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RESUMO
O presente estudo aborda a alienação parental, seus efeitos e as consequências jurídicas para o
alienador. A alienação parental ocorre quando um dos pais utiliza de seus filhos como
instrumento de agressividade e de desejo de vingança em face do outro. O genitor induz a
criança para que odeie e repudie, sem justificativa, o outro genitor, implantando na prole
falsas memórias com relação ao genitor alienado. Neste contexto, enquanto o genitor apenas
está trabalhando as ideias e falsas memórias para que a criança repudie o outro, estamos
diante da prática da alienação parental, porém, a partir do momento em que a criança absorve
o sentimento desejado pelo alienador e inicia a rejeição ao genitor alienado, recusando-se a
qualquer contato ou convívio, estamos diante da Síndrome da Alienação Parental, que trará
graves consequências para a vida da criança e de seu genitor alienado. Apesar de ter sido
regulamentada no ano de 2010, pela Lei nº. 12.318, a alienação parental não se trata de uma
inovação, uma vez que o tema, polêmico e com graves sequelas para a vida da criança,
começou a ser estudado no ano de 1985. A referida Lei da Alienação Parental foi editada
visando coibir a aludida prática, disciplinando diversas penalidades para o genitor alienante,
com o escopo de proteger a criança e o alienado. As punições ao alienador iniciam-se em uma
simples advertência, podendo até mesmo chegar à suspensão da autoridade parental, e ainda a
inversão da guarda da criança, ocasião em que será estipulada em favor do genitor alienado,
que teve o convívio familiar com seu filho prejudicado.
Palavras-chave: Síndrome da Alienação Parental. Sanções. Alienador.
1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar o instituto da alienação parental, em
especial as consequências previstas no ordenamento para o alienador. É cediço que o direito
não é algo absoluto, que está em constante transformação visando acompanhar a evolução da
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sociedade. Logo, torna-se necessário que o operador desta ciência acompanhe a evolução da
sociedade e da legislação do ordenamento pátrio.
A Lei de Alienação Parental, editada no ano de 2010, veio para regulamentar uma
situação existente há décadas, que já vinha sendo estudada desde o ano de 1985. O pioneiro a
estudar a Síndrome da Alienação parental foi o professor de Psiquiatria Clínica, Richard
Gardner. Este professor foi o responsável por sua primeira definição, a qual transcrevemos
abaixo.
No conceito de Richard Gardner (1985), a SAP - Síndrome de Alienação Parental “é
um fenômeno resultante da combinação de lavagem cerebral com contribuições da própria
criança, no sentido de difamar o genitor não guardião, sem qualquer justificativa, e seu
diagnostico é adstrito aos sintomas verificados no menor” MADALENO; MADALENO,
2014, p. 42).
Apesar de recente, não podemos dizer que seja uma lei inovadora, pois esta veio a
dar efetividade ao já garantido em nossa Carta Magna de 1988 e previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente, que é o direito que a criança ou adolescente possui de ter
convivência familiar, devendo ser preservado, atendendo a dois princípios basilares que é o da
proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. O problema da alienação
parental é de caráter social, em principio do direito de família, podendo-se dizer, ainda, que se
trata de bem jurídico de ordem constitucional, haja vista que a prática desta fere garantias
albergadas em nossa Carta Magna.
O problema central deste artigo reside em abordar as consequências ao genitor
alienador frente à lei, abordando inicialmente a alienação parental em si, posteriormente a
SAP - Síndrome da Alienação Parental, e por fim abordar o problema central, que serão as
consequências jurídicas que sofrerá o genitor alienante, o qual desconhece as sequelas que sua
conduta gerará para seu filho, bem como, na maioria dos casos, também desconhece as
consequências jurídicas de seus atos em seu desfavor, podendo inclusive ter o poder parental
suspenso e a inversão da guarda daquela criança em favor do genitor alienado.
Com relação à metodologia utilizada, utilizamos a pesquisa bibliográfica.
Passaremos a abordar a conceituação do direito de família e o surgimento da alienação
parental em si, e posteriormente os demais tópicos relacionados ao tema.

