (artigo 7º, XXXIII, CF). Também não 

pode trabalhar em períodos noturnos, em ambientes perigosos e insalubres até os 

18 anos 35.  

     

3.2.2 Quanto aos bens dos filhos 
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       Os direitos e deveres dos pais para com os filhos na esfera patrimonial vêm 

previstos no Código Civil, no Direito de Família, Título II, Do Usufruto e da 

Administração dos bens de filhos menores, dos artigos 1.689 a 1.693.  

       Os pais possuem a administração dos bens dos menores e são usufrutuários 

dos bens dos filhos, enquanto no exercício do poder familiar (CC, art. 1.689) 36.  

       Ambos os pais são os responsáveis a representar ou assistir os filhos 

menores que estão sob sua autoridade. Havendo divergência em questões relativas 

aos seus filhos e seus bens, qualquer deles pode recorrer ao Judiciário para solução 

necessária (CC, art. 1.690). 

       O que compete aos pais são os atos de administração, não podendo alienar 

ou gravar em ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair obrigações em nome 

destes que passem dos limites da administração 37.  

       Somente havendo necessidade ou evidente interesse da prole os pais 

poderão alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos menores, mediante prévia 

autorização judicial (CC, art. 1.691). 

       Sendo feito o negócio sem a autorização judicial, poderá ser requerida sua 

declaração de nulidade pelos filhos, herdeiros ou representante legal de acordo com 

o parágrafo único do artigo 1.691 do Código Civil.  

       Havendo conflito de interesses dos pais com os filhos na constância do poder 

familiar, será nomeado curador especial pelo juiz. Carlos Roberto Gonçalves aponta: 

Não se exige, para tanto, prova de que o pai pretende lesar o filho. 
Basta que se coloquem em situações cujos interesses são 
aparentemente antagônicos, como acontece na venda de ascendente 
a descendente, que depende de consentimento dos demais 
descendentes.

38
  

       Aos pais é concedido o usufruto dos bens dos filhos menores de acordo com 

o artigo 1.689, I do Código Civil, sendo inerente à sua função. Sílvio de Salvo 

Venosa explica: 
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 Não deriva de negócio jurídico, mas da lei; não necessita de 
inscrição imobiliária; abrange todos os bens dos filhos menores, salvo 
exceções previstas no Código; é irrenunciável e intransferível. Assim, 
os frutos e rendimentos produzidos pelos bens dos filhos menores 
pertencem aos pais que exercem a administração, podendo consumi-
los, sem necessidade de prestação de contas.

39
  

       O artigo 1.693 do Código Civil traz o rol dos bens que são excluídos do 

usufruto e da administração dos pais: 

Art. 1.693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais: 
I - os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do 
reconhecimento; 
II - os valores auferidos pelo filho maior de dezesseis anos, no 
exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos 
adquiridos; 
III - os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não 
serem usufruídos, ou administrados, pelos pais; 
IV - os bens que aos filhos couberem na herança, quando os pais 
forem excluídos da sucessão. 

40
 

 

       O inciso I traz os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes 

do reconhecimento.  Esses bens são excluídos para que os pais não reconheçam os 

filhos com o intuito de levar vantagem na administração e usufruto de tais bens. 

       O inciso II, protege os valores recebidos por trabalho do filho e os bens 

adquiridos com tais valores a partir dos 16 anos. Caso o menor trabalhe na condição 

de aprendiz, os valores recebidos pertencerão à administração e usufruto dos pais 

41.  

       No inciso III há a condição dos bens deixados ou doados ao filho não serem 

usufruídos ou administrados pelos pais. A vontade do testador ou doador deve ser 

obedecida, não havendo designação de terceiro para a administração e usufruto, 

esta ficará a cargo do juiz se ambos os pais forem vetados para a função 42.  

       O IV e último inciso traz o caso dos pais excluídos da administração e 

usufruto dos bens dos filhos quando são excluídos da sucessão. Se não fosse 

assim, não adiantaria a sanção de exclusão da sucessão, visto que ficaria com a 
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administração e usufruto dos bens que receberia por herança, só que agora 

pertencentes aos filhos.  
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3.3 Suspensão, Perda e Extinção do Poder Familiar 

       O poder familiar é um poder-dever dos pais em relação aos filhos, sempre no 

melhor interesse da criança ou adolescente. Neste sentido, Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama explica que 

Há interesse social a que o poder familiar seja desempenhado em 
perfeito atendimento aos princípios e valores constitucionais, razão 
pela qual existem mecanismos de controle de seu exercício. A lei 
estabelece os casos e as condições em que os pais podem ser 
privados do exercício do poder familiar, de modo temporário 
(suspensão) ou definitivo (perda). Há, ainda, outros casos em que 
ocorre a extinção do poder familiar devido ao desaparecimento de 
algum dado que havia motivado a existência da autoridade parental.

43
  

   3.3.1 Extinção e Perda ou Destituição do Poder Familiar 

       O artigo 1.635 do Código Civil elenca as possibilidades de extinção do poder 

familiar: 

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 
I - pela morte dos pais ou do filho; 
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único; 
III - pela maioridade; 
IV - pela adoção; 
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 

44
 

 

       Com a morte dos pais é extinto o poder familiar, devendo o juiz nomear um 

tutor ao menor. No caso de morte de somente um dos pais, o poder familiar ficará 

exclusivamente com o outro. Havendo o falecimento do filho, ocorre a extinção do 

poder familiar, visto que sua razão de ser, o menor, não existe mais, a relação 

jurídica se encerra 45.  

       Com a emancipação, o menor é equiparado à pessoa maior com aptidão aos 

atos da vida civil, não necessitando mais da proteção do poder familiar. A maioridade 

é o meio natural de extinção do poder familiar, que é alcançada ao se completar 18 

anos de idade. 

       Na adoção, há na verdade uma transferência do poder familiar, que é 
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transferido da família natural à família adotiva, que absorverá todas as 

responsabilidades em relação ao adotando.    

       A decisão judicial referida no inciso V do referido artigo, ocorrerá se houver 

uma das hipóteses do artigo 1.638 também do Código Civil. 

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe 
que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 
antecedente.

46
  

 

       Ocorrendo uma das hipóteses do artigo 1.638, o poder familiar será destituído 

pelo juiz, sendo a sanção mais grave imposta aos pais, através de processo judicial.  

A perda do poder familiar aproveita a todos os filhos, não podendo ser aplicado em 

relação a um ou alguns filhos e poderá atingir um ou os dois genitores, e em regra é 

permanente por ser decretada judicialmente 47.  

I - castigar imoderadamente o filho - Carlos Roberto Gonçalves observa: “Não resta 

dúvida de que todo castigo físico configura violência à integridade física da criança 

ou adolescente e mesmo ofensa à sua dignidade” 48.   

II - deixar o filho em abandono - o artigo 227 da Constituição Federal prevê que a 

criança e o adolescente têm direito à convivência familiar e comunitária. Sendo o 

abandono caracterizado de várias formas no Código Penal Brasileiro para o fim de 

coibir essa prática, são eles: abandono material (CP, art. 244), abandono intelectual 

(CP, art. 245), abandono moral (CP, art. 247), abandono de incapaz (CP, art. 133) e 

abandono de recém nascido (CP, art. 134) 49.  

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes - Maria Helena Diniz 

explica que se pode considerar “menor em situação irregular o que se acha em 

perigo moral, por encontrar-se, de modo habitual, em ambiente promíscuo, 
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inadequado ou contrário aos bons costumes”50  e traz como exemplo os abusos 

morais, como a alienação parental. 

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente – as faltas 

previstas no artigo anterior, são as hipóteses de suspensão do poder familiar, assim 

praticando reiteradas vezes as faltas previstas para casos de suspensão, poderá o 

juiz optar pela destituição já que a suspensão parece ser insuficiente, não havendo 

uma melhora no comportamento dos pais em relação à prole nem perspectiva de 

melhora de vida.  

  3.3.2 Suspensão do Poder Familiar 

Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos 
deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao 
juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a 
medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus 
haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder 
familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em 
virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 

51
 

 

       O artigo 1.637 traz de maneira genérica a suspensão do poder familiar de 

forma a dar o poder de decisão ao juiz que decidirá de acordo com o caso concreto. 

Podem ter o poder familiar suspenso, o pai ou a mãe que abusar de sua autoridade, 

qual falte com os deveres inerentes ou que arruínem os bens dos filhos. No 

parágrafo único dispõe sobre a suspensão quando o pai ou a mãe forem 

condenados a pena de mais de dois anos de prisão. 

       Maria Helena Diniz traz como exemplo de suspensão do poder familiar 

Ato típico de alienação parental (art. 2º, parágrafo único, I a VII da lei 
12.318/2010) ou de qualquer conduta que dificulte a convivência da 
prole com o genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, 
cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de 
instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, 
segundo a gravidade do caso, declarar a suspensão da autoridade 
parental.

52
  

       Havendo a suspensão do poder familiar, ficará a cargo do magistrado fixar o 
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tempo de suspensão de acordo com a gravidade do que motivou a decisão. 

Enquanto suspenso o genitor pode perder todos ou alguns dos atributos da função e 

pode referir-se a todos ou alguns dos filhos. Esta situação pode ser restabelecida se 

cessados os motivos que ensejaram a suspensão do poder familiar 53.   

       As ações de suspensão ou destituição do poder familiar podem ser 

promovidas pelo Ministério Público ou por quem tenha legítimo interesse (ECA, art. 

155), devendo tramitar nos Juízos da Infância e do Adolescente. O procedimento é 

regulado pelos artigos 155 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente 54.  

