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RESUMO

Com o crescente número de separações e divórcios verificados nas últimas décadas
– no Brasil e no mundo – assistiu-se, também, a um exponencial aumento nas disputas
envolvendo a guarda dos filhos menores e o direito de visitas. Essa situação de grave
conflito familiar se mostra solo fértil para o acirramento de ânimos das partes, que
frequentemente não são capazes de perceber que a falência do seu relacionamento conjugal
em nada altera sua relação parental com os filhos comuns. Nesse cenário, em que as
desavenças familiares já chegaram aos umbrais do Judiciário, não raro se verifica a
tentativa, notadamente movida por sentimentos de vingança, de se afastar o genitor nãoguardião dos seus filhos, através de táticas e manobras – geralmente levadas a cabo pelo
genitor guardião – aptas a efetivar tal distanciamento. A essa conduta se deu o nome de
Alienação Parental, tema abordado pelo legislador brasileiro através da Lei 12.318, de
2010, que estabelece a reprovação estatal à conduta alienadora e fornece ao julgador
elementos para identificá-la e repreendê-la. O presente trabalho visa, dessa maneira, por
meio da análise dos estudos já realizados acerca da Alienação Parental e da Síndrome da
Alienação Parental, identificar na conduta alienadora a configuração de verdadeiro abuso
moral cometido contra a criança e o adolescente, por atentar contra o seu fundamental
direito à convivência familiar com ambos os genitores.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família – Criança e adolescente – Direito à
convivência familiar – Abuso moral – Alienação Parental – Síndrome da Alienação
Parental.

ABSTRACT

With the increasing number of separations and divorces in recent decades – in
Brazil and throughout the world – there was also an exponential increase of disputes
involving custody of the children and visitation rights. This situation of severe family
conflict provides fertile ground to the intensification of hostilities between the parties, who
often fail to realize that their connubial relationship’s failure does not change their parental
relationship with the mutual children. In this scenario, in which family quarrels have
already reached the threshold of the judiciary, one can often see the attempt, notably
motivated by feelings of revenge, to separate the non-custodial parent from his (her)
children, through tactics and maneuvers – usually carried out by the custodial parent – that
are able to accomplish such an estrangement. This behavior was named Parental
Alienation, a subject addressed by the Brazilian act n. 12.318 of 2010, which established
the state disapproval of the alienating actions and allowed the judge to identify and
admonish them. Therefore, the present work aims, through the analysis of existing studies
about Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome, to consider alienating
behaviors as a genuine form of moral abuse against children and adolescents, by
undermining its fundamental right to family with both parents.

KEYWORDS: Family law – Child and adolescent – Right to family life – Moral
abuse – Parental Alienation – Parental Alienation Syndrome.
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INTRODUÇÃO