2 A DISSOLUÇÃO CONJUGAL E A ALIENAÇÃO PARENTAL
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Ao longo da vida, o ser humano passa por diversas crises que são estudadas pelos
psicanalistas e regulamentadas pelos legisladores, desde o nascimento quando o bebê anseia
por segurança até a velhice, o ser humano tem seus conflitos existenciais. A dissolução
conjugal é uma dessas crises, e esta possui uma agravante que são os filhos, os quais serão os
principais atingidos. A dissolução altera a estrutura familiar, tanto com relação ao emocional,
bem como fatores afetivos, físicos e financeiros, e os filhos na grande parte dos casos são os
maiores prejudicados. Essa situação de ruptura da família, de desestruturação daquela base
familiar, será acentuada quando os ex-cônjuges colocam seus ressentimentos, raiva e até
mesmo aquele desejo de vingança em seus filhos, utilizando estes como meio para atingir o
outro genitor.
Os filhos são abalados com esta ruptura de diversas formas, entre elas podemos
destacar o sentimento de rejeição e abandono que desenvolvem, quando são menores, e
principalmente quando têm pouca idade, não conseguindo compreender o porquê da
separação de seus pais. Alguns desenvolvem o sentimento de culpa, ainda mais quando estes
filhos são expostos ao Poder Judiciário para manifestar o desejo de com qual genitor preferem
ficar. Enfim, todas estas situações e várias outras trazem consequências à vida daquela criança
ou adolescente, tais como problemas escolares, dificuldade nas relações sociais, pânico e
depressão.
Além de sofrerem emocionalmente com a separação de seus pais, muitos genitores –
alguns de forma consciente e outros até mesmo inconscientemente – pioram este cenário,
causando mais sofrimento e dor ao seu filho, vez que este genitor, geralmente o guardião
daquela criança, fica denegrindo o outro genitor que não detém a guarda, seja com
comportamentos que dificultem o convívio entre o não guardião com seu filho, seja com
comentários diretos e indiretos, tais como seu pai te abandonou, seu pai não te ama, seu pai é
mau, implantando falsas memórias negativas, objetivando com que o seu filho não queira
contato com o genitor não guardião e nem mesmo com sua parentela, objetivando que este
rejeite e tenha ódio do genitor. Este comportamento é chamado de alienação parental.
O genitor que pratica a alienação parental de seu filho em face do outro genitor faz
letra morta da nossa Carta Magna, ferindo e violando a proteção integral que esta reserva a
criança ou adolescente. A Constituição Federal estabelece princípios em favor das crianças e
adolescentes que são considerados direitos fundamentais como, por exemplo, a prioridade
absoluta e a proteção integral, dever este imposto não apenas aos seus genitores, mas também
ao Estado e à sociedade, assegurando, ainda, que se proteja o melhor interesse da criança e do
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adolescente e que prevaleça o direito a convivência familiar, a afetividade, a paternidade
responsável, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
Podemos afirmar, então, que a conduta do genitor que utiliza de seus filhos como
instrumento de agressividade e de desejo de vingança direcionados ao outro, programando a
criança ou adolescente para que odeie e repudie, sem justificativa, o outro genitor,
implantando nesta criança falsas memórias com relação ao genitor alienado, pratica atos de
alienação parental, condutas estas que o legislador definiu na Lei n. 12.318/2010, em seu
Artigo 2°, que descrevemos abaixo:
Art. 2°. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos
genitores, pelos avos ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua
autorizada, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou lhe cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. (BRASIL, 2010).

Por conseguinte, a previsão do legislador ao definir a alienação parental foi
ampliativa com relação ao sujeito ativo, não sendo limitada apenas ao genitor, mas até mesmo
aos seus avós ou aqueles que lhe tenham a guarda, que pratiquem as condutas reprimidas.