        Deverá ser assegurado o contraditório, com direito de defesa dos envolvidos 

que em não tendo condições de contratar advogado, deverá ser nomeado advogado 

dativo para a defesa. O menor deve ser ouvido sempre que possível. A sentença que 

suspender ou destituir o poder familiar deverá ser averbada no registro de 

nascimento do filho (ECA, art. 163).  

       Nas ações de suspensão ou perda do poder familiar, Sílvio de Salvo Venosa 

diz que: 

Cabe ao juiz, avaliando a urgência e a necessidade que a situação 
requer, sempre em prol do que melhor for para o menor, usar de seu 
poder geral de cautela, determinando medidas provisórias, deferindo 
e determinando a busca e a apreensão e a guarda provisória dos 
menores a terceiros ou a estabelecimentos idôneos, enquanto a 
matéria é discutida no curso do processo.

55
   

      A decisão do magistrado deve ser tomada com grande cautela visando 

sempre o bem estar do menor, mesmo que para isso tenha que ficar distante de 

seus familiares. 
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4  ALIENAÇÃO PARENTAL, LEI Nº 12.318/2010 

       A lei 12.318 de 2010 que regula a alienação parental no Brasil foi fruto do 

esforço do juiz Elizio Luiz Peres e da proposta do Deputado Regis Fernandes de 

Oliveira, sendo promulgada em 27 de agosto de 2010 56.   

       No projeto de lei, Regis Fernandes Oliveira justifica seu projeto com base no 

interesse público. 

A alienação parental merece reprimenda estatal, porquanto é forma 
de abuso no exercício do poder familiar e de desrespeito aos direitos 
da personalidade da criança em formação. Envolve claramente 
questão de interesse público, ante a necessidade de se exigir uma 
paternidade e maternidade responsáveis, compromissadas com as 
imposições constitucionais, bem como com o dever de salvaguardar a 
higidez mental de nossas crianças. 

57
 

       Como apontam Ana Carolina Carpes Madaleno e Rolf Madaleno,  

Por meio dessa lei criam-se mecanismos de ativo combate a qualquer 
tentativa ou movimento contrário e prejudicial aos melhores 
interesses da criança e do adolescente, especialmente quando essa 
ofensa surge de atitudes causadas pelo próprio genitor e seus 
familiares mais próximos, situação em que todos eles deveriam ser os 
primeiros defensores do respeito ao direito fundamental de uma 
criança ou adolescente vulneráveis, e mais grave se torna a conduta 
parental de gratuita alienação quando ela é justamente endereçada 
ao outro ascendente, deixando crianças e adolescentes privados de 
sua mais cara, conexa e natural proteção.

58
  

       A lei de 2010 conta com onze artigos, tendo recebido veto nos artigos 9º e 

10º. No artigo 2º da lei 12.318/2010, é encontrada a definição de alienação parental 

como sendo a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente 

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

criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com 

este. O parágrafo único traz um rol exemplificativo de condutas de alienação 
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parental 59.  

       A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança e do 

adolescente da convivência familiar saudável (art. 3º, lei 12.318/2010) e sendo 

declarado qualquer indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, 

em qualquer momento em ação autônoma ou incidental, de divórcio ou 

regulamentação de visitas por exemplo, o juiz determinará com urgência ouvido o 

Ministério Público, medidas provisórias visando a proteção psicológica da criança ou 

adolescente inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou a 

reaproximação entre ambos. Deverá ser assegurada aos filhos e os genitores a 

garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há risco de 

prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente (art. 4º, lei 

12.318/2010). 

       Sendo necessário o juiz determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial, 

que será realizada por perito ou equipe multidisciplinar e terá um prazo de 90 dias 

para apresentação do laudo que compreenderá entrevista pessoal das partes, 

exame de documentos constantes nos autos, avaliação da personalidade dos 

envolvidos, histórico do relacionamento do casal e da separação e etc. (art. 5º, lei 

12.318/2010). 

       Configurada a alienação parental, o juiz contará com uma série de medidas 

que poderão ser aplicadas cumulativamente ou não ao genitor que pratica a 

alienação com o fim de inibir ou atenuar seus efeitos, sempre de acordo com a 

gravidade do caso. Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou 

obstrução à convivência familiar, o juiz poderá inverter a obrigação de levar ou retirar 

a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos 

períodos de convivência familiar (art. 6º, lei 12.318/2010). 

       Inviável a guarda compartilhada, a atribuição ou alteração da guarda será 

dada preferencialmente ao genitor que viabilize a efetiva convivência da prole com o 

outro genitor (art. 7º, lei 12.318/2010). 
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4.1 Síndrome de Alienação Parental e Alienação Parental 

       É claro que toda separação gera uma tristeza e um estresse muito grande, 

principalmente para as crianças e adolescentes quando seus pais decidem se 

separar. Acostumados com uma rotina, de ter seus pais juntos, fazendo programas e 

vivendo em um mesmo ambiente, quando essa proximidade se rompe é uma das 

piores coisas que pode acontecer a um ser indefeso e vulnerável como os filhos, e 

quanto menor a idade mais difícil se torna a compreensão e aceitação. 

       O que os pais devem fazer é enfatizar que o filho não tem culpa e que sua 

relação continuará a mesma, que o amor é o mesmo, independente de viverem 

juntos ou não. Os genitores devem manter uma boa relação para que nessa nova 

fase o filho se sinta seguro e protegido como era antes para que possam superar o 

rompimento sem traumas 60.  

       Porém, não é o que acontece em muitas famílias. Inconformados com a 

separação e com um desejo de vingança os pais acabam por colocar seus filhos 

contra um dos genitores, geralmente contra o que deixou o lar conjugal. Fazendo 

com que essa relação se enfraqueça cada vez mais, excluindo o genitor não 

convivente da vida de seus filhos, visto que são manipulados em suas mentes 

indefesas e altamente influenciáveis a acreditar e inventar fatos que na verdade 

nunca aconteceram para criar um sentimento de ódio e afastar o progenitor, se 

passando por vítima o genitor alienante. 

      Este fenômeno sempre ocorreu, mas recentemente vem ganhando destaque. 

O assunto tem sido recorrente em ações judiciais de divórcio, alimentos, 

regulamentação de visitas, disputas de guarda em que um dos pais visa a 

suspender ou até impedir visitas, destituir o poder familiar, chegando às vezes até 

em acusação de abuso sexual, nem sempre verdadeiras, com a intenção de destruir 

a relação do filho com o genitor alienado.   

Para Ana Carolina Carpes Madaleno e Rolf Madaleno: 

Um dos primeiros sintomas da alienação parental se dá quando o 
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menor absorve a campanha do genitor alienante contra o outro e 
passa, ele próprio, a assumir o papel de atacar o pai alienado, com 
injúrias, depreciações, agressões, interrupção da convivência e toda a 
sorte de desaprovações em relação ao alienado. Os menores passam 
a tratar seu progenitor como um estranho a quem devem odiar, se 
sentem ameaçados com sua presença, embora, intimamente, amem 
esse pai como o outro  genitor.

61
  

 

       Destas situações que surgem as chamadas Alienação Parental e a Síndrome 

de Alienação Parental que podem ser interpretadas como sinônimos na doutrina, 

sendo de maior aceitabilidade a designação síndrome de alienação parental. 

     Síndrome de Alienação Parental é a expressão defendida pelo psiquiatra 

americano Richard Gardner, um dos pioneiros no estudo do assunto, suas 

conclusões começaram na década de 80 ao realizar relatórios em ações judiciais 

americanas. Testemunhou em mais de 400 processos nos Estados Unidos 62.  

       Define a Síndrome de Alienação Parental como: 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância 

que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de 

custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha 

denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela 

própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da 

combinação das instruções de um genitor (o que faz a “lavagem 

cerebral, programação, doutrinação”) e contribuições da própria 

criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a 

negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da 

criança pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de 

Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável. 
63

  

 

      Para o psiquiatra, a denominação síndrome é a mais correta e deve ser 

tratada como doença. Em sua observação além da campanha denegritória que um 

genitor faz sobre o outro, a própria criança contribui com a imagem negativa em 

apoio ao pai alienador. 
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       Observou ainda um conjunto de sintomas que aparecem por várias vezes 

juntos no menor alienado, em que tal conjunto corroboraria com a designação de 

síndrome.   

 

       Trata-se de um abuso emocional que pode trazer consequências sérias ao 

menor alienado, podendo destruir a relação entre pais e filhos. O agente alienador 

fica tão empenhado na campanha contra o outro progenitor, na destruição do vínculo 

entre o genitor alienado e o filho, que esquece dos malefícios psicológicos gerados 

ao menor não só no presente mas no futuro também. 

 

       Gardner defende a classificação de Síndrome de Alienação Parental (SAP) 

em vez de Alienação Parental (AP). A síndrome é um conjunto de sintomas que são 

percebidos juntos, caracterizando uma doença específica. Embora os sintomas não 

tenham uma conexão, pode-se observar uma origem comum, observados nos casos 

de alienação parental, geralmente os sintomas aparecem juntos. 

 

       Os sintomas observados pelo americano são descritos em seu artigo  O DSM-

IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação Parental (SAP)? e 

tem maior ocorrência nos casos de alienação moderada e severa, sendo transcritos 

a seguir. 

 

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.

64
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       Richard Gardner defende o uso da Síndrome de Alienação Parental, por ser 

uma síndrome identificada e que pode ser diagnosticada se considerada como 

síndrome. Ao se utilizar a expressão Alienação Parental tal conceito parece vago, 

não trazendo especificidade ao caso concreto, que poderiam ter diversas causas, 

não caracterizando a culpa dos pais alienadores ao realizar “lavagem cerebral” em 

seus filhos. O uso da AP para o psiquiatra não traz a possibilidade de se obter um 

diagnóstico preciso, dificultando a resolução dos litígios levados ao judiciário, pelo 

juiz.  