Os desentendimentos decorrentes da separação do casal, especialmente quando se
dá de forma litigiosa e desgastante, geralmente produzem efeitos severos nos filhos, que
tendem a ter sua guarda deferida a apenas um dos ex-cônjuges (ou ex-companheiros) –
justamente pela ausência de acordo entre aqueles que formavam o casal.
Ao genitor que viu deferida contra si a guarda dos filhos geralmente é concedido o
direito de visita, que na verdade se trata de um poder-dever: o progenitor não apenas pode,
mas deve acompanhar e colaborar para com o desenvolvimento de seus filhos.
A decisão judicial que concede o direito de visitas não visa exclusivamente a
atender ao anseio do progenitor em manter contato com seus filhos: visa, antes, garantir
que a criança ou o adolescente seja acompanhado tanto pela figura materna quanto pela
paterna durante o seu desenvolvimento. A própria Constituição Federal garante à criança e
ao adolescente, em seu art. 227, o direito ―à convivência familiar e comunitária‖.
Contudo – e infelizmente –, não raro observar-se que o fim da relação entre os
genitores gera entre ambos uma série de sentimentos negativos, tais como a raiva, a inveja,
o ressentimento, o desejo de vingança, principalmente quando a relação termina em
decorrência de abandono ou adultério por parte de um deles. Havendo filhos menores, e
não dispondo os ex-cônjuges (ou companheiros) de um mínimo de equilíbrio emocional e
sensatez, aqueles filhos fatalmente sofrerão as consequências do desafeto que seus pais
mutuamente desenvolveram após o fim de seu relacionamento.
Por conta de tais sentimentos negativos é que o detentor da guarda dos filhos
menores poderá tentar afastá-los do seu outro genitor, promovendo uma verdadeira
campanha de difamação que objetiva, principalmente, destruir a relação de afetividade
existente entre o genitor não-guardião e os filhos, ou impedir que tal relação venha a se
estabelecer. A tal atitude se dá o nome de alienação parental.
O termo foi cunhado nos Estados Unidos, na década de 1980, pelo Dr. Richard
Alan Gardner, que estudou as causas e as consequências daquilo que chamou de Síndrome
da Alienação Parental. Muito embora haja críticas relacionadas à caracterização da
alienação parental como uma síndrome no sentido estrito, para o presente estudo importam,
de fato, os atos praticados pelo guardião no sentido de obstaculizar o direito à convivência
familiar dos filhos com o outro genitor.
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Conforme expressa determinação constitucional, repetida e alargada no Estatuto da
Criança e do Adolescente, o menor tem especial proteção do Estado, sendo dever, portanto,
não apenas da família, mas da sociedade como um todo, zelar por sua segurança e seu
desenvolvimento. Portanto, o poder familiar exercido pelos pais sobre os filhos –
mormente após a separação dos genitores e a atribuição da guarda a apenas um deles –
deve servir, sempre, à proteção integral dos filhos, e aos seus melhores interesses – que
englobam, dentre outros fatores, o direito à convivência familiar saudável com ambos os
genitores e demais membros do grupo familiar. A sua obstaculização, portanto, ao
contrário do que muitos guardiães tendem a imaginar, não é parte dos poderes que lhes são
atribuídos para viabilizar a criação dos filhos menores: trata-se de uma expressa violação a
direito, possivelmente configuradora de ato de alienação parental, e, dessa forma, punível
de acordo com as normas vigentes.
Deve-se atentar para o fato de que, frequentemente, a alienação parental apresenta
enorme dificuldade em ser identificada pela autoridade judicial. Não apenas porque o
julgador não está especificamente preparado para identificar seus possíveis indícios e
sintomas, mas também porque o genitor alienador realiza no menor verdadeira lavagem
cerebral, e muitas vezes a criança passa a acreditar naquilo que lhe foi dito contra o genitor