3 A ENTIDADE FAMILIAR

Como é de comezinho conhecimento, as substanciais modificações do modo de
pensar e de viver do ser humano, alteraram fortemente os seus respectivos relacionamentos,
tanto sociais, quanto familiares. Logo, o homem está em constante mudança, cabendo ao
Direito regrar e acompanhar esta constante evolução.
A Constituição Federal de 1988, diferentemente da ordem jurídica anterior, em
especial o Código Civil de 1916, reconheceu vários outros modelos de entidade familiar, não
apenas o antigo modelo de família patriarcal, fundada no matrimônio, de essência
eminentemente patrimonial.
Ainda com relação a estas mudanças, imperioso se faz mencionar as modificações
ocorridas com relação aos filhos menores, os quais deixaram de ser mero objeto para se
tornarem sujeitos merecedores de proteção especial, por se tratarem de sujeitos de proteção
especial, porque pessoas em desenvolvimento (Art. 6º da Lei nº. 8.069/90).
Para ilustrar esta nova concepção legal de família, oportuno citar o teor do Artigo 5º,
inciso II, da Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340/2006), segundo o qual deve se entender como
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família a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos
por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
Ainda nesta esteira, temos a nova Lei da Adoção (Lei nº 12.010/2009), que
estabelece o conceito de família extensa ou ampliada como aquela que se estende para além
da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os
quais a criança ou o adolescente convivem e mantém vínculos de afinidade e afetividade.
Como se pode observar, surgiram novos arranjos familiares, novas representações
sociais com base na afetividade, razão pela qual o casamento deixou de ser necessário para a
formação da família. Logo, podemos dizer obviamente que a união dos dois progenitores da
prole não é requisito necessário para o reconhecimento da família.
Com efeito, como o casamento não é mais necessário, a manutenção deste vínculo
matrimonial também não se faz obrigatório, na ausência da vontade de um dos cônjuges.
Também a guisa de ilustração, podemos citar a situação em que há a dissolução da união
estável ou até mesmo a filiação havida fora do casamento. Em todas estas hipóteses, em caso
de existência de prole, em regra, os filhos ficam com um dos pais, concedendo-se ao outro o
direito às visitas. Assim, por inexistir a convivência da criança ou adolescente com ambos os
pais, abre-se espaço à alienação parental.
Especificadamente no que concerne ao divórcio ou a dissolução da união estável, por
se tratar de uma crise pessoal que tem início no prisma psicológico e quase sempre termina
num conflito entre os ex-companheiros, ocorre um distanciamento afetivo e físico cujas
consequências estendem aos filhos.
Esta crise afeta diretamente os filhos, pois altera a organização familiar e seu
respectivo funcionamento, causando nos filhos desde a desestruturação emocional, na vida
cotidiana, momentânea ou de forma habitual, em razão da ausência de uma das figuras
materna ou paterna e, principalmente, quando ocorre disputa judicial, dado o clima de
beligerância instaurado.