       Até hoje a Síndrome de Alienação Parental não foi classificada no DSM, 

manual da Associação Americana de Psiquiatria que lista diferentes categorias de 

desordens mentais e critérios para diagnosticá-los. 65.  

       A alienação parental pode ser entendida como uma definição geral, 

caracterizada pelo afastamento de um dos pais pelo filho, mas sem o conjunto de 

sintomas que caracterizam uma síndrome. 

      Ana Carolina Madaleno e Rolf Madaleno seguindo os apontamentos de 

Gardner afirmam que  

Existem diferenças entre a síndrome da alienação parental e apenas 
a alienação parental; a última pode ser fruto de uma real situação de 
abuso, de negligência, maus-tratos ou de conflitos familiares, ou seja, 
a alienação, o alijamento do genitor é justificado por suas condutas 
(como alcoolismo, conduta antissocial, entre outras), não devendo se 
confundir com os comportamentos normais, como repreender a 
criança por algo que ela fez, fato que na SAP é exacerbado pelo outro 
genitor e utilizado como munição para as injúrias. Podem, ainda, as 
condutas do filho ser fator de alienação, como a típica fase da 
adolescência ou meros transtornos de conduta.

66
  

     Especialistas definem três níveis de gravidade da síndrome da alienação 

parental, Ana Carolina Madaleno e Rolf Madaleno interpretam como: o tipo ligeiro ou 

estágio I leve- neste primeiro estágio, a difamação ocorre de forma pontual, apenas 

em relação ao genitor alienado, não se estendendo à sua família. Ainda há 

afetividade do menor em relação ao progenitor alienado.  

       Tipo moderado ou estágio II médio – o motivo ou tema das agressões são 
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aumentados nesta fase, ficando o menor induzido a tomar o partido do genitor 

alienante, mas por muitas vezes ainda defende o alienado. Neste estágio as visitas 

começam a sofrer interferências, como doenças, festas e entre outros que sempre 

coincidem com os dias de visitação, fazendo com que se deteriore o vínculo afetivo 

entre o ascendente não guardião e seu filho. 

       E tipo grave ou estágio III grave – chega-se ao ápice da Síndrome da 

Alienação Parental. As difamações do alienante estão intrínsecas na mente do 

menor, o qual não consegue sentir-se bem ao lado do alienado. Devido à recusa do 

filho, as visitas se tornam quase impossíveis, quebrando de vez o vínculo afetivo 

entre pai/mãe alienado e filho. O filho não precisa mais do alienante na campanha 

contra o genitor alienado, tornando-se independente.   
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4.2 Síndrome das Falsas Memórias 

       Na alienação parental grave pode surgir a chamada Síndrome das Falsas 

Memórias. Neste estágio, a alienação vai além das práticas comuns, atingindo um 

outro patamar, o de implantar fatos falsos nas mentes dos filhos. 

       Maria Berenice Dias traduz a síndrome das falsas memórias como sendo a 

situação em que  

O filho é convencido da existência de determinados fatos e levado a 
repetir o que lhe é afirmado como tendo realmente acontecido. Nem 
sempre consegue discernir que está sendo manipulado e acaba 
acreditando naquilo que lhe foi dito de forma insistente e repetida. 
Com o tempo, nem o alienador distingue mais a diferença entre 
verdade e mentira. A sua verdade passa a ser verdade para o filho, 
que vive com falsas personagens de uma falsa existência, 
implantando-se, assim, as falsas memórias.

67
  

       Na implantação desses falsos fatos na cabeça da criança, não raro tem sido 

as acusações de abuso sexual contra os pais, ato que gera uma situação muito 

delicada para todos. A mãe irá buscar formas de afastar o “agressor”, recorrendo ao 

judiciário e o juiz ficará com uma difícil tarefa. Se afastar o genitor somente com a 

acusação poderá destruir a relação pai e filho e se aguardar até ter indícios 

suficientes da autoria do abuso pode estar deixando o menor em situação de risco 

68.  

       Como é superior o interesse e a proteção da criança e do adolescente, na 

maioria das vezes o magistrado acaba por suspender as visitas entre pai e filho, o 

que deve perdurar enquanto não tem fim o processo que pode durar anos, trazendo 

tristeza e dor aos envolvidos. A criança acaba sendo submetida a várias entrevistas, 

testes e exames, com diversos profissionais, sendo por muitas vezes, não 

conclusiva a avaliação e ainda privada do convívio com seu genitor. 
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4.3 Comportamentos do agente alienador 

       A lei que dispõe sobre a alienação parental no Brasil, lei 12.318/2010, traz no 

parágrafo único do artigo 2º, um rol exemplificativo de atos que podem caracterizar a 

alienação parental. Além de dar liberdade ao juiz para reconhecer outros atos ou que 

sejam constatados em perícia. 

Art. 2º - Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação 
parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por 
perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros: 

 I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade; 

II - dificultar o exercício da autoridade parental; 

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar; 

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 
sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço; 

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 
criança ou adolescente; 

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 
dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, 
com familiares deste ou com avós.

69
 

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 

paternidade ou maternidade; - trata-se de uma campanha contra o ascendente 

guardião, sendo recorrente a de ordem econômico- financeira. O pai, geralmente 

responsável pela mantença da família e que não detém a guarda dos filhos faz uma 

campanha contra a mãe, que geralmente tem menos condições e fica com a guarda 

70.  

       Os adolescentes, principalmente, são facilmente seduzidos pelo poder 

econômico dos genitores, já que são atraídos pelo consumo, pelo uso de grifes e 

relaxados quanto às suas obrigações como a escola. Assim, o genitor munido de 

                                                      
69

 BRASIL. Lei que dispõe sobre a Alienação Parental. Lei 12318/10. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em julho 2015.  

70
 MADALENO, Ana Carolina Carpes. MADALENO, Rolf. Síndrome da Alienação Parental: a 

importância de sua detecção com seus aspectos legais e processuais. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2014. Pg.86.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm


40 
 

poder financeiro oferece aos filhos todas as regalias, compras, artigos de marcas 

famosas, sendo dispensados de suas obrigações como horários, tarefas, lições, 

sendo qualquer intervenção da guardiã tida como invejosa ou desequilibrada. 

       Outro exemplo é quando o alienador paga pensão alimentícia e induz os 

menores à desconfiança da mãe/pai, dizendo que a pensão é somente para os filhos 

e que devem reivindicá-la, sem levar em consideração despesas de subsistência e 

moradia que devem ser administradas pelo guardião responsável.  

 II - dificultar o exercício da autoridade parental; - ocorre geralmente contra o 

ascendente não guardião. Mesmo com o divórcio, o poder familiar deve ser exercido 

por ambos os pais, independente do tipo de guarda, unilateral ou compartilhada. 

Porém é comum que o genitor guardião dificulte o exercício deste poder, 

desautorizando decisões, desprezando opiniões e influenciando a prole a ignorar 

qualquer mando do genitor alienado. Com isso, o exercício em conjunto do poder 

familiar acaba por ficar somente na teoria, visto que o genitor alienado não consegue 

cumprir com sua função de pai/mãe. 

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; - aquele que não fica 

com a guarda da criança ou adolescente, tem o direito às visitas e o contato com 

seus filhos. O contato com os filhos não deve se restringir aos dias e horários 

específicos, devendo-se manter um contato contínuo, mesmo que não presencial, 

podendo ser utilizado todos os meios de comunicação para tanto. O objetivo é que 

pais e filhos mantenham dentro do possível a mesma relação que tinham quando 

moravam no mesmo lar. O que ocorre é que muitas vezes os ascendentes guardiões 

dificultam essa relação, não deixando os filhos utilizarem o computador, ou celulares 

para atenderem seus pais, inventando desculpas, dizendo que o filho não está em 

casa e etc. 71. 

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; - ocorre 

quando o genitor guardião oferece ao filho programas irrecusáveis, mais atrativos do 

que a visita de um genitor que já vem sendo excluído da relação com o filho, 

fazendo com que o filho informe sua preferência por outros programas que não as 
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visitas do outro genitor.  

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a 

criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; - 

prática realizada pelo progenitor guardião que quer excluir o outro genitor da vida de 

seus filhos, sendo meio da prática de alienação parental. 

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, 

para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; - 

encontrada no tipo mais severo de alienação parental, a falsa denúncia evidencia a 

Síndrome das Falsas Memórias. 

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a 

convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou 

com avós. – talvez seja o ato mais desesperado de um genitor em impedir que seu 

filho tenha contato com o outro progenitor. Utiliza-se do meio geográfico para tanto, 

sem justificativa e às vezes até sem a autorização judicial que deveria ser dada. 

       Importante lembrar que a alienação parental pode ser praticada pela mãe, 

que geralmente é quem detém a guarda do menor, pelo pai, pelos avós ou por 

qualquer pessoa que exerça sua autoridade, guarda ou vigilância perante o incapaz. 

       Comumente é praticada pelo genitor guardião, como demonstrado acima, que 

vê no filho um meio de atingir o ex-parceiro. Sobre isso Ana Carolina Carpes 

Madaleno e Rolf Madaleno: 

Com o uso de chantagens de extrema violência mental, que não 
deixam nenhuma chance de defesa da criança ou do adolescente 
alienado, sendo levado a acreditar, piamente, que o genitor visitante 
não lhe faz nenhum bem e, pelo contrário, sente o menor visitado 
uma grande aflição pela presença supostamente indesejada do 
progenitor visitante, e o rebento vulnerável exterioriza isso de forma 
exagerada e injustificada para rejeitar o contato com seu progenitor 
alienado. O próprio medo de a criança ou adolescente vir a ser 
também abandonado pelo ascendente que tem sua guarda faz com 
que o rebento se torne presa fácil do alienador, pois precisa provar 
sua lealdade atendendo às expectativas de rejeição ao progenitor 
alienado e, dessa forma, assegurar o carinho ao menos de um de 
seus ascendentes.