alienado, contribuindo ela mesma na campanha de difamação deflagrada pelo alienador.
Não raro uma falsa denúncia de violência cometida contra a criança ou o adolescente, ou
até mesmo de abuso sexual, pode ensejar, de uma vez por todas, a aniquilação do seu
convívio com o genitor alienado.
Uma vez que o fenômeno da alienação parental se instala no menor, graves
consequências poderão advir, obstruindo o seu saudável e normal desenvolvimento,
passando a criança a revelar diversos sintomas, mostrando-se ansiosa, agressiva e, por
vezes, até mesmo deprimida.
A escassez de material sobre o tema, especialmente na área jurídica, contribui para
a dificuldade na constatação judicial da alienação parental posta em marcha pelo genitor
alienador, uma vez que avaliar os fatores que podem demonstrar a ocorrência da alienação
parental, no caso concreto, não é tarefa simples. Além disso, quanto mais tempo se leva
para intervir no processo de alienação, mais difícil é a sua reversão. O rompimento da
relação afetiva entre a criança e o genitor alienado pode se dar de forma tão grave que sua
reconstrução, se possível, poderia levar anos.
A prioritária e integral proteção do menor demandam, inelutavelmente, que o
Judiciário faça o possível para coibir a alienação parental, buscando minimizar as chances
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de instalação do correspectivo fenômeno. Identificado o processo de alienação, seu
desenvolvimento deve ser imediatamente abortado, sob pena de causar ao menor
consequências psicológicas por vezes irreversíveis.
Em 26 de agosto de 2010 foi sancionada a Lei 12.318 – Lei da Alienação Parental,
que, além de conceituar o fenômeno e elencar, exemplificativamente, o rol de condutas
configuradoras da alienação parental, estabeleceu diversas medidas a serem tomadas pelo
julgador – dentre as quais a advertência, a multa, a inversão da guarda e até mesmo a
suspensão do poder familiar – para obstar a prática de atos alienadores.
No presente trabalho buscar-se-á demonstrar, dessa maneira, que o Direito garante
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a proteção dos seus melhores
interesses. Dentre eles se encontra o direito à convivência familiar com ambos os
genitores, direito esse que, em casos de severos conflitos familiares envolvendo a disputa
pela guarda e o direito de visitas, pode ser obstaculizado pelo guardião do menor,
configurando-se a alienação parental. Assim, será importante atentar para a forma pela qual
se dá a alienação parental, quem são seus atores, quais as suas características, seu modus
operandi, e, principalmente, quais as medidas jurídicas cabíveis para evitar a tragédia
familiar que, muitas vezes, transforma crianças em órfãs de pais vivos.
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9. CONCLUSÃO
Eu tive uma mãe muito maravilhosa, de eu bebezinha até minha
adolescência toda. Minha mãe era tudo para mim. Eu lembro do
quanto ela era carinhosa, do quanto era cuidadosa, de tudo isso. Eu
tive uma mãe realmente maravilhosa. Mas eu lembro também que
essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então eu cresci
com esse ódio do meu pai. Quando eu comecei a ter consciência,
eu vejo que ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela
tivesse percebido que o meu pai não deu certo com ela como
homem, e que isso não interferiria nele como pai, podia ter sido tão
mais saudável, a vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu
tenho, de não ter essa presença, e agora eu não estar falando nem
com ela, nem com meu irmão, que eu sinto muita falta.
(...)
A coisa que eu mais tenho medo na vida é ter um filho e um dia, se
eu vier a me separar, fazer a mesma coisa, usar meu filho contra o
marido. É o meu maior pânico na vida. A coisa que eu mais me
preocupo hoje é, se um dia eu não dar certo com quem eu estou,
não usar meu filho contra isso, não usar ele como fantoche. É o que
eu tenho mais medo.