4 A SINDROME DA ALIENACAO PARENTAL

Após a separação do casal, e estabelecida a guarda para um dos ex-cônjuges, fixa-se
em relação ao outro o direito (dever) de visitas, de modo a efetivar a manutenção de
convivência entre o filho e o pai que não detém a guarda. Em razão disso, o exercício do
direito de visitas não pode ser impedido, a não ser que haja fundados motivos graves.
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No entanto, lamentavelmente, com certa frequência, são criadas diversas barreiras
pelo genitor que tem a guarda do menor visando obstaculizar os encontros dos filhos, fruto de
exclusiva animosidade existente entre os ex-companheiros. A criança se torna apenas uma
forma de um dos pais atingirem o outro, por mero despeito ou vingança.
Este ato, geralmente do detentor da custódia, que tem por objetivo afastar o filho do
relacionamento com outro genitor, foi denominado alienação parental. Tal situação pode dar
origem ao surgimento do aparecimento de uma síndrome, vale dizer, a Síndrome da
Alienação Parental (SAP).
De acordo com Madaleno e Madaleno (2014), a primeira definição da Síndrome da
Alienação Parental (SAP) foi apresentada no ano de 1985, pelo professor de Psiquiatria
Infantil da Universidade de Columbia (EUA), doutor Richard A. Gardner.
A síndrome da alienação parental não se confunde, destarte, com a mera alienação
parental. Esta é causadora daquela, isto é, a alienação parental se consubstancia em atos
tendentes ao afastamento do filho de um dos seus genitores, causando pelo outro, em regra, o
detentor da custódia do menor. A seu turno, a síndrome da alienação parental se manifesta
através de sequelas emocionais e comportamentais de que vem padecer a vítima deste
alijamento. Logo, a síndrome se refere à conduta do filho que se recusa terminantemente a ter
contato a um de seus genitores, independentemente de qualquer razão ou motivo plausíveis.
Conforme esclarecem Madaleno e Madaleno (2014, p. 42), o genitor guardião incute
no menor a falsa sensação de que apenas do seu lado terá tranquilidade e estará seguro:
Essa campanha contra o genitor que não possui a guarda do menor, chamado de
alienado, pode ser intentada de várias formas, em que o genitor dito alienante pode
passar a destruir a imagem do outro perante comentários sutis, desagradáveis,
explícitos e hostis, fazer com que a criança se sinta insegura em sua presença, como
no caso da visitação, ao ressaltar que o infante se cuide ou que telefone se não sentir
bem, obstaculizar as visitas ou mesmo ameaçar o filho – ou ameaçar atentar contra
sua própria vida – caso a criança se encontre com o pai.

Podemos identificar a presença de sintomas da alienação parental quando o menor
adota a campanha do genitor alienante e passa, por conta própria, a atacar o genitor alienado,
com injúrias, depreciações – seja com ofensas infundadas e inverídicas, seja com fatos reais,
todavia, de maneira exacerbada e fora do contexto – agressões, interrupção da convivência,
passando a tratar o familiar como se um estranho fosse, sentimento este que geralmente se
estende a sua família, atingindo seus avós, tios e primos, tornando-os também vítimas do
desprezo e do ódio do infante.
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Outro sintoma da alienação parental é a presença da autonomia de pensamento por
parte da criança ou adolescente alienado, vale dizer, ele isenta o genitor alienador da culpa
pela alienação, caso em que se torna difícil a detecção da verdadeira causa do conflito
existente entre pai e filho, uma vez que o autor da prática da alienação parental dissimulará
sua verdadeira intenção, inclusive, tentando fazer crer que contribui para a aproximação da
prole e do genitor alienado.
Neste aspecto, destacam-se os ensinamentos de Madaleno e Madaleno (2014, p. 44):
Com essa atitude, o alienador obtém dois ganhos imediatos, um com relação à visão
que o judiciário, a sociedade e as equipes multidisciplinares têm da sua pessoa e o
outro com relação ao próprio filho, que, por não perceber ter sido vítima da
alienação por parte do genitor, o tem como porto seguro, uma vez que o outro
ascendente lhe cobra um contato que não deseja.

Segundo Madaleno e Madaleno (2014, p. 44), outro indício de que possa estar
presente a Síndrome da Alienação Parental é quando a criança começa a fantasiar fatos que,
em verdade, não ocorreram:
Outra forma de detectar a Síndrome da Alienação Parental (SAP) é verificar, no
diálogo com o menor, a existência de situações simuladas, ou seja, de encenações,
cenas e conversas que ela atribui como vivências suas, mas que ou eles nunca
estiveram em determinado lugar ou soa incoerente com sua idade. Nessa questão,
deve-se atentar para as entrevistas realizadas pelos psicólogos, com irmãos ou o
alienador presentes, pois, geralmente, quando o menor hesita acerca de uma
pergunta, o outro logo complementa, auxiliando-o na resposta, em um claro indício
de que não vivenciou a situação.