72
  

       Ainda sobre as condutas do agente alienador, Denise Maria Perissini da Silva 
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enumera 17 exemplos de prática da alienação parental, são eles: 

 Se recusar a passar as ligações aos filhos. 

 Organizar atividades com os filhos durante o período em que o outro genitor 

deve normalmente exercer o direito de visitas. 

 Apresentar o novo companheiro(a) aos filhos como “a sua nova mãe” ou “o 

seu novo pai”. 

 Interceptar a correspondência dos filhos por qualquer meio. 

 Desvalorizar e insultar o outro progenitor perante os filhos. 

 Recusar-se a fornecer informações ao outro genitor sobre atividades que os 

filhos estão envolvidos. 

 Impedir o outro pai de exercer seu direito de visita. 

 Esquecer de avisar o outro genitor de médicos, psicólogos e dentistas. 

 Envolver pessoas próximas na “lavagem cerebral” dos filhos. 

 Tomar decisões importantes sobre os menores sem consultar o outro genitor 

como a escola, a religião e etc. 

 Impedir o outro progenitor de ter acesso às informações escolares e médicas 

dos filhos. 

 Sair de férias sem os filhos, deixando-os com pessoas que não o outro 

pai/mãe, ainda que este esteja disponível e queira ficar com os filhos. 

 Proibir os filhos de usar presentes do  outro genitor. 

 Ameaçar castigar os filhos se eles se comunicarem com o outro genitor de 

qualquer maneira. 

 Culpar o outro pai/mãe  pelo comportamento dos filhos. 

 Ameaçar os filhos com a mudança de residência para um local longínquo, 

para o exterior, por exemplo. 
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 Telefonar seguidamente, sem razão aparente, para os filhos durante as visitas 

do outro progenitor 73.  

Denise Perissini da Silva traz ainda exemplos de frases que podem ser ditas 

pelo alienante aos filhos, como: 

 “Cuidado ao sair com seu pai (ou mãe). Ele (a) quer roubar você de mim.” 

 “Seu pai (sua mãe) abandonou vocês!” 

 “Seu pai (sua mãe) me ameaça, vive me perseguindo!” 

 “Eu fico desesperada quando você sai com seu pai.” 

 “Cuidado com o seu pai, ele pode abusar de você!”
74

 

Com isso, resta caracterizado o comportamento de um agente alienador em 

diversas situações, tanto em relação a seus filhos como em relação a seu ex-

cônjuge ou companheiro na tentativa muitas vezes bem sucedida de “romper” o 

relacionamento entre pais e filhos.   
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4.4 Danos causados aos filhos 

       Com certeza os maiores prejudicados neste “joguete” dos pais são os filhos. 

São os que mais sofrem com as armações do agente alienador, tendo como 

consequência o rompimento do vínculo com seu outro genitor. A situação é bastante 

delicada, visto que de um lado, o menor não quer decepcionar seu guardião que é 

quem lhe protege, dá carinho e vive sob o mesmo teto. Por outro, a criança ou 

adolescente ama aquele outro pai/mãe e não quer ficar sem ele, mas acaba por 

ceder ao alienador, absorvendo seu ódio e seu rancor em relação ao alienado, 

tornando-se o “órfão de pai/mãe vivo” 75.  

       Neste processo de instauração da alienação parental, o genitor alienador faz 

o papel de vítima, fazendo com que os papéis se invertam, ficando o menor 

responsável por proteger aquele pai frágil, ocorrendo a paternalização. A criança é 

comandada pelo alienador que passa a incitar que o filho rejeite o pai alienado, 

controlando todas as relações de seu filho, sendo possível o convívio do menor com 

o genitor alienado somente se sua vontade permitir. 

       Denise Perissini da Silva ao referir Gardner, analisa o que o psiquiatra declara 

que a Síndrome da Alienação Parental é mais que uma lavagem cerebral porque o 

menor participa na campanha do genitor que é alienado. Analisa esta participação 

que ocorre em cinco passos, são eles: 

1. A criança denigre o pai alienado com linguajar impróprio e severo 
comportamento opositor, muitas vezes utilizando-se de argumentos do(a) 
genitor(a) alienador(a) e não dela própria; para isso, dá motivos fracos, 
absurdos ou frívolos para sua raiva. Por exemplo, diz que o pai não é 
“confiável”. 

2. Declara que ela mesma teve a ideia de denegrir o pai alienado. O fenômeno 
do “pensador independente” acontece quando a criança garante que ninguém 
disse aquilo a ela, nega que alguém a tenha induzido a falar daquele modo, 
afirma que seus sentimentos e verbalizações são autênticos. Quando a 
própria criança contribui com seu relato, a SAP fecha seu circuito. 

3. O filho apoia e sente a necessidade de proteger o pai alienador. Com isso, 
estabelece um pacto de lealdade com o genitor alienador em função da 
dependência emocional e material, demonstrando medo em desagradar ou 
opor-se a ele. O filho tem medo do abandono e rejeitado pelo alienador e por 
isso se compadece de seu “sofrimento” ( ou acredita em sua dramatização), 
alia-se a ele e rejeita o outro genitor, a quem considera a “causa” de todo 
esse “sofrimento”. 
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4. Menciona locais onde nunca esteve, que não esteve na data em que é 
relatado um acontecimento de suposta agressão física / sexual ou descreve 
situações vividamente que nunca poderia ter experimentado - implantação 
das “falsas memórias”. Inclusive, nem se dá conta das contradições e lacunas 
dos relatos de acusação de molestação sexual, construídos ao longo das 
diversas ocasiões em que a criança depõe para profissionais, por vezes 
despreparados e desconhecedores da ocorrência de memórias falsas. 

5. A animosidade é espalhada para também incluir amigos e/ou outros membros 
da família do pai alienado ao (voltar-se contra os avós paternos, primos, tios, 
companheira). A “vovó querida” torna-se a “aquela velha chata”, a namorada 
do papai torna-se a “intrusa”, “agora o papai não tem mais tempo ou dinheiro 
para você porque agora ele tem uma nova namorada, e tem de sustentar os 
filhos dela (ou deles)”. Conforme se verá adiante, o comportamento da 
criança muda também em relação aos demais familiares ou pessoas que 
tenham contato com o pai/mãe alienado(a): pode esquivar-se de visitá-los, 
evitar entrar em contato com eles nas datas comemorativas(não telefonar 
para o avô no Natal ou no aniversário dele), podendo chegar ao desrespeito e 
desacato.

76
 

       No âmbito escolar, nos estudos e outros, Denise Perissini da Silva analisa os 

mecanismos de defesa psíquica da criança que sofre com a Síndrome da Alienação 

Parental: 

 Negação: negar que o conflito familiar esteja ocorrendo, ou que isso esteja 
afetando seu comportamento ou desempenho na escola. 

 Racionalização: sempre encontra uma “explicação lógica” para tudo. 

 Sublimação: utiliza os estudos ou recursos socialmente aceitáveis para não 
lidar com o “caos” familiar (discórdias e brigas entre os pais, ou conflitos 
psíquicos referentes à acusação falsa de abuso sexual contra o pai/mãe 
alvo).

77
 

       Sendo necessário segundo a autora analisar as reações da criança ou 

adolescente envolvidas na SAP em dois momentos; sendo o primeiro nos momentos 

iniciais da SAP, quando o alienador afasta a criança do outro genitor, fazendo com 

que o menor se envolva com o alienador por medo do abandono ou da rejeição, 

fazendo desaparecer os sentimentos pelo pai alienado. Ocorre a completa exclusão 

do outro genitor, sem consciência, sem remorso, sem noção da realidade podendo 

haver até a acusação de abuso sexual. 

       O segundo momento, é quando por questões de conscientização posterior ou 

por alguma situação impactante o menor alienado descobre ou percebe que tudo o 

que vivenciou foi mentira, que foi manipulado pelo alienador e que cometeu uma 
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injustiça com o alienado por todas as acusações que o alienador o induziu a relatar, 

como as acusações de abandono e até abuso sexual. O menor alienado passa a 

sentir ódio, rancor do agente alienador pela manipulação, mentiras e etc. E remorso 

e culpa por ter odiado o outro pai sem motivos plausíveis para isso.  

       Ana Carolina Madaleno e Rolf Madaleno atentam para os prováveis danos 

psicológicos em que 

São afetados o desenvolvimento e a noção do autoconceito e 
autoestima, carências que podem desencadear depressão crônica, 
desespero, transtorno de identidade, incapacidade de adaptação, 
consumo de álcool e drogas e, em casos extremos, podem levar até 
mesmo ao suicídio.

78
 

       Certamente que o principal dano causado ao filho é o afastamento do genitor 

de sua vida, seu desenvolvimento, crescem com uma lacuna de sentimento 

perdendo o afeto daquele que o ama e o quer por perto. Este tipo de abuso 

compromete o desenvolvimento psíquico do menor alienado que passa por muito 

tempo com um sentimento de ódio e rancor em relação ao pai alienado e depois, 

podendo vir a ter esse mesmo sentimento em relação ao alienador quando descobre 

anos mais tarde que na verdade foi vítima e cúmplice de uma grande injustiça. 
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4.5 Das medidas judiciais cabíveis ao alienador 

       Sendo verificada a prática de alienação parental o magistrado terá o poder de 

aplicar o disposto no artigo 6º da lei 12.318/2010 no intuito de inibir ou atenuar seus 

efeitos para com a criança ou adolescente. O rol trazido pelo artigo é exemplificativo, 

devendo ficar a cargo do juiz a melhor escolha diante do caso concreto, com a 

faculdade de escolher outras medidas que julgue mais adequadas. Não há ordem 

para a aplicação das medidas, podendo ainda ser aplicadas cumulativamente.   