Sófocles poderia muito bem, em uma de suas peças, ter sido o primeiro a retratar a
alienação parental e os seus efeitos. O trecho apresentado é parte do relato da tragédia
vivida pela publicitária carioca R. L., quando adolescente, e mesmo durante o início da
vida adulta, período em que foi vítima da alienação parental provocada por sua mãe, após
seu pai ter desta se separado e constituído outra família. Seu relacionamento com o pai
sofreu um hiato de inexistência que durou 11 anos175.
Este episódio é apenas um dos inúmeros exemplos encontrados no decorrer das
pesquisas que deram origem a esta dissertação. A doutrina específica – especialmente na
área da psicologia e psiquiatria infantil – é rica em casos similares, cada um mais
preocupantemente desolador que o outro.
Quando primeiro tive contato com essa temática, não possuía a real dimensão da
sua gravidade. Já havia acompanhado algumas disputas judiciais envolvendo separação,
divórcio, e mesmo a guarda de filhos e o direito de visitas. A presente pesquisa, contudo,
serviu para que eu compreendesse a enormidade da tragédia humana que pode decorrer da
alienação parental.
A alienação parental, bem como a instalação da sua síndrome, derivam única e
exclusivamente da incapacidade que um adulto possui de lidar de maneira madura e
175

Transcrição de trecho do documentário ―A MORTE INVENTADA‖. Roteiro e Direção: ALAN MINAS.
Produção: Daniela Vitorino. Brasil. Caraminhola Produções, 2009. 01 DVD (78 min), NTSC, color.
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centrada com os problemas que levaram ao fim do seu relacionamento com o outro genitor
dos seus filhos. Não se trata de uma crítica leviana e desprovida de análise mais abrangente
de todas as vicissitudes que podem envolver cada caso, especificamente. A intensidade do
conflito, assim como a capacidade das partes de com ele lidarem sem envolver
exageradamente os frutos humanos da união que se desfez, está diretamente conectada,
ainda, aos motivos da separação e à forma como ela ocorreu. E quando se fala em ―não
envolver exageradamente os filhos‖ é porque, sendo parte da mesma família, do mesmo
minúsculo grupo social, seria praticamente impossível que não fossem envolvidos. Aliás,
muitas vezes os filhos podem inclusive fazer parte dos motivos – legítimos ou não – que
ensejaram a separação.
O grande dilema quando o Judiciário se depara com um possível caso de alienação
parental na disputa pela guarda de menores não é tanto identificar a sua existência; mais
que isso, a grande dificuldade reside no que fazer, como agir, e quando agir. Não há
preparo suficiente – por motivos que, até a edição da Lei 12.318/2010 se justificavam, mas
que já não se justificam mais – por parte do Judiciário (tanto dos julgadores, quanto dos
profissionais integrantes das equipes multidisciplinares), do Ministério Público e até
mesmo dos advogados para que ajam com a necessária diligência em casos envolvendo a
alienação parental.
Tempo, tempo, tempo. O seu transcorrer – e como transcorre às braças nas disputas
judiciais! – é, sem dúvida, o principal e mais agressivo inimigo do combate à alienação
parental. Não se pode enfatizar o suficiente, através de palavras, o quanto uma atuação
precisa, imediata e, acima de tudo, eficaz é absolutamente necessária para que se
combater, com sucesso, tal pernicioso fenômeno – sejam quais forem as suas causas,
conscientes ou não. A ação alienadora é, obviamente, desprezível e merecedora de repúdio
por parte tanto da moral como do direito. Contudo, o mais importante, em qualquer
situação, é impedir e/ou reverter os nefastos resultados que invariavelmente se observam
quando de um bem-sucedido desenvolvimento da síndrome da alienação parental. Portanto,
o principal objeto de combate é a consequência, não a causa da alienação parental.
O cerne de toda a discussão, portanto, é: a alienação parental, campanha de
difamação e denegrimento perpetrada contra a relação afetiva entre um genitor e seus
filhos, possui a capacidade de aniquilá-la, e quanto mais tempo os filhos passarem sob a
influência do alienador, mais chances de sucesso a alienação terá em destruir esses
vínculos entre as crianças e o genitor alienado.
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Por esses motivos se insiste, sem qualquer dúvida, que sob todos os aspectos o
combate aos atos de alienação parental, buscando impedir ou reverter a instalação da sua
síndrome, é medida que se impõe, com total e absoluta prioridade, se o Judiciário de fato
pretende combater esse mal sofrido por tantas famílias, e que, cada vez mais, é verificado
nos processos de disputa por guarda.
A realidade incontestável é que não se pode falar em proteção integral da criança e
do adolescente, nem muito menos na garantia do seu melhor interesse se o grave problema
da alienação parental não for enfrentado com a necessária seriedade, sob pena, repete-se,
da formação de uma legião de órfãos de pais vivos que não apenas carregarão consigo o
sofrimento pela irrecuperável perda daquilo que poderiam ter tido, mas que também se
tornarão alienadores em potencial, alimentando o círculo vicioso – e odioso – da destruição
dos vínculos afetivos entre pais e filhos, que passarão, sim, a se divorciar.
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