A alienação parental, na maioria das vezes, tem como motivo a irresignação pelo
término do relacionamento afetivo do então casal, da insatisfação com a nova condição
econômica, do desejo de vingança, do despeito por ter sido trocado(a) por outra pessoa, ou
pelo sentimento de posse exclusiva do filho em face do outro genitor.
Enfim, a evolução da Síndrome da Alienação Parental ocorre da seguinte forma:
inicialmente, o guardião elege um tema ou um motivo que a criança ou adolescente começa a
assimilar e defender, inclusive na ausência do genitor alienante; posteriormente, é criada uma
relação de cumplicidade entre o guardião alienador e o menor alienado, onde a criança ou
adolescente vê um dos genitores como bom e o outro como sendo mau, apoiando sempre o
genitor que detém a guarda; por derradeiro, os menores ficam extremante perturbados com
relação ao pai ou mãe alienado, o que tem como ápice o momento da visitação quando o
menor externa ódio, difamações, provocações, ou até mesmo distanciamento afetivo,
chegando inclusive a tentar fugir para não ter contato com o familiar alienado.
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Por outro lado, com relação às condutas do genitor alienante, esclarecem Ana
Carolina Carpes Madaleno e Rolf Madaleno (2014, p. 53) que:
No tocante às condutas expressas levadas a cabo pelo genitor alienante no processo
de implementação da SAP, esses procedimentos costumam iniciar com pequenas
interferências, como não passar o telefone aos filhos quando o outro genitor liga,
além de denegrir a sua imagem; tratando de não informar o pai alienado acerca das
atividades importantes na escola, por exemplo; organizando várias atividades com
os filhos durante o período que o outro genitor deve normalmente exercer o direito
de visitas; inutilizando, perdendo ou escondendo o telefone celular que o genitor
alienado entrega aos filhos para com eles ter contato direto; transmitindo seu
desagrado ao ver o contentamento do filho em estar com o pai alienado; quebrando
os presentes dados pelo alienado; presenteando a criança em dobro; e até atitudes
mais graves, como sugerir à criança que o outro genitor é perigoso, pedir que ela
escolha entre os dois pais e deixar, sem avisar, os filhos com terceiros enquanto
viaja.

A Síndrome da Alienação Parental acarreta consequências nefastas ao menor
alienado, uma vez que compromete o normal desenvolvimento da criança. Tal síndrome,
quando instalada no menor, dá ensejo a um grave complexo de culpa quando o filho alcança a
idade adulta e passa a entender a injustiça que praticara contra o genitor alienado. De outra
banda, o distanciamento da criança ou adolescente faz com que o genitor alienante seja o
único modelo de comportamento que a criança poderá adotar e repetir na sua vida adulta.
Dentre outras consequências da Síndrome da Alienação Parental podemos citar os
seguintes

sintomas:

doenças

psicossomáticas,

ansiedade,

agressividade,

depressão,

nervosismo, transtornos de identidade, desorganização mental e comportamento hostil. Em
casos extremos, há inclusive o suicídio por parte do menor.
Ainda com relação às consequências, a criança pode se tornar uma pessoa insegura,
ansiosa e dependente, sem olvidarmos ainda as consequências físicas como, por exemplo,
alterações no padrão de sono, alimentação inadequada, falta de atenção e concentração etc.

5 DA LEGISLACAO PÁTRIA ANTINENTE À ALIENACAO PARENTAL

A Lei n. 12.318/10 foi um marco histórico ao introduzir a regulamentação visando
combater à Síndrome da Alienação Parental. O Artigo 1º da Lei expressa inicialmente o seu
objetivo externando o conceito trazido pelos estudiosos do tema.
Segundo o Artigo 2°, considera-se ato de alienação parental 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 sua autoridade, guarda

Revista Organizações e Sociedade – Multidisciplinar, Iturama (MG), v. 4, n. 1, p. 180-192, jan./jun. 2015