Art. 6o  Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 
conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com 
genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, 
cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de 
instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, 
segundo a gravidade do caso: 

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; 

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor 
alienado; 

III - estipular multa ao alienador; 

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; 

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou 
sua inversão; 

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou 
adolescente; 

VII - declarar a suspensão da autoridade parental. 

Parágrafo único.  Caracterizado mudança abusiva de endereço, 
inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também 
poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou 
adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias 
dos períodos de convivência familiar.

79
 

            A aplicação das medidas previstas no artigo não trazem prejuízo para ações 

de responsabilização civil ou criminal, como por exemplo, ação de indenização por 

perdas e danos. 

A indenização por dano moral ou material é admitida pelo 
ordenamento jurídico brasileiro e tem especial referência na Lei da 
Alienação Parental, diante dos notórios prejuízos de ordem moral e 
material causados pela propositada e injustificada alienação dos filhos 
ao outro progenitor, e até mesmo em relação aos avós ou irmãos da 
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criança ou adolescente alienado.
80

  

       Os danos morais são facilmente percebidos diante de toda a situação em que 

é submetido o genitor alienado, diante da frustração de ter seu filho induzido a se 

afastar por conta de mentiras, da perda do vínculo entre pai e filho sofrido por 

ambos. 

       O pedido de dano material pode ser comprovado e declarado pelo agente 

alienado podendo ter sido decorrente de gasto com advogado e custas processuais 

para acionar o Judiciário pela impossibilidade de contato com o menor alienado, 

através de regulamentação de visitas, pedido de guarda e etc. Além de gasto com 

psicólogos ou psiquiatras para o filho que sofre com a Síndrome da Alienação 

Parental. 

       Ou, ainda, na situação prevista no inciso VII do art. 2º da lei 12.318/2010 81, 

quando o agente alienador muda de domicilio para dificultar as visitas do progenitor 

alienado, este pode pedir ressarcimento pelas viagens feitas para que pudesse ter 

contato com o filho. 

       Quando da ocorrência da Síndrome das Falsas Memórias, o genitor alienador 

pode sofrer acusação no âmbito criminal por falsa denúncia por acusar o pai 

alienado de abuso sexual contra o menor ou por calúnia. Respondendo ainda por 

desobediência judicial ou abandono de incapaz, dependendo do tipo de prática de 

alienação parental realizada pelo alienador 82.  

       A declaração de ocorrência da alienação parental prevista no inciso I do 

referido art. 6º pode ser declarada após a elaboração da perícia psicológica ou 

biopsicossocial que constatar sua ocorrência. Diante dessa situação, deve o 

magistrado advertir o agente alienador para que pare com os atos de alienação, que 

poderão incidir em outras medidas caso não siga a orientação e que diga a respeito 
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do mal que está causando ao filho tentando afastar o outro genitor do convívio com 

o filho. 

       Detectada a alienação parental deve o juiz garantir o convívio entre pai 

alienado e filho, ampliando sua convivência conforme descrito no inciso II do art. 6º 

da lei. De acordo com o grau detectado de alienação a autoridade judiciária poderá 

ordenar o encaminhamento das partes à terapia no intuito de fazer cessar a prática 

da alienação e ainda reaproximar as partes envolvidas. 

       A multa prevista no inciso III serve como um impulso para o cumprimento da 

obrigação imposta pelo magistrado no sentido de permitir o convívio do pai alienado 

com seus filhos.   

Serve como medida de pressão para a remoção dos obstáculos 
imotivadamente impostos para o exercício do regime de visitas e, com 
efeito, prejudica menos os filhos do que certamente aconteceria se 
fosse usada a violência judicial de uma medida cautelar de busca e 
apreensão realizada por oficial de justiça, não raras vezes 
acompanhado da aterrorizante presença e intervenção de todo um 
assustador aparato policial.

83
 

       Também pode servir como uma forma de forçar o genitor a comparecer e 

realizar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial determinado pelo juiz e 

previsto no inciso IV do art. 6º da lei de alienação parental 84.  

       Nada melhor do que causar dor ao “bolso” para fazer com que o alienador 

cesse com as atividades de alienação, tentando colocar o filho contra o pai. Deve 

ser aplicada a multa em cada descumprimento de ordem judicial, objetivando 

resolver o conflito o mais rápido possível. 

       O inciso V traz a alteração da guarda unilateral para a compartilhada agora 

regulada em lei, lei nº 13.058/2014 85 que estipula ser a guarda compartilhada a ser 

aplicada nos casos de divórcio e dissolução da união estável no tocante a guarda 

dos filhos. 

       Certamente com esta regulamentação, os pais passarão mais tempo com os 
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filhos, sendo de forma mais igualitária o tempo de convívio dos filhos com cada um 

dos pais. Com a fixação da guarda compartilhada não necessariamente quer dizer 

que os filhos passarão exatamente o mesmo tempo com cada um dos pais, isso 

dependerá da disponibilidade de cada um e também não quer dizer que o menor 

terá duas residências, podendo ser fixado o domicílio da criança e do adolescente 

de acordo com as condições dos genitores e tendo em vista sempre o melhor 

interesse dos filhos.   

        O que se espera é que com ambos os pais participando mais da vida dos 

filhos, não sobre muito espaço para que um dos genitores ataque o outro, usando 

como meio para isso o filho que não deve ser envolvimento nos desentendimentos, 

brigas, rancores dos pais. 

       No mesmo inciso, ainda há a possibilidade de inversão da guarda, passando 

ao outro genitor. Isso se dará quando não for possível a guarda compartilhada, 

geralmente em casos em que a Síndrome já se encontra muito presente na criança 

ou adolescente e as atitudes do alienador cada vez mais incisivas. Com isso 

pensando no melhor para o menor, o juiz deve inverter a guarda para aquele 

viabilize a convivência do menor com o outro genitor (art. 7º da lei 12.318/2010) 86.  

       A lei traz ainda a possibilidade da “fixação cautelar do domicílio da criança ou 

adolescente” no inciso VI e ainda “declarar a suspensão da autoridade parental” no 

inciso VII que pode ocorrer quando a Síndrome encontra-se em um estágio mais 

avançado, podendo o magistrado tomar as medidas para afastar o menor do genitor 

alienador, suspendendo por determinado tempo o contato entre o filho e o alienador, 

protegendo o menor da alienação. Geralmente determinando que durante o 

processo o filho fique com o genitor alienado, retomando o contato com o alienador 

aos poucos com acompanhamento de profissional indicado pelo juiz da causa 87.  
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4.6 Aplicação da multa e de outras medidas previstas no art. 6º da lei 

12.318/2010 pelo TJRS 

       A pesquisa do presente trabalho tem por finalidade a análise de acórdãos 

proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Optou-se por uma análise 

do ponto de vista prático, analisando as decisões proferidas no Rio Grande do Sul a 

respeito da prática da alienação parental desde a promulgação da lei até o mês de 

confecção desta pesquisa, agosto de 2015. 

       Os processos que envolvem direito de família correm em segredo de justiça, 

não sendo permitido maior acesso aos casos. Desta forma, o que se consegue 

analisar através da pesquisa, são as decisões relativas a agravos de instrumento e 

apelações que são submetidas ao duplo grau de jurisdição.   

       A principal finalidade da análise é a verificação da ocorrência da aplicação da 

multa prevista como sanção no artigo 6º, III da lei que dispõe sobre a alienação 

parental. Para isso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

foi pesquisada jurisprudência contendo as expressões “alienação parental e multa”, 

de 26 de agosto de 2010 até 12 de agosto de 2015. Foram encontrados 8 

resultados. 

Destes 8 (oito) resultados: 

1. Há o pedido do pai de aplicação de multa em agravo de instrumento a ser 

aplicada a mãe por impedir as visitas. A multa não é concedida tendo em vista 

que não há nos autos comprovação pelos laudos psicológicos de prática de 

alienação parental pela mãe. Nº 70060143708 88.  

2.  A genitora interpõe agravo de instrumento para suspender as visitas do pai. 

Houve acusação de abuso sexual pela mãe, o que não restou comprovado. E 

acusação do pai a mãe por praticar a alienação parental. As visitas foram 

restabelecidas e ficam mantidas sem necessidade de supervisão, pois não foi 

comprovada a acusação de abuso. Ocorre a decretação da advertência à 
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genitora acerca da gravidade da conduta e das consequências que poderão 

ser geradas como aplicação da multa ou reversão da guarda. Nº 

70060325677 89.  

3. Em apelação, há o pedido de aplicação de multa por descumprimento de 

ordem judicial. Sobre o pedido é aplicada multa de dois salários mínimos 

(valor encontrado no inteiro teor do acórdão) ao genitor por descumprimento 

de ordem. O genitor deveria dar continuidade ao tratamento psicológico da 

criança, o que não o fez. 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE GUARDA E 

REVERSÃO DE GUARDA E BUSCA E APREENSÃO DE 

MENOR. AGRAVO RETIDO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE 

DECLAROU O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. APELAÇÃO. 

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELA GENITORA E 

IMPROCEDENTE AS AÇÕES DE GUARDA E REVERSÃO 

PROPOSTAS PELO GENITOR. RECONHECIMENTO E 

CONFIGURAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL, 

PERPETRADA PELA FAMÍLIA PATERNA. MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ 

CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE LEALDADE 

PROCESSUAL POR PARTE DO GENITOR. APLICAÇÃO DE 

MULTA AO GENITOR TENDO EM VISTA 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. 

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DO GENITOR 

DESPROVIDOS E APELO DA GENITORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. 
90

 

4. A mãe em agravo de instrumento pede a suspensão das visitas do pai. Há 

acusação pela mãe de abuso sexual praticado pelo pai e este a acusa de 
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alienação parental. As visitas que estão estabelecidas ficam mantidas por 90 

dias sem supervisão por não haver prova do abuso praticado pelo genitor. 

Após este prazo as visitas devem ser ampliadas. A mãe deve ser advertida da 

grave conduta de alienação bem como das consequências como aplicação de 

multa e até reversão da guarda. A decisão pode ser alterada a qualquer 

tempo, sobrevindo novos fatos ao processo. Nº 70053490074 91.  

5. Em apelação mãe pede aplicação das sanções dispostas no art. 6º da lei 

12.318/2010 alegando prática de alienação parental feita pelo genitor em 

viagens que faz com a filha. Como a alienação não foi minimamente 

demonstrada, descabida aplicação de qualquer das sanções do art. 6º. Nº 

70051217172 92.  

6. O genitor irresignado com a decisão que determinou as visitas aos sábados. 

Alega que a guardiã não cumpre com a determinação. Há acusação de abuso 

sexual do pai e acusação de alienação parental pela mãe. Pede o agravante 

para passar o dia dos pais com o menor, o que não foi deferido diante da 

delicada situação de alienação. Não há que se falar em aplicação de multa 

pois não foi alvo de exame no juízo de 1º grau. Nº 70050368463 93.  

7. O pai interpôs agravo de instrumento no sentido de se fazer cumprir as visitas 

estabelecidas, alegando alienação parental. As provas feitas são insuficientes 

para comprovação de alienação parental. Nº 70047309372 94.  

8. O genitor interpôs agravo de instrumento para o fim de ter garantido seu 

direito de visitação concedido em liminar. Foi confirmado o direito do pai de 
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visitar a filha mantendo a cominação de multa em caso de descumprimento 

por parte da genitora. Nº 70043065473 95.  

As ementas dos acórdãos mencionados na pesquisa encontram-se em anexo. 

       Do breve resumo relatado acima, depreende-se que dos oito resultados 

encontrados: em 2 (dois) acórdãos foi determinada advertência a genitora que 

pratica alienação parental. Em 3 (três) acórdãos não houve a comprovação da 

prática de alienação parental. 

       Em 1 (um) acórdão não apreciou o pedido de multa por não ter sido objeto de 

exame em 1º grau.  Em 1 (um) acórdão, houve a determinação de multa em caso de 

descumprimento de ordem judicial. 

       E, por fim, em somente 1 (um) acórdão foi estipulada multa de dois salários 

mínimos pelo descumprimento do pai à ordem de continuar o tratamento psicológico 

da filha. 

       Com isso, pode-se concluir que a aplicação da multa prevista no artigo 6º da 

lei 12.318/2010 não vem sendo aplicada. Ao menos em sede recursal, não é o que 

se mostra evidenciado. 

       Para uma análise das medidas que estão sendo aplicadas pelo Tribunal, já 

que foi visto que a aplicação da multa não é utilizada ao menos em sede recursal, foi 

realizada pesquisa junto ao site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a 

expressão "alienação parental", foram encontrados 195 resultados. 

        Destas 195 jurisprudências encontradas, 64 apontam pelo menos indícios 

quando não comprovadas prática de alienação parental. Em análise a estes 64 

acórdãos, tem-se os seguintes resultados de práticas do judiciário com o fim de 

coibir a alienação: 
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  64 Acórdãos Medidas aplicadas: Jurisprudência: Percentual 

        16 Alteração da guarda Ementa: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL E 
ALTERAÇÃO DE GUARDA. 
LIMINAR. CABIMENTO. Caso no 
qual restaram demonstrados, 
pelos documentos constantes aos 
autos, indicativos de atos de 
alienação parental praticados pela 
genitora, com a colocação de todo 
o tipo de óbice à visitação paterna, 
o que justifica a reversão da 
guarda em prol do genitor. 
NEGARAM PROVIMENTO AO 
RECURSO.

96
  

        25% 

        14 Manutenção das visitas Ementa: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
GUARDA. EXCLUSÃO DA VISITA 
SEMANAL. INDÍCIOS DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL 
PERPETRADOS PELO 
GENITOR. Diante do contexto 
trazido aos autos, e do intenso 
grau de beligerância entre os pais, 
com indicativos de alienação 
parental, o que está prejudicando 
o vínculo materno-filial, mantenho 
as visitas como fixadas no acordo 
até a realização de audiência, 
quando será reexaminado o 
pedido. NEGADO 
SEGUIMENTO.

97 

     21,875% 

        13 Manutenção da guarda Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
PRETENSÃO DA GENITORA DE 
REVERSÃO DA GUARDA EM 
SEU FAVOR. DESCABIMENTO. 
NECESSIDADES DA FILHA 
MENOR ATENDIDAS A 
CONTENTO PELO GENITOR. 1. 
Caso em que o conjunto 
probatório revela que os 
interesses da filha menor 
(atualmente com sete anos de 
idade) vêm sendo atendidos a 
contento pelo genitor, que desde o 
ano de 2012 vem exercendo a sua 
guarda por força de decisão 

    20,3125% 
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liminar, amparada na constatação 
de que a infante estava sendo 
vítima de alienação parental por 
parte da genitora, que nunca 
demonstrou comprometimento 
com o fortalecimento do convívio 
paterno-filial. 2. Não ocorrendo 
situação excepcional a justificar a 
reversão da guarda, 
recomendável a manutenção do 
arranjo familiar tal como se 
encontra. APELAÇÃO 
DESPROVIDA.

98
  

           4 Regulamentação de visitas Ementa: DIREITO DE VISITAS. 
MÃE. ACUSAÇÃO DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL. 
REGULAMENTAÇÃO. 1. Como 
decorrência do poder familiar, a 
genitora não-guardiã tem o direito 
de avistar-se com o filho, 
acompanhando-lhe a educação, 
de forma a estabelecer com ele 
um vínculo afetivo saudável. 2. Os 
fortes indícios de que a mãe 
esteja promovendo alienação 
parental não podem impedir o 
contato dela com o filho, mas as 
visitas devem ser restringidas e 
feitas em ambiente terapêutico, ou 
seja, mediante acompanhamento 
profissional, devendo assim 
permanecer até que seja 
concluída a avaliação pela 
psicopedagoga e elaborado o 
estudo social determinado. 
Recurso parcialmente provido.

99
  

       6,25% 

           3 Suspensão das visitas Ementa: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL. SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE VISITAÇÃO POR 
PARTE DA MÃE. CABIMENTO. 
Em que pese seja evidente a 
importância da convivência da 
criança, de apenas cinco anos de 
idade, com sua genitora, 
considerando serem verossímeis 

    4,6875% 
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as alegações de prática de atos 
de alienação parental, deve ser 
mantida a decisão que suspendeu 
as visitas até o esclarecimento 
dos fatos. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO, 
POR MAIORIA.

100
  

           3 Restabelecimento das 
visitas 

Ementa: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 
PATERNAS. DECLARATÓRIA DE 
PRÁTICA DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL. Correta as decisões 
agravadas que "chamaram o feito 
à ordem" e determinaram o 
restabelecimento gradual da 
visitação paterna. Com a vinda da 
avaliação social, realizada por 
ocasião da primeira visitação 
paterna, resta atendida a 
exigência dos anteriores agravos 
de instrumento, que determinavam 
a realização de avaliação 
psicossocial para retomada da 
visitação. Ademais, deve ser 
valorizada a impressão pessoal do 
juiz de primeira instância, que está 
em contato com as partes, e, 
principalmente, considerado o fato 
de que não há prova das 
acusações maternas, de prática 
de abuso sexual pelo pai. 
NEGARAM PROVIMENTO.

101 

     4,6875% 

           2 Concessão de guarda Ementa: APELAÇÃO. GUARDA. 
CONCESSÃO AO GENITOR. 
ADEQUAÇÃO. Caso que 
adequada concessão da guarda 
para o genitor, porquanto bem 
provada a situação de alienação 
parental, solução corroborada 
pelas avaliações sociais que 
concluíram que essa é a solução 
que mais e melhor atende ao 
interesse prevalente do menor. 
NEGARAM PROVIMENTO.

102
  

      3,125% 
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           2 Acompanhamento/ 
Tratamento psicológico 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
ECA. MEDIDA PROTETIVA. 
ACOMPANHAMENTO 
PSICOLÓGICO DO 
ADOLESCENTE E DOS 
GENITORES. POSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
Caso concreto em que o protegido 
sofreu abalos psicológicos em sua 
infância, especialmente durante o 
processo de separação dos seus 
pais, presenciando até mesmo 
agressões físicas. Além disso, 
ficou demonstrado que, quando 
criança, foi objeto de alienação 
parental praticado por sua 
genitora, e que, em razão disso, a 
aproximação entre pai e filho 
nunca foi possível. Manutenção da 
sentença que determinou o 
encaminhamento do adolescente 
e dos seus genitores a 
acompanhamento psicológico. 
APELAÇÃO DESPROVIDA.

103
  

      3,125% 

           2 Advertência da conduta do 
alienador, informando as 
consequências que 
poderão ser desde a multa 
até a reversão da guarda 

Ementa: DIREITO DE VISITAS. 
PAI. ACUSAÇÃO DE ABUSO 
SEXUAL. PEDIDO DE 
SUSPENSÃO. SUSPEITA DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL. 
INTENSA BELIGERÂNCIA. 1. 
Como decorrência do poder 
familiar, o pai não-guardião tem o 
direito de conviver com o filho, 
acompanhando-lhe a educação, 
de forma a estabelecer com ele 
um vínculo afetivo saudável. 2. A 
criança está vitimizada, no centro 
de um conflito quase insano, onde 
a mãe acusa o pai de abuso 
sexual, e este acusa a mãe de 
promover alienação parental. 3. As 
visitas foram restabelecidas e 
ficam mantidas sem a 
necessidade de supervisão, pois a 
acusação de abuso sexual não 
encontra nenhum respaldo na 
prova coligida. 4. A mãe da 
criança deverá ser severamente 
advertida acerca da gravidade da 
conduta de promover alienação 
parental e das graves 
conseqüências jurídicas 
decorrentes, que poderão implicar 

      3,125% 
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na aplicação de multa ou, até 
mesmo, de reversão da guarda. 
Recurso desprovido.