188

ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à
manutenção de vínculos com este. Como se pode observar, trata-se de conceito aberto visando
abarcar o maior número de situações em que o alienador objetiva prejudicar o relacionamento
do genitor alienado com sua prole.
Ainda no que diz respeito ao Artigo 2º, em seu o parágrafo único, o legislador traz
um rol numeros apertus, ou seja, exemplificativo em que descreve condutas de alienação
parental. Trata-se de forma de interpretação analógica, na qual ocorre o processo de
averiguação do sentido da norma jurídica, valendo-se de elementos fornecidos pela própria
lei, através de métodos de semelhança.
Dentre as condutas previstas pelo legislador, destacamos: realizar campanha de
desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; dificultar
o exercício da autoridade parental; dificultar o contato de criança ou adolescente com genitor;
dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; omitir
deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente,
inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; apresentar falsa denúncia contra
genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles
com a criança ou adolescente; e mudar de domicílio para local distante, sem justificativa,
visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com
familiares deste ou com avós.
Conforme se depreende da lege lacta, o legislador busca exprimir um grande número
de possíveis sujeitos ativos do ato de alienação parental, podendo ser pessoa que exerce poder
familiar sobre a criança ou o adolescente, tais como genitores, pais adotivos, avós e etc., bem
como adulto que tenha a pessoa em desenvolvimento sob a forma de família substituta de
guarda ou tutela e, ainda, qualquer pessoa que tenha a criança ou adolescente sob sua
vigilância como, por exemplo, tios, primos, padrasto, madrasta, empregados domésticos,
professores. No entanto, com relação ao sujeito passivo, o legislador apenas enumerou o
genitor da criança ou adolescente, olvidando-se que pode haver a alienação parental em face
de outras figuras, tais como o pai adotivo.
Com efeito, o Art. 3º estabelece que a alienação parental fere o direito fundamental
da criança ou adolescente de convivência familiar saudável, garantia esta que se encontra
albergada pelo Art. 226 da Constituição Federal de 1988. É sabido de todos que o direito à
convivência familiar tem como fundamento a necessidade de proteção a crianças e
adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Os laços familiares são imprescindíveis para
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a boa formação de caráter e estrutura emocional dos menores e, sem sombra de dúvidas,
influenciarão no modo de ser e viver na vida adulta, principalmente nas relações familiares.
Relativamente ao direito à convivência familiar, trazemos novamente à colação os
dizeres de Madaleno e Madaleno (2014, p. 100):
Destaque para o direito fundamental da convivência familiar constitucionalmente
garantido à criança, ao adolescente e ao jovem, sendo passível de reparação civil
qualquer dano injusto à vida familiar, molestada por ingerências nefastas advindas
justamente de pessoas às quais a lei atribui responsabilidade de proteger e resguardar
os interesses superiores dos entes vulneráveis e em formação, pois, quando se trata
de dano familiar, existem restrições doutrinárias e jurisprudenciais afirmando só
serem indenizáveis os danos morais que se revistam de especial gravidade ou
relevância.