104
  

           2 Absolvição por falsa 
acusação 

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. 
ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR. ART. 217. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. 
DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA 
DO FATO. No caso dos autos, 
como bem salientado pelo 
julgador singular, há patente 
dúvida sobre a existência dos 
abusos narrados na denúncia ou 
da chamada "síndrome de 
alienação parental". Os 
testemunhos dos autos, bem 
como a farta documentação 
colacionada, evidenciam que há 
forte disputa na esfera cível sobre 
a guarda da vítima, a partir dos 
quais se percebe, igualmente, a 
postura violenta do acusado em 
face da prole. Contudo, os relatos 
testemunhais são vagos e 
imprecisos ao narrar o imputado 
conteúdo sexual das investidas do 
réu contra a filha, o que gera 
dúvida sobre a efetiva existência 
de atentado violento ao pudor. 
Assim, a dúvida conduz 
inexoravelmente à absolvição, 
que, entretanto, deve estar 
fundamentada no art. 386, inciso 
II, do CPP. APELAÇÃO 
DESPROVIDA.

105
  

      3,125% 

           1 Restrição das visitas Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÕES DE GUARDA. DISPUTA 
ENTRE A GENITORA E A AVÓ 
PATERNA DAS MENORES. 
PREVALÊNCIA DOS 
PRECÍPUOS INTERESSES DAS 
INFANTES. PRECEDENTES. 
SENTENÇA CONFIRMADA. As 

     1,5625% 
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crianças necessitam de um 
referencial seguro para viver e se 
desenvolver e seu bem-estar deve 
se sobrepor, como um valor maior, 
a qualquer interesse outro. A julgar 
pelos elementos constantes nos 
autos, especialmente os ulteriores 
estudo social e laudo psicológico, 
a genitora apresenta plenas 
condições de exercer o poder 
familiar e, especificamente, a 
guarda das meninas, medida 
recomendada para a preservação 
da integridade emocional das 
infantes, as quais, enquanto 
permaneceram sob a guarda da 
avó, apresentaram fortes indícios 
de desenvolvimento da chamada 
síndrome da alienação parental. 
Não se verificam razões plausíveis 
para que seja operada reforma na 
sentença, cuja solução é a que 
melhor atende ao interesse das 
infantes, preservando-lhes a 
segurança e o bem-estar físico e 
emocional, inclusive no que 
pertine à restrição do exercício do 
direito de visitas pela avó, 
condicionado à submissão a 
tratamento psicológico. APELO 
DESPROVIDO.
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           1 Busca e apreensão do 
menor 

Ementa: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CAUTELAR DE 
BUSCA E APREENSÃO DE 
MENOR. DEFERIMENTO DA 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
Caso em que não há indício de 
perigo ao interesse da menor no 
deferimento da busca e apreensão 
da criança em favor da mãe 
guardiã. Ao contrário, os indícios 
do processo apontam para prática 
de alienação parental do genitor 
agravante, não guardião, que 
justifica ainda mais o deferimento 
antecipado da cautelar de busca e 
apreensão. NEGARAM 
PROVIMENTO.
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    1,5625% 
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           1 Aplicação da multa Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÕES DE GUARDA E 
REVERSÃO DE GUARDA E 
BUSCA E APREENSÃO DE 
MENOR. AGRAVO RETIDO. 
ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
DECISÃO QUE DECLAROU O 
ENCERRAMENTO DA 
INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA CONFIGURADA. 
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE 
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO 
DE BUSCA E APREENSÃO 
AJUIZADA PELA GENITORA E 
IMPROCEDENTE AS AÇÕES DE 
GUARDA E REVERSÃO 
PROPOSTAS PELO GENITOR. 
RECONHECIMENTO E 
CONFIGURAÇÃO DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL, 
PERPETRADA PELA FAMÍLIA 
PATERNA. MELHOR INTERESSE 
DA CRIANÇA. LITIGÂNCIA DE 
MA-FÉ CARACTERIZADA. 
AUSÊNCIA DE LEALDADE 
PROCESSUAL POR PARTE DO 
GENITOR. APLICAÇÃO DE 
MULTA AO GENITOR TENDO EM 
VISTA DESCUMPRIMENTO DE 
ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. 
AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO 
DO GENITOR DESPROVIDOS E 
APELO DA GENITORA 
PARCIALMENTE PROVIDO.

108
  

     1,5625% 

 

       Com isso, pode-se perceber que em 25% dos casos encontrados houve a 

alteração da guarda como melhor forma de zelo pelo menor diante da situação 

vivenciada de alienação parental. Em segundo lugar, com maior aplicação, a 

manutenção das visitas, fixada na maioria das vezes em 1º grau, como forma de 

preservar o vínculo da criança ou adolescente com seu outro genitor.   

       Outro fator importante analisado foi quem é o praticante da alienação 

parental. Dos 64 resultados mencionados acima, em 41 dos casos a mãe é quem 

pratica a alienação. Em segundo lugar o pai como agente alienador em 15 dos 

acórdãos analisados. O que permite dizer que na maioria dos casos a alienação 
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parental é praticada pela genitora que na maioria das vezes como se pode perceber 

é quem possui a guarda da prole.        

       Como já dito anteriormente, os processos que versam sobre direito de família 

correm em segredo de justiça, dificultando um estudo prático. Certamente que a 

maioria dos processos não são submetidos ao segundo grau de julgamento. 

       Pode-se concluir isto, pois, em pesquisa ao mesmo site, do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, ao pesquisar jurisprudência da data da promulgação 

da lei até o dia 12 de agosto de 2015, inserindo a somente a expressão “alienação 

parental”, são encontrados 195 (cento e noventa e cinco) resultados. Para um 

espaço de tempo de 5 (cinco) anos, é número relativamente pequeno de questões 

que são levadas ao Tribunal. 

 O que se pode perceber também é que sempre em que há a suspeita ou a 

acusação de AP há o encaminhamento do menor para laudo psicológico, 

extremamente importante para a comprovação da prática da Alienação Parental. O 

interesse do menor é sempre levado em consideração, em busca da preservação 

dos vínculos materno ou paterno tão importantes no desenvolvimento dos filhos. 

       A matéria é muito presente na sociedade atual, sendo a maioria dos divórcios 

e dissoluções de união estável, tortuosas e conflituosas, expondo os filhos a 

situações que não deveriam ter de enfrentar, justamente neste momento tão 

delicado principalmente aos menores.  

Neste momento que se deve recorrer ao Judiciário na busca da melhor 

solução para a preservação das crianças e adolescentes. Certamente que algum 

tipo de tutela será concedido no intuito de terem os menores à devida proteção.  

 Mostra-se evidente a preocupação do magistrado em analisar o caso a que o 

menor está submetido sempre tomando providências no sentido de resguardar os 

interesses do menor.  
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5 CONCLUSÃO 

 A chamada Alienação Parental é um tema relativamente novo na sociedade 

brasileira, posto que só foi regulada no ano de 2010 através da lei 12.318/10. O 

termo é novo, mas a situação é conhecida e vivenciada por milhares de pessoas na 

sociedade brasileira.  

 Vários são os casos em que os pais acabam por querer prejudicar o ex 

parceiro com o fim da sociedade conjugal. Mas o que deveria ser uma vingança 

pessoal acaba sendo imposta ao menor fruto da relação anterior como meio para 

tanto.  

E através da análise da lei da Alienação Parental que o presente trabalho teve 

como objetivo verificar se as medidas previstas na lei vêm sendo aplicadas pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.  

Para isso, logo no início do texto se fez uma introdução com os temas direito 

de família e poder familiar. Atendo-se em seguida para a análise da chamada 

Alienação Parental e todas as suas características, os meios como pode se 

apresentar, as condutas do agente alienador, bem como os danos causados aos 

filhos.  

E por fim, foram analisados os acórdãos proferidos nas decisões de segunda 

instância do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A pesquisa da jurisprudência 

foi realizada com as expressões “alienação parental e multa” e depois somente com 

“alienação parental”, desde a promulgação da lei em agosto de 2010 até agosto de 

2015, em que foi confeccionado o presente trabalho.  

   Com a pesquisa foi possível perceber que o número de ações submetidas 

ao TJ/RS é relativamente pequeno, sendo de 195 resultados encontrados em um 

período de 5 anos. Os acórdãos que continham referência a multa prevista no inciso 

III da lei 12.318/2010 foram de somente oito, sendo que em somente um deles se 

viu a aplicação efetiva da multa prevista.  

 Ao que parece a multa não tem sido aplicada pelo Tribunal, sendo dada 

preferência a outros tipos de medidas previstas com o fim de coibir ou atenuar os 

efeitos da alienação.  
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 Com a pesquisa foi visto que na maioria dos casos em que há a suspeita ou 

constatada prática de alienação parental, a guarda do filho é revertida em favor do 

genitor alienado para que não seja ainda mais prejudicado pelo alienador.  

 Outro dado interessante analisado foi quem seria o agente alienador, sendo 

encontrado na maioria dos casos, a mãe como sendo a responsável pela prática. 

Dos 64 acórdãos vistos, em 41 deles a mãe era o agente alienador.  

 Pelo que foi visto e analisado no presente trabalho, há a aplicação do inciso 

IV do art. 6º da lei 12.318/2010 no intuito de determinar a ocorrência da alienação 

parental sempre que há suspeita da prática e com o propósito de inibir ou atenuar os 

efeitos da alienação para os menores, o juiz tem mostrado preferência na aplicação 

do inciso V da referida lei.  

Se evidencia a preocupação do magistrado em garantir o melhor para o 

menor, de acordo com o caso concreto e os fatos narrados no processo. A 

investigação é sempre realizada através de depoimentos e laudos psicológicos 

elaborados com a família que sofre com a Alienação. 

Em suma, mesmo sendo uma lei recente, o poder judiciário tem se utilizado 

dos dispositivos desta para assegurar o bem estar do menor, no intuito de amenizar 

os danos causados com essa prática tão perversa, de impedir o filho do convívio 

paterno ou materno-filial. Sabe-se que a lei, por si só, não é suficiente para extinguir 

a alienação parental, porém, trouxe um grande avanço para atenuar os desmandos 

do pai guardião e assegurar um convívio familiar, da forma mais saudável possível, 

ao filho. 
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ANEXO 

Ementa: DIREITO DE VISITA DO GENITOR. DESENTENDIMENTO ENTRE OS 

PAIS. NOVO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA À MÃE POR IMPEDIR A 

VISITAÇÃO DO PAI. DESCABIMENTO. DESPESA COM AS VISITAS ASSISTIDAS. 

RATEIO ENTRE OS LITIGANTES. 1. Como decorrência do poder familiar, tem o pai 

não-guardião o direito de avistar-se com a filha, acompanhando-lhe a educação e 

estabelecendo com ela um vínculo afetivo saudável. 2. Considerando que os laudos 

psicológicos não apontaram a ocorrência de alienação parental, nem de 

obstaculização das visitas do pai à filha pela genitora, mostra-se descabida a 

aplicação da sanção pecuniária pretendida pelo réu. 3. É plenamente cabível o 

rateio das despesas com as visitas assistidas entre os litigantes, pois ambos são 

responsáveis por sua implementação. Recurso parcialmente provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70060143708, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/07/2014) 

Ementa: DIREITO DE VISITAS. PAI. ACUSAÇÃO DE ABUSO SEXUAL. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO. SUSPEITA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. INTENSA BELIGERÂNCIA. 

1. Como decorrência do poder familiar, o pai não-guardião tem o direito de conviver 

com o filho, acompanhando-lhe a educação, de forma a estabelecer com ele um 

vínculo afetivo saudável. 2. A criança está vitimizada, no centro de um conflito quase 

insano, onde a mãe acusa o pai de abuso sexual, e este acusa a mãe de promover 

alienação parental. 3. As visitas foram restabelecidas e ficam mantidas sem a 

necessidade de supervisão, pois a acusação de abuso sexual não encontra nenhum 

respaldo na prova coligida. 4. A mãe da criança deverá ser severamente advertida 

acerca da gravidade da conduta de promover alienação parental e das graves 

conseqüências jurídicas decorrentes, que poderão implicar na aplicação de multa 

ou, até mesmo, de reversão da guarda. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 

Nº 70060325677, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio 

Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 25/07/2014) 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE GUARDA E REVERSÃO DE GUARDA E 

BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. AGRAVO RETIDO. ANTERIOR 

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE DECLAROU 

O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA 
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CONFIGURADA. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELA GENITORA E IMPROCEDENTE AS 

AÇÕES DE GUARDA E REVERSÃO PROPOSTAS PELO GENITOR. 

RECONHECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL, 

PERPETRADA PELA FAMÍLIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 

LITIGÂNCIA DE MA-FÉ CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE LEALDADE 

PROCESSUAL POR PARTE DO GENITOR. APLICAÇÃO DE MULTA AO GENITOR 

TENDO EM VISTA DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. 

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DO GENITOR DESPROVIDOS E APELO DA 

GENITORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70053874905, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

26/06/2013) 

Ementa: DIREITO DE VISITAS. PAI. ACUSAÇÃO DE ABUSO SEXUAL. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO. SUSPEITA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. INTENSA BELIGERÂNCIA. 

PEDIDO DE REVERSÃO DA GUARDA. 1. Como decorrência do poder familiar, o pai 

não-guardião tem o direito de conviver com o filho, acompanhando-lhe a educação, 

de forma a estabelecer com ele um vínculo afetivo saudável. 2. A criança está 

vitimizada, no centro de um conflito quase insano, onde a mãe acusa o pai de abuso 

sexual, e este acusa a mãe de promover alienação parental. 3. As visitas estão 

estabelecidas e ficam mantidas pelo prazo de noventa dias, mas sem a necessidade 

de supervisão, pois a acusação de abuso sexual não encontra respaldo na prova 

coligida. 4. Transcorrido esse lapso de tempo, deverá ser reexaminada a ampliação 

do sistema de visitação, pois o horário fixado mostra-se ainda bastante razoável e 

permite o contato saudável entre o genitor e a criança, levando em conta a tenra 

idade desta. 5. A mãe da criança deverá ser severamente advertida acerca da 

gravidade da conduta de promover alienação parental e das graves conseqüências 

jurídicas decorrentes, que poderão implicar inclusive na aplicação de multa e de 

reversão da guarda. 6. A presente decisão é ainda provisória e poderá ser revista a 

qualquer tempo, caso aportem aos autos elementos de convicção que justifiquem a 

revisão do que está estabelecido, sendo facultado ao julgador de primeiro grau, 

inclusive, redefinir os horários para o pai buscar e levar o filho para passear. 

Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento Nº 70053490074, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 
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Julgado em 24/04/2013) 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS, CUMULADA COM 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, IMPOSIÇÃO DE ADVERTÊNCIA, MULTA E 

CONDICIONAMENTO DE VISITAS. 1. Em que pese a fixação de alimentos na 

modalidade unicamente in pecunia seja habitualmente mais adequada, tenho que, 

no caso, dadas suas peculiaridades, adequada a fixação na modalidade também in 

natura. 2. Tratando-se de menor de idade, a definição judicial da guarda é medida 

que se impõe, mormente considerando a animosidade existente entre os genitores. 

Assim, tendo em vista que o apelado não se opõe a que a guarda permaneça com a 

genitora, motivo não há para que não se confirme. Contudo, tendo em vista que a 

menor já conta 14 anos e possui bom relacionamento com o pai, que inclusive a leva 

para o hipismo quando pode, não há razões para estabelecimento de visitas em 

esquema rígido, devendo continuar na forma livre. 3. A alegação de alienação 

parental não foi minimamente demonstrada, com o que descabida advertência ou 

qualquer conseqüência prevista no art. 6º da Lei 12.318/2010. 4. A sentença deixou 

de arbitrar honorários advocatícios em favor das patronas da autora, em que pese a 

procedência parcial do pedido, por entender que a ação era desnecessária, na 

medida em que o demandado já arcava com as despesas da requerente. Entretanto, 

mesmo admitindo-se tal fato, a fixação judicial da pensão é um direito que assiste à 

autora, visando, inclusive, a apaziguar os ânimos entre seus genitores. Portanto, a 

fixação de honorários advocatícios em favor das patronas da autora é medida que 

se impõe, ante o disposto no art. 20 do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70051217172, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado 

em 29/11/2012) 

Ementa: DIREITO DE VISITAS. PEDIDO PARA FLEXIBILIZAÇÃO DAS VISITAS. 

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. 1. Verificando-se 

grave situação de beligerância entre os pais, com acusações recíprocas de abuso 

sexual, de um lado, e alienação parental, de outro, nada há para ser comemorado 

por qualquer dos genitores, pois a filha, que está no centro das discussões, termina 

servindo de instrumento para questões afetivas não resolvidas entre o casal. 2. O 

bom senso sem duvida recomendaria fosse deferida a visita para comemoração do 

dia dos pais, que, aliás, deveria até prescindir de autorização judicial específica, mas 
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a falta de bom senso entre os litigantes recomenda maior prudência do julgador, não 

sendo possível, neste momento nenhuma flexibilização no que já foi estabelecido. 3. 

Convém gizar que as decisões judiciais devem ser cumpridas sempre, e o 

descumprimento enseja a adoção de medidas drásticas, que passam pela 

advertência, pela aplicação de astreintes, pela busca e apreensão, pelo 

reconhecimento do crime de desobediência, enfim por todo arsenal disponível na 

legislação civil e penal. 4. Não é possível cogitar de aplicação de multa em sede 

recursal quando essa questão não foi alvo de exame no juízo de primeiro grau. 

Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70050368463, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 

Julgado em 09/08/2012) 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA VISITAÇÃO DA FILHA AO PAI E 

MULTA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. As provas trazidas aos autos são 

insuficientes para a declaração prematura da ocorrência de alienação parental. 

Entretanto, merece ser provido o pleito em parte para declarar a obrigação da 

agravada no cumprimento das visitas. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70047309372, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

17/05/2012) 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DE 

VISITAÇÃO POR PARTE DO GENITOR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DO 

ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO POR PARTE DA GENITORA. SUSPEITA DE 

ALIENAÇÃO PARENTAL. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO A REALIZAÇÃO 

DAS VISITAS. Caso concreto em que desde junho de 2007 o genitor não consegue 

efetivar o direito de conviver com sua filha, postulando reiteradas vezes a busca e 

apreensão da criança. Por outro lado, a genitora não apresenta justificativa plausível 

para o descumprimento do acordado, cabendo ao Judiciário assegurar o convívio 

paterno, em atenção ao melhor interesse da infante. Embora compreenda excessiva 

a medida postulada, é cabível a determinação de cumprimento por parte da 

agravada do acordo de visitação, fixando-se multa diária para o caso de 

descumprimento da decisão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 
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PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70043065473, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 14/07/2011) 
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