Logo, a criança ou adolescente faz jus não só à presença física dos familiares, mas
também à convivência afetiva com seus parentes mais próximos. Por esta razão, a pessoa que
prejudica o estreitamento do vínculo afetivo com algum dos pais ou parente, está praticando
violência psicológica consubstanciado no abuso moral em face do menor, além de estar
violando os deveres decorrentes da autoridade do poder familiar ou do exercício da tutela ou
guarda.
Neste diapasão, a Lei nº. 12.318/2010 também trouxe regras acerca da
instrumentalização processual do instituto da alienação parental. Exemplo disso é o Artigo 4º
da citada Lei que admite que o juiz declare indício de ato de alienação parental, o que poderá
ser feita de ofício ou mediante provocação em ação autônoma ou incidentalmente. Esta
declaração de indício de alienação parental ensejara tramitação do feito com prioridade.
Depois de ouvido o Ministério Público, o juiz determinará, com a urgência que o caso requer,
a efetivação de medidas necessárias à preservação da integridade psicológica da criança ou do
adolescente, levando-se a efeito a reaproximação do filho alienado com o pai ou a mãe cuja
relação esteja prejudicada pela Síndrome da Alienação Parental.
De todo modo, será concedida a garantida mínina de visitas assistidas, ressalvado,
todavia, o caso de risco iminente de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou
adolescente, atestado por profissional devidamente dignado pelo douto juízo em que tramita o
feito.
Ultrapassada a fase inicial de cognição sumária em virtude da situação de urgência, o
juiz determinará, se for o caso, a perícia psicológica ou biopsicossocial, por intermédio de
equipe multidisciplinar, compreendendo a entrevista pessoal com as partes, exame de
documentos colacionados aos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, a
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cronológica de incidentes envolvendo o contendores, a avaliação da personalidade do
envolvido, bem como as consequências da alienação parental para a criança ou adolescente. O
laudo a que dispõe o Artigo 5º deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, sendo
prorrogável através de autorização judicial fundamentada em justificativa circunstanciada.
Consoante dispõe o Artigo 6º, com base no laudo psicológico ou biopsicossocial, o
juiz irá se pronunciar a respeito da caracterização ou não do ato de alienação parental. Assim,
restando configurada a prática de qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou
adolescente com qualquer de seus pais, o juiz poderá, cumulativamente ou não, ressalvada a
possibilidade de reparação civil ou criminal se for o caso, aplicar uma das seguintes medidas:
declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador; ampliar o regime de
convivência familiar em favor do genitor alienado; estipular multa ao alienador; determinar o
acompanhamento psicológico ou biopsicossocial; determinar a alteração da guarda para
guarda compartilhada ou a sua inversão da guarda; fixar cautelarmente o domicílio da criança
ou adolescente; declarar a suspensão da autoridade parental; e inverter a obrigação de levar ou
retirar do genitor caso fique caracterizada a mudança abusiva de endereço.
Por derradeiro, além das cominações possíveis a partir do reconhecimento do ato de
alienação parental, a Lei 12.318/10, por intermédio de seu Art. 8°, assegura que a alteração de
domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação da competência
relacionada às ações fundamentadas em direito de convivência familiar, excetuando-se o
consenso entre os genitores ou virtude de decisão judicial.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alienação parental na verdade é uma guerra declarada entre os genitores que não
mais convivem entre si, sendo que transforma seus filhos em arma com intuito de afetar um
ao outro. Esta “guerra” causa sofrimento a todos, afetando de forma mais grave os filhos,
podendo ocorrer danos irreparáveis na sua formação, trazendo graves consequências que os
acompanharão para a vida toda, tornando-os adultos ansiosos, dependentes e totalmente
inseguros.
Conclui-se, por fim, que com o advento da Lei 12.318/2010 para o nosso
ordenamento jurídico, os profissionais do direito, psicólogos e assistentes sociais, têm que
procurar se prepararem para lidar com a situação envolvendo a alienação parental, no intuito
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de prevenir ou combater a prática, procurando preservar os direitos da criança e do
adolescente.

PARENTAL ALIENATION: LEGAL CONSEQUENCES TO ALIENATING
ABSTRACT
The present study discusses parental alienation, its effects and legal consequences for the
alienating. Parental alienation occurs when a parent utilize their children as an instrument of
aggressiveness and desire for revenge in the face of the other. The parent then program the
child or teen to hate and repudiate, without justification, the other parent, deploying in child
false memories relative to other parent thealienated. In this context, while the parent is
working just ideas and false memories for the child repudiate the other, we are facing the
practice of parental alienation, but from the moment that the child or adolescent absorbs
desired by alienating feeling and starts rejection of the alienated parent, refusing any contact
or interaction, we are facing the Parental Alienation Syndrome, which will have grave
consequences for the life of that child and their alienated parent. Despite being regulated in
2010, through Law no. 12,318, parental alienation it is not an innovation, since the issue
began to be studied in 1985, this controversial issue and that because of the serious
consequences that brings to life the child or adolescent. This law of Parental Alienation was
enacted aimed at curbing the practice alluded to by disciplining several penalties for the
alienating parent, with the aim of protecting the child and the alienated. the punishments to
alienating the start in a simple advertence, and may even reach the suspension of parental
authority, and even reversing the custody of the child, at which will be stipulated in favor of
the alienated parent, who had family living with her son harmed. So, this article aims to
clarify the institute of parental alienation, its effects and legal consequences to the alienating.
Keywords: Parental Alienation Syndrome. Sanctions. Alienating.
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